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MANAGEMENTSAMENVATTING
Het sociaal huurstelsel is een belangrijk instrument in de verwezenlijking van het grondrecht op
wonen voor de meest woonbehoeftigen. Door effectief kwaliteitsvolle en betaalbare woningen
ter beschikking te stellen van diegenen die niet op eigen kracht kunnen voorzien in hun
huisvestingsbehoeften, wordt een behoorlijke huisvesting van deze mensen mogelijk gemaakt.
Bij de uitwerking van het sociaal huurstelsel dienen heel wat keuzes gemaakt te worden. Er
bestaat immers niet één ideaal sociaal huurstelsel. Vanuit het doel van het sociaal huurstelsel
moet het grondrecht op wonen van de kandidaat-huurder en zittende huurder het ‘leitmotiv’
zijn bij het maken van deze keuzes. In dit rapport wordt het sociaal huurstelsel daarom kritisch
geëvalueerd vanuit het grondrecht op wonen.
Een eerste hoofdstuk bespreekt enerzijds het grondrecht op wonen – m.n. de rechtsbronnen, de
uitgangspunten van de decreetgever bij het uitvaardigen van de Vlaamse Wooncode en de
inhoudelijke aspecten van het grondrecht op wonen – en anderzijds het huidige sociaal
huurstelsel in het Vlaamse Gewest.
Het tweede hoofdstuk zoomt in op het regelgevend model van het sociaal huurstelsel.
Vertrekkende vanuit een aantal theoretische modellen om een sociaal huurstelsel vorm te geven
wordt vastgesteld dat het Vlaamse sociaal huurstelsel het dichtste aansluit bij het model van
sociaal vangnet, met op juridisch vlak een centraal gedirigeerd systeem tot gevolg, waarbij de
eindverantwoordelijkheid bij het Vlaamse Gewest ligt.
Dit houdt in dat het Vlaamse sociaal huurstelsel zich voornamelijk toespitst op de meest
woonbehoeftigen (er is geen sprake van brede volkshuisvesting in de sociale huur). Via
voorwaarden op vlak van inkomen en onroerend bezit wordt bewaakt dat de instroom in de
sociale huur beperkt is en wordt aan bepaalde doelgroepen binnen de algemene doelgroep
voorrang toegekend bij de toewijzing van een sociale woning. De keuze voor een model van
sociaal vangnet wordt vooral gemaakt vanuit de vaststelling dat de voorraad sociale
huurwoningen zeer beperkt is en dat een ruime toegang tot het sociaal huurstelsel nefast zou
zijn voor de meest woonbehoeftigen. Hoewel vanuit ideaal oogpunt een model van
volkshuisvesting te verkiezen is, eist het grondrecht op wonen met een beperkt aanbod aan
sociale huurwoningen dat de doelgroep wordt beperkt.
Hoewel de keuze voor een beperkte doelgroep dus in grote lijnen kan goedgekeurd worden,
werd op een aantal andere aspecten vastgesteld dat het sociaal huurstelsel bijgestuurd moet
worden, m.n. op het vlak van de toewijzing van de woningen, de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden inzake inburgeringsbereidheid en bereidheid Nederlands te leren, de
voorwaarde ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters voor personen die willen toetreden
tot een lopende huurovereenkomst en de korte termijn voor aanvaarding van een aanbod door
de kandidaat-huurder (problematiek van de dubbele huur). Ook met betrekking tot de geplande
tijdelijke huurcontracten werden kritische bedenkingen gemaakt.
Op juridisch vlak is het sociaal huurstelsel zoals gezegd een centraal gedirigeerd systeem,
waarbij het volledige regime door de gewestelijke overheid wordt uitgewerkt en de actoren
slechts over weinig autonomie beschikken. Nochtans wordt door de Vlaamse Wooncode de
7

autonomie van de sociale verhuurder voorop gesteld. Het gedetailleerde juridische stelsel zorgt
in praktijk voor toepassingsproblemen en interpretatieverschillen en vertrekt vanuit de actoren,
terwijl vanuit het grondrecht op wonen de (kandidaat-)huurder centraal zou moeten staan.
Aangezien het regelgevend kader gedetailleerd is, is ook het toezicht daarop gedetailleerd.
Om de gedetecteerde problemen op te lossen wordt voorgesteld het principe van de autonomie
van de sociale verhuurder effectief door te voeren en het sociaal huurstelsel op bepaalde vlakken
minder gedetailleerd te maken. De invulling van deze autonomie door de sociale verhuurders
dient te gebeuren vanuit hun opdracht van algemeen belang en overeenkomstig de beginselen
van behoorlijk bestuur. Daarbij staan de sociale verhuurders onder toezicht, waarbij
gedifferentieerde vrijheden gekoppeld worden aan een gedifferentieerd toezicht.
In een derde hoofdstuk wordt de concrete rechtsverhouding tussen de sociale verhuurder en de
huurder bekeken. Bij elke beslissing van een sociale verhuurder zal een afweging moeten
worden gemaakt tussen de belangen van de concrete huurder of de concrete kandidaat-huurder
tegenover het algemeen belang van het sociaal huurstelsel en de abstracte (kandidaat-)huurder.
Ook de invloed van de ‘overeenkomstige plichten’ wordt bekeken, m.n. welke eisen kunnen
worden gesteld aan de woonbehoeftige zelf. Er werd geconcludeerd dat gelet op het
fundamentele karakter van het grondrecht op wonen de toegang tot de sociale huur quasi
onvoorwaardelijk moet zijn, maar dat wel eisen kunnen worden gesteld aan de zittende sociale
huurders.
Het laatste en vierde hoofdstuk overloopt het volledige sociaal huurstelsel en bundelt de
opmerkingen uit de vorige hoofdstukken. Per thema wordt de huidige regeling besproken,
worden bedenkingen gemaakt en suggesties gedaan en wordt een conclusie gesteld.
Het rapport wordt afgesloten met een bibliografie en vergelijking van het Vlaamse, Brusselse en
Waalse sociaal huurstelsel op hoofdlijnen.
De beleidsnota Wonen 2014-2019 stelt een evaluatie en vereenvoudiging van het Kaderbesluit
Sociale Huur in het vooruitzicht1. Op basis van dit rapport kan deze beleidsdoelstelling zeker
onderschreven worden. Dit rapport tracht alvast het juridisch kader en de achtergronden
waarbinnen het sociaal huurstelsel werkt, te omschrijven. Het kan o.i. een nuttig vertrekpunt
bieden voor de in het vooruitzicht gestelde evaluatie en vereenvoudiging van het sociaal
huurstelsel.

1

Parl.St. Vl.Parl., 2014-2015, nr. 135/1, p. 28.
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INLEIDING
- CONTEXT
Wonen bevredigt in eerste instantie een primaire menselijke behoefte aan fysieke bescherming
en beschutting. Ieder mens heeft bescherming nodig, een plek waar hij beschut is, waar hij kan
rusten, op krachten kan komen,… Wonen is in deze zin dan ook essentieel en
levensnoodzakelijk voor ieder mens.
Wonen is echter veel meer dan dat. Wonen heeft ook een belangrijke emotionele en
psychologische betekenis, met name het wonen in de zin van een thuis, een plaats waar men
zich veilig en geborgen voelt, van waaruit men zijn leven vorm geeft. De kwaliteit van de woning
en de woonomgeving heeft een enorme impact op de gezondheid, het welzijn en de
ontwikkelingskansen van mensen en van kinderen en jongeren in het bijzonder.
Tot slot heeft wonen ook een belangrijke financieel-economische rol. Wonen is voor de meeste
huishoudens een belangrijke (vaak zelfs de belangrijkste) uitgavenpost.
Het belang van het wonen werd erkend via de grondrechten. Zo bevat artikel 23 van de
Grondwet het recht een menswaardig leven te leiden, daaronder o.m. begrepen het recht op een
behoorlijke huisvesting. Ook een aantal internationale verdragen garanderen in meer of
mindere mate een grondrecht op wonen.
Het grondrecht op wonen laat de bevoegdheidsverdeling in het federale België onaangeraakt en
het moet dus verwezenlijkt worden door de bevoegde overheid, elk voor zijn eigen
bevoegdheidsdomein. Door de regionalisering van de huisvesting vanaf 1974 kwam het
zwaartepunt van de bevoegdheid inzake huisvesting bij de gewesten te liggen.
Het Vlaamse Gewest is in Vlaanderen dus de eindverantwoordelijke voor de verwezenlijking van
het grondrecht op wonen. O.m. daarom werd in 1997 de Vlaamse Wooncode uitgevaardigd, met
daarin opgenomen de bepalingen over het sociaal huurstelsel.
Het sociaal huurstelsel is een belangrijk instrument voor de verwezenlijking van het grondrecht
op wonen, doordat effectief kwaliteitsvolle en betaalbare woningen ter beschikking gesteld
worden aan diegenen die daar op eigen kracht niet toe in staat zijn.

- ONDERZOEKSOPDRACHT
Het doel van de opdracht was te onderzoeken welke betekenis aan het grondrecht op wonen
wordt gegeven in de rechtspraak en hoe deze invulling een invloed uitoefent op het sociaal
huurstelsel. Hierbij werd zowel gekeken naar de vormgeving van het regelgevend model van het
sociaal huurstelsel zoals uitgewerkt door titel VII van de Vlaamse Wooncode en het
Kaderbesluit Sociale Huur (onderzoeksvraag 1) als naar de concrete rechtsverhouding tussen de
sociale verhuurder en huurder (onderzoeksvraag 2).
Voor de terugkoppeling met de praktijk werd een begeleidingsgroep samengesteld waarin de
voorlopige onderzoeksresultaten kritisch werden besproken en doorgelicht.
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De begeleidingsgroep was als volgt samengesteld:
- Lies Baarendse (Huurpunt)
- Joris Deleenheer (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – VVSG)
- Christian Fieremans (agentschap Inspectie RWO, afdeling toezicht)
- Ben Forrier (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen – VMSW)
- Veerle Geurts (agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid)
- Bernard Hubeau (Universiteit Antwerpen – promotor)
- Geert Inslegers (Vlaams Huurdersplatform - VHP)
- Björn Mallants (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen - VVH)
- Helmer Rooze (agentschap Wonen-Vlaanderen)
- Anita Smets (agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid)
- Benediekt Van Damme (agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid)
- Pol Van Damme (Vlaamse Woonraad)
- Tom Vandromme (Universiteit Antwerpen – onderzoeker)
- Maarten Vanholle (kabinet minister van wonen Liesbeth Homans)
- Eric Wilms (Vereniging Inwoners van Sociale Woningen – VIVAS)
Er werden drie terugkoppelingen georganiseerd met de begeleidingsgroep:
- 19 december 2014: bespreking onderzoeksvraag 1
- 18 maart 2015: verdere bespreking onderzoeksvraag 1 + bespreking onderzoeksvraag 2
- 3 juni 2015: bespreking conclusies
We wensen uitdrukkelijk alle deelnemers aan de begeleidingsgroepen te bedanken voor hun
medewerking en hun nuttige inbreng.
De tekst werd bijgehouden tot 22 juni 2015.
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HOOFDSTUK 1 - SITUERING
A. HET GRONDRECHT OP WONEN
1. INLEIDING
1.
Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Een behoorlijke huisvesting maakt
een essentieel deel uit van het recht een menswaardig leven te leiden.
Het recht op een behoorlijke huisvesting, in het vervolg van dit rapport 'grondrecht op wonen'
genoemd, werd via artikel 23, 3° grondwettelijk beschermd in 1994. In de twee decennia die
volgden op de opname in de Belgische Grondwet wijzigde heel wat aan het woonbeleid en het
juridische kader. De vraag is of dit de verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor
iedereen dichterbij gebracht heeft.
2.
De opname van het grondrecht op wonen in de Belgische Grondwet moest naar het
oordeel van de grondwetgever bevoegdheidsneutraal zijn: elke regelgever is met andere
woorden verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het grondrecht op wonen binnen zijn
eigen bevoegdheidsdomein. De materiële bevoegdheid van de federale staat en de deelstaten
wordt niet beperkt; wel hun beleidsvrijheid bij de uitoefening van deze bevoegdheden,
aangezien deze in functie van de verwezenlijking van het grondrecht op wonen moet
uitgeoefend worden2. Gelet op de gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting en de politie van
woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en gezondheid3, zal de
verwezenlijking van het grondrecht op wonen in grote mate de verantwoordelijkheid van de
gewesten zijn.
Als gevolg van het grondrecht op wonen bevatten de regionale regelgevingen allen een verdere
concretisering. Zo bevat de Waalse Huisvestingscode4 het recht op menswaardig wonen en een
gezonde huisvesting als doelstelling (artikel 2) en ook de Brusselse Huisvestingscode5 bevat
onder artikel 3 het recht op huisvesting onder de uitgebreide bewoordingen: "Iedereen heeft
recht op een behoorlijke woning. Hiertoe dient de terbeschikkingstelling te worden bevorderd van
een woning die in overeenstemming is met de kwaliteitsregels (veiligheid, gezondheid en
uitrusting), betaalbaar is, woonzekerheid biedt, aangepast is aan een handicap, een gezond
binnenklimaat heeft, over een goede energieprestatie beschikt, aangesloten is op collectieve
uitrustingen en in de buurt ligt van andere voorzieningen van algemeen belang (zoals met name
scholen, crèches, culturele centra, handelszaken en recreatiedomeinen). Het komt de overheid toe
om met name te zorgen voor de omstandigheden die noodzakelijk zijn om dit fundamenteel recht
te verwezenlijken.”

2

Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 100-2/4, 38.
Artikel 6, § 1, IV, 1° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. 15
augustus 1980. De gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting werd recent uitgebreid met “de specifieke
regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” (artikel 15 van de
bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, B.S. 31 januari 2014, met
ingang van 1 juli 2014).
4
Decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, B.S. 4 december 1998,
tweede editie. Bij decreet van 9 februari 2012, B.S. 9 maart 2012 hernoemd naar “Code Wallon du
logement et de l’habitat durable”.
5
Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, B.S. 9 september 2003, volledig
vervangen door de ordonnantie van 11 juli 2013, B.S. 18 juli 2013, err.B.S. 26 juli 2013.
3
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Ook de Vlaamse decreetgever nam een wetgevend initiatief en vaardigde in 1997 de Vlaamse
Wooncode uit ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen.

2. HET GRONDRECHT OP WONEN IN INTERNATIONALE CONTEXT
3.
Het grondrecht op wonen is echter niet enkel vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet,
maar ook in internationale verdragen. Aangezien bepaalde internationale verdragen doorwerken
in de Belgische rechtsorde, dient ook hier kort bij stilgestaan te worden. Zelfs de internationale
teksten die geen rechtstreekse werking hebben in de nationale rechtsorde, vormen toch een
“référence incontournable à la politique législative”6.
We beperken ons in dit rapport tot de belangrijkste internationale verdragen. Voor een meer
uitgebreid overzicht, verwijzen we naar andere teksten7.
4.
In de eerste plaats dient verwezen te worden naar het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM - 4 november
1950 – Rome) dat rechtstreekse werking heeft. Doorgaans wordt in rechtspraak en literatuur
gesteld dat het EVRM geen autonoom grondrecht op behoorlijke huisvesting kent. Toch komt
in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het aspect huisvesting
regelmatig terug via koppeling met andere grondrechten, o.m. het recht op bescherming van het
privé- en gezinsleven en de woonst (art. 8 EVRM) en het recht op toegang tot de rechter (art. 6
EVRM), wat bij wonen onder meer inhoudt dat een gedwongen uithuiszetting steeds een
rechterlijke tussenkomst vereist8.
5.
Vervolgens is er het (Herzien) Europees Sociaal Handvest. In artikel 16 wordt gesteld:
“Teneinde de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de volledige ontplooiing van het gezin
als fundamentele maatschappelijke eenheid, verbinden de Overeenkomstsluitende Partijen zich de
economische, wettelijke en sociale bescherming van het gezinsleven te bevorderen, o.a. door het
doen van sociale en gezinsuitkeringen, het treffen van fiscale regelingen, het verschaffen van
gezinshuisvesting, en het doen van uitkeringen bij huwelijk” (eigen onderlijning). Er wordt geen
uitdrukkelijk recht op wonen in erkend; enkel dienen middelen uitgetrokken te worden om de
bouw van woningen te stimuleren.
Bij de herziening van de tekst in 1996 werd echter wel uitdrukkelijk een grondrecht op wonen
opgenomen (art. 31): “Teneinde de doeltreffende uitoefening van het recht op huisvesting te
waarborgen, verbinden de Partijen zich maatregelen te nemen die erop zijn gericht:
1. de toegang tot adequate huisvesting te bevorderen;
2. dak- en thuisloosheid te voorkomen en te verminderen teneinde het geleidelijk uit te bannen;
6

J. SAMBON en P. JADOUL, “Le droit au logement”, in G. BENOIT, Y. MERCHIERS en M. VANWIJCKALEXANDRE (ed.), Baux à loyer (Bail de résidence principale et droit commun), Brussel, La Charte, 1991, 34.
7
P. KENNA, Housing Rights and Human Rights, Brussel, European Federation of National Organisations
Working with the Homeless, 2001, M. CRAVEN, “History, Pre-History and the the Right to Housing in
International Law” in S. LECKIE (ed.), National perspectives on Housing Rights, Den Haag, Martinus Nijhoff,
2003, 314p., D. GAILIUTE, “Right to housting in the jurisprudence of the European Committee of Social
Rights”, Societal Studies, 2012, 1605, A. KUCS, Z. ZEDLOVA en L. PIERHUROVICA, “The Right to Housing:
International, European and National Perspectives”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique
Furió Ceriol nr. 64/65, p. 101-123.
8
N. BERNARD, "Pas d'expulsion de logement sans contrôle juridictionnel - le droit au logement et la cour
européenne des droit de l'homme", Rev.trim.dr.h. 2009, 527.
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3. de kosten voor huisvesting binnen het bereik te brengen van eenieder die niet over voldoende
middelen beschikt.”
Echter maakte België een voorbehoud bij dit artikel 31, wat eigenaardig te noemen is, aangezien
eerder in de eigen Grondwet reeds het recht op een behoorlijke huisvesting was opgenomen.
Ondanks het voorbehoud van België bij artikel 31, blijft artikel 16 spelen, evenals artikel 30, dat
een recht op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting bevat. Terwijl het recht op
bescherming van het gezin ook speelt bij de huisvesting van dit gezin, speelt het recht op
bescherming tegen armoede ook bij het aspect huisvesting, wat de sterke samenhang aantoont
tussen de verschillende rechten uit het (Herzien) Europees Sociaal Handvest9.
Het (Herzien) Europees Sociaal Handvest wordt afgedwongen via twee toezichtsmechanismen:
een rapporteringsmechanisme en een collectieve klachtenprocedure bij het Europees Sociaal
Comité10. Hoewel het handhavingsinstrumentarium daarmee niet zo sterk is als dat van het
EVRM, hebben deze instrumenten wel degelijk hun effect. Zo werd België recent veroordeeld
door het Europees Sociaal Comité voor de aanpak van de huisvestingsproblematiek bij
woonwagenbewoners11.
6.
Artikel 11 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele
Rechten (19 december 1966 – New York) luidt: “De staten die partij zijn bij dit verdrag erkennen
het recht van eenieder op een behoorlijke levensstandaard voor zichzelf en zijn gezin, daarbij
inbegrepen behoorlijke voeding, kleding en huisvesting, en op steeds betere levensomstandigheden”
(eigen onderlijning), waarna wordt gesteld dat de staten de passende maatregelen zullen nemen
ter verwezenlijking van dit recht.
Dit verdrag maakt deel uit van onze rechtsorde12. De bepalingen zijn juridisch bindend. Ze
creëren geen wederzijdse verplichtingen tussen staten, doch wel unilaterale verbintenissen van
staten ten opzichte van burgers waarop zij toezicht houden. Artikel 2 van het verdrag legt een
progressieve werking vast, die inhoudt dat het beschermingsniveau van de beschermde rechten
stilaan verhoogd moet worden, maar wat eveneens betekent dat niet alle in het verdrag
vermelde rechten onmiddellijk verwezenlijkt dienen te zijn13. Toezicht op de progressieve
verwezenlijking van de in het verdrag opgenomen grondrechten wordt gehouden door het
Comité inzake economische, sociale en culturele rechten14.
7.
Het Verdrag over de rechten van gehandicapte personen (13 december 2006 – New York)
heeft als doel de mensenrechten van personen met een handicap te bevorderen, beschermen en
verwezenlijken15. Artikel 28.1 bepaalt onder de titel ‘Behoorlijke levensstandaard en sociale
9

N. BERNARD, "Le droit au logement dans la charte sociale révisée: à propos de la condamnation de la
France par le comité européen des droits sociaux", Rev.trim.dr.h. 2009, 1084.
10
S. SMITS, C. JANSSENS, S. MIRGAUX en K. VAN LAETHEM, Handboek Mensenrechten, Antwerpen,
Intersentia, 2011, 299.
11
Europees Sociaal Comité, 21 maart 2012, procedure nr. 62/2010, Fédération Internationale des Ligues
des Droits de l'Homme c/ Belgique.
12
Dit verdrag is door België geratificeerd ingevolge de wet van 15 mei 1981, B.S. 6 juli 1983.
13
S. SMITS, C. JANSSENS, S. MIRGAUX en K. VAN LAETHEM, Handboek Mensenrechten, Antwerpen,
Intersentia, 2011, 112.
14
Zie bv. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Implementation of the International Covenant
on Economic, Sociale and Cultural Rights. Fourth periodic reports submitted by States parties under articles 16
et 17 of the Covenant – Belgium, E/C.12/BEL/4, 9 juli 2010.
15
Artikel 1 Verdrag over de rechten van gehandicapte personen.
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bescherming’: “De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op een
behoorlijke levensstandaard voor henzelf en voor hun gezinnen, met inbegrip van voldoende
voeding, kleding en huisvesting en op de voortdurende verbetering van hun levensomstandigheden,
en nemen passende maatregelen om de verwezenlijking van dit recht zonder discriminatie op
grond van handicap te beschermen en te bevorderen.” (eigen onderlijning)
De verdragsstaten verbinden zich ertoe alle wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen te
treffen om mensenrechten van personen met een handicap te realiseren en discriminatie tegen
te gaan en ongedaan te maken. In alle staatsprogramma’s en –beleid dient rekening te worden
gehouden met de rechten van personen met een handicap16. Toezicht op de naleving van het
verdrag wordt uitgeoefend door het Comité voor de rechten van personen met een handicap bij
wijze van statenrapporten17. België diende in juli 2011 zijn eerste periodieke rapport in bij het
Comité18.
Hoewel wordt aangenomen dat dit verdrag geen rechtstreekse werking heeft aangezien de
verdragsstaten zich verbinden om passende maatregelen te nemen19, kan het wel een belangrijke
rol spelen in de sociale huisvesting, o.m. op het vlak van sociale huur en zorg.
8.
Tot slot kan ook een verwijzing naar de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens niet ontbreken, die in artikel 25 bepaalt: “Ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog
genoeg is voor de gezondheid van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding,
huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten alsmede het recht op
voorziening in het geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen ontstaan ten gevolge van omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil.” (eigen onderlijning)
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is niet juridisch bindend, maar opgesteld
als een aanbeveling naar de lidstaten van de VN toe, wat niet wegneemt dat het document een
hoge morele status en een politiek en juridisch gezag heeft verworven.

3. HET UITGANGSPUNT VAN DE DECREETGEVER IN 1997 EN NADIEN20
9.
Bij de uitwerking van de Vlaamse Wooncode betrok de decreetgever uitdrukkelijk het
grondrecht op wonen, afkomstig van o.m. artikel 23 van de Grondwet, dat door de decreetgever
"meer dan een programmaverklaring" wordt genoemd21, ook al wordt er onmiddellijk aan

16

S. SMITS, C. JANSSENS, S. MIRGAUX en K. VAN LAETHEM, Handboek Mensenrechten, Antwerpen,
Intersentia, 2011, 129.
17
Artikel 35-36 Verdrag over de rechten van gehandicapte personen.
18
http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/uncrpd/uncrpd-rapport-be-nl.PDF
19
Zie artikel 4.2 Verdrag over de rechten van gehandicapte personen: “2.Wat betreft economische, sociale
en culturele rechten, verplicht elke Staat die Partij is zich maatregelen te nemen met volledige gebruikmaking
van de hem ter beschikking staande hulpbronnen en, waar nodig, in het kader van internationale
samenwerking, teneinde steeds nader tot een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende rechten
te komen, onverminderd de in dit Verdrag vervatte verplichtingen die volgens het internationale recht
onverwijld van toepassing zijn.” Zie naar analogie over het Verdrag inzake de Rechten van het Kind: Cass. 4
november 1999, C.99.0111.N, Arr.Cass. 1999, 1386, Rev.trim.dr.fam. 2000, 680, R.W. 2000-01, 232 met noot
A. VANDAELE.
20
Gebaseerd op T. VANDROMME, "Het recht op wonen: een stand van zaken" in B. HUBEAU en T.
VANDROMME (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, Die Keure, 2013, 18.
21
Parl.St. Vl.Parl., 1996-1997, nr. 654/1, 3.
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toegevoegd dat het artikel geen directe werking heeft (met verwijzing naar de verplichting voor
de overheid tot positieve actie en naar de standstill-verplichting22).
De memorie van toelichting bij de Vlaamse Wooncode vertaalt dan vervolgens het grondrecht
op wonen naar de Vlaamse verplichtingen en stelt vast dat:
-

-

De verwezenlijking van het grondrecht op wonen een opdracht is voor de decreetgever
(en niet voor de Vlaamse Regering).
De omvang van het grondrecht door de decreetgever wordt bepaald, maar dat in dat
kader opgelegde voorwaarden de uitoefening van het grondrecht op wonen niet
onmogelijk mogen maken.
Een subjectief recht wordt gecreëerd dat jurisdictioneel afdwingbaar is.
Het grondrecht op wonen de decreetgever verplicht een adequaat beleid te voeren dat
een daadwerkelijke uitoefening van het recht voor elkeen garandeert. De parlementaire
voorbereiding van artikel 23 van de Grondwet bevatten sterke aanwijzingen hoe de
decreetgever dat vorm moet geven.

10.
Dit resulteerde dan in de opname van het grondrecht op wonen in artikel 3 van de
Vlaamse Wooncode: "Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking
over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een
betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd."
Het recht op een behoorlijke huisvesting wordt door de decreetgever als een
middelenverbintenis ten aanzien van de overheid gezien: de overheid moet zich inspannen om
haar burgers een behoorlijke huisvesting te garanderen, zonder dat de overheid daar
rechtstreeks kan op aangesproken worden23. Er is geen sprake van een resultaatsverbintenis,
aangezien de Vlaamse overheid niet over alle middelen beschikt (materiële en immateriële) die
daar voor nodig zijn. Bovendien ligt ook bij de gezinnen zelf een zekere verantwoordelijkheid
dienaangaande.
Burgers beschikken dus enkel over subjectieve rechten voor zover de decreetgever ze hen
toekent. De voorwaarden van het grondrecht op wonen worden afgelijnd door de decreetgever
en gaan niet verder dan dat. Subjectieve rechten vloeien niet rechtstreeks voort uit artikel 23 van
de Grondwet of artikel 3 van de Vlaamse Wooncode. In die zin bevat de Brusselse
Huisvestingscode in artikel 3 (versie voor de wijziging door de Ordonnantie van 11 juli 2013) met
de formulering "binnen de voorwaarden gesteld door deze Code" uitdrukkelijker dit uitgangspunt.
11.
Bij het uitwerken van het woonbeleid spreekt de decreetgever over selectiviteit, zowel op
categoriaal, territoriaal als sectorieel vlak. Deze drie vormen van selectiviteit worden
gemotiveerd op basis van de beperkte middelen. De categoriale selectiviteit is er op gericht bij
voorrang aandacht te besteden aan diegene die het op de woningmarkt moeilijk heeft, in het
bijzonder de meest behoeftigen, kansarmen en kwetsbaren. De sectoriële selectiviteit richt de
aandacht op de verhoging van het aantal sociale huurwoningen en de zorg voor de verbetering
van de woningkwaliteit. De territoriale selectiviteit motiveert de afbakening van

22

Het standstill-beginsel betekent dat de overheid geen handelingen mag stellen die de bestaande
maatregelen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen aanzienlijk verzwakken of verminderen.
23
Parl.St. Vl.Parl., 1996-1997, nr. 654/1, 11.
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woonvernieuwingsgebieden en woningbouwgebieden, waar respectievelijk moet ingezet worden
op de grondige renovatie van woningen en de bouw van nieuwe woningen24.
De selectiviteit van het woonbeleid houdt strikt genomen een ongelijke behandeling in van de
burgers, aangezien sommige categorieën beroep kunnen doen op ondersteuning en andere
categorieën niet. Deze ongelijke behandeling wordt echter decretaal georganiseerd en berust op
een legitiem doel, m.n. het ondersteunen van diegenen die hun woonbehoeften niet op eigen
kracht kunnen realiseren. Het uitgewerkte reglementaire kader moet er net voor zorgen dat er
geen ruimte is voor willekeur en niet-gerechtvaardigde ongelijke behandeling25.
12.
De algemene doelstelling het grondrecht op wonen te verwezenlijken wordt verder
uitgewerkt in een aantal bijzondere doelstellingen van het woonbeleid, opgenomen in artikel 4
van de Vlaamse Wooncode. Het valt onmiddellijk op dat de decreetgever in 1997 heel ambitieus
was, gelet op de uitgebreidheid van dit doelstellingenartikel26. De voornaamste doelstellingen
zitten vervat in § 1 en verwijzen naar de hoger genoemde selectiviteit, nl. sociale huur- en
koopwoningen ter beschikking stellen, de renovatie, verbetering of aanpassing van het
woningenbestand bevorderen en huisvestingsondersteuning bieden aan woonbehoeftige
gezinnen en alleenstaanden.
13.
De basisvisie van de Vlaamse Wooncode is na 1997 niet gewijzigd. De Vlaamse
Wooncode wil nog steeds het grondrecht op wonen verwezenlijken; artikel 3 van de Vlaamse
Wooncode werd dan ook nog niet gewijzigd.
Het doelstellingenartikel 4 van de Vlaamse Wooncode werd wel gewijzigd, wat geen blijk is van
stabiliteit27. In het oorspronkelijke artikel 4 werd de sociale vermenging als bijzondere
doelstelling opgenomen, terwijl men nadien van oordeel was dat de sociale vermenging eerder
als een instrument moet gezien worden om een andere doelstelling te verwezenlijken, nl. de
optimale leefbaarheid van de wijken28. Ook de bevordering van gelijke kansen voor iedereen
werd uitdrukkelijk toegevoegd aan artikel 4. Deze wijziging werd doorgevoerd naar aanleiding
van de algemene herziening van titel VII van de Vlaamse Wooncode over de sociale verhuring29.

4. DE INHOUDELIJKE ASPECTEN VAN HET GRONDRECHT OP WONEN
14.
Op basis van de internationale en nationale rechtspraak kunnen een aantal inhoudelijke
elementen van het grondrecht op wonen afgeleid worden. Deze zijn voornamelijk terug te
brengen tot (i) de plicht voor de overheid tot handelen, (ii) de beleidsvrijheid bij het uitwerken
van maatregelen, (iii) de werking van het legaliteitsbeginsel en (iv) de inhoud van de
‘overeenkomstige plichten’.

24

Parl.St. Vl.Parl., 1996-1997, nr. 654/1, 4-5.
Zie o.m. T. VANDROMME, "Begripsomschrijving" in A. HANSELAER en B. HUBEAU (eds.), Sociale huur,
Brugge, Die Keure, 2011, 33.
26
B. HUBEAU, "De eerste tien jaar van de Vlaamse Wooncode: de mythe van Sisyphus" in P. DE SMEDT, B.
HUBEAU en E. JANSSENS (eds.), Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse Wooncode,
Brugge, Die Keure, 2007, 6.
27
B. HUBEAU, "De eerste tien jaar van de Vlaamse Wooncode: de mythe van Sisyphus" in P. DE SMEDT, B.
HUBEAU en E. JANSSENS (eds.), Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse Wooncode,
Brugge, Die Keure, 2007, 3.
28
Parl.St. Vl.Parl., 2005-2006, nr. 824/1, 5.
29
Decreet van 15 december 2006 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode, B.S. 19 februari 2007.
25
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4.1. D E PLICHT VOOR DE OVERHEID TOT HANDELEN
15.
De verwezenlijking van het grondrecht op wonen wordt gezien als een opdracht aan de
bevoegde overheid. Specifiek in de Belgische context had de grondwetgever zoals gezegd niet de
bedoeling om door de opname van het grondrecht op wonen in de Grondwet wijzigingen aan te
brengen aan de bevoegdheidsverdeling. Algemeen kan gezegd worden dat de overheid de plicht
heeft om maatregelen te nemen die uiteindelijk leiden tot de verwezenlijking van het
grondrecht op wonen. De Grondwet en tal van internationale verdragen verplichten de overheid
om effectief maatregelen te nemen. Niets doen is geen optie. Stilzitten zou een inbreuk op de
Grondwet inhouden.
In de rechtspraak zijn reeds enkele voorbeelden terug te vinden waarin wordt vastgesteld dat de
overheid in gebreke bleef doordat over een bepaald onderwerp geen regeling werd uitgewerkt,
evenwel (nog) niet in het kader van het grondrecht op wonen30. Zo oordeelde het Hof van
Cassatie dat een rechtbank van de rechterlijke orde, die moet oordelen over een vordering tot
schadevergoeding veroorzaakt door een foutieve aantasting van een recht dat is vastgelegd door
een hogere norm die de Staat een verplichting oplegt, de bevoegdheid heeft om na te gaan of de
Staat haar verplichtingen voldoende is nagekomen (eigen cursivering)31.
Een gelijkaardige redenering kan opgezet worden wanneer de wetgever in gebreke blijft het
grondrecht op wonen voldoende te realiseren. Aangezien het grondrecht op wonen in een
hogere norm is vastgelegd (artikel 23 Grondwet, maar evenzeer artikel 8 EVRM), is het
genoemde cassatiearrest bijzonder interessant.
Daarnaast kan de overheid ook stilzitten door het toepassingsgebied van een bepaalde regeling
onrechtmatig te beperken. Er wordt dan wel ingegaan op de opdracht van de grondwetgever om
maatregelen te nemen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen, maar slechts voor een
bepaalde groep. Zo beperkte de decreetgever in 2006 de toelating tot de sociale huur in het
Vlaamse Gewest tot diegenen die onder meer voldeden aan de vereisten van inburgering en de
bereidheid toonden om het Nederlands te leren. Het Grondwettelijk Hof was echter van oordeel
dat deze beperkingen gerechtvaardigd waren (zij het met een verplichte interpretatie voor de
burgers uit de faciliteitengemeenten), zodat de beperking niet als onrechtmatig moest
gekwalificeerd worden32. Beperkingen van het toepassingsgebied tot bepaalde categorieën van
burgers kunnen echter wel als onrechtmatig beoordeeld worden door het Grondwettelijk Hof.

4.2. D E BELEIDSVRIJHEID VAN DE OVERHEID BIJ HET UITWERKEN VAN MAATREGELEN TER
VERWEZENLIJKING VAN HET GRONDRECHT OP WONEN

16.
Bij het bepalen van de maatregelen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen
beschikt de overheid over een ruime beleidsmarge. De overheid bepaalt welke maatregelen zij
nodig acht om het grondrecht op wonen te realiseren. Het grondrecht op wonen is daarbij een
instrument of etappe om te komen tot het uiteindelijke doel, opgelegd door de grondwetgever:
het recht om een menswaardig leven te leiden. In de rechtsleer wordt dit “l’aboutissement de

30

Zie T. VANDROMME, "Een aanzet tot een concrete invulling van het grondrecht op wonen als
resultaatsverbintenis" in N. BERNARD en B. HUBEAU (eds.), Recht op wonen: naar een
resultaatsverbintenis?, 2013, Brugge, Die Keure, 172.
31
Cass. 28 september 2006, J.T. 2006, 594 met conclusie J. LECLERCQ en noot; NjW 2007, 319 met noot I.
BOONE, RGAR 2007, nr. 14.424; R.W. 2006-07, 1123 met noot A. VAN OEVELEN.
32
GwH nr. 101/2008, 10 juli 2008, APT 2007-08, 228; A.GrwH 2008, 1605; Juristenkrant 2008, afl. 173, 5
en R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU.
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l’action du législateur” genoemd33. De beleidsmarge of manoeuvreerruimte van de overheid
wordt dus beperkt door het te verwezenlijken doel. Het onderling verband tussen beide
onderdelen van artikel 23 van de Grondwet (lid 1 dat het recht op menswaardig leven
proclameert en lid 3 waarin o.m. het grondrecht op wonen wordt vermeld) wordt uitgedrukt
door het gebruik van het woord "daartoe" in het tweede lid van het artikel.
Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State sanctioneren die maatregelen die niet zullen
leiden tot het uiteindelijke doel en oefenen dus een (marginale) controle uit op de
beleidsmaatregelen van de bevoegde overheid. Wanneer bepaalde maatregelen tegen het te
bereiken doel ingaan, kunnen zij gesanctioneerd worden. De toetsing door het Grondwettelijk
Hof en de Raad van State is – gelet op de ruime beleidsmarge van de overheid – beperkt tot een
marginale wettigheidscontrole. Het Grondwettelijk Hof en de Raad van State dienen de visie van
de overheid dus te eerbiedigen, tenzij dat oordeel kennelijk onredelijk is. De overheid behoudt
binnen deze grenzen haar beleidsvrijheid en opportuniteitsoordeel.
De beoordelingsvrijheid van de overheid is evenwel minder ruim wanneer het
huisvestingsbeleid voor een bepaalde categorie van personen het verlies van hun woonst kan
teweegbrengen, hetgeen als één van de meest verregaande inmengingen in het recht op
eerbiediging van de woning wordt beschouwd34.
17.
Omwille van het grote belang van een goede huisvesting in de moderne samenleving,
erkent ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de grote beleidsvrijheid voor de
overheid om maatregelen te nemen. Het Hof stelt zich om deze reden terughoudend op bij de
beoordeling van die maatregelen om de beleidsvrijheid van de overheden te respecteren,
behalve wanneer die maatregelen kennelijk onredelijk zouden zijn. Tegelijk benadrukt het
Europees Hof dat men de huisvesting van de burgers niet volledig mag overlaten aan de
mechanismen van de vrije markt35.
18.
Bij de uitwerking van maatregelen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen zal
de overheid een billijk evenwicht tussen een veelvoud van belangen moeten bewaren36. De
bescherming van grondrechten is immers een eeuwige zoektocht naar evenwichten37. Zowel in
het objectief contentieux (beoordeling van de wettigheid van een rechtsregel) als in het
subjectief contentieux (toepassing van een rechtsregel op een rechtsonderhorige) zal
belangenafweging centraal staan. Daarbij gaat het zowel over het afwegen van belangen van
33

A. VANDEBURIE, "Le rôle de la Cour constitutionnelle de Belgique dans la protection des droits
économiques, sociaux et culturels garantis par l'article 23 de la Constitution (avant et après la loi spéciale
du 9 mars 2003). Mise en perspective de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 66/2007 du 26 avril 2007", CDPK
2007/3, speciaal nummer, 145.
34
EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, McCann t/ Verenigd Koninkrijk, § 50, gevolgd door het Grondwettelijk
Hof: GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, overweging B.23.3, APT 2007-08, 228, A.GrwH 2008,
1605, Juristenkrant 2008, afl. 173, 5, R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU en GwH 18 juni 2015, nr.
91/2015, overweging B.16.
35
N. BERNARD, "L'effectivité du droit constitutionnel au logement", Rev.b.dr.const. 2001, 165; P.
LAMBERT, "Le droit de l'homme à un logement décent", Rev.trim.DH 2001, 53 en N. VAN LEUVEN en F.
VANNESTE, "De inroepbaarheid van het recht op wonen" in N. BERNARD en B. HUBEAU (eds.), Recht op
wonen: naar een resultaatsverbintenis?, 2013, Brugge, Die Keure, 229.
36
Zie bv. RvS, 17 november 2008, nr. 187.998, R.W. 2009-10, 958.
37
G. MAES, "Twintig jaar sociale grondrechten in de grondwet. Overzicht van de doctrine" in W. RAUWS en
M. STROOBANT (ed.), Sociale en economische grondrechten, Antwerpen/Louvain-la-Neuve,
Intersentia/Anthemis, 2010, 150.
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individuele burgers (bv. het afwegen van het grondrecht op wonen van de bewoner tegenover
het eigendomsrecht van de eigenaar van een woning), als over de afweging van de belangen van
een individuele burger tegenover het algemeen belang (ter bescherming van het abstracte
belang van ‘alle’ burgers).
19.
Sociale en culturele grondrechten vragen positieve acties van de overheid en kunnen
bijgevolg niet onmiddellijk ten aanzien van iedereen gerealiseerd worden. Deze grondrechten
dienen daarom progressief verwezenlijkt te worden. De progressiviteit van de sociale en
culturele grondrechten zit in de grondrechten zelf ingebakken.
Er zijn verscheidene aanknopingspunten die de progressiviteit van de sociale en culturele
grondrechten staven. In de eerste plaats de parlementaire voorbereiding van artikel 23
Grondwet, waar wordt gesproken over “bevorderen”. Er wordt gesteld dat het een plicht is voor
de overheid om bepaalde dingen te bevorderen en dat er een verbod geldt voor de overheid om
dingen te doen die tegen de doelstellingen ingaan, waarbij dit wordt gekoppeld aan de standstill-verplichting38. Sociale en culturele grondrechten bevatten inderdaad van nature, uit hun
aard een teleologisch element, dat langzaam en stapsgewijs moet worden nagestreefd en waarbij
deze rechten op een steeds grotere rechtsbescherming moeten kunnen rekenen39. Ook in
internationale verdragen zoals het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele Rechten wordt gewezen op de progressieve werking. Artikel 2, 1 bepaalt: "1. Iedere
Staat die partij is bij dit Verdrag verbindt zich maatregelen te nemen, zowel zelfstandig als binnen
het kader van de internationale hulp en samenwerking, met name op economisch en technisch
gebied, en met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking staande hulpbronnen, ten
einde met alle passende middelen, inzonderheid de invoering van wettelijke maatregelen, steeds
nader tot een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende rechten te komen." (eigen
onderlijning) Hieruit vloeit duidelijk een progressieve werking voort, maar het wil ook zeggen
dat niet alle in het Verdrag vermelde rechten onmiddellijk uitgevoerd moeten zijn40. Tot slot
huldigt de Vlaamse Wooncode zoals reeds vermeld het principe van selectiviteit (op categoriaal,
sectorieel en territoriaal vlak), waaruit ook een progressieve benadering voortvloeit. De
middelen worden selectief ingezet om het grondrecht op wonen prioritair te kunnen
verwezenlijken voor bepaalde doelgroepen.
20.
Het grondrecht op wonen geldt universeel. Als onderdeel van het recht op menswaardig
leven is het immers een recht dat ieder mens toekomt, juist omwille van zijn hoedanigheid als
mens. De Grondwet verleent deze bescherming aan eenieder41 en ook het EVRM draagt aan de
lidstaten op om een ieder die onder hun rechtsmacht valt de rechten en vrijheden van het
verdrag te verzekeren42.
De wetgever kan echter, onder toezicht van het Grondwettelijk Hof, de maatregelen ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen beperken tot bepaalde categorieën. Gelet op de
38

Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 100-2/4, 85.
G. MAES, "Het standstillbeginsel in verdragsbepalingen en in artikel 23 Gw.: progressieve (sociale)
grondrechtenbescherming", R.W. 2005-06, 1084.
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S. SMITS, C. JANSSENS, S. MIRGAUX en K. VAN LAETHEM, Handboek Mensenrechten, Antwerpen,
Intersentia, 2011, 112.
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vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt.
42
Artikel 1 EVRM.
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progressieve werking van de sociale grondrechten zal de wetgever zich prioritair op bepaalde
categorieën moeten richten. Dit doet geen afbreuk aan de regel dat het grondrecht op wonen
universeel geldt. “Ieder mens heeft recht op behoorlijke huisvesting, maar niet iedereen heeft recht
op hulp en ondersteuning van de realisering van dit sociaal grondrecht. Het recht op een concrete
prestatie (van overheidswege) ter effectuering van het betrokken recht ontstaat pas in de mate dat
er nood is. De regelgever zal deze grondrechten ook in die zin concretiseren.”43. Zo zal eenieder
(arm of rijk) die bedreigd wordt met uithuiszetting zich kunnen beroepen op de waarborgen van
artikel 1344ter e.v. van het Gerechtelijk Wetboek (humanisering van de uithuiszettingen), terwijl
het sociaal huurstelsel beperkt is tot bepaalde personen die voldoen aan bepaalde
toelatingsvoorwaarden.
De progressieve werking van de sociale grondrechten zal er zelfs toe leiden dat bepaalde
maatregelen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen moeten worden beperkt en dat
het openstellen ervan ten aanzien van iedereen net een schending van het grondrecht op
wonen kan inhouden. Het grondrecht op wonen verleent immers niet alleen formele subjectieve
rechten, maar de verwezenlijking ervan moet ook in de feiten geëvalueerd worden, m.n. of de
juridische vormgeving van het grondrecht op wonen ook effectief de woonbehoeftigheid doet
dalen.

4.3. D E WERKING VAN HET LEGALITEITSBEGINSEL
21.
Artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat het grondrecht op wonen wordt gewaarborgd
door de wet, het decreet of de ordonnantie en bevat dus een legaliteitsbeginsel. Het
legaliteitsbeginsel heeft betrekking op de vraag of de formele wetgever zelf het grondrecht op
wonen moet waarborgen of dit verder mag delegeren aan de uitvoerende macht.
22.
Volgens het Grondwettelijk Hof verbiedt artikel 23 van de Grondwet niet dat aan de
regering machtigingen worden verleend en dient de wetgevende macht minstens het onderwerp
of de grenzen vast te leggen, waarbinnen de uitvoerende macht verder uitvoering moet geven44.
ALEN en MUYLLE noemen dit, wat artikel 23 van de Grondwet betreft, een afgezwakt
wettigheidsbeginsel45. Uit artikel 23 van de Grondwet wordt volgens VAN LEUVEN en
VANNESTE door de Raad van State echter een versterkt legaliteitsbeginsel afgeleid, dat soepel
wordt toegepast: het is minstens vereist dat de wetgevende macht de draagwijdte vastlegt van de
op het vlak van de behoorlijke huisvesting te waarborgen rechten, met name door het bepalen
van de voorwaarden voor hun toekenning en van het personele toepassingsgebied ervan46. Het
zich beperken tot het aangeven van het onderwerp door de bevoegde wetgever is wat mager; de
bevoegde wetgever moet minstens de essentiële keuzes maken47.
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Doordat het legaliteitsbeginsel vereist dat bepaalde aspecten van regelingen van het grondrecht
op wonen door de wetgevende macht worden vastgelegd, zou het een waarborg voor de burger
moeten vormen, doordat de uitvoerende macht dan niet aan deze wettelijke of decretale
principes kan raken. Het legaliteitsbeginsel is dan een sterke garantie voor de burgers dat
bepaalde normen door de uitvoerende macht niet al te gemakkelijk kunnen worden
teruggeschroefd.
23.
Zoals aangegeven kan uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake artikel 23
van de Grondwet echter slechts een afgezwakt wettigheidsbeginsel worden afgeleid, wat
BORTELS en HEYVAERT ertoe brengt zicht af te vragen wat nog de meerwaarde is van het
legaliteitsbeginsel in artikel 23 van de Grondwet ten opzichte van het algemene
wettigheidsbeginsel 48. Wanneer de wetgevende macht enkel het onderwerp van de regelgeving
dient uiteen te zetten en zelfs niet de essentiële bestanddelen van die regelgeving, gaat de
bescherming van de burger niet verder dan de bescherming op basis van het algemene
legaliteitsbeginsel, volgens welk de uitvoerende macht ofwel de bevoegdheden uitoefent die
haar uitdrukkelijk zijn toegekend, ofwel een algemene uitvoeringsbevoegdheid van wetten en
decreten heeft49. Zoals eveneens aangegeven mag het voor de Raad van State toch “iets meer
zijn” en dient de wetgevende macht de essentiële keuzes te maken, in welk geval het
legaliteitsbeginsel sterker is en dus wel een bescherming aan de burger biedt, doordat de
uitvoerende macht binnen het door de wetgevende macht opgelegde kader dient te handelen50.

4.4. D E ‘ OVEREENKOMSTIGE PLICHTEN ’
24.
Een laatste topic heeft betrekking op de input die van de burger mag gevraagd worden,
ook van de sociaal of financieel zwakkere burger. De vraag is meer bepaald of in ruil voor
ondersteuning bij het vervullen van de woonbehoeften van burgers een eigen engagement of
tegenprestatie mag gevraagd worden.
De vraag gaat terug op artikel 23 van het Grondwet, waar de economische, sociale en culturele
grondrechten worden toegekend, rekening houdend met de overeenkomstige plichten. De
grondwetgever was van oordeel dat de grondrechten van de tweede generatie automatisch en
onlosmakelijk verbonden zijn met de plicht van de burger om mee te werken aan de sociale en
de economische vooruitgang van de maatschappij waarin hij leeft en dat de burger dus een
plicht tot medewerking heeft51. De opname van de verwijzing naar de overeenkomstige plichten
hing volgens de grondwetgever ook samen met de grenzen aan de verzorgingsstaat52. De
grondwetgever heeft de burgers niet in een passieve rol willen dwingen of tot een passieve
houding willen aanzetten, maar hij wilde daarentegen bevestigen dat wie rechten heeft, ook
plichten heeft.
9, R.W. 2004-05, 890 met noot B. HUBEAU, RABG 2005, 396 met noot I. MARTENS, TBO 2005, 100 met
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25.
In de rechtsleer wordt de koppeling van het rechtenverhaal aan een plichtenverhaal
positief beoordeeld en wordt o.m. verwezen naar de actieve welvaartsstaat en het feit dat deze
geen systeem van onvoorwaardelijke algemene publieke bijstand inhoudt53. Ook in de
rechtspraak wordt gesteld dat burgers die in een onfortuinlijke situatie verzeild geraakt zijn in
de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een oplossing54. Toch worden ook vraagtekens
geplaatst: op zich is er niets mis mee dat de burger zelf verantwoordelijkheid moet nemen, maar
er zijn bepaalde grondrechten die de overheid moet verzekeren, vooraleer er sprake kan zijn van
plichten55. En ook al tijdens de parlementaire bespreking werden vragen in die zin gesteld: er
zijn fundamentele rechten waarvoor de overheid moet instaan vooraleer zelfs maar sprake kan
zijn van plichten56. De nadruk mag niet al te veel gelegd worden op de zogenaamde 'beginselen
van behoorlijk burgerschap', waardoor de verplichtingen van de overheid te veel naar de
achtergrond zouden worden verschoven57. Een 'responsabilisering' van de burger is
fundamenteel terecht, maar moet rekening houden met de financieel of sociaal zeer zwakke
positie van sommige burgers. Hoewel het principieel correct is dat burgers in de eerste plaats
zelf initiatieven moeten nemen om zichzelf te helpen, mag niet de fout gemaakt worden het
inspanningsniveau van de rechtszoekende te bekijken vanuit de mogelijkheden van een
gemiddelde persoon58.
26.
Voor het opleggen van de overeenkomstige plichten die aan de uitoefening van bepaalde
rechten kunnen gekoppeld worden, dient net zoals voor het toekennen van subjectieve rechten
een wettelijke of decretale basis voor handen te zijn. Net zoals de burger maar rechten inzake
huisvesting heeft in zoverre deze door de regelgever werden voorzien, kan de burger maar
aangesproken worden op zijn plichten in zoverre deze door de regelgever werden voorzien. Het
opleggen van dergelijke plichten kan dan ook getoetst worden door resp. het Grondwettelijk
Hof en de Raad van State, waarbij nagegaan zal worden of de regelgever binnen zijn
beleidsvrijheid door het opleggen van bepaalde plichten niet kennelijk onredelijk is geweest. De
opgelegde verplichtingen moeten in relatie staan tot het realiseren van het grondrecht op
wonen, wat uitgedrukt wordt door het gebruik van het woord “daartoe” in artikel 23 van de
Grondwet: “Die verplichtingen moeten de personen aan wie zij worden opgelegd, in staat stellen bij
te dragen tot de effectieve verwezenlijking van die doelstelling voor henzelf, alsook voor de andere
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personen die de in artikel 23 opgesomde rechten genieten, en moeten evenredig zijn met de aldus
bepaalde doelstelling.”59
Een voorbeeld kan gevonden worden in de wijziging van het sociaal huurstelsel door het decreet
van 15 december 2006, waarbij een nieuwe inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde werd
ingevoerd die betrekking had op de bereidheid het Nederlands te leren en op
inburgeringsbereidheid. Bij de toetsing ervan door het Grondwettelijk Hof was het Hof van
oordeel dat deze verplichting niet onbestaanbaar is met artikel 23 van de Grondwet, op
voorwaarde dat de sancties evenredig zijn met de hinder of de last die door die weigering is
veroorzaakt en dat bij opzegging steeds voorafgaande rechterlijke controle voor handen is60.

B. HET SOCIAAL HUURSTELSEL
1. REGELGEVEND KADER
27.
Binnen het Vlaamse Gewest legt titel VII van de Vlaamse Wooncode het basiskader voor
de sociale huisvesting vast (art. 91 tot 102bis). Dit kader werd ingrijpend gewijzigd door het
decreet van 15 december 200661 en vervolgens nog bijgestuurd door de decreten van 29 april
201162 en 31 mei 201363 (een aantal kleinere wijzigingen wordt hier niet vermeld).
De decretale bepalingen inzake sociale huur worden uitgevoerd door het Kaderbesluit Sociale
Huur64 (meermaals gewijzigd) en twee ministeriële besluiten: een algemeen besluit van 21
december 200765 en een specifiek besluit over de inschrijvingsregisters van 30 juli 200866.
Tegelijk zullen ook het gemene huurrecht en de Woninghuurwet van toepassing zijn voor die
bepalingen waarvoor het sociaal huurstelsel geen eigen regeling heeft uitgewerkt en voor zover
die niet in strijd zijn met de geest ervan67.
28.
De originele bepalingen inzake sociale woninghuur waren terug te vinden in de
(federale) Huisvestingscode68 en de op deze basis uitgevaardigde uitvoeringsbesluiten69.
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GwH nr. 101/2008, 10 juli 2008, overweging B.33.2, APT 2007-08, 228; A.GrwH 2008, 1605; Juristenkrant
2008, afl. 173, 5 en R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU.
60
GwH nr. 101/2008, 10 juli 2008, overweging B.35, APT 2007-08, 228; A.GrwH 2008, 1605; Juristenkrant
2008, afl. 173, 5 en R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU.
61
Decreet van 15 december 2006 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode, B.S. 19 februari 2007.
62
Decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, B.S. 4 mei
2011.
63
Decreet van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, B.S. 11 juli
2013, err.B.S. 22 augustus 2013.
64
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, B.S. 7 december 2007.
65
Ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal 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, B.S. 18 januari 2008.
66
Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van
bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S. 10
september 2008.
67
Artikel 91, § 3 van de Vlaamse Wooncode.
68
Koninklijk Besluit van 10 december 1970 houdende de Huisvestingscode, B.S. 17 december 1970,
bekrachtigd door de wet van 2 juli 1971, B.S. 6 augustus 1971.
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Artikel 31 van de Huisvestingscode bood de wettelijke basis om een sociaal huurstelsel uit te
werken en bepaalde: “Op advies van de belanghebbende Nationale Maatschappij, bepaalt de
Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de huurprijzen toepasselijk op de huurders van de
erkende maatschappijen en van de Nationale Maatschappij, de voorwaarden van toelating van de
huurders die personen met bescheiden inkomsten moeten zijn, en met name de bijzondere
prioriteiten ten gunste van sommige kandidaat-huurders, het bedrag en de voorwaarden van de
huurvermindering die aan de huurders, hoofden van een groot gezin, wordt verleend, de
voorwaarden op het gebied van gezondheid, het toezicht, het persoonlijk genot van het gebouw en
de voorkoming van speculatie.
De Staat neemt te zijnen laste de huurverminderingen die krachtens het eerste lid van dit artikel
aan huurders, hoofden van een groot gezin, worden toegestaan.”
Ingevolge artikel 6, § 1, IV van de bijzondere wet van 8 augustus 198070, in werking getreden op 1
oktober 198071, werd de huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren
voor de openbare reinheid en gezondheid een gewestelijke bevoegdheid. Met artikel 2 van het
decreet van 30 oktober 1984 houdende wijziging en aanvulling van de Huisvestingscode72 werd
in de Huisvestingscode een artikel 80ter ingevoegd, dat de machtiging aan de uitvoerende
macht om een sociaal huurstelsel uit te werken wijzigde:
“Op advies van de belanghebbende Nationale Maatschappij bepaalt de Vlaamse Executieve de
toelatingsvoorwaarden op (sic) sociale huurder te worden van een volkswoning, de
toewijzingsregels die door de verhuurder dienen te worden nageleefd, de controle daarop en de
voorwaarden waaraan de huurder van een volkswoning blijvend moet voldoen.
Op diezelfde wijze bepaalt de Vlaamse Executieve voor de sociale huurder alle huurmodaliteiten,
onder meer de berekening van de huurprijs, de huurverminderingen ten laste van het Vlaamse
Gewest toegekend, de bijdragen en huurlasten die naast de huurprijs op de huurder kunnen
verhaald worden, de bepalingen die verplichtend in het tussen de erkende vennootschappen en de
huurder af te sluiten huurcontract moeten voorkomen alsmede de sancties die aan de kandidaathuurders en de erkende vennootschappen kunnen opgelegd worden bij niet-naleving van de
bepalingen ter reglementering van het huurstelsel der volkswoningen van het Vlaamse Gewest.
Bij besluit van de Vlaamse Executieve worden eveneens geregeld de voorwaarden op het gebied van
gezondheid, het toezicht, het persoonlijk genot van het gebouw en de voorkoming van speculatie.”
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Zie o.m. het koninklijk besluit van 2 juli 1973 tot reglementering van het huurstelsel betreffende de
woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting erkende vennootschappen of
aan de Nationale Maattschappij zelf toebehoren, B.S. 13 juli 1973, err.B.S. 25 augustus 1973 en het
koninklijk besluit van 18 december 1979 houdende reglementering voor het Vlaamse Gewest, van het
huurstelsel betreffende de woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
erkende vennootschappen of aan de Nationale Maatschappij zelf toebehoren, B.S. 22 december 1979,
err.B.S. 12 januari 1980.
70
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, B.S. 15 augustus 1980.
71
Artikel 95 bijzondere wet van 8 augustus 1980.
72
B.S. 21 december 1984.
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Op deze basis werden een aantal sociale huurbesluiten uitgevaardigd, nl. de besluiten van 7
november 198473, 28 november 199074 en 29 september 199475.
29.
Na uitvaardiging van de Vlaamse Wooncode volgde nog één sociaal huurbesluit, nl. van
20 oktober 200076, alvorens tot het huidige Kaderbesluit Sociale Huur te komen.
30.
Met de ingrijpende wijziging door het decreet van 15 december 2006 wenste de
decreetgever titel VII van de Vlaamse Wooncode op verschillende punten bij te sturen, met o.m.
maatregelen om meer betrokkenheid van de gemeente bij het toewijzingsbeleid te krijgen en
een explicitering van de verplichtingen van de verhuurder en de huurder met daarbij de nieuwe
verplichting van de huurder de bereidheid te tonen om het Nederlands aan te leren en de
invoering van een proefperiode en uitdrukkelijk ontbindende bedingen. Ook werd het
toepassingsgebied van het sociaal huurstelsel uitgebreid: de decreetgever wenste het uniform
sociaal huurstelsel uit te breiden naar alle verhuringen binnen de sociale sector77. Daarom
werden alle woningen die door sociale verhuurkantoren worden verhuurd (los van de vraag of
daarvoor subsidie werd verkregen), woningen die werden gesubsidieerd op basis van de
Huisvestingscode en de Domus-Flandria-woningen eveneens onder het toepassingsgebied van
de Vlaamse Wooncode gebracht78.
31.
Het decreet van 15 december 2006 werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Bij
arrest van 12 juli 2007 (nr. 104/2007)79 werd het verzoek tot schorsing afgewezen. Bij arrest van
10 juli 2008 (nr. 101/2008) werd het verzoek tot vernietiging gedeeltelijk ingewilligd80. Het Hof
vernietigde de bepalingen inzake het uitdrukkelijk ontbindend beding en legde de verplichte
interpretatie op dat de taalbereidheidsvoorwaarde in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij niet
van toepassing is op kandidaat-huurders of huurders van sociale woningen die zijn gelegen in de
rand- en taalgrensgemeenten, en die de taalfaciliteiten wensen te genieten. Het Hof verwierp de
stelling dat het Vlaamse Gewest zijn bevoegdheid had overschreden door aan de toegang tot de
sociale huur voorwaarden te koppelen die betrekking hebben op de bereidheid om Nederlands
te leren en aan inburgering te doen.
32.
Nadien volgden nog inhoudelijke wijzigingen door de decreten van 29 april 2011 en 31
mei 2013.
73

Besluit van de Vlaamse Executieve van 7 november 1984 tot reglementering van het huurstelsel
betreffende de woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting erkende
vennootschappen of aan de Nationale Maatschappij zelf toebehoren, B.S. 20 december 1984.
74
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 1990 tot reglementering van het sociale huurstelsel in
toepassing van artikel 80ter van de Huisvestingscode, B.S. 22 februari 1991, err.B.S. 23 maart 1991.
75
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 1994 tot reglementering van het sociale huurstelsel
voor woningen die door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of door de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen worden verhuurd met
toepassing van art. 80ter van de Huisvestingscode, B.S. 3 december 1994.
76
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2000 tot reglementering van het sociale huurstelsel
voor sociale huurwoningen die worden verhuurd of onderverhuurd door de VHM of een sociale
huisvestingsmaatschappij met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode, B.S. 13 december 2000.
77
Parl.St. Vl.Parl., 2005-2006, nr. 824/1, p. 7.
78
A. HANSELAER, “De verhuring van woningen in de sociale sector – titel VII van de Vlaamse Wooncode”
in P. DE SMEDT, B. HUBEAU en E. JANSSENS (ed.), Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse
Wooncode, Brugge, Die Keure, 2007, 137 e.v.
79
GwH 12 juli 2007, nr. 104/2007, A.GrwH 2007, 1199, Huur 2008, 159, TBP 2008, 284.
80
GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, APT 2007-08, 228, A.GrwH 2008, 1605, Juristenkrant 2008, afl. 173,
5, R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU.
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Het decreet van 29 april 201181 bracht vooral wijzigingen aan op het vlak van het toezicht op de
sociale woonactoren.
Het decreet van 31 mei 201382 vereenvoudigde de indeling van sociale huurders in drie
categorieën, voegde een aantal huurdersverplichtingen toe (o.m. instemmen met verhuis bij
renovatiewerkzaamheden, een eventuele begeleidingsovereenkomst naleven), verduidelijkte de
regeling ingeval van toetreding tot een lopende sociale huurovereenkomst, wijzigt de
opzeggingstermijn voor een huurder zonder eigen woonrecht bij overlijden van de laatste
huurder met eigen woonrecht en voert een bepaling over de plaatsbeschrijving in. Voor wat
betreft het feit dat door dit wijzigingsdecreet personen die tijdens de sociale huurovereenkomst
met de sociale huurder trouwen of wettelijk gaan samenwonen eveneens aan de
toelatingsvoorwaarden moeten voldoen, inkomensvoorwaarde uitgezonderd, werd een beroep
tot nietigverklaring ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Bij arrest nr. 24/2015 van 5 maart 2015
werd het beroep afgewezen83.
33.
Tot slot dienen we nog te wijzen op de wijzigingen aan artikel 6, § 1, IV van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, aangebracht door de Zesde
Staatshervorming84, waarmee het uitvaardigen van bijzondere regels met betrekking tot de huur
van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan een gewestelijke bevoegdheid werd.
Wijzigingen van de Woninghuurwet of de vervanging van de Woninghuurwet door een Vlaams
huurdecreet zullen daardoor – gelet op de suppletieve werking van het woninghuurrecht – ook
doorwerken in het sociaal huurstelsel.

2. DE SOCIALE WONINGHUUR IN DE PRAKTIJK
34.
Vooraleer de eigenlijke onderzoeksopdracht aan te vatten, lijkt het ons aangewezen om
nog kort een blik te werpen op de maatschappelijke realiteit.
We kijken in de eerste plaats naar het cijfermateriaal uit de Vlaamse Regionale Indicatoren
(VRIND) voor de periode 2008 – 201485.
In het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw telde het Vlaamse Gewest ongeveer 100.000
sociale
huurwoningen86.
Het
aantal
sociale
huurwoningen
van
sociale
huisvestingsmaatschappijen is in de loop der jaren gestegen naar 148.069 eind 2013.
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Decreet van 29 april 2011 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, B.S. 4 mei
2011.
82
Decreet van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, B.S. 11 juli
2013, err.B.S. 22 augustus 2013.
83
GwH 5 maart 2015, nr. 24/2015. Zie ook T. VANDROMME, “Ook partner van sociale huurder moet aan
voorwaarden sociale huur voldoen”, Juristenkrant 2015, afl. 307, 4.
84
Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, B.S. 31 januari 2014,
met ingang van 1 juli 2014. Zie ook B. HUBEAU en D. VERMEIR, “De regionalisering van de huurwetgeving
in de zesde staatshervorming”, Huur 2014, 3-6; B. HUBEAU en D. VERMEIR, “De regionalisering van de
federale huurwetgeving in de zesde staatshervorming: een stand van zaken”, TBP, 2013, 584-597; D.
VERMEIR en B. HUBEAU, “De regionalisering van de woninghuur: naar een Vlaams huurrecht?”, in J.
VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. VANDENBRUWAENE (ed.), De zesde staatshervorming:
instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 471-493: B. LOUVEAUX,
"Opportunités et dangers éventuels de la régionalisation du bail" in N. BERNARD (ed.), La dé-fédéralisation
du bail d'habitation : quel(s) levier(s) pour les Régions, Brussel, Larcier, 2014, 7-22.
85
De VRIND is te downloaden op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering:
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx.
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Aantal sociale huurwoningen – VMSW en SHM’s
Eind 2007
131.781
Eind 2008
139.392
Eind 2009
141.426
Eind 2010
142.970
Eind 2011
145.925
Eind 2012
147.196
Eind 2013
148.069
Eind 2014
149.143

Het gebrek aan voldoende sociale woongelegenheden zorgt voor wachtlijsten bij de aanvraag
van een sociale woning. Niet iedereen die voldoet aan de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden, en dus recht heeft op een sociale huurwoning, kan daar onmiddellijk
over beschikken. Eind 2013 waren er 104.976 unieke kandidaat-huurders ingeschreven op de
wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Een aantal van deze
personen beschikt reeds over een sociale huurwoning en deed een aanvraag voor een andere
sociale woning, waardoor zij opnieuw op een wachtlijst komen te staan. Het aantal unieke
kandidaat-huurders dat nog geen sociale huurder is bedroeg eind 2013 78.540. Om tot dit getal
te komen werden tevens dossiers ouder dan 10 jaar geëlimineerd omwille van de specifieke
voorkeur van de kandidaat-huurder.
Aantal huurders op een wachtlijst – VMSW en SHM’s
Unieke kandidaat-huurders
Eind 2009
Eind 2010
Eind 2011
Eind 2012
Eind 2013
Eind 2014

81.457
95.951
91.926
107.351
104.976
Nog niet beschikbaar

Unieke kandidaat-huurders
zonder sociale huurwoning
62.253
70.860
80.420
78.540
Nog niet beschikbaar

Elke twee jaar wordt een controle op de wachtlijsten doorgevoerd zodat mensen die niet meer
aan de voorwaarden voldoen of die geen interesse meer hebben, geschrapt kunnen worden87.
Het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een bepaald jaar moet daarom vergeleken
worden met het aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van twee jaar eerder.
Eind 2013 waren er 100 erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, waarvan er 90 sociale
huurwoningen verhuren.
Ook de sociale verhuurkantoren verhuren sociale woningen. Zij huren deze zelf in bij private
eigenaars en onderverhuren deze aan woonbehoeftigen. De erkende sociale verhuurkantoren
beheerden eind 2013 samen 7.025 woningen
Aantal sociale huurwoningen – SVK’s
Eind 2007
Eind 2008

3.868
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B. HUBEAU, "Wijzigingen en aanvullingen betreffende het sociaal huurstelsel in het Vlaamse Gewest",
R.W. 1985-86, 2391.
87
Artikel 8 KSH.
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Eind 2009
Eind 2010
Eind 2011
Eind 2012
Eind 2013
Eind 2014

4.913
5.295
5.750
6.401
7.025
7.792

Ook bij de sociale verhuurkantoren zijn er wachtlijsten. In totaal staan er eind 2013 bij de
erkende SVK’s zo’n 25.310 kandidaat-huurders op de wachtlijsten.
Aantal huurders op een wachtlijst – SVK’s
Eind 2009
Eind 2010
Eind 2011
Eind 2012
Eind 2013
Eind 2014

Unieke kandidaat-huurders
13.332
19.499
18.750
26.552
25.310
Nog niet beschikbaar

Eind 2012 zijn er 52 erkende SVK actief in 271 gemeenten, wat staat voor een gebiedsdekking van
88% van de gemeenten in Vlaanderen.
Bij de interpretatie van de personen op de wachtlijst moet rekening gehouden worden met het
feit dat kandidaat-huurders zowel op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij als
van een sociaal verhuurkantoor kunnen staan. Deze twee wachtlijsten mogen dus niet zomaar
opgeteld worden om zo het totaal aantal kandidaat-huurders op een wachtlijst te kennen.
De voortgangstoets 2012, uitgevoerd in het kader van het decreet grond- en pandenbeleid,
vermeldt 153.395 sociale huurwoningen op 31 december 201188. Het gaat hier over alle sociale
huurwoningen, dus naast die van de VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale
verhuurkantoren ook de sociale huurwoningen van het Vlaams Woningfonds, de gemeenten en
de OCMW’s.
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Zie
https://www.wonenvlaanderen.be/ondersteuning_voor_professionelen/grond_en_pandenbeleid/monitori
ng_en_voortgangstoets?f03f25ee475a65ab2bbbec6bae9205efa65a581e=efmgin6v50h8fj8a5lglqbe0l2
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HOOFDSTUK 2 – HET REGELGEVEND MODEL
VOORAF: DE ONDERZOEKSVRAAG
35.
Het Kaderbesluit Sociale Huur werd ontworpen als een kaderbesluit: een besluit dat een
kader moet scheppen waarbinnen de sociale verhuring binnen het Vlaamse Gewest verloopt.
Over de mate waarin het kaderbesluit alle aspecten van de sociale verhuring moet regelen, dient
een principiële beleidskeuze gemaakt te worden: men kan enerzijds kiezen voor een algemeen
kader waarbinnen de actoren van de sociale huur de vrijheid hebben om de sociale verhuring te
regelen en praktisch vorm te geven; anderzijds kan men ook kiezen voor een gedetailleerd kader
waarbinnen de vrijheid van de actoren beperkt wordt en slechts voor enkele op voorhand
vastgelegde elementen keuzes gemaakt kunnen worden. Uiteraard zijn ook allerlei
tussenmodellen denkbaar.
Bij het bepalen van het optimale model dient vertrokken te worden van het grondrecht op
wonen, dat vanuit zijn grondwettelijke verankering en verankering in internationale verdragen
dwingend van toepassing is. Het ontworpen model dient de toets van conformiteit met het
grondrecht op wonen te doorstaan. Het onderzoek zal de pro's en contra's van de verschillende
modellen oplijsten en suggesties doen naar het meest optimale model. Daarbij wordt ook
gekeken naar de noodzaak tot (begrenzing van de) vrijheid van de principale actoren (sociale
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren) en hoe met die vrijheid moet
omgegaan worden: hoe worden de grenzen bepaald, hoe wordt de rechtsbescherming van de
(kandidaat-)huurder gegarandeerd, hoe wordt het toezicht vanuit de overheid georganiseerd,...?
36.
De onderzoeksvraag vanuit deze benadering luidt: welk regelgevend model voor
de sector van de sociale huur beantwoordt het meest aan de doelstellingen van het
grondrecht op wonen?

A. VERSCHILLENDE WOONMODELLEN
37.
In de literatuur worden verschillende modellen van de huisvestingsmarkt
onderscheiden. Gelet op het relatief korte tijdsbestek van deze opdracht kon niet gedetailleerd
op de verschillende modellen ingegaan worden. We baseren ons daarom op de beschrijvingen
en overwegingen uit het rapport “Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel?” van het
Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid van 200789.
38.
In de eerste plaats kan een onderscheid gemaakt worden tussen duale
huisvestingssystemen en unitaire huisvestingssystemen. In een duaal huisvestingssysteem wordt
de huisvestingsmarkt opgesplitst in een grote groep van eigenaars en private huurders en een
kleine restgroep van sociale huurders, waarbij de sociale huurmarkt een rol als vangnet voor de
laagste inkomensgroepen vervult. De hogere inkomensgroepen komen terecht op de
eigendomsmarkt en de private huurmarkt, terwijl de financieel zwakkeren op een kleine sociale
huursector zijn aangewezen. Deze sociale huursector wordt centraal gestuurd door de overheid
en daarbij wordt afgeweken van de reglementering op de private huurmarkt. In een unitair
huisvestingssysteem wordt het strikte onderscheid tussen beide segmenten niet gemaakt en
worden eigenaars op dezelfde manier behandeld als huurders. Private en sociale huurders
89

S. WINTERS, M. ELSINGA, M. HAFFNER, K. HEYLEN, K. TRATSAERT, G. VAN DAALEN en B. VAN
DAMME, Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel?, Brussel, Departement RWO, 2007, 240p.
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worden eveneens gelijk behandeld en de sociale huursector is niet beperkt tot de lage
inkomensgroepen90.
39.
Daarnaast worden in het rapport vier scenario’s van sociale huur uitgewerkt: (i) een
scenario van volkshuisvesting; (ii) een scenario van volkshuisvesting met beperkte
zelfstandigheid van verhuurders, (iii) een scenario van huisvesting met sociaal doel en (iv) een
scenario van sociaal vangnet91. Er zijn eveneens tussenmodellen mogelijk.
In grote lijnen kan gesteld worden dat in het scenario van volkshuisvesting de sociale huur
toegankelijk is voor een zeer brede doelgroep, waarbij de autonomie voor de verhuurders groot
is. Een dergelijk scenario vereist een grote voorraad te verhuren woningen, zoniet dreigen de
zwakke groepen uit de boot te vallen. Er geldt immers een algemene huurreglementering die
zowel op de sociale als de private sector van toepassing is, waardoor er geen of slechts een
beperkte voorrang voor zwakke groepen is. Door hogere winsten te boeken op verhuringen aan
rijkere doelgroepen, kunnen zwakkere groepen een lagere huurprijs betalen, eventueel nog
aangevuld met subsidies van de overheid. Dit scenario is een duidelijk unitair
huisvestingssysteem.
In het scenario van volkshuisvesting met beperkte zelfstandigheid van de verhuurders wordt nog
steeds een brede doelgroep toegang gegeven, maar wordt het toewijzings- en huurprijsbeleid in
meerdere of mindere mate gereglementeerd door de overheid. Ook hier is een voldoende ruim
aanbod noodzakelijk, zoniet slibt het systeem dicht met enkel lage inkomensgroepen en kan het
systeem financieel niet overleven. Naarmate de toewijzings- en huurprijsregels strakker worden
en de verhuurders bijgevolg minder mogelijkheden hebben om rendabeler te verhuren aan
rijkere doelgroepen, zal de financiële tussenkomst van de overheid groter moeten zijn.
Een grotere nadruk op opvang van bepaalde groepen brengt ons in een scenario van huisvesting
met een sociaal doel. Niet enkel personen met betaalbaarheidsproblemen, maar ook een aantal
groepen met een sociale woonbehoefte kunnen in de sociale huur terecht. Het gaat hierbij dan
over doelgroepen waarvoor op de private huurmarkt een onvoldoende aanbod beschikbaar is.
Deze doelgroep kampt niet noodzakelijk met betaalbaarheidsproblemen. Het aanbod aan
woningen dient voldoende ruim te zijn om zowel personen met betaalbaarheidsproblemen als
de bijzondere doelgroepen te kunnen huisvesten, zoniet bestaat het risico dat de meest zwakken
uit het stelsel worden verdrongen.
Tot slot is er het scenario van sociaal vangnet. De sociale huursector wordt dan voorbehouden
voor alleenstaanden en gezinnen voor wie betaalbaar wonen problematisch is. De toewijzing
gebeurt binnen een strikt gereglementeerd kader dat verzekert dat de meest woonbehoeftigen
voorrang krijgen. De voorraad te verhuren woningen moet in principe net zo groot zijn als de
beperkte doelgroep. Om de huur voor de doelgroep betaalbaar te houden, zal aan een prijs
onder de marktwaarde moeten verhuurd worden, waardoor tussenkomst van de overheid
noodzakelijk is en de overheid dan ook de financiële eindverantwoordelijkheid draagt. Bewoners
die zich maatschappelijk en financieel verbeteren dienen door te stromen naar de reguliere
huurmarkt. Het risico bestaat dan ook dat de sociale huurmarkt in dit scenario het stigma van
armenhuisvesting krijgt, mogelijks ook dat van problematische woonsituaties, waardoor
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huurders er niet uit keuze, maar uit noodzaak terechtkomen. Het gaat hier over een duaal
huisvestingssysteem.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving, kan verwezen worden naar het rapport.
40.
Op basis van deze beschrijving van de verschillende scenario’s kunnen twee voor de
behandeling van onze onderzoeksvraag belangrijke vaststellingen gedaan worden:
-

-

Het gekozen scenario is grotendeels afhankelijk is van de voorraad sociale
huurwoningen. Een ruim model (type volkshuisvesting) zal niet mogelijk zijn met een
beperkte voorraad. De keuze van model van sociale huisvesting wordt gemaakt op basis
van ideologische overwegingen en na afweging ten overstaan van andere
beleidsprioriteiten, maar ook op basis van de maatschappelijke realiteit (lees: het
aanbod aan sociale huurwoningen).
Bovendien volgt uit het door de beleidsverantwoordelijken gekozen scenario het
juridische kader dat dit scenario moet ondersteunen en vorm geven. In een scenario van
sociaal vangnet zal het juridisch kader moeten verzekeren dat de toegang wordt
voorbehouden tot de meest woonbehoeftigen, terwijl in ruime stelsels het juridisch
kader voldoende uniform moet zijn om een kader te schappen over de grenzen van de
private en sociale huurmarkt heen.

B. HET HUIDIGE VLAAMSE SOCIAAL HUURSTELSEL
41.
Zoals algemeen geweten is de sociale huurmarkt in Vlaanderen relatief klein. Volgens
het Grote Woononderzoek 2013 bedraagt het aandeel sociale huurders 6,7%, tegenover 20,4%
private huurders en 70,5% eigenaars92. In vergelijking met andere Europese landen is dit een
beperkt aandeel.
In Vlaanderen wordt daarom doorgaans aangenomen dat het sociaal huurstelsel het dichtste
aansluit bij het model van sociaal vangnet93, met op juridisch vlak een centraal gedirigeerd
systeem tot gevolg, waarbij de eindverantwoordelijkheid (zowel regelgevend als financieel) bij
de centrale overheid, m.n. het Vlaamse Gewest, ligt.
Sociaal vangnet: het Vlaamse sociaal huurstelsel is voornamelijk gericht op het huisvesten van
de meest woonbehoeftigen, die op eigen kracht niet in hun huisvesting kunnen voorzien. De
woonbehoeftigheid wordt afgebakend op basis van inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden op
vlak van inkomen en onroerend bezit en dit moet bewaken dat de instroom in de sociale huur
beperkt is tot diegenen die bij de realisatie van hun grondrecht op wonen door de overheid
ondersteund moeten worden94. Binnen deze algemene doelgroep werden in de loop der tijd
specifieke doelgroepen afgebakend (bv. zorgbehoevenden, minderjarigen, daklozen,
senioren,…), maar steeds gaat het over doelgroepen binnen de algemene doelgroep. Ook werd
voor bepaalde mensen die voldoen aan de algemene inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden
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voorrang toegekend omwille van een grotere woonbehoefte (bv. voor wie in een onbewoonbaar
verklaarde woning woont).
De huurprijs wordt hoofdzakelijk bepaald op basis van het inkomen van de huurder, althans bij
sociale huisvestingsmaatschappijen, zodat deze ook voor de meest woonbehoeftigen betaalbaar
blijft.
Centraal gedirigeerd systeem: het Vlaamse sociaal huurstelsel wordt van bovenaf door de
Vlaamse decreetgever en de Vlaamse Regering opgelegd. Toezichthouders bewaken de
toepassing van het Vlaams reglementair kader. Hiermee wil de centrale overheid verzekeren dat
de rol van sociaal vangnet effectief wordt vervuld en dat het beperkt aantal sociale woningen
effectief wordt ingezet voor de huisvesting van de meest woonbehoeftigen. Hieraan werd ook de
financiële verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid gekoppeld: de verhuurders hebben
geen enkele beleidsvrijheid meer bij het bepalen van de huurprijzen (= hun inkomsten),
waardoor ze geen financieel beleid meer kunnen voeren. De Vlaamse overheid nam met het
vastleggen van de huurprijzen in het Kadebesluit Sociale Huur de financiële
verantwoordelijkheid over95.
42.

Op het model van sociaal vangnet bestaan een aantal afwijkingen.

Zo werden in oktober 2013 de inkomensgrenzen verhoogd96, waardoor ook ‘rijkeren’ kunnen
instromen in de sociale huur. De oude inkomensgrenzen zorgden er voor dat werkenden
nauwelijks nog in de sociale huur terecht konden en de instromende sociale huurders
voornamelijk mensen met een vervangingsinkomen waren. Het beleid oordeelde dat ook
personen die behoren tot het eerste deciel van inkomen uit arbeid in de sociale huur terecht
moeten kunnen, zodat ook mensen met inkomen uit arbeid (terug) aan de
toelatingsvoorwaarden kunnen voldoen. In het Kaderbesluit Sociale Huur werd bovendien
ingeschreven dat minstens vierjaarlijks zal nagegaan worden of de inkomensgrenzen nog aan
die doelstelling beantwoorden, waarna – indien nodig – de inkomensgrenzen aangepast worden.
Doelstelling is dat een bereik van minstens 10% van de werkenden wordt gehaald. Ruime(re)
inkomensgrenzen passen niet in een model van sociaal vangnet.
Daarnaast gelden tijdens de uitvoering van de sociale huurovereenkomsten geen
inkomensbeperkingen meer97 en kunnen niet-rationeel bezette sociale huurwoningen toch
onderbezet blijven (bv. bij vertrek van de kinderen)98. Hierdoor verblijven ook minder
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woonbehoeftigen in de sociale huur en worden de sociale huurwoningen niet altijd optimaal
ingezet voor de opvang van de meest woonbehoeftigen.
Tot slot kunnen ook een aantal sociale huurwoningen worden verhuurd buiten het sociaal
huurstelsel99. Het gaat daarbij onder meer over huisvesting van bijzondere doelgroepen en de
tijdelijke opvang van personen die in een noodsituatie verkeren. Maximaal 1 % van het
patrimonium mag hiervoor ingezet worden. De begunstigden van deze verhuringen zijn
personen die volgens het Kaderbesluit Sociaal Huur niet voldoen aan de
woonbehoeftigheidsvereisten, aangezien zij anders via de gewone instroom aan bod kunnen
komen. Hiermee wordt dus ook het model van sociaal vangnet verbreed.
Het sociaal huurstelsel zoals dat in het Kaderbesluit Sociale Huur wordt uitgewerkt, is dus geen
zuiver model van sociaal vangnet en gaat ruimer dan men met een model van sociaal vangnet
zou nastreven. De vraag is of dit kader in overeenstemming is met de maatschappelijke realiteit
van het beperkte woningaanbod.
43.
Ook op het centraal gedirigeerd juridisch systeem bestaan uitzonderingen. In het sociaal
huurstelsel zitten een aantal aspecten van vrijheid op basis waarvan kan afgeweken worden van
het door de Vlaamse overheid bepaalde kader.
Zo kunnen in de eerste plaats sociale verhuurders afwijkingen toepassen. Enerzijds kunnen zij
overgaan tot versnelde toewijzing buiten de centraal uitgewerkte standaardtoewijzingsregels en
standaardvoorrangsregels om100. De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet
gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard en de toezichthouder oefent er
toezicht op uit101. Ook kunnen een OCMW, een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen,
een centrum voor algemeen welzijnswerk of een erkend initiatief beschut wonen een versnelde
toewijzing vragen voor één van hun cliënten. Deze tweede categorie van versnelde toewijzingen
mag maximaal 5% van het totaal aantal toewijzingen vormen en geldt niet voor sociale
verhuurders die het tweede toewijzingssysteem hanteren (SVK’s). Anderzijds kunnen sociale
huisvestingsmaatschappijen een eigen toewijzingsreglement vaststellen waarin aan bepaalde
categorieën van kandidaat-huurders voorrang worden verleend102.
Aan de lokale besturen werden mogelijkheden gegeven om het stelsel enigszins af te stemmen
op de lokale situatie: zij kunnen afwijkingen uitwerken in lokale toewijzingsreglementen103. In
de lokale toewijzingsreglementen kan rekening gehouden worden met de lokale binding van de
kandidaat-huurder met de gemeente, met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen in
de gemeente of met het bewaken, versterken en herstellen van de leefbaarheid.

99

Zie artikel 55bis e.v. KSH.
Zie artikel 24 KSH.
101
Deze vorm van versnelde toewijzing geldt voor alle sociale verhuurders. Sociale verhuurders die het
tweede toewijzingssysteem hanteren (SVK’s) zouden echter in principe minder versnelde toewijzingen
moeten doen, aangezien in hun toewijzingssysteem via de prioriteit woonnood en de eraan toegekende
punten woonnood reeds zwaarder doorweegt (zie ook artikel 4, § 1 Ministerieel besluit van 21 december
2007 houdende uitvoering van een aantal 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, B.S. 18 januari 2008).
102
Zie artikel 20 KSH.
103
Zie artikel 25 e.v. KSH.
100

33

Terwijl de versnelde toewijzing de functie van de sociale huur als sociaal vangnet versterkt,
kunnen de lokale toewijzingsreglementen deze doorkruisen. Wanneer bv. een voorrang wordt
toegekend op basis van lokale binding, zal een andere kandidaat-huurder voorbij gestoken
kunnen worden op basis van een criterium dat niets met woonbehoeftigheid te maken heeft104.

C. EVALUATIE VAN HET HUIDIGE VLAAMSE SYSTEEM
1. VERWEZENLIJKT HET HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE MODEL HET GRONDRECHT OP WONEN?
1.1. A LGEMEEN
44.
Zoals gezegd kennen we in Vlaanderen een model van sociale huur dat overwegend
aansluit bij het scenario van sociaal vangnet, zij het dat het Kaderbesluit Sociale Huur op een
aantal vlakken hiervan afwijkt en elementen introduceert die eerder bij het model huisvesting
met een sociaal doel of bij een model van ruimere huisvesting met beperkte zelfstandigheid van
de verhuurders105 passen.
In de eerste plaats worden dus na aftoetsing van de voorwaarden inzake inkomen en onroerend
bezit de meest woonbehoeftigen geholpen door hen toe te laten tot de sociale huurmarkt. Via de
gereglementeerde huurprijs die overwegend afgestemd is op het inkomen106, wordt de
betaalbaarheid ook voor de meest zwakke huurders gegarandeerd.
Binnen de doelgroep van de woonbehoeftigen, d.w.z. diegenen die aan de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden voldoen, worden in het eerste toewijzingssysteem (SHM’s) via
voorrangsregels nog subcategorieën gecreëerd van personen die nog meer woonbehoeftig zijn
en daarom voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale woning. Ook in het tweede
toewijzingssysteem (SVK’s) wordt gewerkt met absolute voorrangsregels en met een
puntensysteem waarin woonnood een belangrijke rol speelt107.
45.
De beperking van de toegang tot de sociale huur tot personen die voldoen aan bepaalde
voorwaarden inzake inkomen en onroerend bezit sluit aan bij de progressieve verwezenlijking
van de grondrechten in de zin dat bepaalde maatregelen worden voorbehouden voor prioritaire
groepen. Hoewel dit betekent dat anderen niet kunnen profiteren van de gunstigere
huurvoorwaarden van het sociaal huurstelsel om gehuisvest te worden in kwaliteitsvolle
woningen tegen een prijs die wordt afgestemd op het inkomen, terwijl op de private huurmarkt
of de koopmarkt (via afbetalingen) een marktgestuurde prijs moet worden betaald108 en er
minder controle is op de kwaliteit van de woningen, is dit geen inbreuk op het grondrecht op
wonen van diegenen die niet voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden.
Huisvesting en wonen functioneren immers in een maatschappelijke realiteit, waar bij de
uitwerking van het woonbeleid wegens de beperkte beschikbaarheid van middelen werd
geopteerd om selectief te werken, o.m. een categoriale selectiviteit, die erop gericht is bij
voorrang aandacht te besteden aan diegene die het op de woningmarkt moeilijk heeft, in het
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bijzonder de meest behoeftigen, kansarmen en kwetsbaren109. De selectiviteit van het
woonbeleid in het algemeen en het sociaal huurstelstel in het bijzonder houdt strikt genomen
een ongelijke behandeling in van de burgers, aangezien de huurders ongelijk behandeld worden
naargelang hun vermogen (inkomen en onroerend bezit)110, zowel bij het toepassen van de
inschrijvingsvoorwaarden als bij de toepassing van de toelatingsvoorwaarden en de berekening
van de huurprijs. Deze ongelijke behandeling wordt echter decretaal georganiseerd en berust op
een legitiem doel, m.n. het ondersteunen van diegenen die hun woonbehoeften op eigen kracht
niet kunnen realiseren. Het uitgewerkte reglementaire kader moet er net voor zorgen dat er
geen ruimte is voor willekeur en niet-gerechtvaardigde ongelijke behandeling111.
46.
Het grondrecht op wonen verzet zich niet tegen een selectief beleid en schrijft dit in
bepaalde mate zelfs voor. Bij het inschrijven van dit grondrecht in de Grondwet was de
grondwetgever zich bewust van het feit dat de verwezenlijking van de sociale, economische en
culturele grondrechten niet vanzelfsprekend was en niet op één twee drie kon gerealiseerd
worden. Daarom werd geen afdwingbaar grondrecht ingeschreven, maar een opdracht aan de
bevoegde wet- of decreetgever, die de concrete uitwerking zal moeten vastleggen112. In
tegenstelling tot de grondrechten van de eerste generatie waarbij de overheid zich voornamelijk
zal moeten onthouden van handelingen (bv. vrijheid van vereniging – niet tussenkomen in
private verenigingen), wordt voor de verwezenlijking van de sociale, economische en culturele
grondrechten positieve actie vereist.
De vereiste positieve actie moet uiteindelijk leiden tot de effectieve realisatie van het grondrecht
op wonen. Het grondrecht op wonen opereert in een maatschappelijke context, zit als het ware
ingebed in de maatschappij en evolueert mee met de maatschappij. De progressiviteit van de
sociale, economische en culturele grondrechten, dus inclusief het grondrecht op wonen, zit in
de bedoeling van de grondwetgever ingebakken. Naarmate de maatschappij zich verder
ontwikkelt, moet het grondrecht op wonen mee volgen en ook verder ontwikkeld en
uitgebouwd worden. Hiermee wordt het beschermingsniveau stapsgewijs verhoogd om
uiteindelijk te komen tot de volledige verwezenlijking van het grondrecht op wonen113.
De opdracht van de wetgever bestaat erin het juridische kader uit te werken waarbinnen het
grondrecht op wonen kan verwezenlijkt worden. Terwijl dit voor bepaalde groepen vereist dat
de overheid effectief woningen ter beschikking moet stellen, zal de overheid voor andere
groepen die zelf in hun woonbehoeften kunnen voorzien gunstige randvoorwaarden moeten
scheppen (‘faciliteren’), bv. door stedenbouwkundige regels uit te vaardigen, door bescherming
van woningbouwers te voorzien114,… Er hoeft voor deze categorie geen toegang tot de sociale
huur te zijn aangezien zij zelf in hun woningbehoeften kunnen voorzien. Zoals gezegd verzet
het grondrecht op wonen zich niet tegen een selectief beleid.

109

Parl.St. Vl.Parl., 1996-1997, nr. 654/1, 4.
Vermogen is nochtans een beschermd criterium in de anti-discriminatiewet (artikel 4, 4° wet van 10 mei
2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007).
111
T. VANDROMME, "Begripsomschrijving" in A. HANSELAER en B. HUBEAU, Sociale Huur, Brugge, Die
Keure, 2011, 33.
112
Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-92, nr. 100-2/4, 5.
113
T. VANDROMME, “Het recht op wonen: een stand van zaken” in B. HUBEAU en T. VANDROMME,
Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, Die Keure, 2013, 37.
114
Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde
woningen, B.S. 11 september 1971 (de zgn. Wet Breyne).
110

35

47.
We bekijken nu kritisch een aantal aspecten van het sociaal huurstelsel en hun
verhouding tot het grondrecht op wonen. In de eerste plaats beoordelen we het afbakenen van
de doelgroep van de sociale huur (punt 1.2). Vervolgens bekijken we de toewijzings- en
voorrangsregels (punt 1.3), de betaalbaarheid (punt 1.4) en andere elementen van het grondrecht
op wonen (punt 1.5). We beëindigen met aanspraken van andere doelgroepen (punt 1.6) en een
conclusie over het huidige maatschappelijke model (punt 1.7).

1.2. H ET AFBAKENEN VAN DE DOELGROEP VAN DE SOCIALE HUUR
48.
De Vlaamse Wooncode vertrekt vanuit het begrip woonbehoeftigheid. Woonbehoeftig is
diegene die verkeert in een feitelijke economische en maatschappelijke situatie waarin een
behoorlijke huisvesting slechts kan worden verworven of behouden met extra of omvattende
steun115. In principe zou de doelgroep van de sociale huur alle woonbehoeftigen moeten
omvatten.
Wanneer we daarentegen vertrekken vanuit de realiteit van het beperkte aanbod sociale
huurwoningen en dit terugkoppelen naar het grondrecht op wonen, is het logisch dat eerst
gekozen wordt voor de meest woonbehoeftigen, die gedefinieerd worden op basis van (strenge)
voorwaarden inzake inkomen en onroerend bezit. Het loslaten of verruimen van deze
beperkingen op de toegang tot de sociale huur, zal de meest zwakke personen treffen, aangezien
die het meest aangewezen zijn op ondersteuning door de overheid om hun grondrecht op
wonen te verwezenlijken. Met een beperkt sociaal huuraanbod geen strikte
woonbehoeftigheidscriteria bepalen, is in strijd met het grondrecht op wonen van de
allerzwaksten. Aangezien – zoals gezegd – grondrechten progressief verwezenlijkt moeten
worden, dient men dus te beginnen met de meest zwakke personen.
49.
Wat betreft het bepalen van de doelgroep van de sociale huur kan opgemerkt worden
dat de geschiedenis van de sociale huisvesting gekenmerkt wordt door een slingerbeweging op
het vlak van de evolutie van de inkomensgrenzen. In sommige periodes werden geen of erg
ruime inkomensgrenzen gehanteerd, in andere periodes golden dan weer strikte
toegangsnormen, waardoor enkel de lagere resp. laagste inkomensgroepen in aanmerking
kwamen116. De gerichtheid op mensen met “bescheiden inkomsten” of “geringe inkomsten” om
er voor te zorgen dat de overheidssteun aan woonbehoeftige personen werd toegewezen, en de
doelstelling “segregatie” te vermijden bepaalden beide krachten die op de slinger inwerkten117.
Ook nu blijven het bepalen van de doelgroep en het vermijden van segregatie (in het huidige
woordgebruik ‘het bereiken van een sociale mix’) actuele discussiepunten.
De discussie over de doelgroep is rechtstreeks verbonden met de discussie over de
betaalbaarheid van de sociale huurwoning voor de zittende huurder118. Het bepalen van de
huurprijs voor de sociale huurder heeft rechtstreeks gevolg op de betaalbaarheid van het globale
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sociaal huurstelsel. Beide aspecten bepalen de specificiteit van het sociaal huurstelsel119. Op de
betaalbaarheid van de sociale huurwoningen komen we verder terug120.
Het bepalen van de doelgroep is uiteraard een moeilijke zaak. De slingerbeweging toont aan dat
de beleidsmakers nu eens prioriteit gaven aan het verzekeren van huisvesting aan de
allerarmsten, met risico op stigmatisering van de sociale huursector, gettovorming en financiële
tekorten in de sector; dan weer werd prioriteit gegeven aan een ruimer doelpubliek, met risico
dat de allerarmsten niet of later aan bod komen.
In de reeds vermelde studie van het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid werd
onderzocht welke doelgroep in theorie toegang zou moeten krijgen tot het sociaal huurstelsel121.
In de praktijk (beperkt aanbod sociale huurwoningen, beperkte financiële middelen ter
ondersteuning van de sector,…) zijn keuzes echter niet enkel gevolg van een uitgewerkte visie op
de sociale huur, maar ook van de praktische beperkingen.
50.
Door het beperkte aanbod sociale huurwoningen zal elke verruiming van de toegang tot
de sociale huur een achteruitgang betekenen voor de meest zwakke personen. In dat opzicht
kunnen vragen gesteld worden bij de verruiming van de inkomensgrenzen in oktober 2013. De
verruiming van de inkomensgrenzen kan gezien worden in een ruimere trend van de aandacht
van het sociale beleid die traditioneel gericht was op de laagste sociaaleconomische groepen,
maar evolueert naar een primaire aandacht voor de middengroepen: de stem van de
middengroepen weegt zwaarder door, met risico’s op nieuwe vormen van sociale uitsluiting122.
De Vlaamse Woonraad formuleerde al bezwaren tegen de inkomensgrenzen zoals die door het
Kaderbesluit Sociale Huur initieel werden ingevoerd en pleitte toen reeds voor maximale inzet
van de beperkte middelen voor de bevolkingsgroep die de financiële middelen ontbeert om zich
een woning te verschaffen123. Ook in de eerste evaluatie van het Kaderbesluit Sociale Huur werd
gesteld dat een algemene verruiming van de doelgroep – bijvoorbeeld door een verhoging van
de inkomensgrenzen – voor de Vlaamse Woonraad niet wenselijk is124. Deze (te) ruime grenzen
uit het initiële Kaderbesluit Sociale Huur leidden er toe dat voor het toenmalige doelpubliek
gelet op de aanzienlijke wachtlijsten het grondrecht op wonen nog niet verzekerd was.
Door de verruiming van de inkomensgrenzen in oktober 2013 wordt voor het ‘oude’ doelpubliek
dus enigszins afbreuk gedaan aan hun grondrecht op wonen125. De motivering in de eerste nota
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B. HUBEAU, Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, Brugge, Die
Keure, 1994, p. 118.
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Zie infra, nr. 71 e.v.
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S. WINTERS, M. ELSINGA, M. HAFFNER, K. HEYLEN, K. TRATSAERT, G. VAN DAALEN en B. VAN
DAMME, Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel?, Brussel, Departement RWO, 2007, p. 79 e.v.
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B. HUBEAU, "Op welk welzijnswerk hebben burgers recht? Tien megatrends in (de juridische invulling
van) het welzijnswerk en hun gevolgen voor de welzijnsgebruikers", in K. DE BOYSER, C. DEWILDE, D.
DIERCKX (eds.), Naar het middelpunt van de marge: reflecties over veertig jaar armoedeonderzoek en -beleid.
Liber Amicorum Jan Vranken, Acco, Leuven, 2009, 95.
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Advies Vlaamse Woonraad van 2 oktober 2007.
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Advies Vlaamse Woonraad van 19 november 2009, nr. 2009/04 – Het sociale huurbeleid in Vlaanderen,
een evaluatie, www.vlaamsewoonraad.be, p. 30.
125
Het kan vermoedelijk niet beschouwd worden als een aanzienlijke achteruitgang, zodat er geen sprake is
van schending van het standstill-beginsel. Bovendien werd ongeveer in dezelfde periode een huurpremie
ingevoerd voor wie lang op de wachtlijst staat (besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot
instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, B.S. 25 mei 2012), waardoor het bijkomend
wachten op een sociale woning door de verruiming van het doelpubliek financieel gecompenseerd wordt.
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aan de Vlaamse Regering (voor principiële goedkeuring en adviesaanvraag Vlaamse Woonraad)
bij het besluit van 4 oktober 2013 spreekt ook helemaal niet over het grondrecht op wonen van
de nieuwe doelgroep en stelt nergens vast dat er voor hen betaalbaarheidsproblemen zouden
zijn. De motivering is heel summier en spreekt enkel over een mogelijke werkloosheidsval en
over de noodzaak voor het bekomen van een sociale mix. Dit bracht de Vlaamse Woonraad er
ook toe zijn bezorgdheid te uiten dat met wijzigingen van de doelgroep zeer omzichtig moet
omgesprongen worden en verruimingen zullen botsen op de limieten van het aanbod aan
sociale huurwoningen en de wachtlijsten zullen verhogen126. In de tweede nota aan de Vlaamse
Regering (voor principiële goedkeuring en adviesaanvraag Raad van State) wordt naar
aanleiding van de bemerkingen van de Vlaamse Woonraad dieper ingegaan op de voorgestelde
verhoging van de inkomensgrenzen. Er wordt gesteld dat het bereik van de sociale huur in de
loop der tijd gedaald is; waar de oorspronkelijke inkomensgrenzen wel mensen met laag
betaalde jobs toelieten, was dit in de loop der tijd geëvolueerd naar een situatie waar enkel nog
mensen met een vervangingsinkomen aan de inkomensvoorwaarde voldeden. Daarnaast wordt
geargumenteerd dat ook voor het eerste deciel van de werkenden de woonnood hoog is –
zonder te vermelden waarop men zich daarbij baseert - en de invloed op de wachtlijsten
beheersbaar zal zijn. (De doelgroep groeit aan met 19% - 38.929 huishoudens, waarbij slechts
34% van de theoretische doelgroep ingeschreven is, wat een aangroei van 13.318 huishoudens
zou inhouden. De wachtlijst zou in die hypothese dan 84.178 huishoudens tellen. Men stelt ook
dat het aannemelijk is dat hogere inkomenscategorieën zich minder zullen inschrijven.) Hierbij
worden de (verhoogde) inkomensgrenzen niet gemotiveerd of onderbouwd vanuit
woonbehoeftigheid127.
Volgens de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)128 bedroeg het aantal unieke kandidaathuurders op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij eind 2013 104.976. Elke
twee jaar worden de wachtlijsten geactualiseerd zodat de wachtlijst eind 2013 best vergeleken
wordt met de wachtlijst eind 2011. Vergeleken met de toestand eind 2011, met 91.926 unieke
kandidaat-huurders, is er sprake van een stijging van 14%. De laatste actualisering hield
rekening met de verhoging van de inkomensgrens. In totaal voldeden 3.407 unieke kandidaathuurders aan de nieuw verhoogde grens en niet aan de oude inkomensgrens. De verhoging van
de inkomensgrenzen uit zich dus onmiddellijk in het aantal kandidaat-huurders op de
wachtlijst.
51.
De inkomensgrenzen die gelden na de wijziging door het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 oktober 2013 zijn de volgende129:

Alleenstaande persoon zonder
personen ten laste
Alleenstaande persoon met

Basisbedrag 2007
€ 20.244

Geïndexeerd 2014130
€ 23.269

€ 21.940

€ 25.219

126

Advies Vlaamse Woonraad van 7 juni 2013, nr. 2013/08 - Advies over de wijziging van het Kaderbesluit
Sociale Huur, www.vlaamsewoonraad.be, p. 3.
127
Zie ook Verslag van het Rekenhof – sociale woningen: beleid en financiering, Parl.St. Vl.Parl., 2014-2015,
nr. 37-E/1, p. 19.
128
De VRIND is te downloaden op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering:
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/default.aspx.
129
Artikel 3, § 2 KSH.
130
Op basis van artikel 56 van het Kaderbesluit Sociale Huur worden de bedragen vermeld in het
Kaderbesluit Sociale Huur jaarlijks op 1 januari geïndexeerd (op één uitzondering na).
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een handicap
Anderen (gezinnen)

€ 30.365, verhoogd met € 1.697
per persoon ten laste

€ 34.902, verhoogd met € 1.951
per persoon ten laste

Vóór de verhoging van de inkomensgrenzen bedroegen deze:

Alleenstaande persoon zonder
personen ten laste
Alleenstaande persoon met
een handicap
Anderen (gezinnen)

Basisbedrag 2007
€ 17.900

Geïndexeerd 2013
€ 20.233

€ 19.400

€ 21.929

€ 26.850, verhoogd met €
1.500 per persoon ten laste

€ 30.350, verhoogd met € 1.696
per persoon ten laste

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelden volgende inkomensgrenzen131:

Alleenstaande persoon zonder
personen ten laste
Gezin met één inkomen

Gezin met twee inkomens

Basisbedrag 1996
630.000 BEF

Geïndexeerd 2014132
€ 21.370,99

700.000 BEF, verhoogd met
60.000 BEF per persoon ten
laste
800.000 BEF, verhoogd met
60.000 BEF per persoon ten
laste

€ 23.744,56, verhoogd met €
2.035,24 per persoon ten laste
€ 27.136,66, verhoogd met €
2.035,24 per persoon ten laste

In het Waalse Gewest hanteert men volgende inkomensgrenzen133:
Basisbedrag 2002
Geïndexeerd 2014
Alleenstaande persoon
€ 31.000, verhoogd met € 1.860 € 42.400, verhoogd met €
per persoon ten laste
2.500 per persoon ten laste
Gezin
€ 37.500, verhoogd met € € 51.300, verhoogd met € 2.500
1.860 per persoon ten laste
per persoon ten laste
Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een persoon of gezin in een precaire toestand134,
een persoon of gezin met een bescheiden inkomen135 en een persoon of gezin met een
gemiddeld inkomen. In de tabel werden de inkomensgrenzen opgenomen voor de personen met
een gemiddeld inkomen, aangezien deze zich kandidaat kunnen stellen voor een sociale
woning. De grenzen voor personen in een precaire toestand of personen met een bescheiden

131

Artikel 4, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996
houdende regeling van de verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, B.S. 14 november 1996 (hierna:
Brusselse Sociaal Huurbesluit).
132
Op basis van artikel 24 van het Brusselse Sociaal Huurbesluit worden de inkomensgrenzen, vermeld in
artikel 4, § 1 jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
133
Artikel 1, 29° - 31° Waalse Huisvestingscode.
134
Voor een alleenstaande een maximaal inkomen van € 12.900 en voor een gezin een maximaal inkomen
van € 17.500, telkens verhoogd met € 2.400 per persoon ten laste (geïndexeerde bedragen 2013).
135
Voor een alleenstaande een maximaal inkomen van € 25.700 en voor een gezin een maximaal inkomen
van € 32.100, telkens verhoogd met € 2.400 per persoon ten laste (geïndexeerde bedragen 2013).
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inkomen liggen lager. De Waalse sociale verhuurders zijn verplicht een bepaald aandeel
toewijzingen aan elke categorie te doen.
Op basis van de vergelijking van de inkomensgrenzen tussen de drie gewesten kan besloten
worden dat deze in het Vlaamse Gewest sinds de verhoging in november 2013 behoorlijk hoger
liggen dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en lager dan in het Waalse Gewest, al dient
hierbij opgemerkt te worden dat in het Waalse Gewest ook lagere inkomensgrenzen worden
gehanteerd en dat binnen deze categorieën eveneens toewijzingen gebeuren.
Bovendien dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde huur- en
woningprijzen in de drie gewesten verschillend zijn, het aandeel sociale huurwoningen niet
noodzakelijk gelijk is en ook het gemiddelde inkomen niet gelijk is. Een echte vergelijking
tussen de drie gewesten is daardoor niet echt mogelijk.
52.
Men zou de verhoging van de inkomensgrenzen ook kunnen motiveren vanuit het
argument dat bij een ruimere toegang de inkomsten van de sociale verhuurders zullen stijgen
met een sterkere financiële leefbaarheid van de sector tot gevolg. Daardoor zou het dan
mogelijk worden om meer woningen ter beschikking te stellen, waardoor uiteindelijk een groter
aandeel van de meest precaire woonbehoeftigen kunnen worden geholpen. Het is echter de
vraag of dit argument klopt en of een ruimere toegang effectief voldoende meerinkomsten
oplevert voor de sociale verhuurders om daarmee hun aanbod sterk uit te breiden. De
meerinkomsten zullen toch al aanzienlijk moeten zijn vooraleer ze voldoende zijn om het
aanbod uit te breiden136.
53.
Concluderend kunnen we o.i. stellen dat de verhoging van de inkomensgrenzen door
het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 niet buiten de beleidsmarge valt
waarover een overheid beschikt om maatregelen te nemen voor de verwezenlijking van het
grondrecht op wonen, maar dat het vanuit beleidsmatig oogpunt evenmin opportuun was.
Voorgaande gaat niet onmiddellijk op voor de sociale verhuurkantoren. Via het
toewijzingssysteem op basis van een puntensysteem wordt steeds voorrang gegeven aan de
personen met de hoogste woonnood. Toch kunnen ook wat betreft de sociale verhuurkantoren
kanttekeningen gemaakt worden bij de verhoging van de inkomensgrenzen door het besluit van
de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013. Door de inkomensgrenzen ook voor woningen van
sociale verhuurkantoren te verhogen wordt de doelgroep verruimd, terwijl deze verruimde
doelgroep zeer zelden een woning zal toegewezen kunnen worden, aangezien het
puntensysteem voorrang geeft aan o.a. mensen met een laag inkomen. De verruimde doelgroep
wordt dus valse hoop op toewijzing van een sociale woning gegeven en tegelijk betekent het
inschrijven van deze personen een grote administratieve last voor de sociale verhuurkantoren.
54.
De inkomensgrenzen worden bepaald door artikel 3, § 2 Kaderbesluit Sociale Huur en
zijn uniform voor het volledige Vlaamse Gewest. In geval van een lokaal toewijzingsreglement
inzake leefbaarheid kunnen verhoogde inkomensgrenzen gehanteerd worden; deze verhoogde
136

Het argument van extra inkomsten die kunnen gebruikt worden voor aangroei van het aanbod werd ook
gebruikt in de discussie over het al dan niet toekennen van een kooprecht aan zittende sociale huurders.
Daarbij bleek dat er sprake was van een ratio van één op drie: één verkochte woning levert slechts
voldoende op om een derde van een nieuwe woning te bekostigen (B. HUBEAU, “Het kooprecht van de
zittende sociale huurder: juridisch en/of maatschappelijk een maat voor niets?” (noot onder GwH 30 juni
2004, nr. 115/2004), R.W. 2004-05, 894).
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inkomensgrenzen werden eveneens op uniforme wijze voor het volledige Vlaamse Gewest
vastgelegd in het Kaderbesluit Sociale Huur137.
Het is echter de vraag of er geen differentiatie in inkomensgrenzen moeten zijn per streek. Er
zijn in het Vlaamse Gewest immers dure streken en minder dure streken. Zo kan iemand met
een bepaald inkomen in een bepaalde streek geen degelijke woning vinden en dus
woonbehoeftig zijn, maar met datzelfde inkomen in een andere streek wel iets vinden en dus
niet woonbehoeftig zijn. Door ongelijke gevallen (nl. territoriale verschillen in woning- en
huurprijzen) gelijk te behandelen kan de overheid zich schuldig maken aan discriminatie.
Bovendien wordt op andere domeinen in het Vlaamse woonbeleid al rekening gehouden met
territoriale verschillen in woning- en huurprijzen, bv. de maximale huurprijs van de nieuwe
woning bij het aanvragen van een huursubsidie wordt verhoogd met 10% wanneer de nieuwe
woning in bepaalde gemeenten ligt (recent)138 of reeds eerder voor de maximale huurprijs van de
nieuwe woning bij het aanvragen van een huurpremie, indien de woning gelegen was in
Vlabinvest-gebied of in een centrumstad139. Ook in het decreet grond- en pandenbeleid werden
specifieke maatregelen genomen voor gebieden waar door de hoge migratiedruk hogere
woningprijzen waren ontstaan (de zgn. maatregelen inzake wonen in eigen streek, inmiddels
vernietigd door het Grondwettelijk Hof. De vernietiging had echter geen betrekking op het feit
dat de overheid maatregelen wou nemen om ondersteuning te bieden aan bewoners van
gebieden met hoge woningprijzen, maar op het feit dat deze maatregelen niet beperkt waren tot
een behoeftig doelpubliek).
Het lijkt ons dus aangewezen dat bij het bepalen van de inkomensvoorwaarde wordt
gedifferentieerd op basis van de woning- en huurprijzen in de desbetreffende gemeente. Deze
dienen uiteraard wel op een objectieve, wetenschappelijke basis vastgesteld te worden.
55.
Met enig voorbehoud m.b.t. de laatste uitbreiding van de doelgroep en het niet
differentiëren van de inkomensvoorwaarde, kan wel geconcludeerd worden dat het beperken
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Artikel 29, § 2 KSH.
Artikel 4, § 1, derde lid besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een
tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, B.S. 9 maart 2007, ingevoegd door artikel
5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige
huurders en van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een
tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, B.S. 5 mei 2014, in werking getreden 1 mei 2014: “Het bedrag
van 485 euro, vermeld in het tweede lid, wordt verhoogd met 10 % als de woning op het grondgebied van
een van de volgende gemeenten ligt:
1° de grootsteden Antwerpen en Gent;
2° de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, SintNiklaas en Turnhout;
3° alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem,
Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht;
4° alle gemeenten in het grootstedelijk gebied Gent: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, SintMartens-Latem en Merelbeke;
5° alle gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde;
6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.”
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Oorspronkelijke versie van artikel 2, derde lid, 4° besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot
instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, B.S. 25 mei 2012.
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van de doelgroep tot de zwakste personen met hoge woonnood, afgebakend op basis van
inkomen en onroerend bezit, in overeenstemming is met het grondrecht op wonen140.
Regelmatig worden ook voorstellen gelanceerd om het model van sociaal vangnet te laten
evolueren in de richting van volkshuisvesting om een meer gedragen sociale huisvesting te
krijgen en de betaalbaarheid van het sociaal huurstelsel te verzekeren. Ook hier geldt uiteraard
het voorbehoud voor de uitbreiding van de woningvoorraad. Men probeert hier alvast
gedeeltelijk aan tegemoet te komen via de bouw van bescheiden woningen door sociale
huisvestingsmaatschappijen141.

1.3. T OEWIJZINGS - EN VOORRANGSREGELS
56.
De toewijzings- en voorrangsregels bepalen concreet wie toegang krijgt tot een sociale
huurwoning. Bij de toewijzing van een sociale huurwoning wordt rekening gehouden met de
rationele bezetting van de woning, de absolute en optionele voorrangsregels en met de
chronologische volgorde van de inschrijvingen. Het Kaderbesluit Sociale Huur bevat twee
toewijzingssystemen: enerzijds dat voor de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen,
anderzijds dat voor sociale verhuurkantoren. De andere sociale verhuurders kiezen één van de
twee systemen.
1.3.1. V OORRANG OP BASIS VAN WOONBEHOEFTIGHEID OF EFFICIËNTIE VAN HET STELSEL
57.
Bijkomende aandacht voor bijzondere categorieën binnen de grotere groep van
woonbehoeftigen is in overeenstemming met de verwezenlijking van het grondrecht op wonen
voor de allerzwaksten, voor zover deze bijzondere categorieën betrekking hebben op woonnood
of op efficiëntie van het sociaal huurstelsel. Dit laatste komt immers ten goede aan de doelgroep
van de sociale huisvesting in het algemeen. Zo heeft de voorrang voor verhuis naar een woning
die niet voorzien is op een persoon met een handicap als de huurder of iemand in zijn gezin
geen handicap heeft, niets te maken met woonnood (de betrokkene woont immers reeds in een
sociale woning), maar met de efficiënte inzet van het beschikbare patrimonium.
Ook al heeft een voorrang voor personen uit een onbewoonbare woning of een woning die
onteigend zal worden, een negatieve invloed op de positie van personen op de wachtlijst zonder
specifieke grond voor voorrang, het gaat hier telkens om personen die in een hoge woonnood
zitten omdat zij hun woning dreigen te verliezen. Voorrang ten aanzien van andere
woonbehoeftigen is dan gerechtvaardigd.
58.
In dat opzicht is het vanuit het oogpunt van het grondrecht op wonen opmerkelijk dat
in de standaardvoorrangsregels van het eerste toewijzingssysteem geen voorrang is voorzien
voor daklozen142, toch personen met een zeer hoge woonnood. In het kader van de progressieve
verwezenlijking van het grondrecht op wonen, zouden de meest precaire personen eerst aan bod
140

In principe zou er vanuit de hoofdfunctie van het sociaal huurstelsel als sociaal vangnet ook een
vermogensvoorwaarde toegevoegd moeten worden aan de toelatingsvoorwaarden. Iemand met een
aanzienlijk vermogen kan immers bezwaarlijk woonbehoeftig genoemd worden, ook al beschikt hij over
een laag inkomen. Voor de effectieve invoering van de vermogensvoorwaarde rijst natuurlijk het probleem
van de praktische uitvoerbaarheid, aangezien momenteel geen gegevens verzameld worden over iemands
vermogen.
141
Zie artikel 4.2.10 decreet grond- en pandenbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 18
oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale
huisvestingsmaatschappijen, B.S. 25 november 2013.
142
S. WINTERS, M. ELSINGA, M. HAFFNER, K. HEYLEN, K. TRATSAERT, G. VAN DAALEN en B. VAN
DAMME, Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel?, Brussel, Departement RWO, 2007, p. 205.
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moeten komen, waarna vervolgens de doelgroep kan worden uitgebreid. Daklozen kunnen in de
huidige stand van de regelgeving enkel via versnelde toewijzing op verzoek van het OCMW
voorrang krijgen, waarbij de versnelde toewijzing als een uitzonderingsregime geldt. Wel kan de
verhuurder dan als voorwaarde voor de toewijzing stellen dat extra begeleiding moet worden
geboden door het OCMW, wat in het geval van een dakloze toch aangewezen kan zijn143.
In het toewijzingssysteem voor sociale verhuurkantoren wordt wel voorrang verleend aan
daklozen: zij krijgen immers het maximaal aantal punten voor de prioriteit woonnood en
mogelijks worden bijkomende punten gegeven voor de prioriteit actueel besteedbaar inkomen.
Hierdoor hebben daklozen grote kans om bovenaan de wachtlijst te staan.
Er is evenmin voorrang voor slachtoffers van huiselijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld
blijven dikwijls langer in een gewelddadige omgeving wanneer zij financieel afhankelijk zijn van
de dader en daarom geen geschikte huisvesting voor zichzelf kunnen vinden144. Indien zij reeds
de woning hebben verlaten en in een noodwoning of opvangtehuis verblijven, worden hen 17
punten toegekend in het SVK-toewijzingssysteem145, maar indien zij deze stap nog niet gezet
hebben (bv. omwille van de onzekerheid over waar ze terecht zullen komen) wordt geen
voorrang voorzien. Ook het toewijzingssysteem van sociale woningen in het Waalse Gewest
kent voorrangspunten toe aan de dakloze persoon die een woning heeft verlaten ten gevolge van
intra-familiaal geweld146. Een gelijkaardige voorrang vinden we in de Nederlandse
Huisvestingswet, waar rekening wordt gehouden met woningzoekenden die verblijven in een
voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die hun woning hebben moeten verlaten in
verband met relationele problemen of geweld. Indien een gemeente bij de toewijzing van
bepaalde woningen rekening houdt met woningzoekenden met urgente woonnood, vallen deze
personen steeds onder het toepassingsgebied van de urgentieregeling147. Er dient daarom
nagegaan te worden of een ruimere voorrang voor slachtoffers van huiselijk geweld moet
ingeschreven worden in het sociaal huurstelsel, waarbij deze slachtoffers rechtstreeks een
sociale huurwoning toegewezen kan worden zonder dat vereist wordt dat zij in een
opvangtehuis verblijven.
59.
In het eerste toewijzingssysteem wordt gewerkt met een lijst van gronden van voorrang
in volgorde van prioriteit, waarbij het belang van de voorrang wordt bepaald door de plaats op
de lijst. Bij elke toewijzing wordt de lijst afgegaan. In het tweede toewijzingssysteem wordt
gewerkt met een puntensysteem, waarbij personen in bepaalde situaties meer punten verkrijgen
dan andere personen in andere situaties. Bij elke toewijzing wordt gekeken welke kandidaathuurder het hoogste aantal punten heeft.
Het vaststellen van het systeem van voorrang is een beleidskeuze waarbij moet gegarandeerd
worden dat de toewijzingen sociaal, maar toch geobjectiveerd verlopen. O.i. laat een
143

Artikel 24, § 2, eerste en zesde lid KSH.
Verslag over sociale huisvesting in de Europese Unie, 2012/2293(INI), Commissie werkgelegenheid en
sociale zaken van het Europees Parlement, 30 april 2013, A7-0155/2013, p. 22, nr. 67.
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Artikel 4, § 1, tweede lid, ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal
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, B.S. 18 januari 2008.
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Artikel 17, § 2, Waalse Sociaal Huurbesluit.
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Artikel 12.3 van de wet van 4 juni 2014 houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van
woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014), Staatsblad 2014,
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puntensysteem meer flexibiliteit toe dan een rangorde van gevallen waarin men een bepaalde
voorrang krijgt. Zo wordt de ernst van de woonnood van een persoon wiens woning wordt
getroffen door een onteigeningsbesluit mee bepaald door de hoogte van zijn inkomen; een
alleenstaande moeder met twee kinderen die slechts een leefloon heeft zal moeilijker een
alternatief vinden op de private huurmarkt dan een koppel dat net onder de inkomensgrens
valt. In een systeem waarin aan personen wiens woning wordt onteigend een bepaalde voorrang
wordt toegekend staan beiden op gelijke hoogte; in een puntensysteem kan daarentegen voor
verschillende omstandigheden een bepaald puntenaantal worden toegekend waardoor
samengeteld de alleenstaande moeder met leefloon meer punten kan behalen (bv. punten voor
zowel woning onteigend als leefloon versus punten voor enkel woning onteigend).
60.
Het risico van het werken met voorrangsregels is dat kandidaat-huurders die geen
voorrang kunnen laten gelden, zeer lang op de wachtlijst dreigen te staan en eens ze toch aan de
beurt zijn zich in extremis alsnog voorbij gestoken zien door een kandidaat-huurder die zich pas
heeft ingeschreven, maar op een voorrang beroep kan doen148.
Er dient dus onderzocht te worden of meer aandacht moet besteed worden aan de kandidaathuurder zonder voorrang. Het kan daarbij bv. gaan over een huurder op de private huurmarkt
met beperkte inkomsten die een hoge huurprijs moet betalen en dus een hoge woonquote heeft.
In het toewijzingssysteem voor sociale verhuurkantoren bestaat nu reeds de mogelijkheid om
voorrangspunten te geven voor anciënniteit. Aan het aantal jaren dat de kandidaat-huurder
onafgebroken in het inschrijvingsregister ingeschreven is, kunnen maximaal drie punten
worden toegekend. Het sociaal verhuurkantoor bepaalt zelf over welke periode het gaat. Het
gaat over een optionele prioriteit die door het sociaal verhuurkantoor moet worden opgenomen
in het intern huurreglement.
Ook in het Waalse Gewest krijgt een kandidaat-huurder voorrangspunten op basis van het
aantal jaren op de wachtlijst: 1 punt per jaar met een maximum van zes (ter vergelijking: een
kandidaat-huurder die door het OCMW werd erkend als dakloze krijgt vijf voorrangspunten;
een kandidaat-huurder die een onbewoonbaar verklaarde woning bewoont krijgt vier
voorrangspunten)149. Er wordt dus een zeker belang toegekend aan het aantal jaren dat men
reeds op de wachtlijst staat, maar dit is minder zwaar dan het belang dat wordt toegekend aan
mensen in hoge woonnood. Door echter toch een bepaald puntenaantal toe te kennen op basis
van de periode dat men op de wachtlijst staat, bekomt men uiteindelijk toch een zekere
prioriteit.
Een andere optie zou zijn dat men quota bepaalt voor toewijzingen van sociale woningen aan
kandidaat-huurders zonder voorrang, zodat ook zij in bepaalde mate gegarandeerde toegang tot
de sociale huisvesting hebben150.
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N. BERNARD, "Le logement social" in B. KOHL (ed.), Actualités en droit du bail, Brussel, Larcier, 2014, p.
322, nr. 107.
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Artikel 17, § 3 Besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van
woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of de
openbare huisvestingsmaatschappijen, B.S. 7 november 2007, err.B.S. 14 november 2007, err.B.S. 31
december 2007 (hierna: Waalse Sociaal Huurbesluit).
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Dit systeem bestond in het Waalse Gewest tot voor de ingrijpende wijziging in 2012. Zie N. BERNARD,
"Le logement social" in B. KOHL (ed.), Actualités en droit du bail, Brussel, Larcier, 2014, p. 321, nr. 107.
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Wat betreft de aandacht voor de kandidaat-huurders die reeds lang op de wachtlijst staan, dient
ook vermeld te worden dat de Vlaamse overheid reeds ten dele tegemoet kwam door middel van
de huurpremie voor kandidaat-huurders die reeds vier jaar op de wachtlijst van een sociale
huisvestingsmaatschappij staan151.

1.3.2. V OORRANG DIE LOSSTAAT VAN WOONBEHOEFTIGHEID OF EFFICIËNTIE VAN HET STELSEL
61.
Afwijkingen op de standaardtoewijzingsregels en voorrangsregels voor gevallen die niet
ingegeven zijn door de woonnood van de betrokkene of de efficiëntie van het stelsel zijn
moeilijk te verzoenen met het grondrecht op wonen. Dergelijke afwijkingen houden immers in
dat mensen zonder (versterkte) woonnood worden bevoordeeld ten opzichte van anderen die
een gelijke woonnood hebben.
1.3.2.1. LOKALE BINDING
62.
Op basis van een lokaal toewijzingsreglement lokale binding kunnen woonbehoeftigen
met lokale binding voorrang krijgen op woonbehoeftigen zonder lokale binding. Qua
woonbehoeftigheid scoren beiden echter even hoog. Een dergelijke maatregel past dus op het
eerste zicht niet in een sociaal woonbeleid.
Ook kunnen sociale verhuurders die het eerste toewijzingssysteem toepassen (voornamelijk
sociale huisvestingsmaatschappijen) in het intern huurreglement voorrang geven aan de
kandidaat-huurder, die (i) in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar
inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of (ii) die in
de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van een
gemeente binnen het werkgebied van de verhuurder152. Ook in dit geval worden kandidaathuurders met gelijke woonbehoeftigheid verschillend behandeld.
63.
Door de ruime toepassing van het lokaal toewijzingsreglement op basis van lokale
binding is dit een breed toegepast instrument geworden, waardoor het toewijzingsbeleid in het
Vlaamse Gewest prioritair gericht is op eigen inwoners153. Begin 2013 stelde VAN POTTELBERGE
op basis van de toestand op 31 december 2011 vast dat lokale binding veruit de vaakst gekozen
voorrangsgrond is in lokale toewijzingsreglementen: in 70 van de 91 gemeenten die op dat
moment een toewijzingsreglement hadden, was er een vorm van lokale binding als
voorrangsregel opgenomen154. In 39 gemeenten ging het toewijzingsreglement zelfs uitsluitend
over lokale binding. Uit het jaarverslag 2013 van het agentschap Wonen-Vlaanderen blijkt dat
lokale binding nog steeds de meest voorkomende voorrangsgrond is in lokale
toewijzingsreglementen en inmiddels is opgelopen tot 109 op 147 lokale
toewijzingsreglementen155. Eind 2014 waren er 130 gemeenten met een lokaal
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Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaathuurders, B.S. 25 mei 2012.
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Artikel 20, § 1 KSH.
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DEPARTEMENT RWO – AFDELING WOONBELEID, Kaderbesluit Sociale Huur – een evaluatie van de
strategische hoofdlijnen, mei 2010, p. 21.
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J. VAN POTTELBERGE, “Lokaal woonbeleid” in B. HUBEAU en T. VANDROMME, Vijftien jaar Vlaamse
Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, Die Keure, 2013, p. 336, nr. 28. Voor het overzicht van de
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AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN, Jaarverslag 2013, Brussel, 2014, www.wonenvlaanderen.be, p.
79 e.v.
Het gaat om volgende provinciale verdeling:
- Antwerpen: 31 op 40 lokale toewijzingsreglementen.
- Limburg: 10 op 20 lokale toewijzingsreglementen.
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toewijzingsreglement waarin een voorrang werd gegeven aan kandidaat-huurders met een
bepaalde vorm van lokale binding156. In 42,21% van de Vlaamse gemeenten wordt dus voorrang
gegeven aan kandidaat-huurders met een bepaalde vorm van lokale binding.
Bovendien zijn de wachtlijsten niet overal in Vlaanderen even lang. Daar is op zich weinig aan te
doen en het is een gevolg van de maatschappelijke realiteit157, maar door de ruime toepassing
van lokale toewijzingsreglementen op basis van lokale binding worden de mogelijkheden van
kandidaat-huurders om te verhuizen zwaar beperkt (men heeft dan geen voorrang meer en dus
nog minder kans op toewijzing van een sociale huurwoning), waardoor de feitelijke ongelijkheid
door de verschillende lengtes van de wachtlijsten juridisch wordt versterkt. Bovendien is het de
vraag of in gemeenten met lokaal toewijzingsreglement inzake lokale binding nog wel ‘gewone’
toewijzingen plaatsvinden. Een voorrang lokale binding op basis van een dergelijk
toewijzingsreglement geldt volgens artikel 27 van het Kaderbesluit Sociale Huur na de verplichte
voorrangsregels van artikel 19 van het Kaderbesluit Sociale Huur, maar speelt dus bij kandidaathuurders met dezelfde voorrang én voor de chronologische toewijzingen. Uit een aantal
voorbeelden uit de praktijk blijkt dat de lokale bindingsfactoren in bepaalde gevallen zeer ver
gaan: er wordt o.m. bepaald dat voorrang wordt verleend aan personen op de wachtlijst die
sinds hun geboorte in de gemeente wonen waar de toe te wijzen woning staat, dan aan wie
minstens tien jaar in de gemeente gewoond heeft, dan aan wie tijdens de laatste zes jaar er
minstens drie jaar gewoond heeft en ten slotte aan wie tijdens de laatste zes jaar minstens drie
gewoond heeft in één van de gemeenten van het werkingsgebied158 159. Gecombineerd met het
soms erg lage aantal sociale woningen en bijgevolg het lage aantal toewijzingen betekent dit in
de praktijk vaak dat toewijzingen in gemeenten met lokaal toewijzingsreglement lokale binding
enkel nog gebeuren aan woonbehoeftigen die voldoen aan de criteria van lokale binding en dat
andere woonbehoeftigen geen kans meer maken op toewijzing.

- Oost-Vlaanderen: 9 op 18 lokale toewijzingsreglementen.
- Vlaams-Brabant: 47 op 48 lokale toewijzingsreglementen.
- West-Vlaanderen: 12 op 21 lokale toewijzingsreglementen.
156
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doelgroepen en 7 lokale toewijzingsreglementen op basis van leefbaarheid (gegevens bezorgd door het
agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid).
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Al probeert het decreet grond- en pandenbeleid er met het opleggen van een bindend sociaal objectief
voor elke gemeente voor te zorgen dat elke gemeente minstens een bepaald aandeel sociaal woonaanbod
heeft dat in verhouding staat met het aantal huishoudens in die gemeente.
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Lokaal toewijzingsreglement van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Woonwinkel
Pajottenland’, dat de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat, geciteerd
in J. VAN POTTELBERGE, “Lokaal woonbeleid” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar
Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, Die Keure, 2013, p. 337, nr. 28.
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Gelijkaardige strikte voorwaarden vinden we bv. in het lokaal toewijzingsreglement van de gemeenten
Asse, Dilbeek, Kapelle op den Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk (intergemeentelijk) dat voorrang geeft
aan kandidaat-huurders die:
- sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, of die tot vóór de
leeftijd van 18 jaar tot een gezin behoorden dat minimaal 10 jaar in die gemeente gevestigd was;
- minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben;
- in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de
gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
- in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van een
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(zijnde de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk).
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Maar ook bij minder strikte voorwaarden inzake lokale binding kan al de vraag gesteld worden
of een kandidaat-huurder uit de gemeenten rond bv. Mechelen die zich inschrijft voor een
sociale huurwoning in Mechelen nog kans heeft op toewijzing van een sociale huurwoning, gelet
op de voorrang die in Mechelen wordt gegeven voor het totale patrimonium van de sociale
huisvestingsmaatschappijen voor de kandidaat-huurder die de laatste 8 jaar minimum 5 jaar in
Mechelen woont of heeft gewoond en vervolgens de kandidaat-huurder die in 12 maanden
voorafgaand aan de toewijzing minstens 6 maanden werkt in Mechelen.
Bovendien dient de gemeente voor een voorrang voor lokale binding geen speciaal plan op te
stellen, in tegenstelling tot voorrangsregels voor doelgroepen en voor de leefbaarheid. Er geldt
enkel de algemene verplichting om objectieve cijfergegevens op te nemen die de noodzaak tot
het opstellen van een toewijzingsreglementen onderbouwt160. In de praktijk volstaat een
summiere motivering voor de lokale binding161.
Tot slot dreigen bij een ruime toepassing van lokale toewijzingsreglementen met voorrang op
basis van lokale binding vooral de woonbehoeftigen uit gemeenten met een klein aanbod sociale
huurwoningen het slachtoffer te worden. Zij zullen lang moeten wachten op een toewijzing in
de eigen gemeente, maar zullen evenmin terecht kunnen in andere gemeenten met een groter
aanbod en meer toewijzingen, aangezien daar dan eveneens voorrang wordt gegeven aan de
‘eigen’ bewoners.
64.
De voorrang voor lokale binding is niet nieuw in het sociaal huurstelsel. Reeds in het
sociaal huurbesluit van 7 november 1984 werd een volstrekte voorrang ingeschreven voor de
kandidaat-huurder die woont en verblijft in de gemeente sinds minimum één jaar162. Deze
voorrang kwam zelfs voor de kandidaat-huurder die woont in een ongezonde woning, een
woning getroffen door onteigening, een woning waarvoor een sloopvergunning werd uitgereikt
of een vaartuig waarvoor een sloopvergunning werd uitgereikt. Ook in het sociaal huurbesluit
van 28 november 1990 werd een voorrang voorzien voor de kandidaat-huurder die ten minste
één jaar in het werkgebied van de vennootschap woont en verblijft of er tenminste één jaar
verbleven heeft in de periode van vijf jaar voor de toewijzing163. Deze voorrang komt voortaan
wel achter de voorrang voor de kandidaat-huurder die in dezelfde gemeente hetzij een
ongezonde woning ontruimt, hetzij een woning ontruimt die het voorwerp is van een
onteigeningsbesluit of van een bevel tot sloping.
In het sociaal huurbesluit van 29 september 1994 wordt voor het eerst een optionele voorrang
ingeschreven voor de kandidaat-huurder die ten minste drie jaar inwoner is van de gemeente
waar de toe te wijzen woning gelegen is of ten minste drie jaar in het werkgebied van de sociale
huisvestingsmaatschappij woont en verblijft of er ten minste drie jaar verbleven heeft in de
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periode van zes jaar voor de toewijzing164. De voorrang wordt optioneel in die zin dat hij niet
meer voortvloeit uit het sociaal huurbesluit zelf, maar dat de sociale verhuurder moet beslissen
om hem toe te passen en in dat geval, haar beslissing ter kennis moet brengen van alle
kandidaat-huurders, van de toenmalige VHM-commissaris en van de VHM. Deze optionele
voorrangsregel werd overgenomen in het sociaal huurbesluit van 20 oktober 2000, maar wordt
geherformuleerd: de sociale huisvestingsmaatschappij kan beslissen om voorrang te geven aan
de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar vóór de toewijzing ten minste drie jaar
inwoner is of geweest is van ofwel de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, ofwel
een gemeente binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij165.
In het Kaderbesluit Sociale Huur werd de optionele voorrangsregel overgenomen (artikel 20),
maar werd daarnaast de mogelijkheid gegeven aan de gemeente om via een lokaal
toewijzingsreglement een voorrang voor lokale binding in te voeren. De voorrang lokale binding
in een lokaal toewijzingsreglement van de gemeente heeft voorrang op een voorrang lokale
binding in het intern huurreglement van de sociale verhuurder166.
65.
In het Waalse Gewest gold van 1 maart 2010 tot 31 december 2012 ook een voorrang voor
lokale binding. Er werden vijf voorrangspunten toegekend aan de kandidaat-huurder die
minstens drie jaar zonder onderbreking gedomicilieerd was waar de toe te wijzen woning
gelegen is167. Ter vergelijking: een kandidaat-huurder die een onbewoonbaar verklaarde woning
moet verlaten, kreeg op dat moment acht voorrangspunten.
66.
De memorie van toelichting bij het decreet van 15 december 2006 dat de decretale basis
inschreef voor de lokale toewijzingsreglementen bevat nauwelijks enige motivering waarom
gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen om afwijkende toewijzingsregels vast te stellen. In
algemene bewoordingen wordt gesteld dat de gemeente de motor en de regisseur van het lokaal
woonbeleid is en dat een essentieel element van het woonbeleid op maat van de gemeente, het
beleid inzake de toewijzing van de bestaande en de te bouwen woningen is (= het
toewijzingsbeleid), uitgedrukt in een toewijzingsreglement168. Een uitgebreidere motivering
voor het voeren van een woonbeleid dat specifieke aandacht besteedt aan de lokale bevolking
vinden we wel in de memorie van toelichting bij het grond- en pandendecreet, dat het
(inmiddels vernietigde) ‘wonen in eigen streek’ invoerde. Samengevat wordt gesteld dat in
bepaalde Vlaamse gemeenten door externe migratie de prijzen van woningen en bouwgronden
sterk stijgen en daardoor de ‘eigen’ bevolking uit de markt dreigt geduwd te worden en niet in
‘eigen’ streek kan blijven. Dit leidt tot sociale verdringing en aantasting van het sociale weefsel
en de sociale samenhang. Door een voortdurende sterk wijzigende bevolkingssamenstelling
versmalt de basis van het gemeenschapsleven en het wonen in die gemeenten onder druk
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verliest daardoor een belangrijk sociale dimensie169. Terwijl de fenomenen die spelen op de
eigendomsmarkt (toepassingsgebied van het grond- en pandendecreet) niet helemaal
gelijklopend zijn met die van de (sociale) huurmarkt, kan deze motivering toch doorgetrokken
worden naar de (sociale) huurmarkt: bij al te grote instroom van externe woonbehoeftigen,
worden de kansen voor ‘eigen’ woonbehoeftigen om een sociale huurwoning toegewezen te
krijgen aanzienlijk verminderd, met risico dat zij uiteindelijk niet in de eigen gemeente zullen
kunnen blijven170.
De woonwensen van woonbehoeftigen, inbegrepen de wens om in de eigen gemeente of streek
te blijven, vormen in zekere mate een onderdeel van het grondrecht op wonen, m.n. de
woonzekerheid en de mogelijkheid om in een woning te kunnen blijven wonen zolang de
bewoner dit wenst. Zoals we hierna zullen zien, komt de keuzevrijheid weliswaar niet voor
binnen de vier traditionele elementen van het grondrecht op wonen zoals opgesomd in artikel 3
van de Vlaamse Wooncode (de woningkwaliteit, de betaalbaarheid, de woonzekerheid en de
woonomgeving), maar kan toch aangevoerd worden dat de vrije keuze een onderdeel is van de
woonzekerheid en de woonomgeving171.
67.
De doelstellingen die met de voorrang voor lokale binding worden nagestreefd zijn
bijgevolg o.i. legitiem. Vervolgens dient nagegaan te worden of de maatregel pertinent is om het
vooropgestelde doel te bereiken en of hij evenredig is met het doel.
We verwijzen hiervoor in de eerste plaats naar de rechtspraak van het Hof van Justitie172 en het
Grondwettelijk Hof173 over wonen in eigen streek: voorwaarden die geen verband houden met
socio-economische aspecten van de betrokkene kunnen niet gebruikt worden om een sociaal
beleid te motiveren. Er dient dan immers gebruik gemaakt te worden van criteria die bepaalde
maatregelen effectief voorbehouden voor de zwakke(re) doelgroep.
Het advies van de Raad van State bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013174
stelt dat de voorrang voor lokale binding niet noodzakelijk een probleem is omdat mensen met
voldoende middelen automatisch zijn uitgesloten. Dit lijkt ons niet in overeenstemming te zijn
met de vermelde rechtspraak van het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. Wanneer we
deze toepassen op de voorrang voor lokale binding, houdt dit in dat het feit dat deze voorrang
enkel van toepassing is op personen die reeds voldoen aan de vereisten van woonbehoeftigheid
niet voldoende is. De voorrang voor lokale binding op zich moet ook onderbouwd worden
vanuit socio-economische criteria, die motiveren waarom bepaalde woonbehoeftigen voorrang
moeten krijgen op andere woonbehoeftigen. Zoals zowel een kapitaalkrachtige als een
kapitaalarme persoon kon voldoen aan de voorwaarden van wonen in eigen streek, kan zowel
sterkere woonbehoeftige als de zwakkere woonbehoeftige voldoen aan de voorwaarden van
lokale binding. Het feit dat men een bepaald aantal jaar in een gemeente woont, is geen relevant
criterium om vanuit een sociaal woonbeleid bepaalde personen voorrang te verlenen op andere
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Parl.St. Vl.Parl., 2008-2009, nr. 2012/1, 81.
Gelet op hun zwakke financiële of maatschappelijke positie zullen zij evenmin op de private huurmarkt
of de eigendomsmarkt in hun gemeente terecht kunnen.
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Zie infra, nr. 262 e.v.
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HvJ 8 mei 2013, nr. C-197/11 en C-203/11, R.W. 2013-14, 1513.
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GwH 7 november 2013, nr. 144/2013, R.W. 2013-14, 679 en R.W. 2013-14, 799, TBO 2014, 295 met noot T.
STERCKX.
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Advies 53.686/1/V van 10 september 2013 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid, p. 6-7.
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personen. Dit geldt zowel voor de mogelijkheid om in een lokaal toewijzingsreglement voorrang
te verlenen voor lokale binding (art. 27 KSH) als voor de optionele voorrangsregels in het intern
huurreglement van de sociale verhuurder (art. 20 KSH).
68.
In het genoemde advies stelt de Raad van State wel de vraag of de maatregel pertinent
en evenredig is en niet verder gaat dan noodzakelijk om de minst kapitaalkrachtige endogene
bevolking de kans te bieden om in eigen streek te blijven wonen. Voor woningen gefinancierd
met Vlaamse middelen zouden in principe alle inwoners van het Vlaamse Gewest in aanmerking
moeten komen. Zoals hoger gesteld heeft de voorrang sociale huur in bepaalde gevallen zeer
verregaande gevolgen en werkt deze voorrang in bepaalde gevallen uitsluitend, waardoor
kandidaat-huurders die niet voldoen aan de voorwaarden voor lokale binding in praktijk geen
aanspraak meer kunnen maken op een sociale huurwoning. Bijgevolg moet minstens het kader
waarbinnen gemeenten voorrang kunnen verlenen wegens lokale binding nauwer gemaakt
worden, zodat de maatregel meer evenredig wordt: zo kan een beperking gesteld worden op wat
als lokale binding mag worden beschouwd (bv. maximaal eisen dat men 10 jaar in de gemeente
heeft gewoond), mag slechts bij een bepaald percentage van de jaarlijkse toewijzingen de
voorrang voor lokale binding spelen en/of kunnen enkel gemeenten met een minimaal sociaal
huuraanbod de voorrang voor lokale binding inschrijven in hun lokaal toewijzingsreglement.
69.
Ook vanuit de Vlaamse Ombudsdienst worden kritische bemerkingen gemaakt over de
voorrang voor lokale binding: “Zijn zulke stadsmuren voor de kandidaat-sociale huurder nog
verdedigbaar in tijden van toenemende mobiliteit? Misschien kunnen ze ook weer tolgeld gaan
vragen aan wie met paard en kar door de stadspoort en over de slotgracht rijdt?”175. Specifiek
vraagt de Vlaamse Ombudsdienst dat kandidaat-huurders voldoende worden geïnformeerd over
het bestaan van lokale toewijzingsreglementen en om in het eigen lokale toewijzingsreglement
soepele voorwaarden te hanteren inzake lokale binding, zoals werk, schoolgaande kinderen en
mantelzorg.

1.3.2.2. ANDERE
70.
Dezelfde bezwaren kunnen geuit worden tegen de mogelijkheid om een lokaal
toewijzingsreglement op te stellen ter bewaking, versterking en bevordering van de
leefbaarheid, waarbij verhoogde inkomensgrenzen kunnen worden gehanteerd. Het is zeer de
vraag of de leefbaarheid zal versterkt worden door enkel personen met een hoger inkomen toe
te laten in een bepaalde wijk. De verhoogde inkomensgrenzen zullen er bovendien voor zorgen
dat aan de ‘gewone’ doelgroep minder toewijzingen zullen gebeuren. De in het
toewijzingsreglement op te nemen compenserende maatregelen176 kunnen daar o.i. weinig aan
verhelpen.
1.4. B ETAALBAARHEID
71.
Op het vlak van betaalbaarheid lijkt het huidige maatschappelijk model van overwegend
sociaal vangnet in overeenstemming met het grondrecht op wonen. Het sociaal huurstelsel legt
de huurprijs immers gedetailleerd vast, zonder beleidsmarge voor de verhuurder.
72.
Voor sociale huisvestingsmaatschappijen wordt de huurprijs grotendeels gebaseerd op
het inkomen van de huurder (en zijn gezin) en bedraagt deze zeer veralgemeend 1/55 van het
inkomen. Er wordt daarnaast een korting voorzien op basis van het aantal personen ten laste (de
175
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Parl.St. Vl.Parl., 2011-2012, nr. 41/1, 38.
Zie artikel 29, § 1, vierde lid KSH.
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gezinskorting177). Dit zou de betaalbaarheid moeten garanderen. Er zijn evenwel twee
kanttekeningen: (i) voor het inkomen wordt minstens het bedrag van het leefloon genomen,
ook wanneer men een lager inkomen heeft178 – het uitgangspunt is immers dan eenieder een
leefloon kan aanvragen en (ii) de huurprijs is minstens de minimale huurprijs die wordt
berekend in functie van de marktwaarde van de woning, waarbij een minimum van 100 euro en
een maximum van 200 euro geldt179. Voor de allerlaagste inkomens, kan de huurprijs dus hoger
uitkomen dan 1/55 van het effectieve inkomen.
Er wordt eveneens een korting voorzien voor woningen met een marktwaarde van minder dan
650 euro (de patrimoniumkorting180). Deze korting bedraagt maximaal 115 euro voor woningen
met een marktwaarde van hoogstens 250 euro en vermindert naarmate de marktwaarde dichter
bij de 650 euro komt.
De patrimoniumkorting en de minimale huurprijs maken dat oudere woningen (met lage
marktwaarde) een lagere huurprijs zullen kennen, wat het risico inhoudt dat de zwakste sociale
huurders onbewust naar oudere en wellicht slechtere woningen worden geleid. Men dient
waakzaam te zijn bij dit aspect.
De gereglementeerde huurprijs heeft tot gevolg dat de sociale huisvestingsmaatschappij geen
marge heeft om aan financieel beheer te doen. De huurprijzen (= de inkomsten) worden
grotendeels bepaald op basis van het inkomen van de huurders en daar heeft de verhuurder
geen vat op. Een logisch gevolg is dus dat de financiële eindverantwoordelijkheid bij de Vlaamse
overheid ligt, die dient bij te passen wanneer de huuropbrengsten ontoereikend zijn om de
verhuurder financieel gezond te houden181. De Vlaamse overheid springt via de Gewestelijke
Sociale Correctie bij wanneer de inkomsten van een sociale huisvestingsmaatschappij lager zijn
dan haar uitgaven182, maar het is de vraag of deze subsidie volstaat.
73.
Voor sociale verhuurkantoren wordt de huurprijs voor de sociale huurder in principe183
bepaald door de huurprijs die het sociaal verhuurkantoor zelf dient te betalen aan de
hoofdverhuurder van de woning184.
Hier is dus geen koppeling met het inkomen van de huurder, wat eigenaardig is, aangezien het
actueel besteedbaar inkomen wel een rol speelt bij de toewijzing van woningen door sociale
verhuurkantoren en een laag actueel besteedbaar inkomen zelfs extra punten oplevert,
waardoor financieel zwakke personen grotere kans lopen om in een SVK-woning terecht te
komen.
De huurprijs is bovendien gedeeltelijk onderhevig aan de marktwerking. Waar op de private
huurmarkt hoge prijzen heersen (bv. grote steden, rand rond Brussel), zullen die ook
177

Zie artikel 45 KSH.
Zie de definitie van het begrip inkomen (artikel 1, eerste lid, 15° KSH).
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Artikel 42 en 46, tweede lid KSH.
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Zie art. 43 KSH.
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M. ELSINGA, “De Vlaamse sociale huursector in internationaal perspectief” in X., Het onroerend goed in
de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2012, XIV.F.33.
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Zie hoofdstuk 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de
financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden
werkingskosten, B.S. 15 januari 2013.
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Bepaalde afwijkingen zijn mogelijk: zie artikel 7 van het ministerieel besluit van 21 december 2007.
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Zie art. 51 KSH.
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doorwerken in de huurprijs van een SVK-woning. Indien het sociaal verhuurkantoor een te lage
prijs voorstelt, zal de eigenaar immers niet bereid zijn om sociaal te verhuren. En ook - cru
gezegd: de huurprijs voor de sociale huurder hangt in bepaalde mate af van de
onderhandelingscapaciteiten van de SVK-medewerker.
Aangezien er – voor zover ons bekend – niet onmiddellijk cijfers beschikbaar zijn over de
gemiddelde huurprijzen van SVK-woningen in verhouding tot de gemiddelde huurprijzen van
SHM-woningen, kunnen we niet zeggen of hierdoor de betaalbaarheid voor SVK-huurders in het
gedrang wordt gebracht. De SVK-huurder kan bovendien in aanmerking komen voor een
huursubsidie of huurpremie, wat zal bijdragen aan de betaalbaarheid. Voor SHM-woningen kan
om evidente redenen geen huursubsidie bekomen worden.
Ruimer kunnen sowieso vraagtekens geplaatst worden bij de verschillende behandeling van een
SHM-huurder en een SVK-huurder, hoewel beiden aan exact dezelfde toelatingsvoorwaarden
moeten doen en dus even woonbehoeftig zijn. We komen hier later nog op terug185.

1.5. A NDERE ELEMENTEN VAN HET GRONDRECHT OP WONEN
1.5.1. W ONINGKWALITEIT , EEN GOEDE WOONOMGEVING EN WOONZEKERHEID
74.
Traditioneel worden naast de betaalbaarheid ook de goede woningkwaliteit, de
behoorlijke woonomgeving en de woonzekerheid als elementen van het grondrecht op wonen
gezien (zie daarvoor o.m. artikel 3 Vlaamse Wooncode).
1.5.1.1. DE WONINGKWALITEIT
75.
De woningkwaliteit blijkt over het algemeen goed te zijn op de sociale huurmarkt, al
kampen sommige sociale huurwoningen toch ook met woningkwaliteitsproblemen186. Jaarlijks
worden een aantal sociale woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard187 en ook de
Vlaamse Wooninspectie verbaliseert elk jaar toch enkele sociale huisvestingsmaatschappijen
en/of sociale verhuurkantoren188. Het weze duidelijk dat er naar gestreefd moet worden dat elke
sociale huurwoning – net zoals andere woningen in het Vlaamse Gewest – voldoen aan de
elementaire
veiligheids-,
gezondheidsen
woningkwaliteitsvereisten,
vastgesteld
overeenkomstig artikel 5 van de Vlaamse Wooncode.
1.5.1.2. DE WOONOMGEVING
76.
Vervolgens de woonomgeving. De Vlaamse Wooncode wil niet enkel zorgen voor een
huisvestingsmodel, maar ziet de woonbehoefte ruimer. Er wordt daarom ook aandacht besteed
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Zie infra, nr. 174 e.v.
Op basis van het Grote Woononderzoek 2013 blijkt dat 12,7% van de sociale huurwoningen ernstige
bouwtechnische structurele gebreken vertoont, 70,5% vertoont andere bouwtechnische gebreken, 23,2%
vertoont gebreken aan de elektrische installatie, 8,6% aan de verwarmingsinstallatie 40,1% van de sociale
huurwoningen vertoont gebreken in verband met het binnenklimaat en het basiscomfort (L.
VANDERSTRAETEN en M. RYCKEWAERT, Grote Woononderzoek 2013. Deel 3: technische woningkwaliteit,
Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, 67). Uiteraard zijn niet alle gebreken even zwaar. Wel moet uit deze
cijfers afgeleid worden dat de overheid blijvend moet inzetten op renovatie van het bestaande sociale
huurpatrimonium, naast de inspanningen met het oog op uitbreiding van het sociaal huuraanbod.
187
Zie o.m. schriftelijke vraag nr. 92 van 26 november 2012 van Patricia De Waele – sociale huisvesting –
ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen.
188
Zie daarvoor de jaarverslagen van de Vlaamse Wooninspectie, te downloaden op www.rwo.be <
agentschap Inspectie RWO < publicaties.
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aan de onmiddellijke en ruime omgeving van de woning189 190. De invulling van maatregelen op
dit vlak blijft voorlopig zeer beperkt. De zorg voor een goede woonomgeving zit ook verweven
met andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu, stedenbeleid,… en is
dus moeilijker te verwezenlijken.
In de sociale huur werd de optimale leefbaarheid van de wijken en het bevorderen van de
integratie van bewoners in de samenleving opgenomen in de concrete doelstellingen van het
woonbeleid191. Dit leidde o.m. tot de opname van een huurdersverplichting de sociale
huurwoning op zodanige wijze te bewonen dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt en dat
geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving192. In het kader
van de effectieve verwezenlijking van dit aspect van het grondrecht op wonen voor de zittende
sociale huurder, heeft de sociale verhuurder een belangrijke taak.

1.5.1.3. DE WOONZEKERHEID
77.
Wat betreft de woonzekerheid kan gesteld worden dat deze sterk is in het sociaal
huurstelsel. De sociale huurovereenkomst wordt in principe193 afgesloten voor onbepaalde duur
(voor het leven) en kan door de verhuurder enkel worden opgezegd indien de huurder niet meer
voldoet aan de voorwaarde inzake onroerend bezit of bij ernstige of blijvende tekortkoming van
de huurder met betrekking tot zijn huurdersverplichtingen194. De uitdrukkelijke ontbindende
voorwaarde in geval van negatieve evaluatie op het einde van de proefperiode, ingevoerd door
het decreet van 15 december 2006 werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd (arrest nr.
101/2008 van 10 juli 2008), waardoor de rechter opnieuw steeds de opzeggingsgrond kan
beoordelen.
Aangezien een sociaal verhuurkantoor zelf slechts over een beperkte periode over de
huurwoning beschikt, kan het geen huurcontracten van onbepaalde duur afsluiten. Het lot van
de
sociale
onderhuurovereenkomst
is
immers
afhankelijk
van
de
private
hoofdhuurovereenkomst, die in principe voor 9 jaar wordt afgesloten (waarbij verlenging, maar
ook vervroegde beëindiging mogelijk is).
78.
De woonzekerheid is in Vlaanderen trouwens sterker dan verwacht zou worden in een
model van sociaal vangnet, aangezien ook huurders met hoge inkomsten in de huurwoning
kunnen blijven195 en huurders van een onderbezette woning niet verplicht worden te verhuizen
naar een woning die opnieuw rationeel bezet kan worden.
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Parl.St. Vl.Parl., 1996-1997, nr. 654/1, 2.
Zie bijvoorbeeld ook de omschrijving van het recht op huisvesting in artikel 3 van de Brusselse
Huisvestingscode: “Hiertoe dient de terbeschikkingstelling te worden bevorderd van een woning die …
aangesloten is op collectieve uitrustingen en in de buurt ligt van andere voorzieningen van algemeen belang
(zoals met name scholen, crèches, culturele centra, handelszaken en recreatiedomeinen).”
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Artikel 4, § 2 Vlaamse Wooncode.
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Artikel 92, § 3, 9° Vlaamse Wooncode.
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Enkel indien de sociale verhuurder zelf slechts voor een beperkte termijn over de huurwoning beschikt,
bedraagt de duur van de sociale huurovereenkomst minstens negen jaar, tenzij de sociale verhuurder maar
voor een kortere periode over de woning kan beschikken (artikel 98, § 1, zevende lid Vlaamse Wooncode).
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Zie artikel 98, § 3 Vlaamse Wooncode.
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Artikel 33, §2 KSH voorziet evenwel in een opzeggingsgrond op basis van inkomen: indien de huurder
voor het derde jaar op rij de basishuurprijs zal betalen én zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal
gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. Deze opzeggingsgrond kan wel enkel
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Het model van sociale huur verruimt dus. De vraag is dan of deze verruiming in
overeenstemming is met het grondrecht op wonen, aangezien hierdoor sociale woningen
‘geblokkeerd’ blijven en niet toegewezen kunnen worden aan nieuwe sociale huurders of grote
gezinnen. Zowel in het Waalse Gewest als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd het
principe van de sociale huurovereenkomsten van onbepaalde duur verlaten.
79.
In het Waalse Gewest werd bij decreet van 30 maart 2006 een aanpassing doorgevoerd
van de Waalse Huisvestingscode, waarbij in artikel 94 het principe van de bepaalde duur van de
huurovereenkomst werd ingeschreven196. De memorie van toelichting stelt dat de duur van alle
nieuwe sociale huurovereenkomsten zal worden geïnspireerd op het regime van 3-6-9197.
In zijn advies bij het decreet van 30 maart 2006 verklaarde de Raad van State zich principieel
akkoord met sociale huurovereenkomsten van bepaalde duur, maar wierp hij toch een aantal
bezwaren op, o.m. op het vlak van het grondrecht op wonen. De Raad stelde vooral dat het
ontwerpdecreet van de Waalse Regering onvoldoende nauwkeurig is om de precieze draagwijdte
te kennen (gelet op het feit dat op decretaal niveau enkel de onderwerpen worden omschreven
die de Waalse Regering verder moet uitwerken)198. Ook interessant is dat de Raad van State
stelde dat de doelstellingen die het Waalse Gewest nastreefde met de contracten van bepaalde
duur (transparantie en regelmatige controle van woonbehoeftigheid) ook met andere
instrumenten kunnen bereikt worden dan met contracten van bepaalde duur199. Zo wijst de
Raad van State erop dat het ook bij contracten van onbepaalde duur perfect mogelijk is om op
regelmatige basis te controleren of huurders nog aan bepaalde voorwaarden voldoen, evenals te
voorzien in een mechanisme waarbij de huurovereenkomst wordt aangepast aan de
gezinssamenstelling.
Het decreet van 30 maart 2006 leidde tot het nieuwe Waalse Sociaal Huurbesluit, gewijzigd door
het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2012.
Sindsdien beschikt de Waalse sociale huurder over een recht van bewoning gedurende negen
jaar, op basis waarvan hij gedurende negen jaar een sociale huurwoning kan huren via één of
meerdere opeenvolgende huurcontracten. Behalve (i) wanneer de huurder niet meer voldoet
aan de voorwaarden inzake inkomen en onroerend bezit; (ii) wanneer de huurder foutieve of
onvolledige verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn gezinssamenstelling of inkomen;
(iii) wanneer de begeleidingsovereenkomst door de huurder werd ontbonden en (iv) wanneer de
huurder de bepalingen van de huurovereenkomst of het reglement van inwendige orde niet
respecteert, wordt het recht op bewoning verlengd voor een nieuwe periode van negen jaar. De
tweede tot en met vierde grond kan bovendien ook aanleiding geven tot opzegging op elk
ogenblik met een opzeggingstermijn van drie maanden. Daarnaast kan ook de huurder een
einde maken aan de huurovereenkomst200.
Bijkomend kan de huurovereenkomst ook beëindigd worden na het verstrijken van een
driejarige periode, wanneer (i) de huurder niet meer voldoet aan de voorwaarde inzake
toegepast worden door de verhuurders die dit hebben opgenomen in het interne huurreglement en geldt
niet voor sociale verhuurkantoren.
196
Decreet van 30 maart 2006 tot wijziging van de Waalse Huisvestingscode, B.S. 2 mei 2006.
197
Parl.St. W.Parl., 2005-2006, nr. 322/1, p. 6.
198
Advies RvS nr. L.39.575/4: Parl.St. W.Parl., 2005-2006, nr. 322/1, p. 24.
199
Advies RvS nr. L.39.575/4: Parl.St. W.Parl., 2005-2006, nr. 322/1, p. 26.
200
Artikel 24, § 1 en 2 Waalse Sociaal Huurbesluit.
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onroerend bezit; (ii) een woning met minstens 4 kamers niet meer rationeel wordt bezet (tenzij
de woning wordt bewoond door minstens één persoon ouder dan 70 jaar of één persoon met een
handicap) en (iii) een woning die werd ingericht voor personen ouder dan 65 jaar, voor
studenten of voor personen met een handicap niet meer wordt bewoond door dat type bewoner
en een andere kandidaat-huurder een aanvraag voor een dergelijke woning heeft ingediend.
Voor de twee laatste categorieën kan de huurovereenkomst enkel opgezegd worden, indien de
sociale verhuurder voor de resterende periode van het recht op bewoning een andere woning
aanbiedt in dezelfde gemeente en de huurder dit meer dan één keer weigerde201.
De sociale huurovereenkomst kan dus in het Waalse Gewest ook opgezegd worden ten aanzien
van iemand met een hoog inkomen (na elke negenjarige periode) en ten aanzien van iemand die
in een onderbezette woning woont (na elke driejarige periode indien een aanbod voor een
andere woning in dezelfde gemeente meer dan één keer geweigerd wordt).
80.
In 2012 werden de tijdelijke sociale huurovereenkomsten ook in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest ingevoerd. Daarmee wou 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
huurovereenkomst van negen jaar. Na het achtste jaar vindt een controle plaats van het
inkomen en de gezinssamenstelling. Indien het inkomen meer dan 50% hoger ligt dan het
toelatingsplafond, zal de huurovereenkomst worden beëindigd tegen het einde van het negende
jaar. Indien de sociale huurder een bovenmatige woning betrekt (d.i. een woning met minstens
twee slaapkamers meer dan de norm) en een door de sociale verhuurder aangeboden aangepaste
woning met gelijkaardig comfort binnen dezelfde gemeente of binnen een straal van 5 kilometer
en met een nieuwe huurprijs die minder dan 15% hoger is, weigert, wordt de huurovereenkomst
eveneens beëindigd tegen het einde van het negende jaar202. De Brusselse Regering wordt er mee
belast om tegen het einde van de eerste negenjarige periode (dus tegen 1 januari 2022) te
voorzien in begeleidingsmaatregelen voor de huurders wier huurovereenkomst wordt
opgezegd203. Indien het inkomen niet te hoog ligt en de huurder niet in een bovenmatige
woning woont, zal de huurovereenkomst worden verlengd voor een periode van drie jaar,
waarbij na twee jaar opnieuw inkomen en gezinssamenstelling worden gecontroleerd en er
desgevallend kan opgezegd worden tegen het einde van het derde jaar.
Personen met een handicap en personen die ouder zijn dan 65 jaar op het moment van de
inwerkingtreding van de initiële huurovereenkomst, blijven onderworpen aan
standaardhuurovereenkomsten van onbepaalde duur204. Dit wil zeggen dat een persoon die na 1
januari 2013 een sociale huurovereenkomst afsluit terwijl hij 64 jaar is, het risico loopt op zijn
73ste toch uit de sociale huurwoning te moeten vertrekken (op voorwaarde uiteraard dat zijn
inkomen meer dan 150% van de inkomensgrens bedraagt)205.
De mogelijkheid tot beëindiging van de sociale huurovereenkomst omdat de huurder een
bovenmatige woning betrekt wordt bovendien op dubbele wijze uitgebreid: enerzijds kan een
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contract te allen tijde worden opgezegd als er onderbezetting is (indien de huurder een voorstel
tot mutatie naar een aangepaste woning met gelijkaardig comfort binnen dezelfde gemeente of
binnen een straal van 5 kilometer en met een nieuwe huurprijs die minder dan 15% hoger is,
weigert), anderzijds is deze regel van toepassing op alle huurcontracten, zowel de
huurcontracten ingegaan vóór 1 januari 2013 als na 1 januari 2013. Dit wordt niet toegepast voor
personen van 70 jaar en ouder206.
81.
Op de beperking van de duur van de sociale huurovereenkomst in het Waalse Gewest
wordt door de rechtsleer kritiek geuit207. Er wordt onder meer gesteld dat huurders zullen
proberen hun inkomen onder de toegelaten grens te houden, ofwel door zich afzonderlijk in te
schrijven en bij toewijzing apart te gaan wonen, waardoor dus meer sociale woningen nodig zijn
(bv. een inwonende dochter of zoon met een eigen inkomen zal sneller geneigd 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 postbusadres te nemen, waardoor de
maatregel aanzet tot domiciliefraude. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat er mogelijks een
werkloosheidsval gecreëerd wordt (men zal geen job durven aannemen uit vrees meer te
verdienen dan toegelaten en bijgevolg zijn sociale huurwoning te verliezen), al kan daar aan
geremedieerd worden door de grens van het toegelaten inkomen voldoende hoog te leggen. Tot
slot zal deze maatregel geen snellere doorstroming naar de private (huur)markt creëren bij
sociale verhuurders met een overwegend verarmde huurderspopulatie, die de toegelaten
grenzen toch niet zullen overschrijden.
De vraag of huurders met een te hoog inkomen het sociaal huurstelsel moeten verlaten of
huurders die een onderbezette woning bewonen, verplicht kunnen worden te verhuizen naar
een andere sociale huurwoning hangt ook samen met het gewenste model van sociale huur. De
finaliteit van het sociaal woonbeleid, inclusief het sociaal huurstelsel, is erop gericht op de
realisatie van het grondrecht op wonen en het recht een menswaardig leven te leiden. Vanuit
een minimalistische visie dient de overheid daarbij enkel steun te verlenen aan diegenen die
zonder overheidssteun verstoken blijven van basishuisvesting. De sociale huisvesting
ondersteunt dan enkel tijdelijk en zeer voorwaardelijk een beperkte doelgroep. Tijdelijke sociale
huurovereenkomsten passen in dit model van sociale huur. Vanuit een maximalistische visie zal
daarentegen 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 (sociaal
stijgingsmodel)208. In deze visie passen tijdelijke sociale huurovereenkomsten niet.
82.
Bij de beoordeling of het huidige Vlaamse sociaal huurstelsel (waar huurders met een
hoger inkomen en huurders van een onderbezette woning in de sociale huurwoning kunnen
blijven) 209 strijdig is met het grondrecht op wonen, dient aan belangenafweging gedaan te
worden tussen de belangen van de zittende huurders en de kandidaat-huurders op de wachtlijst.
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Artikel 140, 7°, derde lid Brusselse Huisvestingscode. Zie ook N. BERNARD, "Le logement social" in B.
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Het lijkt niet onmiddellijk dat de door de Vlaamse overheid gemaakte keuze (= het belang van
de zittende huurders laten primeren) onredelijk zou zijn, al kan evenmin gezegd worden dat –
zoals de keuze van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest – voorrang
geven aan het belang van de kandidaat-huurders op de wachtlijst onredelijk zou zijn.
Hierbij dient wel opnieuw de bemerking van de Raad van State in herinnering gebracht te
worden naar aanleiding van de invoering van de tijdelijke huurcontracten in het Waalse
Gewest210. Het is inderdaad de vraag of de doelstellingen van de tijdelijke huurcontracten
(beëindiging van de sociale huurovereenkomst bij te hoog inkomen of bij onderbezetting) niet
kunnen bereikt worden zonder afbreuk te doen aan het principe van huurovereenkomsten van
onbepaalde duur en dus aan het principe van de woonzekerheid. Door in de regelgeving
opzeggingsgronden in te schrijven in geval van te hoog inkomen211 of onderbezetting van de
sociale huurwoning kunnen dezelfde beleidsdoelen eveneens bereikt worden. Een afbouw van
de woonzekerheid is vanuit het licht van die vaststelling vermoedelijk niet in overeenstemming
met het grondrecht op wonen.
Het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de invoering van tijdelijke sociale
huurovereenkomsten en het sneller aftoetsen van de inkomensgrenzen212. De beleidsnota
Wonen 2014-2019 vermeldt eveneens dat het inkomen in de toekomst zal gebruikt worden om
een huurcontract op te zeggen en dat men wil afstappen van het principe van levenslange
huurovereenkomsten213. In het licht van de gemaakte bedenkingen en de ervaringen uit de twee
andere gewesten dient deze voorgenomen wijziging o.i. grondig overdacht te worden.
83.
Het begrip woonzekerheid mag echter niet te beperkt worden omschreven: niet enkel
het ‘kunnen blijven wonen’ is er een aspect van, ook het ‘willen blijven wonen’. De
woonzekerheid heeft onder meer betrekking op de mogelijkheid om in een woning te kunnen
blijven wonen, zolang de bewoner dit wenst. De woonzekerheid staat in dat opzicht in verband
met de woonkwaliteit in ruime zin: de woonkwaliteit dient er dan voor te zorgen dat ook de
bewoner zelf in zijn buurt wil blijven wonen en er bij hem geen drang ontstaat om te verhuizen
of te vluchten uit een slechte woonbuurt214.
Een specifiek thema op dit vlak wordt gevormd door het keuzerecht van de kandidaat-huurder
bij zijn inschrijving voor een sociale woning. Bij zijn inschrijving kan de kandidaat-huurder het
type en de ligging van de woningen opgeven waarvoor hij zich wil inschrijven. Een decretale
basis hiervoor is terug te vinden in zowel artikel 93, § 1, vijfde lid als artikel 95, § 1, vierde lid, 1°
van de Vlaamse Wooncode. De kandidaat-huurder kan eveneens de maximale huurprijs
opgeven die hij wenst te betalen. Zijn keuze kan tot slot ook nog betrekking hebben op de vaste
huurlasten van de woning215.
Indien de sociale verhuurder van oordeel is dat de voorkeur van de kandidaat-huurder te strikt
is en een toewijzing moeilijk of onmogelijk wordt, kan hij deze voorkeur weigeren.
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Mantelzorgers, personen die van een aanverwante mantelzorger zorg en bijstand ontvangen en
kandidaten voor een sociale assistentiewoning kunnen beperktere keuzes maken216. Tegen een
weigering van de voorkeur door de sociale verhuurder, kan de kandidaat-huurder verhaal
instellen bij de toezichthouder217.
Het ingeperkte keuzerecht van de kandidaat-huurder werd door de Raad van State vernietigd op
formele gronden (schending door de Vlaamse Regering van haar uitvoeringsbevoegdheid)218.
Door het keuzerecht te beperken, handelde de Vlaamse Regering in strijd met de decretaal
voorziene keuzevrijheid. De Raad van State deed bijgevolg geen uitspraak over de grond van de
zaak. De vraag is dus of men binnen het sociaal huurstelsel in het algemeen de keuzevrijheid
van de kandidaat-huurder kan beperken. Hoewel dit juridisch tot de mogelijkheden behoort
(maar dan wel met decretale basis), is het de vraag of dit beleidsmatig wenselijk is. Hoewel
keuzevrijheid niet voorkomt binnen de vier traditionele elementen van het grondrecht op
wonen zoals opgesomd in artikel 3 van de Vlaamse Wooncode (de woningkwaliteit, de
betaalbaarheid, de woonzekerheid en de woonomgeving), kan toch aangevoerd worden dat de
vrije keuze een onderdeel is van de woonzekerheid en de woonomgeving219. Het recht op een
woning naar vrije keuze maakte bovendien wel deel uit van de omschrijving van het grondrecht
op wonen door de zogenaamde “Initiatiefgroep Huurwetgeving”220, zodat keuzevrijheid niet
volledig vreemd is aan het grondrecht op wonen221.

1.5.2. N IEUWE ELEMENTEN VAN HET GRONDRECHT OP WONEN ?
84.
Daarnaast moet de vraag gesteld worden of er ook geen nieuwe aspecten toegevoegd
moeten worden aan het grondrecht op wonen, m.n. de beschikbaarheid van woningen en de
toegankelijkheid ervan.
1.5.2.1. DE BESCHIKBAARHEID VAN WONINGEN
85.
Wat betreft de beschikbaarheid van woningen wordt gedoeld op het volgende: het is
niet voldoende dat woningen van goede kwaliteit zijn, dat ze betaalbaar zijn, dat er
woonzekerheid is en dat ze in een goede woonomgeving liggen. Als er onvoldoende woningen
zijn, kan het grondrecht op wonen voor een bepaalde (zwakke) groep sowieso nooit
verwezenlijkt worden. Gelet op de wachtlijsten in de sociale huur, scoort het sociaal huurstelsel
hier zeer matig. Een kwantitatieve doelstelling opgenomen in artikel 22bis van de Vlaamse
Wooncode moet het aanbod sociale huurwoningen in de periode 2009-2023 uitbreiden met
43.440 eenheden. Het decreet grond- en pandenbeleid bevat de instrumenten om dit effectief te
verwezenlijken222. Het is de vraag of deze ambitieuze doelstelling zal bereikt worden.
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1.5.2.2. DE TOEGANKELIJKHEID VAN WONINGEN
86.
De toegankelijkheid van woningen heeft betrekking op bepaalde remmende factoren of
drempels die er voor een woonbehoeftige voor kunnen zorgen dat hij zelfs wanneer woningen
beschikbaar zijn deze toch niet kan betrekken. Het gaat daarbij dan o.m. over discriminatie op
de (private) huurmarkt, problemen met de betaling van de waarborg, kosten van de
plaatsbeschrijving, de snelheid waarmee de nieuwe woning moet aanvaard worden, terwijl de
oude huurovereenkomst nog opgezegd moet worden met bijhorende opzeggingstermijn of
verbrekingsvergoeding,…223 In het sociaal huurstelsel zijn maatregelen opgenomen om deze
toegankelijkheid maximaal te garanderen. Van discriminatie kan in het geobjectiveerde
toewijzingssysteem in principe geen sprake zijn. Is dit toch het geval kan een verhaal ingediend
worden bij de toezichthouder.
Ook wat betreft de waarborg en de plaatsbeschrijving werden in het Kaderbesluit Sociale Huur
een regeling uitgewerkt. De waarborg kan op verschillende manieren gesteld worden en er is
mogelijkheid om deze via maandelijkse afbetalingen samen te stellen224. Voor de
plaatsbeschrijving worden de kosten gedeeld tussen huurder en verhuurder, met een maximum
van 27 euro, tenzij de plaatsbeschrijving gebeurt door een deskundige die de vrederechter heeft
aangewezen in het geval er geen overeenstemming is over de plaatsbeschrijving tussen huurder
en verhuurder. In dat geval draagt elke partij de helft van de kosten225. De sociale huurder is hier
dus eigenlijk slechter af dan de meeste private huurders, waar de plaatsbeschrijving in de meeste
gevallen minnelijk tussen huurder en verhuurder zal worden opgesteld en waaraan geen kosten
verbonden zijn.
Wat betreft de toewijzing, vermeldt de verhuurder in het aanbod de termijn waarbinnen de
kandidaat-huurder moet reageren, maar wordt niet voorzien binnen welke termijn de
huurovereenkomst moet ingaan. Hier dient erover gewaakt te worden dat door de verhuurder
voldoende tijd wordt gegeven aan de kandidaat-huurder om op een wettige en financieel minst
belastende wijze zijn vorige (private) huurovereenkomst op te zeggen. Uiteraard zal het
toekennen van een (lange) termijn voor de kandidaat-huurder leegstand van de sociale
huurwoning en dus inkomensderving voor de sociale verhuurder met zich brengen. De minister
van wonen verklaarde in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement dat zij aan de VMSW
zal vragen om een soort eenvormige richtlijn voor alle SHM’s te ontwikkelen226. Ten dele kan
aan deze problematiek tegemoet gekomen worden door de sociale verhuurders door zich daarop
goed te organiseren: bv. bij toewijzing na renovatie of nieuwbouw moet het perfect mogelijk zijn
minstens drie maanden op voorhand de sociale huurwoning toe te wijzen, waardoor de
kandidaat-huurder zijn opzeggingstermijn op de private huurmarkt kan uitdoen. Bij opzegging
door de vorige huurder geldt voor hem een opzeggingstermijn van drie maanden (tenzij wordt
opgezegd wegens vertrek naar een woonzorgcentrum)227. Mits het snel opstarten van de
toewijzingsprocedure en met een periode waarin opfrissingswerken worden gedaan in de
woning, zorgt ook in deze gevallen een goede organisatie bij de sociale verhuurder ervoor dat de
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kandidaat-huurder toch een redelijke termijn kan geboden worden voor opzegging van zijn
actuele woning. Voor het overige is er op dit vlak een voorstel van het Netwerk Tegen Armoede:
zolang de nieuwe sociale huurder huur moet betalen op de private huurmarkt, zou hij aan de
sociale huurder geen huurgeld betalen. Op die manier wordt vermeden dat de nieuwe sociale
huurder op dat ogenblik dubbele huur moet betalen. Zodra de opzeggingstermijn voor de
private woning is afgelopen en dus geen private huur meer betaald moet worden, blijft de
nieuwe sociale huurder dezelfde private huurprijs betalen aan de sociale verhuurder tot zijn
huurachterstand is afbetaald. Op die manier lijdt de sociale verhuurder uiteindelijk geen verlies
aan huurgelden; er is enkel vertraging in de betaling ervan. Dit voorstel verzoent o.i. de
belangen van de huurder met die van de sociale verhuurder.
87.
Bijzondere aandacht moet gaan naar de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden
inburgeringsbereidheid en bereidheid om Nederlands aan te leren. Een extra inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarde belemmert immers de toegang tot de sociale huur.
Het decreet van 15 december 2006 voegde de inburgeringsbereidheid in indien de kandidaathuurder of zijn gezinsleden verplichte inburgeraars zijn en de bereidheid om Nederlands te
leren (met een verschillende invulling naargelang de woning waarvoor men zich kandidaat stelt
al dan niet in een rand- of taalgrensgemeente ligt). Sinds het wijzigingsbesluit van 4 oktober
2013 loopt de aftoetsing van beide voorwaarden gecombineerd228.
Wat betreft de inburgeringsbereidheid moet de verplichte inburgeraar aantonen dat hij de
inburgeringscursus heeft gevolgd, dan wel zich heeft ingeschreven of op een andere manier
voldoet aan de voorwaarden van het Inburgeringsdecreet.
Wat betreft de bereidheid om Nederlands te leren wordt bepaald dat een persoon die
onvoldoende Nederlands spreekt, moet deelnemen aan een cursus Nederlands tweede taal en
daar minstens 80% aanwezig moet zijn. Enkel bij kandidaat-huurders die geen verplichte
inburgeraars zijn of die wel verplichte inburgeraar zijn, maar beschikken over een attest van
vrijstelling wordt deze voorwaarde afgetoetst.
Hierbij kan de vraag gesteld worden naar de verenigbaarheid ervan met het grondrecht op
wonen. Aangezien deze inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden (en dus beperking van de
toegang tot de sociale huur) niets met de afbakening als woonbehoeftige te maken hebben, leidt
dit tot een extra drempel die het moeilijker maakt om het grondrecht op wonen voor eenieder te
verwezenlijken.
Deze nieuwe inschrijvingsvoorwaarden maakten echter reeds het voorwerp uit van een beroep
tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof. In zijn arrest nr. 101/2008 van 10 juli 2008229 deed het
Grondwettelijk Hof uitspraak over beide inschrijvingsvoorwaarden en stelde geen grond tot
vernietiging vast. Hoewel het Hof van oordeel is dat de nieuwe voorwaarden van toegang tot een
sociale woning het recht op een behoorlijke huisvesting kunnen aantasten omdat zij impliceren
dat kandidaat-huurders die niet aan die voorwaarden voldoen, geen recht hebben om een
sociale woning te betrekken, wordt het grondrecht op wonen zoals opgenomen in artikel 23 van
de Grondwet er niet door geschonden. De beperkingen op de toegang tot de sociale huur zijn
immers redelijk verantwoord, streven een gerechtvaardigd doel na en kaderen in de
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‘overeenkomstige plichten’ die aan de begunstigden van het grondrecht kunnen worden
opgelegd (overwegingen B.31 – B.34.2). Het redelijk karakter van de maatregel werd bovendien
ingegeven door het feit dat de taalbereidheidsvoorwaarde geen bepaald resultaat oplegt, maar
enkel een inspanning vraagt van de woonbehoeftige. Deze rechtspraak werd bevestigd in het
arrest nr. 24/2015 van 5 maart 2015, waarin het Grondwettelijk Hof o.m. oordeelde dat het
doortrekken van de voorwaarden inzake taalbereidheid en inburgeringsbereidheid naar de
personen die tijdens de sociale huurovereenkomst huwen of wettelijk gaan samenwonen met de
sociale huurder pertinent is om de door de decreetgever nagestreefde doelstellingen inzake
communicatie en leefbaarheid te bewerkstelligen230. Wel werd benadrukt dat aan het nietnaleven van de verplichtingen inzake taalbereidheid en inburgeringsbereidheid enkel
evenredige sancties kunnen worden gekoppeld. Daarbij gaat het over huurders die, doordat zij
nalaten hun contractuele verplichtingen na te komen, last of hinder veroorzaken voor alle
bewoners. Indien wordt geopteerd voor de beëindiging van de huurovereenkomst dient de
beëindiging steeds te worden uitgesproken door de vrederechter, zodat die sanctie onderworpen
is aan een voorafgaande rechterlijke controle, waarbij de vrederechter kan nagaan of de ernst
van de tekortkoming door de huurder de beëindiging van de huurovereenkomst kan
verantwoorden231.
Zoals aangehaald in de inleiding over het grondrecht op wonen, beschikt de regelgever in het
kader van de verwezenlijking van het grondrecht op wonen over een ruime beleidsmarge en zal
het Grondwettelijk Hof enkel die beleidsmaatregelen vernietigen die kennelijk onredelijk zijn232.
Het is dus niet omdat de inschrijvingsvoorwaarden inzake taalbereidheid en
inburgeringsbereidheid de toets van het Grondwettelijk Hof hebben doorstaan, dat deze vanuit
beleidsmatig oogpunt aan te bevelen zijn.
In een recent rapport stelt ook het Rekenhof zich vragen bij de taal- en inburgeringsbereidheid
als voorwaarde, aangezien deze voorwaarden op zich geen verband houden met de notie van
woonbehoeftigheid. Ook een ruime interpretatie van behoorlijke huisvesting (een optimale
leefbaarheid in de wijken, het bevorderen van de integratie van de bewoners in de samenleving
en het bevorderen van gelijke kansen voor eenieder) onderbouwt de taal- en
inburgeringsbereidheid als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde niet. Volgens het Rekenhof
heeft deze ruime interpretatie niet zozeer betrekking op het bepalen van de doelgroep (wie zou
toegang moeten kunnen krijgen tot sociale huisvesting?), maar wel op zij die al een sociale
woning betrekken233.
88.
Daarnaast werd ook als inschrijvingsvoorwaarde toegevoegd dat de kandidaat-huurder
in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister ingeschreven moet zijn. Dit is een
effectief uitsluitende inschrijvingsvoorwaarde: terwijl de voorwaarden inzake taalbereidheid en
inburgeringsbereidheid een inspanning vragen van de kandidaat-huurder, die bovendien nog
niet verwezenlijkt moet zijn op het ogenblik van inschrijving, moet de vereiste ingeschreven te
zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister verwezenlijkt zijn op het ogenblik
van inschrijving in het register. Zoniet kan niet tot inschrijving overgegaan worden.
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Hoewel voor daklozen de mogelijkheid bestaat om een inschrijving op een referentieadres te
bekomen234 en deze inschrijving voldoet om in aanmerking te komen, werpt ook dit een extra
drempel op die niet in relatie staat met woonbehoeftigheid, zodat ook hier principiële vragen bij
gesteld kunnen worden vanuit het grondrecht op wonen. Bovendien kunnen er zich in praktijk
moeilijkheden voordoen wanneer dakloze personen (en dit zijn de meest woonbehoeftigen) niet
ingeschreven geraken in het bevolkingsregister met een referentieadres bij het OCMW.
Wanneer de gemeente weigert daklozen in te schrijven op een referentieadres bij het OCMW,
wordt hen tegelijk de kans op een sociale huurwoning ontzegd. In principe kan de gemeente
niet weigeren indien aan de voorwaarden werd voldaan en kan de betrokkene tegen een
weigering een administratief beroep instellen bij de minister voor Binnenlandse Zaken235 (wat
voor een dakloze uiteraard niet evident is). Hoewel deze inschrijvingsvoorwaarde in theorie niet
beperkend zou mogen werken, kan deze in de praktijk wél de toegang tot de sociale huur voor
de meest woonbehoeftigen beperken.

1.6. A ANSPRAKEN VAN ANDERE DOELGROEPEN
89.
We besluiten deze evaluatie van het maatschappelijk model ‘overwegend sociaal
vangnet’ met de vraag naar aanspraken op sociale huisvesting van andere doelgroepen. In het
rapport “Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel?” wordt verwezen naar de mogelijke
doelgroepen voor de sociale huisvesting236. Naast de ‘traditionele’ doelgroep van personen die
omwille van een te laag inkomen onvoldoende toegang hebben tot een woning (betaalbaarheid),
is er de doelgroep met een ‘sociale behoefte’, nl. diegenen waarvoor op de reguliere markt
onvoldoende aanbod van woningen is met de gewenste kwaliteit. Het gaat daarbij over personen
met een zorgbehoefte (ouderen, personen met een handicap, personen in precaire
woonsituaties,…).
Uiteraard zijn er personen die tot beide doelgroepen behoren; voor zover zij voldoen aan de
inschrijvingsvoorwaarden inzake inkomen en onroerend bezit, komen zij sowieso in aanmerking
voor sociale huur. Dit zal niet altijd evident zijn. Zo werden bv. ouderen, (ex-)psychiatrische
patiënten, gehandicapten traditioneel niet tot de doelgroep van de sociale huisvesting gerekend,
maar tot die van de welzijnssector. Hen laten instromen in de sociale huur zal niet altijd even
vlot verlopen. In het sociaal huurstelsel werden reeds een aantal bijzondere bepalingen
ingeschreven om de toegang van deze doelgroep tot de sociale huisvesting te
vergemakkelijken237.
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referentieadres bij het OCMW zijn een aantal voorwaarden verbonden, o.m. dat men in aanmerking moet
komen voor dienstverlening door het OCMW en dat men zich driemaandelijks bij het OCMW moet
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gelden extra inschrijvingsvoorwaarden (artikel 3, § 1, tweede lid KSH) en men kan de voorkeur bij de
inschrijving beperken tot de sociale assistentiewoningen die behoren tot het patrimonium van de
verhuurder (artikel 10, vierde lid KSH). Ook voor personen met een problematische woonsituatie werden
bijzondere regels voorzien: artikel 95, § 1, vijfde lid Vlaamse Wooncode voorziet dat de toewijzing van een
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Daarnaast gaat het over diegenen die op zich wel over voldoende (financiële) middelen
beschikken om in hun zorg- en woonbehoeften te voorzien, maar waarvoor er onvoldoende of
een onaangepast aanbod bestaat op de private markt. Indien deze personen geen
woonmogelijkheden vinden op de private markt of in de zorgsector, is hun grondrecht op
wonen in het gedrang en kan hun toegang tot de sociale huur niet bekritiseerd worden vanuit
het grondrecht op wonen. Een opvang in de sociale huur van deze doelgroep strookt ook met de
functie van de sociale huur als sociaal vangnet. Het gaat immers ook over mensen die niet zelf in
hun huisvestingsbehoeften kunnen voorzien en dus woonbehoeftig zijn; niet omwille van hun
beperkte financiële middelen maar omwille van het krappe aanbod op de private markt. Het
vangnet moet o.i. niet beperkt worden tot financieel zwakke burgers; ook burgers die zwak
staan op de woningmarkt omwille van andere redenen moeten opgevangen worden. Zoniet is
hun grondrecht op wonen eveneens bedreigd.
In de literatuur wordt ook gewezen op het feit dat deze verruiming kan helpen om het negatieve
imago van de sociale huur te verbeteren en terughoudende gemeenten te overtuigen om toch
mee te werken aan de verwezenlijking van sociaal woonaanbod238.
Het is o.i. wel de vraag of het de taak is van het beleidsveld wonen om in te staan voor de
huisvesting van deze personen. Dit is echter een vraag gericht aan de overheid, die vanuit het
gezichtspunt van de persoon wiens grondrecht op wonen niet verwezenlijkt is, irrelevant is.
Bovendien tekent er zich een maatschappelijke evolutie af waarbij personen met een
zorgbehoefte ook moeten kunnen blijven wonen en het beleidsveld wonen hiervoor moet
instaan. We gaan hier in het kader van dit onderzoek niet dieper op in, maar kunnen ter
illustratie wel verwijzen naar de problematiek van de huursubsidie, waarbij bewoners van
assistentiewoningen een huursubsidie kunnen ontvangen, wanneer de prijs ervan wordt
opgesplitst in een verblijfskost en een zorgkost239.

1.7. C ONCLUSIE
90.
Bij de beschrijving van de verschillende woonmodellen stelden we dat het gekozen
scenario grotendeels afhankelijk is van de voorraad sociale huurwoningen. Met de beperkte
voorraad sociale huurwoningen in het Vlaamse Gewest had men dus eigenlijk sowieso bij een
zuiver scenario van sociaal vangnet moeten uitkomen. Vanuit het grondrecht op wonen, zou
men daarbij met een zeer beperkte doelgroep moeten beginnen, die is afgestemd op de voorraad
sociale huurwoningen. Op die manier wordt het grondrecht op wonen voor de meest
woonbehoeftigen het beste verwezenlijkt. Vervolgens kan dan het vangnet verruimd worden
naarmate de voorraad sociale huurwoningen uitbreidt.

sociale huurwoning afhankelijk kan gemaakt worden van een begeleidingsovereenkomst tussen de
kandidaat-huurder en een welzijnsorganisatie. Zie ook artikel 22, vierde lid KSH.
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G. DE KEYSER, “Doelgroepenwerking in de sociale huisvesting: twee complementaire sporen” in X., Het
onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., 2012, XIV.F.142.
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Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght over huursubsidies in serviceflats, Hand. Vl.Parl.,
2010-2011, 30 juni 2011, C301-WON23, 11. Zie ook S. WINTERS, M. ELSINGA, M. HAFFNER, K. HEYLEN, K.
TRATSAERT, G. VAN DAALEN en B. VAN DAMME, Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel?,
Brussel, Departement RWO, 2007, 87 en artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober
2012 betreffende de groepen van assistentiewoningen, B.S. 7 december 2012, op basis waarvan ook
huursubsidie kan verkregen worden voor verblijf in een assistentiewoning. Voor de vaststelling van de
maandelijkse huurprijs wordt het gedeelte van de dagprijs, dat de kosten van het genotsrecht van de
assistentiewoning dekt, vermenigvuldigd met dertig.
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De analyse van het huidige Vlaamse huurstelsel (punt 1.3) leerde dat dit geen zuiver scenario van
sociaal vangnet is en dat er elementen van huisvesting met sociaal doel en zelfs elementen van
een scenario van ruimere huisvesting met beperkte zelfstandigheid van verhuurders in het
stelsel zitten.
Het sociaal huurstelsel zoals vormgegeven door het Kaderbesluit Sociale Huur is dus ruimer dan
op basis van de woningvoorraad logisch zou zijn. Het sociaal huurstelsel vloeide dus niet
helemaal voort uit de maatschappelijke realiteit240.
Hierdoor ontstaat een wrijving tussen de maatschappelijke realiteit en het sociaal huurstelsel,
wat zich uit in wachtlijsten voor kandidaat-huurders die voldoen aan de
inschrijvingsvoorwaarden en dus in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De lengte
van de wachtlijst laat zien hoe groot de mismatch tussen maatschappelijke realiteit en sociaal
huurstelsel is241. Deze wrijving kan enkel weggewerkt worden door ofwel de doelgroep te
beperken tot het niveau dat de woningvoorraad dit toelaat, ofwel door de woningvoorraad te
gaan uitbreiden tot het niveau van de doelgroep.
Vanuit deze optiek is het dus zeker niet aangeraden de doelgroep nog verder te gaan verruimen
aangezien daardoor de wrijving (lees: wachtlijsten) zal groeien. Het grondrecht op wonen voor
de meest zwakken zal daardoor niet, minder of later verwezenlijkt worden en de doelstellingen
van de Vlaamse Wooncode zullen daardoor niet gehaald worden.

2. VERWEZENLIJKT HET CENTRAAL GEDIRIGEERD SYSTEEM HET GRONDRECHT OP WONEN?
91.
Zoals gezegd kennen we in het Vlaamse Gewest op juridisch vlak een centraal
gedirigeerd systeem, waarbij de eindverantwoordelijkheid (zowel regelgevend als financieel) bij
de centrale overheid, m.n. het Vlaamse Gewest, ligt. Net zoals bij het maatschappelijke model,
gaan we na of dit centraal gedirigeerd systeem in overeenstemming is met het grondrecht op
wonen.
In de eerste plaats zullen we stilstaan bij het principe dat de overheid niet zelf instaat voor de
uitvoering van een openbare dienst, maar dit delegeert aan privaatrechtelijke instellingen (punt
2.1). Vervolgens kijken we hoe de keuze van de overheid om niet zelf sociale huisvesting te
voorzien, maar om dit over te laten aan privaatrechtelijke instellingen werd vormgegeven in titel
VII van de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur (punt 2.2). Tot slot doen we de
evaluatie (punt 2.3).

2.1. H ET UITGANGSPUNT : DE VERWEZENLIJKING VAN EEN OPDRACHT VAN ALGEMEEN BELANG DOOR
PRIVAATRECHTELIJKE INSTELLINGEN

92.
De overgang van de liberale nachtwakersstaat naar een sociale verzorgingsstaat zorgde
ervoor dat de overheid geconfronteerd werd met heel wat bijkomende taken. Terwijl de Staat
aanvankelijk voornamelijk instond voor het bewaken van de openbare orde en de openbare
veiligheid, kreeg zij geleidelijk aan ook taken op het vlak van sociaal welzijn, onderwijs,
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Zie ook het advies Vlaamse Woonraad van 19 november 2009, nr. 2009/04 – Het sociale huurbeleid in
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huurders.
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gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, sociale zekerheid,… Hiermee nam het aantal domeinen
waarin de Staat actief moest zijn uiteraard aanzienlijk toe242.
Dit sterk uitgebreide takenpakket zorgde er voor dat het in praktijk onhoudbaar bleek dat de
uitvoering ervan helemaal en exclusief door de overheid zou gebeuren243. Publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke instellingen werden in alle mogelijke rechtsvormen en verhoudingen tot de
Staat ingeschakeld in de uitvoering van bepaalde overheidstaken.
93.
Het uitvoeren van taken van algemeen belang wordt inderdaad meer en meer
toevertrouwd aan privaatrechtelijke instellingen. De Staat en zijn onderdelen hebben niet langer
het monopolie van het openbaar belang of het beheer daarvan244. Het betrekken van
privaatrechtelijke instellingen bij de uitvoering van een taak van algemeen belang impliceert
echter niet dat deze overheidstaken volledig uit het takenpakket van de overheid verdwijnen of
dat de overheid niet langer de verantwoordelijkheid ervoor draagt. Zeker wanneer het gaat over
de verwezenlijking van sociale grondrechten (artikel 23 Gw.), blijft de eindverantwoordelijkheid
bij de overheid liggen. Zoals we hoger schreven, houdt het inschrijven van de economische,
sociale en culturele grondrechten in de Grondwet een opdracht aan de bevoegde overheid in245.
Indien bij de uitvoering van deze opdracht gebruikt wordt gemaakt van of beroep wordt gedaan
op privaatrechtelijke instellingen, verschuift de eindverantwoordelijkheid niet mee.
De overheid kan de private sector op verschillende wijzen betrekken bij de uitvoering van taken
van algemeen belang. Indien de overheid niet zelf instellingen van publiek of privaat recht
opricht, kan zij voor de uitoefening van taken van algemeen belang ook bestaande
privaatrechtelijke rechtspersonen erkennen. De erkenning in ons maatschappelijk bestel is de
uitdrukking van de zorg van de staat om het algemeen welzijn te verwezenlijken bij wijze van
een beroep op de medewerking van private instellingen of particulieren, die de waarborgen
bieden, welke in het gebied van hun tussenkomst noodzakelijk worden geacht246 247. De
erkenning is een eenzijdige administratieve rechtshandeling, wat tot gevolg heeft dat de
overheid de erkenningsvoorwaarden eenzijdig kan wijzigen.
De erkenningsvoorwaarden hebben betrekking op de basisvoorwaarden, waarvan een schending
dermate zwaar wordt geacht dat daardoor de erkenning moet worden ingetrokken. De
voorwaarden van de erkenning mogen dan ook enkel de basisgaranties bevatten. De verdere
uitwerking van deze basisgaranties gebeurt best via andere instrumenten, waaraan ook een
ander en proportioneler sanctiemechanisme kan worden gekoppeld248.
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De erkende privaatrechtelijke instellingen worden door de overheid (financieel) ondersteund
met het oog op het verwezenlijken van de taak van algemeen belang. Om deze reden zal de
overheid de erkende instellingen ook sturen in hun beleid. Het gaat ook over taken van
algemeen belang die dermate essentieel worden geacht dat de overheid zichzelf bij de
verwezenlijking ervan een verregaande zeggenschap toekent249. Via de regelgeving worden de
spelregels vastgelegd waarbinnen de erkende instellingen hun taken vervullen. Afhankelijk van
de sector kan de sturing zeer sterk of eerder los zijn. De mate van sturing bepaalt uiteraard de
autonomie die de erkende instelling heeft bij de uitvoering van de taak van algemeen belang.
94.
Erkenning impliceert steeds een vorm van toezicht: minstens a priori dient te worden
nagegaan of de te erkennen instelling aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en indien de
erkenning daadwerkelijk als een waarborg voor de burger moet beschouwd worden, is a
posteriori toezicht op het blijven voldoen aan de erkenningsvoorwaarden noodzakelijk.
Toezicht is er op gericht belangen te beschermen die zonder het toezicht gedeeltelijk of volledig
in het gedrang zouden kunnen komen. Bij publiekrechtelijke instellingen is er het hiërarchisch
toezicht of het administratief toezicht250. Dat toezicht is – gelet op hun privaatrechtelijk
karakter – niet rechtstreeks aanwezig ten aanzien van private rechtspersonen, ongeacht of zij al
dan niet een taak van algemeen belang uitoefenen of behartigen251. Daarom dient de bevoegde
overheid dit in te bouwen in haar systeem waarbij opdrachten aan privaatrechtelijke instellingen
worden toevertrouwd, bv. via de erkenningsvoorwaarden.
Het toezicht van de overheid heeft een dubbele functie. Enerzijds wil de overheid daarmee
toezicht houden op de door haar ter beschikking gestelde financiële middelen252. De overheid
wil zich er van verzekeren dat haar ondersteuning correct gebruikt wordt en dus maximaal
wordt ingezet voor de verwezenlijking van de aan de private instelling toevertrouwde opdracht
van algemeen belang. Het toezicht heeft als doel zich ervan te verzekeren dat de sturing die aan
de (financiële) ondersteuning werd gekoppeld, effect heeft. Anderzijds worden burgers
afhankelijk van de dienstverlening door deze private instelling en hebben de burgers recht op
een correcte dienstverlening. De burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat zij dezelfde
garanties hebben dan wanneer de taak van algemeen belang door de overheid zelf zou
uitgevoerd worden en zij dus door het toevertrouwen van deze taak aan een externe niet in een
nadeligere positie zitten. Indien bovendien de overheidstaak grondrechten van een zwakke
doelgroep moet verwezenlijken, fungeert het toezicht ook als rechtsbescherming van de zwakke
doelgroep, die niet altijd zelf kan opkomen tegen mogelijks foutieve beslissingen van de private
dienstverlener.
Het door de overheid sensu stricto opgelegde stelsel van toezicht op privaatrechtelijke
instellingen met een taak van algemeen belang zal zodanig uitgewerkt moeten worden dat dit
stelsel het evenwicht bewaart tussen enerzijds het bewaken van de uitvoering van de taken en
de grondwettelijke verantwoordelijkheid die de overheid blijft behouden voor de correcte
uitvoering van die taken en anderzijds het privaatrechtelijke karakter van de private
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rechtspersoon, waardoor het toezicht niet
privaatrechtelijke karakter verloren gaat253.
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95.
Doordat taken van algemeen belang worden toevertrouwd aan private instellingen
vervaagt het onderscheid tussen de publieke overheidsinstellingen en private instellingen die
een deel van de overheidstaken vervullen. Het aflijnen van het overheidsoptreden is daardoor
niet meer zo eenvoudig. De meewerkende private instellingen worden door de burgers vaak als
(een onderdeel van) de overheid gezien.
Private rechtspersonen die taken van algemeen belang uitoefenen worden daardoor echter geen
overheden. Het zijn en blijven private instellingen die bepaalde overheidstaken uitoefenen en
voor de uitoefening van die taken onderworpen zijn aan bepaalde bestuursrechtelijke regels,
waar zij niet aan zouden onderworpen zijn als louter private instelling. Bijvoorbeeld
ziekenfondsen: wel in de toekenning van ziekteprestaties, niet in de onderhandelingen met de
eigenaar van een gebouw dat ze willen huren254. De bestuursrechtelijke regels die van toepassing
worden, moeten waarborgen dat zij hun taken in het belang van de burgers uitvoeren. Immers,
als private instellingen meewerken aan taken van algemeen belang, zijn ze in de uitoefening
daarvan gehouden zich te gedragen naar de eisen die aan elk overheidsoptreden kunnen worden
gesteld, bv. gelijkheid van behandeling, openbaarheid, motivering, enz. Burgers mogen precies
verwachten dat de overheidstaken behoorlijk worden uitgevoerd, ook als de overheid
‘subcontractanten’ toelaat om dergelijke taken in haar plaats te doen255. Maar het feit dat private
rechtspersonen een taak van algemeen belang vervullen, doet hen hun privaatrechtelijk karakter
niet verliezen256.
96.
Binnen de waarborgen voor de burger, nemen de beginselen van behoorlijk bestuur een
specifieke plaats in. Het toepassingsgebied van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
werd – gelet op hun ontstaansgeschiedenis vanuit de rechtspraak – niet vastgesteld door de
regelgever, wat vragen doet rijzen over de toepassing ervan op het optreden van private
instellingen. De dubbele doelstelling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
kunnen een indicatie geven van het toepassingsgebied. In de eerste plaats beogen deze
beginselen een beperking te stellen aan de discretionaire en eenzijdige bevoegdheden waarover
bepaalde personen beschikken in de uitvoering van hun taken van algemeen belang. De
beginselen zijn dan een tegengewicht om te verzekeren dat die specifieke bevoegdheden
effectief worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werden toegekend. De doelstelling is echter
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ruimer dan dat: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur leggen anderzijds goede
ethische (gedrags)regels op voor elk overheidshandelen, omdat de burger het recht heeft door
zijn overheid correct behandeld te worden; niet enkel bij eenzijdig bindend optreden door die
overheid, maar ook bij andere contacten257. Daarom kunnen we stellen dat de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn bij de uitoefening van taken van algemeen
belang, ook wanneer die door erkende private instellingen worden uitgeoefend. Immers, het
uitvoeren van een taak met overheidsmiddelen, die door de gemeenschap van essentieel belang
wordt geacht, moet met de nodige waarborgen worden omgeven. Om een behoorlijke invulling
van deze taken te garanderen, zijn er bijzondere bestuursrechtelijke regels van kracht, zoals
toezichtsregelingen, maar dus ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur258.
Het zal dus voornamelijk aan de hand van de beginselen van behoorlijk bestuur zijn dat het
optreden van erkende private instellingen met een taak van algemeen belang zal afgetoetst
worden.
97.
Tot slot staan we nog even stil bij de vraag wanneer bepaalde taken als taken van
algemeen belang kunnen worden beschouwd. Het zijn immers deze taken die door de overheid
sensu stricto aan private instellingen worden toevertrouwd, waardoor die voor bepaalde van hun
taken aan het bijzondere regime zijn gebonden of niet. Enkel indien zij in opdracht van de
overheid taken van algemeen belang uitvoeren, zullen private instellingen de bijzondere
waarborgen in acht moeten nemen en daar op aangesproken kunnen worden. Het belang van
deze vraag is o.i. echter relatief, aangezien het steeds de overheid is die – meestal via regelgeving
– bepaalde taken zal toevertrouwen aan private instellingen en daarmee aangeeft dat die taken
in haar zienswijze tot het algemeen belang behoren259 en de private instellingen de bijzondere
waarborgen in acht zullen moeten nemen.
Er bestaat geen algemeen aanvaarde definitie van het begrip ‘taak van algemeen belang’. Door
de toename van de overheidsactiviteiten bij de ontwikkeling van de sociale verzorgingsstaat
werden de domeinen waarop de overheid actief werd – en die dus kunnen worden beschouwd
als vallende onder het algemeen belang – sterk uitgebreid. Het algemeen belang is dus – net
zoals het recht – geen statisch gegeven.
Het algemeen belang kan afgezet worden tegenover het particulier belang, maar het algemeen
belang dient ook het particulier belang. VERDEYEN gebruikt daarvoor het voorbeeld van de
activering van werklozen: werklozen die een uitkering verliezen omwille van een gebrek aan
werkbereidheid, zullen deze regeling niet als in hun belang zijnde ervaren; de activering van
werklozen op zich – met als gevolg een verruiming van de financieringsbasis en een beperking
van de kosten verbonden aan de sociale zekerheid – kan wel als een maatregel genomen in het
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algemeen belang beschouwd worden260. Het algemeen belang is dus meer dan de optelsom van
enkel de particuliere belangen; het is het belang van de abstracte groep van alle burgers. Welk
dat belang is, wordt bepaald door de (politieke) beleidsverantwoordelijken.
Het is ook niet de overheid alleen die optreedt in het kader van het algemeen belang, maar ook
allerlei middenveldorganisaties ontwikkelden activiteiten die verder gaan dan het particulier
belang van hun leden en dit op tal van domeinen, bv. armoedebestrijding, integratie, jeugdwerk,
ontwikkelingssamenwerking, burgerparticipatie, milieu- en natuurbescherming,… Ook deze
organisaties (zoals Welzijnszorg, Oxfam, Vredeseilanden, Greenpeace, Ringland,…) vervullen
taken van algemeen belang. Het onderscheidend criterium is echter of deze taken in opdracht
van de overheid worden vervuld of hen die taken werden toevertrouwd.
Beter dan te trachten een definitie op te stellen van taken van algemeen belang, is om deze
taken aan te duiden aan de hand van bepaalde eigenschappen. VERDEYEN overloopt een aantal
eigenschappen die hierbij nuttig kunnen gebruikt worden261. In de eerste plaats zijn er de
internationale en grondwettelijke verplichtingen: een internationale verplichting voor de
nationale staten om een bepaalde taak uit te voeren of een bepaalde dienst aan de burger te
garanderen, toont het belang aan dat de internationale gemeenschap hecht aan deze bepaalde
taak of dienst. Opname in de Grondwet doet hetzelfde op nationaal niveau. Een grondrecht is
immers een recht dat op een bepaald moment dermate belangrijk wordt geacht dat het een
plaats krijgt in de hiërarchisch hoogste rechtsbronnen262. Daarnaast kan worden verwezen naar
EU-criteria voor diensten van algemeen belang en naar andere kenmerken zoals het toezicht
door de overheid, de oprichting van een bijzondere instantie met een controlerende of sturende
functie, de subsidiëring door de overheid, de aanwezigheid van solidariteit, het ontbreken van
winstoogmerk,…

2.2. T OEPASSING OP HET SOCIAAL HUURSTELSTEL
98.
Onder deze titel onderzoeken we in de eerste plaats de sociale huur als taak van
algemeen belang. Vervolgens gaan we de drie deelaspecten van uitvoering van taken van
algemeen belang door private instellingen na: (i) de (financiële) ondersteuning door de centrale
overheid; (ii) de sturing door de centrale overheid en (iii) de controle door de centrale overheid.
We beperken ons hierbij in deze titel tot het huidige sociaal huurstelsel. Onder de volgende titel
(punt 2.3) houden we dit kritisch tegen het licht.
2.2.1. E EN TAAK VAN ALGEMEEN BELANG
99.
De bevoegde overheid schakelt het sociaal huurstelsel in als instrument ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen. De sociale huur is één van de instrumenten die
de overheid hanteert bij de uitvoering van de grondwettelijke opdracht om het grondrecht op
wonen uit te voeren. Via het verstrekken van kwalitatieve en betaalbare huisvesting aan
personen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien, wordt getracht deze mensen toch
menswaardig te laten wonen. De overheid koos er echter voor om deze taak niet zelf uit te
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voeren, maar om daarvoor een beroep te doen op private rechtspersonen, die het financieel
ondersteunt, erkent en onder haar toezicht plaatst263.
100.
Het te huur stellen van sociale woningen moet onmiskenbaar beschouwd worden als
een taak van algemeen belang.
In de eerste plaats wordt via het sociaal huurstelsel uitvoering gegeven aan het internationaal en
het grondwettelijk erkend recht op behoorlijke huisvesting. De internationale en nationale
rechtsorde zien het verwezenlijken van het grondrecht op wonen, o.m. door het ter beschikking
stellen van betaalbare woningen aan de meest woonbehoeftigen, als zeer belangrijk in onze
huidige samenleving. Zo stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat in een
democratische samenleving de overheid moet optreden voor de verwezenlijking van het
grondrecht op wonen en dat men de woningmarkt niet volledig aan de werking van de vrije
markt mag overlaten264.
Ook op het vlak van het EU-recht wordt aanvaard dat maatregelen voor een sociaal
huisvestingsbeleid dwingende redenen van algemeen belang kunnen vormen die onder bepaalde
voorwaarden beperkingen op het vrij verkeer rechtvaardigen265, wat eveneens aangeeft dat
sociale huur als een taak van algemeen belang moet worden gezien.
Tot slot kunnen ook nog de aanwezigheid van een aantal bijkomende kenmerken van het
sociaal huurstelsel bijdragen aan het besluit dat sociale huur een taak van algemeen belang
uitmaakt. Zo houdt het Vlaamse Gewest als centrale overheid toezicht op de sociale huur en de
sociale verhuurders, waarvoor een bijzondere instantie werd opgericht (de afdeling Toezicht van
het agentschap Inspectie RWO266), ondersteunt het Vlaamse Gewest de sector, is er sprake van
solidariteit tussen de sociale huurders, die bijdragen tot de betaalbaarheid in functie van hun
mogelijkheden (inkomen),…
Het betrekken van privaatrechtelijke instellingen bij de uitvoering van het sociaal huurstelsel
impliceert niet dat dit volledig uit het takenpakket van de overheid verdwijnen of dat de
overheid niet langer de verantwoordelijkheid ervoor draagt. De centrale overheid blijft instaan
voor het creëren van een regelgevend kader, voor financiële ondersteuning en voor de controle.
101.
Dat sociale verhuurders een taak van algemeen belang nastreven wordt reeds zeer lang
aanvaard. In arresten van 1970 en 1973 had het Hof van Cassatie dit al aangenomen267 en ook in
een arrest van 10 februari 1983 schreef het Hof van Cassatie: “Overwegende dat die
maatschappijen onder meer tot doel hebben aan de meest misdeelde groepen van de bevolking
263
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bescheiden woningen te verhuren waarvan de huurprijzen niet hoger zijn dan hetgeen de
begunstigden kunnen betalen; dat de overheid die maatschappijen op verschillende manieren
financieel helpt om ze in staat te stellen lagere dan de normale huurprijzen toe te passen;
Overwegende dat de aan die maatschappijen toevertrouwde taak een openbare dienst is”. Hoewel
dit arrest enkel spreekt over de sociale huisvestingsmaatschappijen, dient deze lijn
doorgetrokken te worden tot alle sociale verhuurders, gelet op de principiële gelijke
behandeling van alle sociale verhuurders door de Vlaamse Wooncode. Bijgevolg voeren ook
sociale verhuurkantoren en gemeenten en OCMW’s bij de verhuring van sociale huurwoningen
taken van algemeen belang uit268.
De omschrijving op basis van overheidstaak (functioneel) in plaats van op basis van de
verstrekkende dienst (organiek) leidt er toe dat alle sociale verhuurders op gelijke manier
kunnen behandeld worden, ook de VMSW en de gemeenten en OCMW’s wanneer zij optreden
als sociale verhuurder269. De VMSW moet immers als een onderdeel van de overheid sensu
stricto gezien worden, aangezien zij een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap is in de zin van artikel 13 van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003.
Ook de gemeenten en OCMW’s moeten uiteraard als overheid sensu stricto gezien worden. Een
organieke indeling had er toe geleid dat de VMSW, gemeenten en OCMW’s wel als overheid en
de andere sociale verhuurders niet als overheid moesten worden beschouwd270.
102.
De kwalificatie van het sociaal huurstelsel als taak van algemeen belang leidt er toe dat
sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren met de hen toegewezen
opdrachten overheidstaken vervullen en dat aan hen in de uitoefening van die overheidstaken
bepaalde eisen aan hun optreden kunnen worden gesteld.
Zoals gezegd bij de generieke omschrijving van taken van algemeen belang spelen daarbij de
beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke rol. Los van de vraag of sociale verhuurders de
bevoegdheid hebben om eenzijdige en bindende beslissingen te nemen (eerste
toepassingsgebied van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur)271, eisen de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur ook dat de burger in zijn contacten met de overheid sensu
lato correct wordt behandeld. Dit geldt dus ook voor de (kandidaat-)huurder bij zijn contacten
met sociale verhuurders, zeker omdat ze in een afhankelijke situatie zitten ten aanzien van de
verhuurder; ze zijn immers van hem afhankelijk om hun grondrecht op wonen te kunnen
verwezenlijken.
De gepubliceerde rechtspraak kent veel toepassingsgevallen waarin na toetsing van het gedrag
van de sociale verhuurder aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een bepaalde
268

T. VANDROMME, "Begripsomschrijving" in A. HANSELAER en B. HUBEAU (eds.), Sociale Huur, Brugge,
Die Keure, 2011, p. 27, nr. 41.
269
Het Vlaams Woningfonds neemt een bijzondere plaats in: het gaat daarbij over een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die rechtstreeks door de Vlaamse Wooncode werd erkend
(zie artikel 50 Vlaamse Wooncode), in tegenstelling tot sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale
verhuurkantoren die krachtens de Vlaamse Wooncode worden erkend door de Vlaamse Regering.
270
Zie ook J. PUT, “Van ‘administratieve overheid’ naar ‘overheidstaak’: hoe functioneler, hoe beter?” in X.
(ed.), Ad amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen, Brugge, Die Keure, 2004, 242.
271
Sociale verhuurders kunnen o.i. wel degelijk eenzijdige bindende beslissingen nemen, bv. op het vlak
van toewijzing van een woning, het aanvaarden van gevallen van voorrang, het bepalen van de huurprijs,
het opleggen van de basishuurprijs als sanctie,… Het bestaan van een verhaalsmogelijkheid bij de
toezichthouder voor kandidaat-huurders sluit niet uit dat het nog wel over eenzijdige bindende
beslissingen gaat.
71

maatregel wordt gematigd of buiten toepassing wordt verklaard. Het handelen van de sociale
verhuurders zal getoetst worden aan de doelstelling van de taak van algemeen belang, waarbij
rekening moet gehouden worden met de zwakke positie van de sociale huurder en zijn precair
huisvestingsstatuut, en aan de beginselen van zorgvuldig overheidshandelen272. Ook kan worden
verwezen naar een vonnis van de vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek, die oordeelde dat een
sociale verhuurder die onmiddellijk de zwaarste sanctie toepast op zijn huurder, handelt in
strijd met de doelstellingen als sociale huisvestingsmaatschappij en dus ook niet volgens het
algemeen belang273. Of nog: meer dan bij een privé-verhuurder mag er van een sociale
verhuurder verwacht worden rekening te houden met de sociale situatie van de huurders bij
huurachterstand274. De vrederechter te Roeselare oordeelde in dezelfde zin dat een sociale
huisvestingsmaatschappij die te snel overgaat tot het instellen van een vordering voor de
rechtbank tot de kosten moet veroordeeld worden, zelfs al is de vordering op zich terecht275. We
vermelden ook nog een vonnis van de vrederechter te Leuven, die uitdrukkelijk stelt dat sociale
huisvestingsmaatschappijen met het oog op de behartiging van het algemeen belang werken en
zij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dienen na te leven276. Tot slot verwijzen we
nog naar een uitspraak van de vrederechter te Ciney die stelde dat een sociale verhuurder
rechtsmisbruik pleegt wanneer hij handelt in strijd met de opdracht van algemeen belang277 278.

2.2.2. O NDERSTEUNING DOOR DE CENTRALE OVERHEID
103.
In ruil voor het verhuren van sociale woningen ondersteunt de Vlaamse overheid de
sociale verhuurders. Sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten en OCMW’s worden
ondersteund wanneer zij nieuwe sociale woonprojecten realiseren en via een gewestelijke
sociale correctie (uitgewerkt in het Financieringsbesluit279). Sociale verhuurkantoren krijgen een
werkingssubsidie (70% hiervan moet gebruikt worden voor personeelskosten, 30% gaat naar
werkingskosten)280.
De geschiedenis van de sociale huur laat zoals reeds eerder vermeld een constante afweging zien
tussen enerzijds de betaalbaarheid voor de huurder en anderzijds het financieel gezond houden
van het sociaal huurstelsel. Zo gaf bijvoorbeeld het besluit van de Vlaamse Executieve van 7
november 1984 aan de sociale huisvestingmaatschappijen mogelijkheden om de huurprijzen aan
te passen in functie van “een sluitend en evenwichtig beheer”, maar met het risico dat de
toegankelijkheid van de sociale huursector voor lagere inkomensgroepen wordt beperkt doordat
de betaalbaarheid in het gedrang komt281. Het Kaderbesluit Sociale Huur laat de sociale
huurprijzen grotendeels afhangen van het inkomen van de huurder, wat uiteraard zeer positief
is voor de betaalbaarheid van de sociale huur, maar wat onvermijdelijk impliceert dat de
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financiële bewegingsruimte voor de sociale verhuurders verkleint. Dit kan ertoe leiden dat de
sociale verhuurders financieel niet rond komen en de Vlaamse overheid zal moeten bijspringen.

2.2.3. S TURING DOOR DE CENTRALE OVERHEID
104.
Om te verzekeren dat het sociaal huurstelsel effectief het grondrecht op wonen van de
meest woonbehoeftigen realiseert en dat de middelen van de centrale overheid goed besteed
worden, worden de sociale verhuurders gestuurd bij de uitvoering van hun taak van algemeen
belang. Het Vlaamse Gewest bepaalt gedetailleerd het kader waarbinnen de sociale huur
verloopt via titel VII van de Vlaamse Wooncode, het Kaderbesluit Sociale Huur en een aantal
andere uitvoeringsbesluiten. De sociale verhuurders beschikken enkel over eigen
beslissingsmogelijkheden wanneer de Vlaamse overheid daar uitdrukkelijk ruimte voor laat.
Sturing is eigen aan het toevertrouwen van taken van algemeen belang aan private instellingen.
105.
Met de wijzigingen aan het sociaal huurstelsel in 2004 ten gevolge van Beter Bestuurlijk
Beleid en de wijzigingen in 2006 streefde men op institutioneel vlak o.m. volgende
doelstellingen na:
(i) De eerste doelstelling was een grotere uniformiteit. Alle sociale verhuringen moesten onder
het sociaal huurstelsel gebracht worden, ook die van sociale verhuurkantoren (los van de vraag
of daarvoor subsidie werd verkregen op basis van de gewestelijke projectsubsidies), van
woningen die gesubsidieerd werden op basis van de Huisvestingscode en van Domus-Flandriawoningen282.
(ii) Daarnaast wou men een kader uitwerken waarbinnen ruimte was voor de verschillende
sociale verhuurders. In het uniforme sociaal huurstelsel moest voldoende ruimte zijn om het
stelsel te kunnen afstemmen op de verschillende sociale verhuurders. Dit principe werd
decretaal verankerd in artikel 91, § 2 van de Vlaamse Wooncode, waarin wordt gesteld dat de
Vlaamse Regering specifieke voorwaarden kan vaststellen voor woningen van verschillende
sociale verhuurders. De memorie van toelichting bij het wijzigingsdecreet van 15 december 2006
motiveert dit als volgt: “Deze aanpassing benadrukt de specificiteit van elke verhurende instantie.
Deze specificiteit doet geen afbreuk aan de wens om tot een kaderbesluit voor sociale huur voor
alle sociale verhuurders te komen”283. Ook bepaalt de nota aan de Vlaamse Regering bij het
Kaderbesluit Sociale huur: “Het is niet de bedoeling om een uniform huurstelsel op te stellen dat
identiek is voor alle sociale verhuurders (sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale
verhuurkantoren, gemeenten, OCMW’s, Vlaams Woningfonds).”
(iii) Tot slot wou men door het afschaffen van machtiging en voorafgaande goedkeuring de
sociale verhuurders meer autonomie geven en responsabiliseren284. Een vernieuwd toezicht
(overgang van VHM-commissarissen naar toezichthouders) moest hier toe bijdragen.
Deze drie doelstellingen komen echter minder tot uiting bij de concrete uitwerking van het
Kaderbesluit Sociale Huur (en de latere wijzingen).
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2.2.3.1. ACTORGERRICHTE BENADERING
106.
Bij het bekijken van het Kaderbesluit Sociale Huur valt op dat men op bepaalde plaatsen
vertrekt vanuit een actorgerichte benadering, terwijl men vanuit het grondrecht op wonen
eerder vanuit een huurdersgerichte benadering zou moeten vertrekken. Vanuit het oogpunt van
de verwezenlijking van het grondrecht op wonen zijn niet de sociale woonactoren het
uitgangspunt, maar wel de woonbehoeftigen. Het gaat immers telkens over de verwezenlijking
van het grondrecht op wonen voor burgers die allen in dezelfde situatie zitten (nl.
woonbehoeftig zijn volgens de criteria van de toegang tot de sociale huur). De actorgerichte
benadering wordt treffend geïllustreerd door het onderscheid in de huurprijs tussen SHMwoningen en SVK-woningen: de huurders behoren tot dezelfde doelgroep en verdienen dus in
principe een gelijke huurprijs. Toch geldt een ander regime naargelang de woonbehoeftige
huurt bij een SHM of een SVK285. Ook op het vlak van toewijzing gelden er verschillende
toewijzingsregels (het eerste toewijzingssysteem voor de VMSW en sociale
huisvestingsmaatschappijen; het tweede toewijzingssysteem voor sociale verhuurkantoren.
Andere sociale verhuurders mogen kiezen.).
Daarnaast wordt vastgesteld dat het sociaal huurstelsel verder toch vrij uniform is en dat het
onderscheid tussen de verschillende sociale verhuurders slechts op enkele plaatsen wordt
gemaakt, zoals gezegd bij de toewijzingsregels en de huurprijs. De overgrote meerderheid van
de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur zijn zonder meer van toepassing op alle sociale
verhuurders.

2.2.3.2. GEDETAILLEERD REGELGEVEND KADER - BEPERKTE AUTONOMIE VOOR DE SOCIALE VERHUURDER
107.
Daarnaast beoogde men met het Kaderbesluit Sociale Huur zoals gezegd een kader uit te
werken, waar voldoende ruimte was voor autonomie voor de sociale verhuurder. In praktijk
dient men echter vast te stellen dat het Kaderbesluit Sociale Huur een zeer gedetailleerd en
quasi alles omvattend stelsel heeft uitgewerkt, met nauwelijks ruimte voor autonomie voor de
sociale verhuurder: “Hoewel de autonomie van de SHM’s in de Vlaamse Wooncode voorop staat,
is de beslissingsruimte de facto klein. Dit geldt ook voor de SVK’s. In de eerste plaats is deze
beleidsruimte beperkt omdat de regelgeving zo gedetailleerd is.”286
Bij de invoering van het huidige Vlaamse sociaal huurstelsel maakte men geen echte keuze
tussen ofwel de verantwoordelijkheid en de responsabilisering van de sociale verhuurder, ofwel
een volledig uitgewerkt en vastgelegd systeem. De autonomie van de sociale verhuurder blijft
het uitgangspunt, maar de gevallen waarin de sociale verhuurder eigen keuzes kan maken,
kunnen zeer beperkt genoemd worden. Het gebrek aan vrijheid werd nog versterkt door de
latere wijzigingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur. Daardoor is het hele stelsel zeer
gedetailleerd geregeld met bepalingen over zeer specifieke situaties287. De groeiende detaillering
van regels is bovendien een vicieuze cirkel: telkens er een nieuwe regel komt, komen er ook
nieuwe vragen en onzekerheidszones. Hoe gedetailleerder de regelgeving, hoe meer potentiële
conflictpunten er kunnen ontstaan met andere regels. De reactie is dan vaak om de nieuwe
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onzekerheden weg te nemen met nieuwe regels, die op hun beurt weer nieuwe onzekerheden
creëren288.
A.

G EDETAILLEERD REGELGEVEND KADER

108.
Het gevolg van de drang naar detail is dat het Kaderbesluit Sociale Huur momenteel 71
inhoudelijke artikelen telt, aangevuld door een typehuurovereenkomst voor SHM-woningen (38
artikelen) en een typehuurovereenkomst voor SVK-artikelen (44 artikelen). Daarnaast is er ook
de bijlage inzake kosten en lasten die nog eens 4 artikelen bevat.
Wanneer we kijken waarop de artikelen van het Kaderbesluit Sociale Huur betrekking hebben,
zien we dat het grootste deel betrekking heeft op de toelatingsvoorwaarden en de toewijzing van
een sociale woning (24%), en de tweede grootste blok van artikelen wordt gevormd door
bepalingen met betrekking tot de huurprijs (21%). Dat de regelgeving aan deze aspecten veel
aandacht besteed is op zich niet eigenaardig, aangezien het telkens gaat over essentiële
elementen van het sociaal huurstelsel, dat op beide aspecten afwijkt van het private huurstelsel.
Ook bepalingen met betrekking tot de huurovereenkomst zelf, de huurlasten en de waarborg
(14%) en het inschrijvingsregister (8%) nemen een groot deel van het Kaderbesluit in.
Definities

Kaderbesluit Sociale Huur

Inschrijvingsvoorwaarden
Inschrijvingsregister

1%

3%

6%

6%

Toelatingsvoorwaarden en
toewijzing
Begeleiding van de kandidaathuurder en huurder
Verhaal

7%
8%
4%
1%

Huurovereenkomst, huurlasten en
waarborg
Bepalingen indien sociale woning
gerenoveerd wordt
Huurprijs
24%

21%

1%

1%
1%

Verwerving van woning door
sociale verhuurder
Sancties
Verhuring buiten sociaal
huurstelsel
Indexeringsbepaling

14%
Overgangsbepalingen

109.
De bepalingen inzake de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden rond taalbereidheid en
inburgeringsbereidheid dragen uiteraard ook bij aan de grotere omvang van het Kaderbesluit
Sociale Huur.
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Wat betreft de verenigbaarheid met het grondrecht op wonen, verwijzen we naar wat we
hierover eerder schreven289.
Aanvullend kunnen we nog stellen dat het nagaan of voldaan is aan deze bijkomende
inschrijvingsvoorwaarden een aanzienlijke administratieve last oplegt aan de sociale
verhuurders en dat het nut en de effectiviteit van de maatregel wordt betwist290.
110.
Sinds de inwerkingtreding van het Kaderbesluit Sociale Huur bestaat bovendien de
mogelijkheid voor gemeenten om lokale toewijzingsreglementen uit te vaardigen. Deze lokale
toewijzingsreglementen maken het sociaal huurstelsel nog ingewikkelder en gedetailleerder.
Enerzijds voegen zij bijkomende regels toe waar de sociale verhuurder rekening mee moet
houden, anderzijds zijn voor sociale verhuurders met een werkingsgebied dat meer dan één
gemeente bestrijkt, de regels niet meer uniform.
111.
De verregaande mate van detail in het Kaderbesluit Sociale Huur verhindert echter niet
dat er door sociale verhuurders, toezichthouders, rechters,… nog steeds geïnterpreteerd moet
worden en er dus interpretatiemoeilijkheden blijven bestaan. Regels zijn geen recept dat
simpelweg moet gevolgd worden291. Het is ook een illusie te denken dat alles in duidelijke regels
kan gegoten worden en er daarna geen interpretatiemoeilijkheden meer zullen zijn. De
werkelijkheid is immers veel creatiever en veelzijdiger dan men bij het opstellen van de regels
kan inbeelden.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Artikel 33, § 3 van het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet
in de verplichte tussenkomst van het OCMW als de opzeg wordt betekend aan een huurder van
wie het inkomen in het referentiejaar minder dan 16.200 euro (te indexeren) bedraagt. Deze op
het eerste zicht duidelijke bepaling wordt toch zeer divers ingevuld in de rechtspraak. Zo werd
er o.m. over gesteld dat het Kaderbesluit Sociale Huur geen sanctie voorziet op niet naleving van
deze verplichting en er ook geen sanctie moet aan gekoppeld worden; dat zonder vervulling van
deze voorwaarde geen ontbinding kan toegestaan worden; dat de huurder moet bewijzen dat
zijn inkomen minder dan 16.200 euro bedroeg, opdat bewezen zou zijn dat de bepaling van
artikel 33, § 3 van het Kaderbesluit Sociale Huur niet werd nageleefd; dat deze verplichting niet
zou gelden indien opzeg werd gegeven omwille van onrechtmatige bijwoonst,… Men kan zich
ook afvragen wat de draagwijdte van de verplichte tussenkomst van het OCMW is en of men
aan de vereiste kan ontsnappen door de ontbinding te vorderen (i.p.v. de opzegging).
WINTERS, VAN DOOREN en VOETS stellen dan ook duidelijk: “Hoewel de autonomie van de SHM’s
in de Vlaamse Wooncode voorop staat, is de beslissingsruimte de facto klein. De realiteit is
zodanig complex dat ze niet te vatten is in regeltjes. … Alles wordt hoe langer hoe meer in regels
gegoten. De samenleving is vandaag erg complex geworden en met bijkomende regels tracht men
deze complexiteit te vatten. Vraag is echter of deze nog wel te vatten blijft en of niet eerder een
vereenvoudiging zich opdringt.”292 Ook de Vlaamse Woonraad stelde deze problematiek aan de
kaak: “De sociale huurreglementering dreigt te verzanden in een veelheid en een kluwen aan regels.
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In het streven naar een omvattend en sluitend geheel lijdt het sociale huurregime in Vlaanderen
ten dele aan overregulering. Via regulering heeft het beleid getracht een antwoord te beiden op
allerlei mogelijke praktijkproblemen. Hierdoor is het Kaderbesluit Sociale Huur bijzonder complex
en gedetailleerd, en ontstaat er een situatie die voor de betrokken (kandidaat)huurders noch
duidelijk, noch transparant is.”293 Bovendien wordt gesteld dat de complexiteit van de
regelgeving schending van de rechtsregels onvermijdelijk maakt294.
112.
Het gedetailleerde sociaal huurstelsel wordt ook ervaren als een hinderpaal voor het
voeren van een sociaal huurbeleid. Daar waar het strakke reglementaire kader een bepaalde
situatie niet voorzien heeft, is nauwelijks ruimte voor een sociale oplossing en voor maatwerk.
Het zeer strak geregeld systeem leidt er dan toe dat er geen vrijheid is om sociale oplossingen
uit te werken.
Aangezien hier geen praktijkonderzoek naar gedaan werd, konden we niet nagaan of dit effectief
het geval is, maar vanuit het grondrecht op wonen is het uiteraard niet verdedigbaar dat een
strak regelgevend kader een concrete oplossing voor een woonbehoeftige in de weg zou staan.
Daarom nopen deze vaststellingen en overwegingen ons er toe om bij de evaluatie extra stil te
staan bij mogelijke oplossingen.
B.

B EPERKTE AUTONOMIE VOOR DE SOCIALE VERHUURDER

113.
Het gedetailleerde regelgevend kader heeft uiteraard tot gevolg dat de autonomie voor
de sociale verhuurder zeer beperkt is geworden. Enkel indien het Kaderbesluit Sociale Huur
ruimte laat, kan de sociale verhuurder een eigen beoordeling maken. We denken hierbij o.m.
aan de verlenging van de opzeggingstermijn voor de zittende huurder bij het overlijden van de
sociale huurder met eigen woonrecht (artikel 98, §1 Vlaamse Wooncode) of de optionele
voorrangsregels (artikel 20 KSH).
114.
Zoals hoger gesteld moeten sociale verhuurders de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur toepassen295. Als private instelling met een taak van algemeen belang, voeren zij immers
een overheidstaak uit.
De rechtspraak sanctioneert gedragingen van sociale verhuurders die niet in overeenstemming
zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het gaat daarbij niet altijd over sociale
verhuurders die zijn afgeweken van het reglementaire kader. Dit leidt tot de vaststelling dat de
strikte toepassing van het sociaal huurstelsel door de sociale verhuurder er in bepaalde gevallen
toe kan leiden dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden geschonden.
We verduidelijken dit met enkele voorbeelden:
•

Een sociale verhuurder die jarenlang domiciliefraude gedoogde, vordert na 8 jaar de
opzegging van de sociale huurovereenkomst. Hierbij wordt toepassing gemaakt van de
regels van het sociaal huurstelsel296. Toch oordeelt de rechter op basis van het
vertrouwensbeginsel dat aan de huurder eerst een termijn moet toegekend worden
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•

•

•

waarbinnen hij zich kan regulariseren en dat de beëindiging van de huurovereenkomst
nog niet aan de orde is297.
Een vordering tot onmiddellijk uitdrijving van de overblijvende bewoners na het
overlijden van de sociale huurder met eigen woonrecht werd afgewezen wegens
schending van de beginselen van behoorlijk bestuur298.
Een sociale verhuurder die jarenlang een te lage huurprijs aanrekende aan zijn huuder
kan daar nadien niet meer op terugkomen. Van een gespecialiseerde sociale verhuurder
mag verwacht worden dat zij de juiste huurprijsberekening maakt, en dat zij daar twee
jaar later niet op zou terugkomen (vertrouwensbeginsel)299.
Een sociale verhuurder (OCMW) laat meer dan twee jaar huurachterstand toe en de
huurder werkt dit weg via een afbetalingsplan. Het is in strijd met de goede trouw
wanneer de verhuurder plots de ontbinding vordert wegens betalingsachterstand300.

115.
In de rechtspraak wordt inderdaad aangenomen dat de beginselen van behoorlijk
bestuur een zekere contra legem-werking kunnen hebben.
Zo oordeelde het Hof van Cassatie enerzijds dat zelfs een wettekst van openbare orde moet
wijken voor het algemeen rechtsbeginsel van het verbod van rechtsmisbruik301 en anderzijds dat
zelfs wanneer men bij de uitoefening van een recht steunt op een wettelijke bepaling waarvan de
schending strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, dit niet wegneemt dat er bij de uitoefening van
dat recht misbruik van recht kan gepleegd worden302. Dit is te verklaren door het feit dat de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur eveneens een rechtsbron zijn en naast de “wet”
staan.
Dit laatste werd duidelijk bevestigd door het Hof van Cassatie in een arrest van 1 maart 2010,
waarin het stelde dat het vertrouwensbeginsel moest afgewogen worden tegenover het
legaliteitsbeginsel303: als het bestuur de onwettigheid van een besluit opwerpt, waarop de burger
zich met verwijzing naar het beginsel van rechtszekerheid wil beroepen, moet de rechter nagaan
in welke mate dit besluit redelijke verwachtingen heeft gecreëerd. De wettigheid van het besluit
moet in deze beoordeling betrokken worden. In haar conclusie stelt advocaat-generaal MORTIER
dat ook het legaliteitsbeginsel een relatieve waarde heeft en moet worden afgewogen tegen de
toepassing van andere beginselen (het feit dat legaliteitsbeginsel grondwettelijk verankerd is,
doet daar geen afbreuk aan). Het relatief karakter van het legaliteitsbeginsel impliceert dat een
afweging dient te gebeuren ten aanzien van andere beginselen waarvan de toepassing zich
opdringt.
Voor de sociale huur komt daar nog bij dat het gaat over een instrument voor de
verwezenlijking van een internationaal beschermd grondrecht en er daardoor bij de toepassing
ervan rechtstreeks aan het grondrecht op wonen kan getoetst worden, wat in praktijk vaak
dezelfde gevolgen heeft als een toetsing aan de beginselen van behoorlijk bestuur, bv. een
opzegging van een sociale huurovereenkomst wegens overlast werd door de rechter ongegrond
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bevonden omdat de opzegging afbreuk zou doen aan het grondrecht op wonen van deze
huurder, aangezien het ging om een huurder met handicap die als kansarm moet worden
omschreven en de opzegging de huurder juist omwille van zijn handicap en zonder de minste
twijfel in de marginaliteit duwt304.
116.
Indien een sociale verhuurder over een discretionaire bevoegdheid beschikt en dus een
beleidsmarge heeft, dient hij deze uiteraard met respect voor de beginselen van behoorlijk
bestuur in te vullen. Dit werd recent nog bevestigd door de Raad van State305.
De vraag is echter of ook bij de uitoefening van een gebonden bevoegdheid de beginselen van
behoorlijk bestuur moeten worden toegepast. In principe dient de sociale verhuurder als
bestuur de regelgeving toe te passen en staat het niet aan een bestuur om de regelgeving te
‘verzachten’ via de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur. Een rechter kan wel
steeds een correctie toepassen.
Hier zijn echter wel een aantal argumenten tegen in te brengen: (i) in de eerste plaats is dit niet
proceseconomisch: de huurder zal zich steeds tot de rechter moeten wenden om een sociale
correctie te bekomen, wat ineens leidt tot een tweede tegenargument, nl. (ii) dat hierdoor de
meest zwakke huurder, die zich minder snel tot de rechter zal wenden, zou worden uitgesloten
van deze sociale correctie, terwijl de doelgroep van de sociale huur nochtans precies deze zeer
zwakke huurder is. (iii) Bovendien kan ook de vraag gesteld worden of het juridisch wel correct
is te stellen dat een bestuur bij een gebonden bevoegdheid enkel de regelgeving moet
toepassen. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur behoren immers ook tot het recht en
zijn op algemene wijze van toepassing op de sociale verhuurders, aangezien zij een taak van
algemeen belang uitoefenen. Bovendien rust ook op de sociale verhuurder het verbod om
misbruik van recht te plegen en kan hij dus geen handelingen stellen die daar tegen in gaan.
De sociale verhuurder zal o.i. dus zelf corrigerend moeten optreden wanneer een toepassing van
het sociaal huurstelsel leidt tot een onbehoorlijk optreden, zelfs wanneer het gaat om een
gebonden bevoegdheid. Daarbij dient de opdracht van algemeen belang van de sociale
verhuurder (m.n. het huisvesten van personen die niet op eigen kracht in hun huisvesting
kunnen voorzien) als uitgangspunt genomen te worden. Er dient telkens een afweging gemaakt
te worden tussen de toepassing van het sociaal huurstelsel en de beginselen van behoorlijk
bestuur.
117.
Aan deze stelling zijn evenwel een aantal risico’s verbonden: wanneer de sociale
verhuurder niet meer enkel het sociaal huurstelsel dient toe te passen, maar dit moet overwegen
vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur bestaat de kans dat de rechtszekerheid vermindert
doordat verschillende interpretaties over behoorlijk bestuur worden gemaakt. Het toezicht en
de rechter zullen onredelijke toepassingen van de beginselen van behoorlijk bestuur moeten
sanctioneren.
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Bij de afweging tussen de beginselen van behoorlijk bestuur en het sociaal huurstelsel dient niet
enkel de positie van de zittende sociale huur betrokken te worden, maar ook het algemeen
belang. Het gaat daarbij over een ruimer belang dan dat van enkel de zittende huurder: ook de
belangen van de medehuurders, kandidaat-huurders, het sociaal huurstelsel,… moeten daarbij
betrokken worden. Het risico bestaat dat in een concreet toepassingsgeval enkel naar de
toestand van de huurder wordt gekeken en het algemeen belang minder wordt betrokken. Zo
zal bv. in geval een sociale verhuurder jaren een te lage huurprijs heeft aangerekend op basis van
het vertrouwensbeginsel worden beslist dat de niet betaalde huurgelden niet ingevorderd
mogen worden, zelfs wanneer de vordering van de sociale verhuurder nog niet verjaard is.
Echter dient daarbij rekening gehouden te worden met het feit dat de sociale verhuurder
hierdoor inkomsten misloopt, die niet kunnen ingezet worden in het sociaal woonbeleid, bv.
door bijkomende sociale huurwoningen te bouwen.

2.2.4. C ONTROLE DOOR DE CENTRALE OVERHEID
118.
In een systeem waarin de centrale overheid een aantal taken van algemeen belang
overdraagt aan private instellingen, zal steeds een vorm van controle worden ingebouwd. Het
toevertrouwen van taken aan private instellingen gebeurt meestal door deze instellingen te
erkennen. Vooraleer tot erkenning wordt overgegaan, zal nagegaan worden of de private
instelling aan een aantal voorwaarden voldoet (a priori toezicht), maar ook nadien zal er
toezicht op de private instelling uitgeoefend worden. Dat toezicht kan dan permanent zijn of
periodiek, bv. naar aanleiding van de beslissing over verlenging van de erkenning.
Toezicht zit niet automatisch ingebakken wanneer taken worden toevertrouwd aan
privaatrechtelijke instellingen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld toezicht op gemeenten en
OCMW’s of op decentrale diensten). Daarom dient de overheid zelf het toezichtskader uit te
werken en dit van toepassing te verklaren op de met een taak van algemeen belang belaste
private instellingen, bv. via de erkenningsvoorwaarden.
Als we in dit rapport spreken over ‘toezicht’ bedoelen we daarmee de wijze waarop toezicht op
de sociale verhuurders in ruime betekenis wordt vorm gegeven. Ook het gebruik van het woord
‘toezichthouder’ verwijst niet alleen naar de toezichthouders zoals die nu zijn vormgegeven,
maar het gaat daarbij – afhankelijk van de context – ook over de minister bevoegd voor
woonbeleid, de bestuurlijke rechter, de jurisdictionele rechter,… Zoals zal blijken, wordt door
meerdere instanties toezicht gehouden.

2.2.4.1. OP WIE IS HET TOEZICHT VAN TOEPASSING?
A . S OCIALE VERHUURDERS

119.
Het Vlaamse sociaal huurstelsel werkt effectief met een systeem van erkenning en
toezicht. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren worden erkend door
de Vlaamse Regering. Het Vlaams Woningfonds werd in de Vlaamse Wooncode en dus op
decretaal niveau erkend. Gemeenten en OCMW’s die optreden als sociale verhuurder worden
niet erkend. Gemeenten en OCMW’s zijn uiteraard geen private instellingen, evenmin als de
VMSW die als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap rechtstreeks
behoort tot het de Vlaamse overheid.
Op alle sociale verhuurders wordt toezicht uitgeoefend in het kader van hun handelingen op
basis van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur. Zo verplicht de
decreetgever de Vlaamse Regering er over te waken dat de sociale woonorganisaties hun
opdrachten uitvoeren (artikel 29, eerste lid, 4° Vlaamse Wooncode) en wordt in artikel 29bis van
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de Vlaamse Wooncode de decretale basis en het toepassingsgebied van het toezichtsregime
vastgelegd, hetgeen door de Vlaamse Regering verder werd uitgewerkt bij besluit306.
Het uitgevoerde toezicht kan ertoe leiden dat wordt vastgesteld dat niet meer is voldaan aan de
erkenningsvoorwaarden en dat de erkenning dus moet worden ingetrokken. Het gaat dan over
fundamentele inbreuken op de basisgaranties. Voor minder zware inbreuken werd een
aangepast en proportioneler sanctiemechanisme voorzien, o.m. bestaande uit schorsing en
vernietiging van beslissingen van de sociale verhuurder en het opleggen van administratieve
geldboetes307.
120.
Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn private vennootschappen met een
maatschappelijk doel dat beantwoordt aan de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse
woonbeleid. De Vlaamse Regering kan deze vennootschappen erkennen, wanneer zij voldoen
aan een aantal voorwaarden308. Via deze erkenningsvoorwaarden zorgt de Vlaamse overheid
ervoor dat zij voldoende impact heeft op de erkende maatschappijen en verzekert zij dat de
erkende maatschappijen hun taak van algemeen belang effectief in functie van het algemeen
belang uitvoeren. Via de erkenningsvoorwaarden wordt ook het uitgewerkte
toezichtsmechanisme op de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen van toepassing
verklaard. De erkenningsvoorwaarden zijn bijkomende voorwaarden, gesteld door de Vlaamse
Wooncode, bovenop de algemene voorwaarden waaraan alle vennootschappen moeten voldoen,
gesteld door het Wetboek van Vennootschappen.
Zo worden o.m. als erkenningsvoorwaarden vermeld: de vennootschap verbindt er zich toe de
opdrachten uit te voeren die haar worden opgelegd door de Vlaamse Wooncode en de besluiten
ter uitvoering ervan; de vennootschap verbindt er zich toe het toezicht, zoals geregeld door de
Vlaamse Wooncode en de besluiten ter uitvoering ervan, te aanvaarden; de vennootschap neemt
de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten aan en verbindt er zich toe haar
statuten onmiddellijk aan te passen aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die
modelstatuten zou aanbrengen.
Indien een erkende sociale huisvestingsmaatschappij niet voldoet, kan de Vlaamse Regering
dwangmaatregelen nemen (bv. een bestuurder aanstellen die geheel of gedeeltelijk in de plaats
treedt van het bestuursorgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij309) of de erkenning
intrekken310. De intrekking van de erkenning heeft van rechtswege de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg311.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht,
vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, B.S. 2 februari 2012.
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Zie o.m. Parl.St. Vl.Parl., 2003-2004, nr. 2050/1, p. 4: via de invoering van minder zware sancties werd
getracht de afdwingbaarheid van het toezicht te verhogen, aangezien de op dat ogenblik bestaande
sancties alle zeer zwaar waren, waardoor ze niet werden toegepast bij “lichte vergrijpen”.
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Artikel 40 Vlaamse Wooncode. Zie ook het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot
vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale
huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van
sociale huisvestingsmaatschappijen, B.S. 29 december 2010.
309
Zie bv. aanstelling van een bestuurder ad hoc bij de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor de Huisvesting,
B.S. 11 oktober 2012.
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Artikel 48 Vlaamse Wooncode.
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Artikel 49, § 2 Vlaamse Wooncode.
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De Raad van State oordeelde dat sociale huisvestingsmaatschappijen in beginsel een autonome
beslissingsbevoegdheid hebben, maar hun beslissingen zijn onderworpen aan het facultatief
administratief toezicht waarin is voorzien door artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode312.
De Vlaamse overheid regelt dus niet enkel de huurrelatie tussen sociale
huisvestingsmaatschappij en huurder (d.i. het sociaal huurstelsel), maar ook de (interne)
organisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen313. De Vlaamse overheid regelt dus niet
enkel wat sociale huisvestingsmaatschappijen moeten doen, maar ook hoe de interne structuur
moet zijn. Op deze aspecten gaan we in het kader van dit onderzoek niet verder in.
121.
Sociale verhuurkantoren hebben als taak privé-huurwoningen in te schakelen voor de
huisvesting van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden door op de private
huurwoningmarkt woningen te huren om ze aan de meest woonbehoeftige gezinnen en
alleenstaanden onder te verhuren en initiatieven op het vlak van de woonbegeleiding te
ontwikkelen om hun huurders in de praktijk vertrouwd te maken met hun rechten en plichten
als huurder.
De Vlaamse Regering kan de sociale verhuurkantoren erkennen, wanneer zij voldoen aan een
aantal voorwaarden314. Via deze erkenningsvoorwaarden zorgt de Vlaamse overheid ervoor dat
zij voldoende impact heeft op de erkende verhuurkantoren en verzekert zij dat de erkende
verhuurkantoren hun taak van algemeen belang effectief in functie van het algemeen belang
uitvoeren. Via de erkenningsvoorwaarden wordt ook het uitgewerkte toezichtsmechanisme op
de erkende sociale verhuurkantoren van toepassing verklaard.
Zo worden o.m. als erkenningsvoorwaarden vermeld: de huurdienst verbindt er zich toe de
opdrachten uit te voeren die haar worden opgelegd door de Vlaamse Wooncode en de besluiten
ter uitvoering ervan; de huurdienst verbindt er zich toe het toezicht van de Vlaamse Regering en
van de toezichthouder voor de sociale huisvesting in het bijzonder, te aanvaarden.
De Vlaamse Regering kan, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de toezichthouder, de
erkenning van een sociaal verhuurkantoor intrekken315.
122.
Het Vlaams Woningfonds is een coöperatieve vennootschap die die door de
decreetgever zelf werd erkend als sociale woonorganisatie en o.m. als opdracht heeft de
woonvoorwaarden van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren door
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RvS 26 juni 2014, nr. 227.910.
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Artikel 56 Vlaamse Wooncode. Zie ook het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende
bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, B.S. 7 september 2012.
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Hoewel het hier strikt genomen niet over een intrekking gaat, aangezien een intrekking in principe ex
tunc-uitwerking heeft en fungeert als sanctie voor een onregelmatige administratieve rechtshandeling. In
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aangepaste woningen beschikbaar te stellen316 en in dat kader dus als sociale verhuurder
optreedt. Het Vlaams Woningfonds staat onder toezicht van de toezichthouder317.
Aangezien de erkenning door de decreetgever zelf werd verleend, zal ook enkel de decreetgever
deze erkenning terug kunnen opheffen.
123.
Zoals vermeld worden gemeenten, OCMW’s en de VMSW niet erkend als sociale
verhuurder. Wel staan zij onder toezicht van de toezichthouder wanneer zij optreden als sociale
verhuurder318.
Gemeenten en OCMW’s vallen voor hun taken als sociale verhuurder niet onder de regeling
inzake het gewoon bestuurlijk toezicht door het Vlaamse Gewest. Het specifiek bestuurlijk
toezicht dat werd ingesteld door artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode sluit immers het
gewoon bestuurlijk toezicht uit het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet uit319.
B . S OCIALE HUURDERS

124.
Op basis van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur
wordt niet enkel toezicht gehouden op de sociale verhuurders, maar ook op de sociale huurders.
Enerzijds houden de sociale verhuurders toezicht op het naleven van de huurdersverplichtingen
door de sociale huurders. De huurdersverplichtingen werden uitdrukkelijk opgenomen in artikel
92, § 3 van de Vlaamse Wooncode en verder uitgewerkt in de typehuurovereenkomsten. Bij
ernstige of blijvende inbreuken op deze huurdersverplichtingen kan de verhuurder de
huurovereenkomst opzeggen of andere sancties opleggen (bv. verhoging van de huurprijs tot de
basishuurprijs). We komen hier verder uitgebreid op terug320.
125.
-

-

Anderzijds houdt ook de toezichthouder toezicht op de sociale huurder.
In de eerste plaats kunnen aan de sociale huurder administratieve maatregelen worden
opgelegd wanneer hij zijn huurdersverplichtingen niet nakomt321. Het gaat daarbij over het
opleggen van de stopzetting of uitvoering van werken, handelingen of activiteiten en het
opleggen van het verbod op gebruik van installaties of toestellen of een verbod op het
houden van dieren indien die overmatige hinder veroorzaken. Bij niet-uitvoering binnen de
opgelegde termijn kunnen de administratieve maatregelen worden uitgevoerd door de
toezichthouder, die daarbij beroep kan doen op derden.
Daarnaast kan de toezichthouder een administratieve geldboete opleggen aan de huurder die
een inbreuk pleegt tegen zijn huurdersverplichtingen322. Ten behoeve van de
rechtszekerheid wordt er extra aandacht besteed aan de procedure, de vormvereisten en de
verweermiddelen van de huurder. De administratieve geldboete ligt tussen 25 euro en 5.000
euro en bij het opleggen van de boete mag er geen kennelijke wanverhouding bestaan
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Artikel 50 Vlaamse Wooncode.
Artikel 29bis, § 1, 1° en 55 Vlaamse Wooncode.
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-

tussen de feiten die aan de administratieve geldboete ten grondslag liggen en de boete die
op grond van die feiten wordt opgelegd. Uit de jaarverslagen van de afdeling Toezicht blijkt
dat geldboetes vooral worden opgelegd voor het niet naleven van de verplichtingen inzake
taalbereidheid323.
Tot slot kan de huurder ook strafrechtelijk vervolgd worden wanneer hij domiciliefraude
pleegt of bij verhindering van toezicht324. Domiciliefraude wordt omschreven als de sociale
huurwoning niet effectief betrekken, er zijn hoofdverblijfplaats niet hebben, er niet
gedomicilieerd zijn of het niet melden van een duurzame bijwoner.

2.2.4.2. TOEZICHT OP VERSCHILLENDE NIVEAUS
A.

D E TOEZICHTHOUDER

126.
Het vermelde toezicht wordt grotendeels uitgeoefend door de toezichthouder voor de
sociale huisvesting.
Artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd door het decreet van 24 maart 2006325 en
gewijzigd door het decreet van 29 april 2011326, bevat de basisbepalingen van het toezicht op de
sociale verhuurders. Dit artikel wordt verder uitgevoerd door het reeds vermelde
Toezichtsbesluit van 23 december 2011.
De reglementaire bepalingen of de begeleidende stukken besteden weinig aandacht aan de
inhoud van het opgelegde toezicht. In de oorspronkelijke versie van artikel 29bis, § 2 van de
Vlaamse Wooncode werd bepaald dat de toezichthouder over de bevoegdheid beschikt om alle
informatie te verkrijgen die noodzakelijk of nuttig is voor het uitoefenen van de
wettigheidscontrole. Bij decreet van 29 april 2011 werd dit aangepast en voortaan bepaalt artikel
29bis, § 2 van de Vlaamse Wooncode, dat de toezichthouder over de bevoegdheid beschikt om
alle informatie te verkrijgen die noodzakelijk of nuttig is voor de uitoefening van zijn
toezichtsfunctie. De memorie van toelichting bij genoemd decreet verklaart hierover dat deze
wijziging werd aangebracht aangezien “het toezicht ruimer (is) dan alleen het controleren van de
wettigheid, zo geldt ook het algemeen belang als toetsingscriterium”327. Dit wordt bevestigd door
artikel 29bis, § 3 van de Vlaamse Wooncode, waarin staat vermeld dat de toezichthouder bij de
uitoefening van zijn toezicht op de sociale verhuurders beschikt over twee werkdagen om een
beslissing te schorsen als hij die beslissing in strijd acht met de wetten, decreten, statuten of het
algemeen belang en vervolgens deze beslissing kan vernietigen.
127.
Toetsing aan het algemeen belang is dus uitdrukkelijk bedoeld bij het vormgeven van de
toezichtsfunctie in het sociaal huurstelsel. Hiermee wordt aangesloten bij de inhoud van het
traditionele administratief toezicht, waarbij de toezichthoudende overheid zowel de
opportuniteit of de overeenstemming met het algemeen belang als de wettigheid van
handelingen kan controleren328. Dit is ook logisch aangezien de toezichthouders een orgaan van
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actief bestuur zijn en als bestuursorgaan – in tegenstelling tot een rechtsprekende instantie –
volheid van bevoegdheid hebben. Aangezien echter het toezicht ten aanzien van private
rechtspersonen niet automatisch aanwezig is en enkel voortvloeit uit het erkennings- en
toezichtsregime dat de delegerende overheid heeft uitgewerkt, diende de draagwijdte ervan
door de regelgever wel uitdrukkelijk bepaald te worden. Gelet op hun privaatrechtelijk karakter
is het toezicht op de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren geen
bestuurlijk toezicht, aangezien dan afbreuk zou worden gedaan aan dat privaatrechtelijk
karakter. Het onderscheid met het bestuurlijk toezicht is in dergelijke gevallen echter niet altijd
even duidelijk329. Het toezicht op een private rechtspersoon mag niet leiden tot een te
verregaande ingrijpende inmenging in het bestaan, de werking of de organisatie van die private
rechtspersoon; het zou dan immers het privaatrechtelijke karakter van die rechtspersoon
aantasten330.
128.
Het onderscheid met het bestuurlijk toezicht kan mogelijks gevonden worden in artikel
29bis, § 3, vijfde lid van de Vlaamse Wooncode. Dit bepaalt het volgende: “Een schorsing of
vernietiging van een beslissing op grond van een inbreuk op het algemeen belang kan uitsluitend
als de beslissing manifest onverenigbaar is met de goede werking van de sociale verhuurder of als
de impact van die beslissing resulteert in een negatief beeld voor de sociale verhuurder”. Deze
alinea werd ingevoegd in de Vlaamse Wooncode door het reeds vernoemde decreet van 29 april
2011. Aangezien deze alinea nog niet was opgenomen in het oorspronkelijke ontwerp van
decreet, bevat de memorie van toelichting geen verdere verduidelijking over de draagwijdte
ervan. De memorie van toelichting bij het decreet van 29 april 2011 vermeldt bovendien nog
uitdrukkelijk het algemeen belang als toetsingscriterium331. De verantwoording bij het
amendement waarmee deze tekst werd voorgesteld geeft evenmin verduidelijking332. Het is dus
geheel onduidelijk welke draagwijdte de decreetgever aan deze alinea wenst te geven, wat niet
getuigt van behoorlijk regelgeven.
Aangezien er nergens aanknopingspunten zijn om te bepalen wanneer een beslissing manifest
onverenigbaar is met de goede werking van de sociale verhuurder of wanneer de impact van de
beslissing resulteert in een negatief beeld voor de sociale verhuurder, moet de praktijk en de
rechtsleer dit proberen invullen.
In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat de formulering sterk actorgerricht is: de
beslissing moet manifest onverenigbaar zijn met de goede werking van de sociale verhuurder of
een negatief beeld veroorzaken voor de sociale verhuurder. Beter was geweest dat men was
vertrokken vanuit het standpunt van de (kandidaat-)huurder, aangezien met het toezicht toch
zijn bescherming wordt nagestreefd. Een huurdersgerichte benadering is vanuit de doelstelling
van de sociale huur en het grondrecht op wonen te verkiezen, minstens zou dit element mee
een criterium moeten zijn om de toetsingsbevoegdheid van de toezichthouder af te bakenen.
129.
Er wordt daarom voorgesteld de bevoegdheid van de toezichthouder vanuit het
standpunt van de huurder en de kandidaat-huurder invulling te geven. Door ook de kandidaathuurder mee te nemen wordt de beoordeling ruimer gemaakt. Beslissingen die afbreuk doen aan
de belangen van de huurder en/of de kandidaat-huurder kunnen via het toezicht aangepakt
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worden want zorgen ervoor dat de werking van de sociale verhuurder zich niet meer
concentreert op zijn bestaansreden en op zijn opgenomen opdracht van algemeen belang. Zoals
gezegd zorgt het betrekken van de belangen van de kandidaat-huurder ervoor dat de
beoordeling ruimer gaat dan de beoordeling van enkel de belangen van de individuele zittende
huurder.
De beoordelingsbevoegdheid van de toezichthouder verschilt dan niet veel met de traditionele
invulling van de opportuniteitsbeoordeling of de toetsing aan het algemeen belang. Vanuit het
grondrecht op wonen beschikt de decreetgever o.i. immers over weinig beoordelingsmarge om
het toezicht beperkend in te vullen, aangezien het toezicht – zoals eerder gezegd – o.m. instaat
voor de rechtsbescherming van de sociale huurder, die per definitie een zwak profiel heeft en
waarvoor de behartiging van zijn belangen niet alleen aan hemzelf mag overgelaten worden.
130.
Een voldoende mate van toezicht is bovendien ook nodig om de sociale verhuurder te
kwalificeren als een onderneming belast met het beheer van diensten van algemeen economisch
belang in de zin van artikel 86, lid 2 van het EG-verdrag. Er worden immers aanzienlijke
overheidsmiddelen toegekend aan de sociale verhuurders en om te vermijden dat dit als
ongeoorloofde staatssteun wordt gekwalificeerd dient er voor gezorgd te worden dat de sociale
verhuurders niet integraal optreden als private instellingen, o.m. door het voorzien in toezicht
op hun werking.
131.
Voor zover de sociale verhuurder een gebonden bevoegdheid heeft, stelden we hoger dat
niet enkel de wet sensu stricto moet toegepast worden, maar ook de algemene rechtsbeginselen
waaronder de beginselen van behoorlijk bestuur en het verbod rechtsmisbruik te plegen. De
toezichthouder moet daar ook rekening mee houden, waardoor zijn toezicht niet enkel een
wettigheidstoezicht is, maar een rechtmatigheidstoezicht: de toets van een bepaalde beslissing
aan alle bepalingen van een hogere hiërarchie, dus ook de algemene rechtsbeginselen,
waaronder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur333. De toezichthouder houdt dus ook
toezicht op de afweging die de sociale verhuurder maakt tussen toepassing van het sociaal
huurstelsel en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
132.
Volgens de algemene principes kan de toezichthoudende overheid daarnaast enkel
overgaan tot een opportuniteitsonderzoek, dit wil zeggen een onderzoek naar de vraag of een
bepaalde beslissing in overeenstemming is met het algemeen belang, indien het ondergeschikte
bestuur (of in casu de private instelling) over een discretionaire bevoegdheid beschikt334. Indien
het ondergeschikte bestuur zelf geen beoordelingsmarge heeft, kan de toezichthoudende
overheid enkel optreden wegens schending van het recht.
Aangezien we eerder vaststelden dat de beoordelingsmarge van sociale verhuurders door het
gedetailleerde karakter van het Kaderbesluit Sociale Huur zeer klein is, beschikken zij
nauwelijks over discretionaire bevoegdheden. De gevallen waarin de toezichthouder tot een
opportuniteitsoordeel kan overgaan, zullen bijgevolg zeldzaam zijn. Daarnaast dient de vraag
gesteld te worden of in die gevallen waarin de regelgever een appreciatiemarge aan de sociale
verhuurder laat, deze appreciatiemarge moet gestuurd worden door de toezichthouder.
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133.

We kunnen dit verduidelijken met twee voorbeelden.

134.
Een eerste voorbeeld is te vinden in artikel 98, § 1 van de Vlaamse Wooncode, dat
bepaalt dat bij overlijden van de laatste huurder categorie a en b de huurovereenkomst van
rechtswege wordt ontbonden, maar dat indien dan nog een huurder categorie c in de woning
verblijft, de ontbinding van de huur plaatsvindt op de laatste dag van de zesde maand die volgt
op de datum van het overlijden. De verhuurder kan om billijkheidsredenen beslissen om de
voormelde termijn te verlengen tot maximaal vijf jaar. Hier wordt dus aan de sociale verhuurder
de beoordelingsmarge gegeven om al dan niet de opzeggingstermijn te verlengen, rekening
houdende met de concrete situatie en gemotiveerd vanuit de billijkheid. De toezichthouder
beschikt hier in de eerste plaats over een rechtmatigheidscontrole (bv. de verhuurder verlengt
de opzeggingstermijn tot zes jaar of de verhuurder motiveert niet waaruit de billijkheidsredenen
bestaan om de verlenging van de opzeggingstermijn te rechtvaardigen).
Vervolgens is het de vraag hoe het toezicht op deze appreciatiemarge van de sociale verhuurder
moet ingevuld worden.
Enerzijds kan het standpunt ingenomen worden dat de decreetgever uitdrukkelijk de vrijheid
toekent aan de sociale verhuurder binnen bepaalde grenzen (nl. er moeten billijkheidsredenen
zijn om te verlengen en verlenging kan maximum tot vijf jaar) en dat de toezichthouder dan zijn
eigen notie van billijkheid niet in de plaats mag stellen. De toezichthouder moet zich in dit
standpunt terughoudend opstellen. De toezichthouder heeft dan een marginaal toetsingsrecht:
enkel indien de sociale verhuurder de billijkheid invult op een wijze die kennelijk onredelijk is,
d.w.z. dat geen enkele andere verhuurder in de gegeven omstandigheden een verlenging van de
opzeggingstermijn zou toestaan, kan de toezichthouder optreden.
Anderzijds kan ook verdedigd worden dat er geen verantwoording is om het standaardtoezicht
op discretionaire bevoegdheden, m.n. een oordeel over de opportuniteit, hier niet toe te passen.
De toezichthouder kan dan optreden wanneer hij van oordeel is dat de door de verhuurder
aangehaalde billijkheidsredenen er niet toe kunnen leiden dat de opzeggingstermijn verlengd
moet worden (bv. de overblijvende huurder heeft een hoog inkomen, waardoor deze moet
geacht worden ook op de private huurmarkt een woning te kunnen vinden). De toezichthouder
beschikt dan over dezelfde beoordelingsmarge als de sociale verhuurder.
135.
Een ander voorbeeld is te vinden in artikel 24, § 1 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Op
basis van deze bepaling kan de sociale verhuurder een kandidaat-huurder versneld een woning
toewijzen door af te wijken van de standaard toewijzings- en voorrangsregels, mits de toewijzing
gemotiveerd wordt vanuit bijzondere omstandigheden van sociale aard. De toezichthouder
oefent hier toezicht op uit en als blijkt dat de verhuurder versnelde toewijzingen doorvoert die
onvoldoende gemotiveerd zijn, kan hij beslissen dat gedurende maximaal een jaar elke
beslissing tot versneld toewijzen aan hem wordt voorgelegd.
Ook hier is de vraag hoe op deze appreciatiemarge toezicht moet worden gehouden. Dezelfde
standpunten kunnen worden ingenomen: ofwel dient de toezichthouder zich terughoudend op
te stellen bij de invulling door de sociale verhuurder, ofwel beschikt de toezichthouder over
volheid van toetsingsbevoegdheid en beschikt hij over dezelfde beoordelingsmarge als de sociale
verhuurder. Het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt dat de toezichthouder bij onvoldoende
gemotiveerde versnelde toewijzingen kan vragen dat voortaan elke beslissing hem wordt
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voorgelegd, maar wat met foutieve of tegenstrijdige motiveringen? Of zijn deze gelijk te stellen
met onvoldoende motivering?
Wat betreft de versnelde toewijzing komt er nog bij dat de kandidaat-huurder die een versnelde
toewijzing aanvraagt tegen een weigering verhaal kan instellen bij de toezichthouder op basis
van artikel 30 van het Kaderbesluit Sociale Huur. De toezichthouder beoordeelt dan de
gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan de verhuurder en de betrokkene. Ingeval wordt
geopteerd voor enige terughoudendheid bij de beoordeling door de toezichthouder, geldt die
dan ook bij de beoordeling van een verhaal? Niets wijst daar op in artikel 30 van het
Kaderbesluit Sociale Huur.
136.
Hoger stelden we reeds dat bij het bepalen van de beoordelingsmarge van de
toezichthoudende overheid o.i. moet vertrokken worden vanuit de te beschermen (kandidaat)huurder. Dit rechtvaardigt ook een volle toetsingsbevoegdheid: bij de beoordeling van verhalen
komt het woonrecht van de kandidaat-huurder rechtstreeks in het geding, wat een volle
beoordelingsbevoegdheid door de toezichthouder noodzaakt. Daarbij is het niet te
verantwoorden dat de beoordelingsbevoegdheid van de toezichthouder anders zou zijn
naargelang hij op eigen bevoegdheid dan wel na verhaal beslist.
Een volle toetsingsbevoegdheid sluit ook aan bij de bepalingen van artikel 29bis van de Vlaamse
Wooncode, inclusief de nuancering door het vijfde lid van § 3. Door niet woonbehoeftige
personen in een sociale huurwoning te laten (na overlijden van een huurder met eigen
woonrecht) of door onterechte versnelde toewijzingen te doen (waardoor de normale
toewijzingsregels worden doorkruist), resulteert dat in een negatief beeld voor de sociale
woonactoren en wordt het draagvlak voor de sociale huur uitgehold.
137.
Met toetsing aan het algemeen belang wordt een belang bedoeld dat verder gaat dan
enkel het belang van het onder toezicht staande bestuur; men spreekt van een hoger algemeen
belang. Het administratief toezicht is er immers niet om het ondergeschikte bestuur tegen
zichzelf te beschermen, maar wel om het algemeen belang te beschermen tegen handelingen
van het ondergeschikte bestuur335.
Sociale verhuurders werken met overheidsmiddelen en middelen van zwakke woonbehoeftige
huurders. Deze middelen dienen daarom zo efficiënt mogelijk ingezet te worden. Indien een
sociale verhuurder beslissingen neemt die schadelijk zijn voor de eigen werking (bv. een
overheidsopdracht plaatsen zonder de concurrentie ten volle te laten spelen, waardoor de prijs
voor het uit te voeren werk hoger ligt of te hoge zitpenningen toekennen aan de leden van de
raad van bestuur), heeft dit rechtstreeks negatieve gevolgen voor de werking ten aanzien van de
sociale huurders of kandidaat-huurders, aangezien er dan minder middelen beschikbaar zullen
zijn om te besteden aan een sociaal woonbeleid.
138.
Voor het uitoefenen van zijn toezichtstaken beschikt de toezichthouder over een aantal
instrumenten: hij kan documenten opvragen, de sociale verhuurders zijn verplicht een aantal
documenten op eigen initiatief te bezorgen, de toezichthouder kan vergaderingen bijwonen, hij
kan een aangelegenheid bepalen waarover een beheersorgaan een beslissing moet nemen, hij
kan beslissingen schorsen en vernietigen, hij kan ingebrekestellingen versturen en kan
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administratieve geldboetes opleggen. Op de precieze bevoegdheden van de toezichthouder gaan
we niet verder in336.
139.
Zoals eerder gesteld kan de toezichthouder ook administratieve maatregelen of
administratieve geldboetes opleggen aan sociale huurders die hun huurdersverplichtingen niet
nakomen. Ten aanzien van huurders die domiciliefraude plegen of het toezicht verhinderen, kan
de toezichthouder proces-verbaal opstellen met het oog op strafrechtelijke vervolging door het
openbaar ministerie.
B.

D E MINISTER BEVOEGD VOOR W OONBELEID

140.
De toezichthouder staat zelf ook onder toezicht. Aangezien de toezichthouder deel
uitmaakt van de overheid sensu stricto, gaat het hier over het gewone bestuurlijk toezicht. Er is
geen algemeen bestuurlijk toezicht; enkel een bijzonder bestuurlijk toezicht: tegen een
vernietiging van een beslissing door de toezichthouder kan de sociale verhuurder binnen dertig
kalenderdagen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering337. Overeenkomstig het
Toezichtsbesluit moet dit beroep worden gericht aan de minister, bevoegd voor Woonbeleid, op
het adres van het agentschap Wonen-Vlaanderen338.
Dit beroep is een georganiseerd administratief beroep. De minister treedt op als orgaan van
actief bestuur339 en beschikt over dezelfde beoordelingsbevoegdheid als de toezichthouder340.
Ingevolge de devolutieve werking van het beroep, komt de beslissing van de minister in de
plaats van de beslissing van de toezichthouder341. Het gaat hier over een beleidsgeschil, d.i. een
geschil waarvan de oplossing niet of niet uitsluitend aan de hand van het recht kan worden
gegeven en waarbij de beoordeling wordt afgestemd op het beleid dat de overheid ter zake wil
voeren. De oplossing van zo een beleidsgeschil wordt finaal overgelaten aan de politiek
verantwoordelijke zoals in casu de minister342.
De minister kan het beroep inwilligen, waardoor de vernietiging ongedaan gemaakt wordt, of
het beroep afwijzen, waardoor de vernietiging bevestigd wordt. De minister moet een uitspraak
doen over het beroep binnen vijfenveertig kalenderdagen vanaf de betekening van het beroep.
Indien binnen deze termijn geen uitspraak wordt gedaan, wordt het beroep van de sociale
verhuurder geacht te zijn afgewezen en is de vernietiging definitief.
C.

D E R AAD VAN S TATE

141.
Tegen de beslissing van de minister of tegen de beslissingen van de toezichthouder
andere dan de vernietiging (bv. het opleggen van een administratieve geldboete), kan beroep tot
schorsing of vernietiging worden aangetekend bij de Raad van State.

336

Zie daarvoor het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van
het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, B.S. 2 februari 2012.
337
Artikel 29bis, § 5 Vlaamse Wooncode.
338
Artikel 8 besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het
toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode, B.S. 2 februari 2012.
339
RvS 18 november 2013, nr. 225.513.
340
Over de bevoegdheid van de toezichthoudende overheid in geval van een georganiseerd administratief
beroep, zie RvS 9 februari 1982, nr. 21.992, SUENENS, Arr. R.v.St. 1982, 263; RW 1982-83, 1380 en RvS 13
december 2000, nr. 91.611, JACOBS.
341
RvS 18 november 2013, nr. 225.513.
342
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 887, nr. 966.
89

Tegen het vernietigen van een beslissing door de toezichthouder kan niet rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de Raad van State. Het instellen van het georganiseerd administratief
beroep is verplicht en een rechtstreeks beroep bij de Raad van State zal onontvankelijk zijn343.
Het beroep bij de Raad van State is een jurisdictioneel beroep. De rechter kan enkel de
rechtmatigheid van een beslissing beoordelen344. Het beoordelen van de opportuniteit is een
taak van het bestuur, niet van de rechter. Bij de vaststelling dat de bestreden beslissing niet
overeenkomstig het recht werd genomen, zal de Raad van State de vernietiging van de beslissing
uitspreken.
142.
Aangezien volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie sociale
huisvestingsmaatschappijen geen administratieve overheden zijn die eenzijdig bindende
beslissingen kunnen nemen (omwille van het ontbreken van ‘imperiumbevoegdheid’), zal tegen
beslissingen van sociale huisvestingsmaatschappijen geen beroep bij de Raad van State kunnen
worden ingesteld345. Aangezien sociale verhuurkantoren evenmin over imperiumbevoegdheid
beschikken, geldt ten aanzien van hen hetzelfde.
D.

K LACHTENBEHANDELING EN DE V LAAMSE O MBUDSDIENST

143.
Artikel 27, tweede lid van de Vlaamse Wooncode verklaart het Ombudsdecreet346
uitdrukkelijk van toepassing op de sociale woonorganisaties.
Ook het Klachtendecreet347 is van toepassing op sociale verhuurders. Hoewel dit niet expliciet
wordt bepaald door de Vlaamse Wooncode, moet dit impliciet aangenomen worden, aangezien
de Vlaamse Ombudsdienst wordt gezien als de tweede lijn in de organisatie van de
klachtenbehandeling bij de Vlaamse overheid348 en deze enkel klachten behandelt wanneer de
klager zijn klacht eerst bij de bestuursinstelling zelf heeft ingediend. Sociale verhuurders vallen
dus logischerwijze ook onder de toepassing van het Klachtendecreet.
Dit betekent dat bij elke sociale verhuurder een klachtenbehandelaar moet aangeduid worden
die klachten registreert en ze binnen 45 dagen behandelt op basis van de ombudsnormen van de
Vlaamse Ombudsdienst. Indien de burger hiermee geen genoegen neemt, kan hij zijn klacht
indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst349.
144.
De Vlaamse Ombudsdienst beoordeelt klachten aan de hand van 15 ombudsnormen. Het
gaat daarbij over een combinatie van zowel normen die aansluiten bij de beginselen van
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Daarnaast wordt ook de billijkheid vermeld als beoordelingscriterium (zonder dat dit als
ombudsnorm wordt aangeduid). Wanneer de bestaande regels tot een uitzonderlijk penibele
situatie leiden, zal de ombudsman om een billijke oplossing vragen. Deze beoordeling mag er
o.i. niet toe leiden dat manifest tegen het sociaal huurstelsel in wordt gegaan. De Vlaamse
Ombudsdienst beschikt niet over de bevoegdheid om algemeen geldende voorschriften en
reglementen in twijfel te trekken351. Indien de sociale verhuurder en de toezichthouder bij de
toepassing van het recht – d.i. het sociaal huurstelsel, aangevuld door de beginselen van
behoorlijk bestuur – geen andere oplossing konden uitwerken, staat het niet aan de ombudsman
om in een concreet dossier op basis van de billijkheid een andere beoordeling te vragen.
Uiteraard kan de ombudsman de beleidsmakers wel wijzen op de problematiek en vragen dat de
regelgeving wordt aangepast, waarbij wordt verholpen aan de vastgestelde onbillijke werking
van het sociaal huurstelsel.
145.
Daarmee doet de ombudsman zowel aan individuele rechtsbescherming als aan
algemene controle. In de eerste functie beoordeelt de ombudsman concrete dossiers van burgers
en tracht hij de burger te beschermen tegen inbreuken op zijn rechten en vrijheden door
overheidsoptreden, terwijl in de tweede functie de ombudsman toeziet op de kwaliteit van het
openbaar bestuur en het verloop van het overheidsoptreden volgens bepaalde regels. Zowel
klachtenbehandeling door de ombudsman als het jurisdictioneel beroep hebben deze beide
functies352. Sinds de wijziging van artikel 19 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State
door de wet van 20 januari 2014 wordt het belang van de ombudsman in de individuele
rechtsbescherming nog groter, aangezien bepaald werd dat de termijn om een beroep tot
nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State wordt opgeschort, wanneer een klacht wordt
ingediend bij een persoon die door een wet, een decreet of een ordonnantie bekleed is met de
functie van ombudsman353. Daarmee geeft de wetgever te kennen dat in zo een geval eerst de
ombudsman kan trachten een oplossing te bekomen, waarna een beroep bij de Raad van State in
bevestigend geval overbodig wordt.
De klachtenbehandeling bij de Vlaamse Ombudsdienst moet echter ook onderscheiden worden
van het jurisdictioneel beroep. De ombudsman beslecht geen geschillen, maar is een
adviserende en bemiddelende instantie354. Indien de overheid ‘voet bij stuk houdt’, kan de
ombudsman enkel besluiten tot de schending van één of meerdere ombudsnormen en dit
rapporteren. Hoewel een onderzoek naar de wettigheid van een overheidshandeling in principe
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het voorwerp uitmaakt van een jurisdictioneel beroep, moet worden vastgesteld dat de
ombudsman via de eerste ombudsnorm ‘overeenstemming met het recht’ eveneens een
wettigheidsbeoordeling maakt. Al wat niet in overeenstemming is met het recht, wordt
daardoor ook onbehoorlijk355.
E.

D E RECHTER

146.
Overeenkomstig artikel 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek neemt de vrederechter,
ongeacht het bedrag van de vordering, kennis “van geschillen betreffende de verhuring van
onroerende goederen …; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot
uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen
uit een overeenkomst; …”. Geschillen die voortvloeien uit sociale huurovereenkomsten, die steeds
betrekking hebben op onroerende goederen, kunnen dus altijd voor de vrederechter gebracht
worden. Als beroepsinstantie fungeert de burgerlijke rechter in de rechtbank van eerste aanleg.
Een vordering kan ingesteld worden door zowel de sociale verhuurder als de huurder.
Zolang echter nog geen huurovereenkomst is tot stand gekomen tussen sociale verhuurder en
huurder zal de vrederechter niet bevoegd zijn356.
147.
De beoordelingsbevoegdheid van een rechter is niet uniform geregeld en is afhankelijk
van welke geschil hij voorgelegd krijgt.
In principe toetsen rechters in de relatie van de burger met de overheid slechts marginaal, want
rechters zijn geen beleidsmakers en zij oordelen dus enkel of een beslissing op de juiste manier
(overeenkomstig het recht) is tot stand gekomen, niet de inhoud van een beslissing. In dit geval
gaat het echter over het grondrecht op wonen waardoor de rechter een grotere
beoordelingsbevoegdheid krijgt dan verwacht zou kunnen worden.
Het grondrecht op wonen is rechtstreeks in het geding bij vorderingen tot ontbinding en
vorderingen tot geldigverklaring van de opzeg. Dit geeft de rechter de bevoegdheid om ten volle
te oordelen over het geschil. Zo oordeelde de rechter dat de ernst van de door de sociale
huisvestingsmaatschappij opgeworpen tekortkomingen door de rechter soeverein dient
beoordeeld te worden. Iedere persoon die het risico loopt om zijn woning te verliezen, heeft het
recht om door een onafhankelijke rechtbank te laten beoordelen of de beëindiging van de
sociale huurovereenkomst wel evenredig is met de tekortkoming verweten aan de sociale
huurder. De rechter dient ter zake de volheid van zijn rechtsmacht uit te oefenen en zijn
toetsing van het opzeggingsmotief is geenszins louter marginaal357. Dit standpunt vloeit voort
uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens358.
Maar ook bij andere geschillen m.b.t. sociale huurovereenkomsten zal het grondrecht op wonen
onrechtstreeks betrokken zijn, bv. huurprijsaanpassingen bij het niet meedelen van
inkomensgegevens, vorderingen tot verwijderen van een huisdier,… De rechter dient dan over te
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gaan tot de traditionele afweging van de in het geding zijnde belangen, nl. het grondrecht op
wonen van de concrete huurder in verhouding tot het algemeen belang (= het grondrecht op
wonen van de medehuurders, kandidaat-huurders,…).
148.
Daarbij rijst de vraag of de rechter de mogelijkheid heeft om af te wijken van de
bepalingen van het sociaal huurstelsel, zoals vastgelegd in de Vlaamse Wooncode en het
Kaderbesluit Sociale Huur. Aangezien het grondrecht op wonen vervat ligt in tal van
internationale verdragen en sinds het Smeerkaasarrest van het Hof van Cassatie359 wordt
aanvaard dat rechtstreeks werkende supranationale bepalingen voorrang hebben op nationale
regelgeving, is het antwoord op die vraag bevestigend.
Wel dient genuanceerd te worden dat het grondrecht op wonen dikwijls contra legem zou
toegepast worden. Vaak wordt het mee betrokken in de door de rechter te maken beoordeling,
bv. bij de afweging of een contractuele wanprestatie ernstig genoeg is om een ontbinding van de
huurovereenkomst te rechtvaardigen360 of bij de beoordeling of een veroordeling uitvoerbaar bij
voorraad wordt verklaard361. Ook kan gedacht worden aan de uitstelbevoegdheid van de rechter
op basis van artikel 1244, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de rechter vanuit het grondrecht
op wonen maximaal kan invullen362. De rechter vult dan de hem op basis van de wet toegekende
beoordelingsbevoegdheid in op basis van het grondrecht op wonen, maar beslist niet contra
legem.
F.

D E ( KANDIDAAT -) HUURDER

149.
Tot slot houdt ook de (kandidaat-)huurder onrechtstreeks toezicht op de handelingen
van de sociale verhuurders. Hij fungeert als bron van een toetsing door verschillende instanties:
de toezichthouder, de ombudsdienst of de rechter.
Er is niet voorzien in een algemeen klachtrecht voor de (kandidaat-)huurder bij de
toezichthouder. Klachten dienen overeenkomstig het Klachtendecreet in de eerste plaats aan de
sociale verhuurder zelf te worden gericht, zodat deze de kans krijgt de klacht te behandelen.
Indien de (kandidaat-)huurder niet akkoord gaat of niet tevreden is met het antwoord van de
sociale verhuurder, kan hij steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst363.
Wel is het zo dat wanneer de toezichthouder een klacht ontvangt en deze dus dient door te
spelen naar de sociale verhuurder, hij naar aanleiding van de klacht op eigen initiatief kan
optreden.
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150.
Een specifieke plaats wordt ingenomen door het verhaal van de kandidaat-huurder in de
zin van artikel 30 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Het gaat daarbij om klachtgebonden
toezicht: de kandidaat-huurder verschaft de toezichthouder een bijkomende vorm van
algemeen toezicht, zij het op een incidentele wijze.
Artikel 30 van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt dat een kandidaat-huurder voor bepaalde
beslissingen van de sociale verhuurder waarbij hij zich benadeeld acht (bv. de beslissing om een
woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder of de beslissing om een kandidaathuurder niet toe te laten tot een lopende huurovereenkomst) een beoordeling kan vragen van de
toezichthouder. In dat geval beoordeelt de toezichthouder de gegrondheid en bezorgt hij zijn
oordeel aan de betrokkene en aan de verhuurder. Als de toezichthouder het verhaal gegrond
beoordeelt, neemt de sociale verhuurder een nieuwe beslissing.
151.
Het verhaal364 is een eigenaardige rechtsfiguur die moeilijk ingepast kan worden in het
(bestuurs)recht. Het gaat eerder om een sui generis-rechtsfiguur die geen aansluiting vindt bij
bestaande rechtsfiguren.
Het is geen georganiseerd administratief beroep, aangezien de beslissing van de toezichthouder
niet in de plaats komt van die van de sociale verhuurder en de beslissing van de sociale
verhuurder evenmin wordt vernietigd.
Het is ook geen willig beroep waarbij de burger zich richt tot het orgaan dat de initiële
beslissing heeft genomen met het verzoek die beslissing te wijzigen of ongedaan te maken365.
Een willig beroep geldt echter als algemeen rechtsbeginsel en maakt veeleer uitzonderlijk het
voorwerp uit van een uitdrukkelijke normatieve regeling. Er kan dus worden aangenomen dat
ook zonder uitdrukkelijke bepaling daarover in het Kaderbesluit Sociale Huur, de kandidaathuurder steeds een willig beroep kan instellen bij de sociale verhuurder. Dit is trouwens aan
geen vormvereisten of termijnen gebonden en het bestuur is niet verplicht zich er over uit te
spreken, al zou dit wel getuigen van onbehoorlijk bestuur.
152.
Het verhaal is eerder het uiten van een klacht bij een externe of het vragen van een
‘second opinion’ aan de toezichthouder, waarbij de sociale verhuurder niet verplicht is om de
zienswijze van de toezichthouder te volgen. Er is strikt genomen voor de sociale verhuurder
zelfs geen verplichting om na het gegrond beoordelen door de toezichthouder een nieuwe
beslissing te nemen.
De sociale verhuurder kan zoals gezegd beslissen om na de beoordeling van de toezichthouder
dezelfde beslissing te nemen, al kan hij zich uiteraard aan een nieuw verhaal verwachten
wanneer de toezichthouder niet wordt gevolgd. De toezichthouder kan deze nieuwe beslissing
vernietigen, aangezien hij gelet op de gegrondheid van het verhaal van mening is dat die niet
correct is.
Wordt er geen nieuwe beslissing genomen, wordt de kandidaat-huurder impliciet in het gelijk
gesteld (welke precieze gevolgen dit heeft, hangt af van de concrete situatie, bv. de kandidaathuurder verkrijgt een absolute voorrang inzake toewijzing, de schrapping uit het
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kandidatenregister wordt ongedaan gemaakt, de persoon wordt toegelaten tot de lopende
huurovereenkomst,…). Daarnaast kan de toezichthouder steeds vragen dat een bepaalde kwestie
wordt geagendeerd op de raad van bestuur van de sociale verhuurder366, dus ook na een gegrond
bevonden verhaal. Neemt de sociale verhuurder niet of niet tijdig een nieuwe beslissing en
wordt de kandidaat-huurder daardoor impliciet in het gelijk gesteld, is het wel aangewezen dat
de sociale verhuurder dit toch ‘attesteert’ om de impliciete beslissing te expliciteren, bv.
bevestigen dat de schrapping ongedaan gemaakt werd, bevestigen dat de betrokkene tot de
lopende sociale huurovereenkomst mag toetreden (en hem uitnodigen om deze te
ondertekenen).

2.3. E VALUATIE
2.3.1. P ROBLEEMSTELLING
153.
Het centraal gedirigeerde sociaal huurstelsel is het resultaat van een langlopende
evolutie waarbij het stelsel steeds meer in detail werd uitgewerkt. Het eerste ‘Vlaamse’ sociaal
huurbesluit van 18 december 1979367 bevatte slechts 24 artikelen, terwijl het huidige Kaderbesluit
Sociale Huur 71 inhoudelijke artikelen telt, aangevuld door een typehuurovereenkomst voor
SHM-woningen (38 artikelen) en een typehuurovereenkomst voor SVK-artikelen (44 artikelen).
Pogingen om meer lokaal maatwerk toe te laten door de opmaak van lokale
toewijzingsreglementen genereren bijkomende regels en maken het regelgevend kader voor de
sociale verhuurder nog strakker. Eerder wezen we reeds op het sneeuwbaleffect van het
gedetailleerde regelgevende kader: telkens er een nieuwe regel komt, komen er ook nieuwe
vragen en onzekerheidszones. Hoe gedetailleerder de regelgeving, hoe meer potentiële
conflictpunten er kunnen ontstaan met andere regels. De reactie is dan vaak om de nieuwe
onzekerheden weg te nemen met nieuwe regels, die op hun beurt weer nieuwe onzekerheden
creëren368. Dit staat haaks op de doelstellingen van de regelgever met de operatie Beter
Bestuurlijk Beleid en de wijzigingen aan de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale
Huur in 2006, die autonomie en responsabilisering van de sociale verhuurder voorop stelden.
Het gedetailleerde sociaal huurstelsel wordt ook ervaren als een hinderpaal voor het voeren van
een sociaal huurbeleid aangezien het te weinig ruimte zou laten om bij de toepassing ervan
rekening te houden met bijzondere situaties. Dit is vanuit het grondrecht op wonen voor de
(kandidaat-)huurder uiteraard niet aanvaardbaar.
Hieruit vloeit een eerste punt van evaluatie voort (punt 2.3.2): verhindert of bemoeilijkt het
detaillistische karakter van het sociaal huurstelsel de verwezenlijking van het
grondrecht op wonen voor de (kandidaat-)huurder?
154.
We stelden hoger vast dat het sociaal huurstelsel op bepaalde plaatsen een actorgerichte
benadering hanteert, terwijl vanuit het grondrecht op wonen de woonbehoeftige (huurder of
kandidaat-huurder) centraal gesteld moet worden en gelijk behandeld moet worden. Daarmee
samenhangend kunnen niet minder dan acht verschillende instanties sociale woningen
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verhuren, namelijk een sociale huisvestingsmaatschappij, de VMSW, het Vlaams Woningfonds,
een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW, een OCMWvereniging of een sociaal verhuurkantoor369. Er is dus sprake van een versnipperd aanbod. De
woonbehoeftigen kunnen vaak bij meerdere sociale verhuurders terecht die meestal niet
hetzelfde werkingsgebied hanteren. Het is de vraag of de woonbehoeftigen hierin hun weg
kunnen vinden.
Het tweede punt van evaluatie is dan ook (punt 2.3.3): is ter verwezenlijking van het
grondrecht op wonen voor de (kandidaat-)huurder niet meer een benadering vanuit de
woonbehoeftige noodzakelijk?
155.
Toezicht maakt inherent deel uit van een stelsel waarin taken van algemeen belang door
de overheid worden toevertrouwd aan private instellingen die daarvoor erkend en ondersteund
worden. De mate en wijze van dit toezicht is echter bron van discussie. In adviezen van de
Vlaamse Woonraad wordt gepleit voor een andere invulling van het toezicht dat meer gericht is
op de resultaten en op de uitvoering door de sociale verhuurder van zijn taak van algemeen
belang.
Het derde punt van evaluatie heeft daarom betrekking op de invulling van het toezicht (punt
2.3.4). Daarbij koppelen we uiteraard terug naar het eerste punt van evaluatie, aangezien de
mate waarin de sociale verhuurders al dan niet beschikken over keuzevrijheid van belang is bij
de wijze waarop het toezicht dient te worden vorm gegeven.

2.3.2. E EN IN DETAIL UITGEWERKT STELSEL OF EEN KADERREGELING ?
156.
Het huidige gedetailleerde sociaal huurstelsel heeft zonder twijfel een aantal voordelen.
Het volledig uitgewerkte regime biedt in theorie maximale rechtszekerheid zodat een
(kandidaat-)huurder op voorhand weet wat hij kan verwachten, maar ook waar hij kan op
aangesproken worden370. Doordat weinig beleidsvrijheid wordt gelaten aan de sociale
verhuurder waarborgt het regime ook de gelijke behandeling van alle (kandidaat-)huurders in
het volledige Vlaamse Gewest (weliswaar met mogelijkheid tot lokale verschillen die kunnen
optreden ten gevolge van lokale toewijzingsreglementen en interne huurreglementen). Tot slot
zorgt het stelsel ook voor de bescherming van de (kandidaat-)huurder tegen foutieve of
willekeurige beslissingen van de sociale verhuurder en biedt het de sociale verhuurder
instrumenten om problematische huurders aan te pakken en zo het systeem in stand te houden.
Daarnaast zijn er ook een aantal nadelen aan te stippen. Doordat slechts een beperkte vrijheid
wordt geboden aan de sociale verhuurder kan hij niet ten volle zijn verantwoordelijkheid
opnemen. Sociaal maatwerk is niet mogelijk: daar waar het strakke reglementaire kader een
bepaalde situatie niet voorzien heeft, is nauwelijks ruimte voor een sociale oplossing, aangezien
er niet kan afgeweken worden van de vastgestelde regeling. Het gedetailleerde stelsel zorgt ook
voor een grote administratieve last voor de sociale verhuurders, waardoor minder tijd overblijft
voor de kerntaken.
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Een bijzondere positie wordt ingenomen door de complexiteit van het sociaal huurstelsel. Het is
de vraag of het sociaal huurstelsel te ingewikkeld is. Bekeken vanuit het standpunt van de
verhuurders dient deze vraag o.i. ontkennend beantwoord te worden. Wie professioneel bezig is
met sociale verhuur moet in staat zijn dit regime volledig te kennen en te kunnen toepassen.
Met het standpunt dat de complexiteit van de regelgeving schending van de rechtsregels
onvermijdelijk maakt, kan dus niet akkoord gegaan worden371. Wel dient opgemerkt te worden
dat de complexiteit van het stelsel bijkomend verhoogd wordt door de veelvuldige wijzigingen.
Sinds de inwerkingtreding van het huidige Kaderbesluit Sociale Huur op 1 januari 2008 werden
reeds 16 wijzigingen aangebracht (een gemiddelde van 2,3 wijzigingen per jaar). Uiteraard waren
niet alle wijzigingen even ingrijpend, maar vanuit de mogelijkheid om rechtsregels na te leven
(is de regel wel kenbaar?) is voldoende standvastigheid uiteraard essentieel.
Vanuit het standpunt van de (kandidaat-)huurder daarentegen kan wel gevreesd worden dat het
stelsel niet altijd even duidelijk zal zijn voor alle (kandidaat-)huurders, waardoor zij niet altijd
op de hoogte zijn van hun rechten, maar ook niet van hun verplichtingen. Dit doet in zekere
mate afbreuk aan de rechtsbescherming voor de (kandidaat-)huurder die in het stelsel vervat
zit.
Voor- en nadelen van huidige sociaal huurstelsel
VOORDELEN
NADELEN
- Maximale rechtszekerheid.
- Beperkte autonomie voor de verhuurder:
kan
niet
ten
volle
zijn
verantwoordelijkheid opnemen.
- Gelijkheid tussen (kandidaat-)huurders - Sociaal maatwerk is niet mogelijk.
wordt gewaarborgd.
- Rechtsbescherming voor de (kandidaat- - Zeer complex voor de (kandidaat)huurder.
)huurder.
- Rechtsbescherming voor het algemeen
belang (instandhouding van het systeem).
-

Grote administratieve
verhuurder.

last

voor

de

Het komt er dus op aan om bij wijzigingen van het sociaal huurstelsel de voordelen van het
huidige regime maximaal te behouden en een oplossing te bekomen voor de nadelen ervan.
157.
Een te vrij systeem zal leiden tot rechtsonzekerheid voor de (kandidaat-)huurder en kan
afbreuk doen aan het systeem van sociaal vangnet waarin de meest woonbehoeftigen prioritair
geholpen moeten worden. Een beroep doen op enkel de opdracht van algemeen belang van de
sociale verhuurder om zijn handelen te sturen is te ruim en zal leiden tot te veel discussies over
de invulling van die opdracht, zowel bij sociale verhuurders te goeder trouw als bij sociale
verhuurders die van de vrijheid misbruik willen maken. Dit leidt tot ongelijke behandeling van
(kandidaat-)huurders. Een te grote beleidsmarge zal ingevuld (moeten) worden via ‘case-law’
waardoor het overzicht zoek geraakt en de neiging ontstaat tot het opstellen van pseudoregelgeving (richtlijnen, vademecums, beslissingskaders,…).
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Een te strak systeem zal daarentegen leiden tot onrechtvaardigheid, aangezien sociale
oplossingen voor concrete problemen die niet voorzien waren, onmogelijk worden gemaakt.
Vanuit een sociale ingesteldheid zullen bepaalde verhuurders tegen het systeem ingaan om toch
een sociale oplossing te bekomen en zullen andere verhuurders het regime volledig volgen
waardoor een woonbehoeftige mogelijks in de kou blijft staan. Ook dit leidt dus uiteindelijk tot
ongelijke behandeling van (kandidaat-)huurders en veroorzaakt onrechtvaardigheid.
158.
Binnen de zoektocht naar het ideale evenwicht, moet het sociaal huurstelsel als
instrument om het grondrecht op wonen te verwezenlijken minstens zorg dragen voor de
sociale huurders als woonbehoeftigen en dient het hun rechten te verzekeren. Wat voor de één
onnodige bureaucratie is, kan een vitale bescherming zijn voor de ander372. De bescherming van
de sociaal zwakkere en de billijkheid vragen specifieke regelgeving.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk: wanneer het sociaal huurstelsel vereist dat de kandidaathuurder samen met zijn gezinsleden geen onroerend bezit mag hebben vooraleer men
ingeschreven kan worden, werd dit als onbillijk beschouwd voor de kandidaat-huurder wiens
huwelijk ontwricht is en de echtgenoot wel een woning bezit. Om deze reden werd een
uitzondering ingeschreven in het Kaderbesluit Sociale Huur dat met de echtgenoot van de
persoon die zich wil inschrijven geen rekening wordt gehouden wanneer wordt aangetoond dat
het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Vanuit billijkheidsoverwegingen wordt de algemene
regel dus verzacht, met een gedetailleerder regelgevend kader tot gevolg. Het is de uitdaging om
dezelfde billijkheid te kunnen hanteren in een eenvoudiger regelgevend kader.
159.
Daarnaast moet het stelsel ook voldoende zorg dragen voor de bescherming van de
medehuurders en de (kandidaat-)huurders, uitgedrukt door het algemeen belang. Niet enkel de
concrete kandidaat-huurder of de zittende huurder moeten rechtvaardig behandeld worden;
ook het sociaal huurstelsel zelf mag geen onrecht aangedaan worden, aangezien dit
onrechtstreeks de belangen van alle kandidaat-huurders en zittende huurders kan aantasten.
Indien wordt opgetreden tegen niet meegedeelde bijwoonst door opzegging van de sociale
huurovereenkomst van de zittende huurder, heeft dit uiteraard negatieve gevolgen voor die
zittende huurder, maar vanuit het algemeen belang wordt vereist dat fraudegevallen worden
aangepakt, ter bescherming van het sociaal huurstelsel.

2.3.2.1. DE ESSENTIËLE BESTANDDELEN VAN EEN SOCIAAL HUURSTELSEL
160.
Het bestuursrecht wordt traditioneel beschouwd als een uitzonderingsrecht373. Het wijkt
af van het privaatrecht dat als gemeen recht wordt beschouwd, omdat het bestuur een taak van
algemeen belang moet vervullen en dus niet enkel in eigen belang optreedt.
Het sociaal huurstelsel vormt op dezelfde wijze een uitzondering op het gemene
(woning)huurrecht omwille van de specifieke opdracht van algemeen belang en de extra
bescherming voor de zwakke (kandidaat-)huurder.
Vanuit deze uitzonderingspositie moet het sociaal huurstelsel beperkt zijn tot die elementen die
essentieel zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de sociale huur en waar dus
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noodzakelijkerwijze moet afgeweken worden van het (woning)huurrecht. Andere aspecten
blijven bij voorkeur onderworpen aan het (woning)huurrecht. Het sociaal huurstelsel moet
m.a.w. niet integraal de verhouding tussen de sociale verhuurder en huurder regelen.
161.
De verhouding met het gemene (woning)huurrecht wordt momenteel geregeld in artikel
91, § 3 van de Vlaamse Wooncode: voor de aspecten die niet geregeld zijn door het sociaal
huurstelsel gelden de bepalingen van het gemene huurrecht en de Woninghuurwet, voor zover
ze niet afwijken van het sociaal huurstelsel of niet in strijd zijn met de geest ervan. Voor zover
de principes van het gemene (huur)recht en de woninghuurwet verenigbaar zijn met de
noodwendigheden van de openbare dienst, gemoduleerd naar haar sociale doelstelling, zullen
zij dus ook van toepassing zijn op de sociale woninghuur374.
Deze bepaling mag niet enkel de functie van vangnet vervullen (voor het geval men iets
vergeten is te regelen in het sociaal huurstelsel), maar moet bewust gebruikt worden om
bepaalde aspecten van de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder niet te regelen in het
sociaal huurstelsel.
De suppletieve werking van het (woning)huurrecht moet dus behouden blijven en zelfs
versterkt worden. Aangezien tot vóór de Zesde Staatshervorming de bepalingen van de gemene
huur en de woninghuur tot de federale bevoegdheden behoorden, waar de Vlaamse
decreetgever uiteraard geen vat op had, diende mogelijks de draagwijdte van de reglementaire
bepalingen over het sociaal huurstelsel uitgebreid te worden. Inmiddels is door de Zesde
Staatshervorming de bevoegdheid tot het uitwerken van de regels betreffende de huur van voor
bewoning bestemde goederen gewestelijk geworden375. Daardoor kunnen dus bepaalde
basisregels uitgewerkt worden voor zowel de private als de sociale huur en moeten deze
aspecten niet meer geregeld worden binnen het sociaal huurstelsel.
162.
Welke elementen zijn essentieel voor het bereiken van de doelstelling van de sociale
huur?
-

-

Toepassingsgebied
Suppletieve werking van het (woning)huurrecht
Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden
Inschrijvingsregister
Toewijzingsregels
o Incl. toetreding tot lopende huurovereenkomst
Huurovereenkomst
o Schriftelijk, volgens een typehuurovereenkomst
o Verplichtingen van de verhuurder
o Verplichtingen van de huurder
o Verbod voor huurder om bestemming woning te wijzigen, overdragen huur of
onderverhuren
Huurprijs
Duur van de huurovereenkomst
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-

Rechtsbescherming voor de (kandidaat-) huurder
Sancties
o Administratieve maatregelen
o Administratieve geldboeten
o Strafbepalingen

Binnen de categorieën die als essentieel worden aangeduid moet vervolgens telkens kritisch
nagegaan worden welke elementen ervan geregeld moeten worden en op welke manier. Het is
immers niet omdat bv. de toewijzingsregels essentieel zijn binnen het sociaal huurstelsel dat
deze niet op een eenvoudigere manier kunnen worden uitgewerkt.
163.
Welke elementen zijn niet essentieel voor het bereiken van de doelstelling van de sociale
huur?
-

Waarborg
Kosten en lasten
Plaatsbeschrijving
Kwaliteit van het onroerend goed + regeling van herstellingen

2.3.2.2. EEN DECRETAAL OF REGLEMENTAIR SOCIAAL HUURSTELSEL?
164.
Bij het uitwerken van het sociaal huurstelsel zal ook gekozen moeten worden welke
bepalingen op decretaal niveau worden vastgelegd en welke bepalingen door de Vlaamse
Regering kunnen worden uitgewerkt. Hierbij speelt de werking van het legaliteitsbeginsel zoals
opgenomen in artikel 23 van de Grondwet376.
De door de Vlaamse Wooncode gekozen werkwijze wijkt af van de techniek die tot vóór 1997
werd gehanteerd door de Huisvestingscode. In de Huisvestingscode werd gewerkt met één
machtigingsbepaling waarin opdracht werd gegeven aan de uitvoerende macht om een sociaal
huurstelsel uit te werken (oorspronkelijk artikel 31, later wat betreft het Vlaamse Gewest artikel
80ter). Ook het Waalse Gewest bepaalt in artikel 94 van de Waalse Huisvestingscode dat de
Waalse Regering op voorstel en na advies van de Waalse Huisvestingsmaatschappij de
voorwaarden van toegang, verhuur of bezetting van een sociale woning bepaalt, waarbij vijf
categorieën worden vastgelegd waarop de regeling minimaal betrekking moet hebben. De
Vlaamse Wooncode koos er in 1997 echter voor om de basisbepalingen van het sociaal
huurstelsel in de Vlaamse Wooncode zelf vast te leggen en de verdere uitwerking van dat
decretale kader aan de Vlaamse Regering op te dragen. Hiermee werd de beleidsvrijheid van de
Vlaamse Regering sterk beperkt377.
165.
Om het sociaal huurstelsel vorm te geven zijn verschillende technieken mogelijk.
Volgens welke techniek men best te werk gaat, hangt af van het grondwettelijke en
staatsrechtelijke kader, aangevuld door een beleidsoordeel.
A.

G RONDWETTELIJK EN STAATSRECHTELIJK KADER

166.
Het grondwettelijk en staatsrechtelijke kader bepaalt de verhouding tussen de
grondwettelijke, decretale en reglementaire bepalingen en regelt dus de bevoegdheden van de
wetgevende macht ten opzichte van de uitvoerende macht.
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Artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BWHI)
bevat een algemene delegatiebepaling op basis waarvan de deelstaatregering de decreten
uitvoert. Genoemd artikel 20 bepaalt: “De Regering maakt de verordeningen en neemt de
besluiten die voor de uitvoering van de decreten nodig zijn, zonder ooit de decreten zelf te mogen
schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.”
De regering kan, bij de vervulling van de opdracht die haar bij artikel 20 van de BWHI wordt
toevertrouwd, de strekking van een decreet net zo min uitbreiden als beperken. Uit de
grondslag van de decreetsbepaling en de algemene opzet ervan moet zij de gevolgen trekken die
daaruit logischerwijze voortvloeien volgens de geest waarin zij is opgevat en de doeleinden die
ermee worden nagestreefd378. Artikel 20 van de BWHI belast de Vlaamse regering als enige met
het maken van verordeningen en het nemen van besluiten die voor de uitvoering van de
decreten nodig zijn. Als de decreetgever de Vlaamse regering belast heeft met het nemen van
bepaalde maatregelen, dan mag de regering niet over die toegewezen bevoegdheid beschikken
door subdelegatie aan een andere overheid, tenzij het gaat om detailmaatregelen van bijkomstig
belang379.
Daarnaast bepaalt artikel 78 van de BWHI: “De Regering heeft geen andere macht dan die welke
de Grondwet en de wetten en decreten krachtens de Grondwet uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk
toekennen.” Het gaat hier over de mogelijkheid voor de wetgevende macht om uitdrukkelijk
opdrachten toe te vertrouwen aan de uitvoerende macht.
Opdat de Vlaamse Regering rechtsgeldig zou kunnen optreden, vereist een verordenend besluit
dus het voorafgaand bestaan van een decreet, ter uitvoering waarvan het is genomen, of van een
decreet, dat aan de Regering bepaalde bevoegdheden opdraagt. Er dient m.a.w. een juridische
grondslag voor handen te zijn, ofwel in de Grondwet, ofwel in een decreet.
167.
Enerzijds is er dus de algemene uitvoeringsbevoegdheid voor de Vlaamse Regering op
basis waarvan zij decreten kan uitvoeren (artikel 20 BWHI). Uitvoeren is uit de wetten de
gevolgen afleiden die er normaal uit voortvloeien. De uitvoerende macht heeft bij het stilzitten
van de wetgever, de vrije keuze van de middelen om het door de wetgever gestelde doel te
bereiken380. Deze uitvoeringsbevoegdheid vloeit rechtstreeks voort uit de BWHI en het is
overbodig ze in een decreet te herbevestigen. Het feit dat de uitvoeringsbevoegdheid voortvloeit
uit de BWHI betekent ook dat de decreetgever ze ook niet kan moduleren of beperken381.
Anderzijds is er de mogelijkheid voor de decreetgever om een opdracht toe te vertrouwen aan
de Vlaamse Regering (artikel 78 BWHI). De Vlaamse Regering kan niet op eigen initiatief
gewestbevoegdheden regelen, maar kan daartoe wel de opdracht krijgen van de decreetgever.
De uitvoering van een aan de Vlaamse Regering toevertrouwde opdracht gaat veel verder dan
enkel het uitvoeren van een decreet. De decreetgever bepaalt daarbij de beleidsvrijheid van de
Vlaamse Regering. De decreetgever stelt bij decreet voor het er in beschreven gebied in
algemene trekken de essentiële beginselen vast, volgens dewelke een bepaalde materie zal
worden geregeld. Aan de uitvoerende macht wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid gegeven om bij
besluit complementaire regelen, de nadere uitwerking te bepalen nodig om de toepassing van de
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beginselen mogelijk te maken. De principes moeten nauwkeurig genoeg zijn omschreven om de
uitvoerende macht toe te laten te weten welke de zin en draagwijdte van de wil van de wetgever
is382. De wetgevende macht mag in principe ook enkel aangelegenheden overdragen aan de
uitvoerende macht die niet uitdrukkelijk aan de wetgevende macht zelf zijn toevertrouwd; het
gaat m.a.w. enkel over aangelegenheden waarover de wetgevende macht beschikt op basis van
haar residuaire bevoegdheden383.
168.
Zoals gesteld is het sociaal huurstelsel een instrument ter verwezenlijking van het
grondrecht op wonen zoals opgenomen in artikel 23 van de Grondwet, dat de uitwerking van dit
grondrecht voorbehoudt aan de wetgevende macht. De Vlaamse decreetgever dient dus zelf de
essentiële elementen van het sociaal huurstelsel uit te werken. Uit artikel 20 van de BWHI en de
geciteerde rechtspraak vloeit voort dat bijkomend in een algemene delegatiebepaling moet
worden voorzien, aangezien de Vlaamse Regering op basis van artikel 20 van de BWHI alleen
onvoldoende bevoegdheid heeft om de essentiële elementen van het sociaal huurstelsel, zoals
vastgelegd door de decreetgever, uit te werken. Het uitwerken van een sociaal huurstelsel gaat
immers verder dan enkel het uitvoeren van het decreet.
Door de essentiële keuzes op decretaal niveau te maken en zich niet te beperken tot het
vastleggen van het onderwerp waarover de uitvoerende macht moet verordenen, is deze
delegatie in overeenstemming met het standpunt van de Raad van State op het vlak van het
legaliteitsbeginsel zoals opgenomen in artikel 23 van de Grondwet. Een open delegatie waarbij
de decreetgever enkel de onderwerpen opsomt waarvoor de regering iets moet uitwerken, zoals
destijds in de (federale) Huisvestingscode is sinds de invoering van het grondrecht op wonen in
artikel 23 van de Grondwet niet meer mogelijk384.
Het decretaal uitwerken van de essentiële elementen van het sociaal huurstelsel zal er ook voor
zorgen dat de machtiging aan de Vlaamse Regering gerichter kan zijn, waardoor kan vermeden
worden dat de machtiging achteraf onvoldoende ruim blijkt te zijn en bepaalde aspecten toch
niet geregeld kunnen worden385.
B.

B ELEIDSOORDEEL

169.
Daarnaast biedt een decretaal basiskader een sterkere bescherming voor de (kandidaat)huurder en vanuit het grondrecht op wonen is dit daarom te verkiezen. Decretale bepalingen
zijn immers minder eenvoudig te wijzigen en wijzigingen zijn steeds het voorwerp van een
parlementair debat.
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O.i. verdient het dus de aanbeveling om bij de uitwerking van een nieuw sociaal huurstelsel het
basiskader op decretaal niveau te behouden en specifieke delegaties aan de Vlaamse Regering te
voorzien, waarbij de decreetgever zelf de essentiële keuzes maakt.

2.3.3. E EN BENADERING VANUIT DE WOONBEHOEFTIGE
170.
Een sociaal huurstelsel dat uitvoering wenst te geven aan het grondrecht op wonen van
de meest woonbehoeftigen moet steeds vertrekken vanuit het belang van die woonbehoeftigen.
Woonbehoeftigheid wordt in het sociaal huurstelsel afgebakend op basis van voorwaarden
inzake inkomen en onroerend bezit. Het sociaal huurstelsel werkt met één uniforme groep van
woonbehoeftigen (hoewel binnen deze groep via het toekennen van prioriteiten nog wel
subcategorieën worden gehanteerd).
Langs de kant van de sociale verhuurders is er meer diversiteit. Enerzijds zijn er meerdere
aanbieders van sociale woningen (sociale huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het Vlaams
Woningfonds, gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW’s, OCMWverenigingen of sociale verhuurkantoren). Er is zoals gezegd sprake van een versnipperd aanbod,
wat de transparantie voor de woonbehoeftigen vermindert (punt 2.3.3.1). Anderzijds voorziet de
Vlaamse Wooncode de mogelijkheid om specifieke voorwaarden vast te stellen per type
verhuurder, waardoor het sociaal huurstelsel niet meer uniform is voor elke woonbehoeftige
(punt 2.3.3.2).

2.3.3.1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL
171.
De Vlaamse decreetgever wilde met de grondige wijziging van het sociaal huurstelsel in
2006 zo veel mogelijk verhuringen in de sociale sector onder het regime van de Vlaamse
Wooncode brengen en voor al deze sociale huurwoningen een generiek kader voorzien386.
Het toepassingsgebied van het sociaal huurstelsel wordt afgebakend aan de hand van het begrip
sociale huurwoning, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 22° van de Vlaamse Wooncode, waarop
artikel 91, § 1 van de Vlaamse Wooncode een aantal uitzonderingen bepaalt.
172.
Een sociale huurwoning is een woning die als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd of
onderverhuurd door:
-

de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij;
een erkend sociaal verhuurkantoor;
het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een
OCMW of een OCMW-vereniging:
o voor woningen waarvoor subsidies werden verkregen;
o voor woningen waarop een sociaal beheersrecht of een vrijwillig renovatiecontract
rust;
o voor woningen verworven met een recht van voorkoop;
o voor woningen gerealiseerd door een gemeente of intergemeentelijk
samenwerkingsverband via een actieprogramma decreet grond- en pandenbeleid op
eigen gronden.

173.
Omwille van redenen van eenvormigheid moet het sociaal huurstelsel op zoveel
mogelijk sociale verhuringen van toepassing zijn. Het streven van de decreetgever in 2006 om zo
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veel mogelijk verhuringen in de sociale sector onder het regime van de Vlaamse Wooncode te
brengen, moet dus bevestigd worden.
Daarbij kan de vraag gesteld worden of niet verder vereenvoudigd kan worden.
-

-

Is het aangewezen dat gemeenten en OCMW’s optreden als sociale verhuurder? Op basis
van de cijfers over het sociaal woonaanbod, kan worden aangenomen dat het eind 2011 over
ongeveer 770 huurwoningen ging387. Daarmee hebben alle gemeenten en OCMW’s samen de
grootte van een ‘kleine’ sociale huisvestingsmaatschappij. Elke gemeente die of elk OCMW
dat als sociale verhuurder optreedt dient echter een aantal verplichtingen te vervullen: een
intern huurreglement opstellen, een inschrijvingsregister bijhouden, sociale huurders
opvolgen,… Bij een toezichtsproject bij lokale besturen werden door de toezichthouder
meerdere tekortkomingen vastgesteld bij de meerderheid van de onderzochte lokale
besturen die optreden als sociale verhuurder, grotendeels te wijten aan de complexiteit van
de regelgeving, het ontbreken van informatie over wetswijzigingen en een gebrek aan
ervaring met een materie die voor de medewerkers slechts een klein onderdeel van hun
dagtaak uitmaakt388. Het is de vraag of het efficiënt is dat gemeenten en OCMW’s optreden
als sociale verhuurder, dan wel of het beter zou zijn dat deze woningen worden
overgedragen aan een sociale huisvestingsmaatschappij of worden verhuurd via een sociaal
verhuurkantoor. Deze maatschappijen hebben de kennis en de vaardigheden om sociaal te
verhuren, terwijl gemeenten en OCMW’s zich voor een relatief klein aantal woningen deze
kennis en vaardigheden eigen moeten maken.
Daar staat tegenover dat een vereenvoudiging van de regelgeving het voor kleine
verhuurders gemakkelijker moet maken om de regelgeving correct te volgen. Tegelijk kan
een gemeente of OCMW investeren in een bepaald sociaal woonaanbod dat niet of minder
wordt aangeboden door sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren, bv.
sociale assistentiewoningen of woningen met een groot aantal slaapkamers. Bovendien zijn
de gemeenten verantwoordelijk voor de realisatie van het bindend sociaal objectief en
dienen zij in bepaalde gevallen zelf sociale woningen te kunnen bouwen om dit bindend
sociaal objectief te behalen. Tot slot worden de kosten van een gemeente of een OCMW
voor een optreden als sociale verhuurder gedragen door die gemeente of dat OCMW zelf,
waardoor het een lokale keuze is om daar al dan niet in te investeren.
Moet er niet kritisch gekeken worden naar de functie van het Vlaams Woningfonds binnen
het sociaal huurstelsel? Naast het verstrekken van sociale leningen, doet het Vlaams
Woningfonds ook aan ‘huurhulp’. Dit is het verhuren van woningen onder het sociaal
huurstelsel. Terwijl de hoofdactiviteit van het Vlaams Woningfonds (aanvankelijk
Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België) bestaat uit het verstrekken
van sociale leningen met als doel om grote gezinnen die moeilijk aangepaste huisvesting
vinden te ondersteunen om een goede woning aan te schaffen389, werden na verloop van tijd
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-

ook huurhulpactiviteiten opgezet. De filosofie daarachter was dat grote gezinnen met veel
kinderen vaak op de private woninghuurmarkt aangewezen zijn omdat zij vaak de middelen
niet bezitten om ooit eigenaar van een gezinswoning te worden. De huurhulp werd gezien
als een aanvulling op de hypothecaire leningsactiviteiten voor die gezinnen die geen
eigendomsverwerving aankunnen390. Op 31 december 2013 bedroeg het totaal aantal
woongelegenheden van het Vlaams Woningfonds 964, terwijl 742 gezinnen huurden bij het
Vlaams Woningfonds, verspreid over de vijf provincies391. Hiermee voldoen zij niet aan de
door de Vlaamse overheid vooropgestelde vereiste van schaalgrootte van minimaal 1.000
sociale huurwoningen392. Bovendien liggen deze woningen verspreid over het Vlaamse
Gewest, wat het beheer moeilijker maakt dan wanneer hetzelfde aantal woningen verspreid
ligt over een kleiner werkingsgebied. Er moet daarom o.i. nagegaan worden welke plaats het
Vlaams Woningfonds nog moet vervullen binnen het sociaal huurstelsel en of de
doelstellingen van het Vlaams Woningfonds als sociale verhuurder niet even goed of zelfs
efficiënter kunnen worden verwezenlijkt door andere sociale verhuurders. De aandacht voor
voldoende woningen voor grote gezinnen dient daarbij zeker behouden te blijven393.
Tot slot bezit ook de VMSW zelf nog 569 sociale huurwoningen die verhuurd worden via
een lokale sociale huisvestingsmaatschappij. Het bezitten en (onrechtstreeks) verhuren van
sociale woningen lijkt geen kerntaak te zijn van de VMSW, zodat ook hier onderzocht moet
worden of deze woningen niet beter overgedragen kunnen worden naar de lokale sociale
huisvestingsmaatschappij.

2.3.3.2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN PER VERHUURDER
174.
Zoals reeds vermeld vertrekt het Kaderbesluit Sociale Huur op bepaalde plaatsen vanuit
een actorgerichte benadering en niet vanuit het standpunt van de woonbehoeftige. Het
doelpubliek van de sociale huur wordt echter eenvormig afgebakend op basis van
woonbehoeftigheid en dit doelpubliek heeft bijgevolg principieel recht op een gelijke
behandeling los van het type verhuurder waarbij het huurt. Dit geldt des te meer omdat de
uiteindelijke verhuurder geen bewuste keuze van de huurder zal zijn, maar een resultante van
factoren waarop hij geen vat heeft (nl. de snelheid waarmee een sociale verhuurder aan hem een
woning toewijst).
175.
De actorgerichte benadering komt in de eerste plaats tot uiting bij de bepaling van de
huurprijs, waarbij huurders van een sociaal verhuurkantoor een huurprijs dienen te betalen die
niet is vastgesteld op basis van hun inkomen, terwijl huurders van sociale
huisvestingsmaatschappijen wel een inkomensgerelateerde huurprijs betalen.

van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan
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Omdat het gaat over dezelfde doelgroep is hier sprake van een ongelijke behandeling van een
gelijkaardige situatie. We zien ook geen redelijke verantwoording voor dit onderscheid, zodat er
moet besloten worden tot een niet-gerechtvaardigde en dus niet toegelaten discriminatie. Het
verschillende statuut voor sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren is
vanuit het oogpunt van de sociale huurder irrelevant. De overheid zou het sociaal huurstelsel zo
kunnen uitwerken dat ook huurders van sociale verhuurkantoren een huurprijs op basis van hun
inkomen betalen en de overheid instaat voor het saldo wanneer deze huurprijs voor de huurder
lager is dan de huurprijs voor het sociaal verhuurkantoor.
Ook op het vlak van toewijzing wordt een onderscheid gemaakt naargelang de actor, aangezien
er verschillende toewijzingssystemen gelden. Dit onderscheid is historisch te verklaren vanuit
de wordingsgeschiedenis van de sociale verhuurkantoren, maar het is de vraag of dit nu nog
volgehouden kan worden.
176.
Het is aangewezen duidelijk het onderscheid te maken tussen enerzijds het sociaal
huurstelsel (de verhouding tussen sociale verhuurder en huurder), dat uniform moet zijn voor
alle actoren want men werkt met dezelfde doelgroep en anderzijds het institutionele kader (de
verhouding tussen de Vlaamse overheid en de sociale verhuurders; de regels m.b.t. erkenning,
beheer, financiering,…), waar wel differentiatie kan zijn naargelang de actor.
Terwijl het sociaal huurstelsel op gelijke wijze van toepassing moet zijn op de sociale
verhuringen door de VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds,
de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de OCMW’s en OCMWverenigingen, kan nog wel in vraag gesteld worden of dit ook doorgetrokken moet worden naar
de sociale verhuurkantoren.
177.
Het antwoord op deze vraag hangt samen met de positie die sociale verhuurkantoren
innemen in het Vlaamse woonbeleid. Terwijl sociale huisvestingsmaatschappijen volgens de
Vlaamse Wooncode de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden
verbeteren, inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden (artikel 41
Vlaamse Wooncode – oorspronkelijk artikel 33, § 1 Vlaamse Wooncode), behartigen sociale
verhuurkantoren de belangen van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden op de privéhuurwoningmarkt (artikel 56, § 2 Vlaamse Wooncode). Uit dit minieme tekstverschil valt af te
leiden dat sociale verhuurkantoren enkel op de meest woonbehoeftigen gericht zijn, terwijl
sociale huisvestingsmaatschappijen zich ook, maar niet alleen op de meest woonbehoeftigen
richten. Een dergelijke beleidsvisie valt ook af te leiden uit de recente wijziging van het
huursubsidiestelsel, waarin huursubsidie (ook voor SVK-huurders) enkel wordt toegekend
wanneer de huurder is ingeschreven op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij
en waaruit de visie voortvloeit dat wie een huursubsidie nodig heeft, uiteindelijk best
doorstroomt naar een sociale woning van een sociale huisvestingsmaatschappij394.
In die optiek werd bij het uitwerken van het toewijzingssysteem voor SVK’s in het
puntensysteem een belangrijke rol weggelegd voor de ernstige woonnood, waardoor SVKwoningen voornamelijk (enkel?) gehuurd worden door woonbehoeftigen met de meest
394

Artikel 5, § 1/1 besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een
tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, B.S. 9 maart 2007. Deze huursubsidie
wordt vervangen door de huurpremie zodra men vier jaar is ingeschreven op de wachtlijst. Al wordt
hierdoor niet verhinderd dat iemand langere tijd een SVK-woning blijft huren, weliswaar na verloop van tijd
dan zonder huursubsidie of huurpremie.
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dringende woonnoden en dus door de meest kwetsbare kandidaat-huurders, met bijzondere
aandacht voor begeleiding en ondersteuning. In 2013 hadden 987 van de 1.822 toewijzingen door
SVK’s betrekking op kandidaat-huurders die onder een bepaalde vorm van dakloosheid395 vielen
of wier woning ernstige kwaliteitsgebreken396 vertoonde. Daarnaast hadden van de
alleenstaanden 594 een inkomen tot en met 50 euro boven het toepasselijke leefloon (op 825
toewijzingen aan alleenstaanden) en hadden van de gezinnen 745 een inkomen tot en met 50
euro boven het toepasselijke leefloon (op 997 toewijzingen aan gezinnen). Wat betreft het
inkomen waren 361 nieuwe huurders werkloos en kregen 775 nieuwe huurders een leefloon (of
gelijkgesteld)397.
De SVK-methodiek gaat eveneens uit van ‘emanciperend werken’ en het bevorderen van de
zelfredzaamheid van de huurders. In dat opzicht ontwikkelen de sociale verhuurkantoren
initiatieven op het vlak van de woonbegeleiding om hun huurders in de praktijk vertrouwd te
maken met hun rechten en plichten als huurder. Artikel 6 van het ministerieel besluit van 21
december 2007 legt dan ook aan sociale verhuurkantoren 7 bijkomende basisbegeleidingstaken
op ten opzichte van sociale huisvestingsmaatschappijen398.
178.
Er is dus nood aan een duidelijke beleidsvisie over de taak van de sociale
verhuurkantoren binnen het sociaal huurstelsel: ziet men deze enkel als opvang van de meest
woonbehoeftige personen met de bedoeling dat deze personen uiteindelijk doorstromen naar
een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij (een ‘sociale wachtkamer’ voor een
woning van een SHM, zodat de meest woonbehoeftigen in afwachting van toewijzing van een
SHM-woning niet op de private huurmarkt zijn aangewezen) of ziet men de huisvesting in een
SVK-woning eveneens als een duurzame oplossing voor de woonbehoefte van de betrokkene?
De huidige beleidsvisie is niet echt uitgesproken. Uit de huidige regelgeving kan wel impliciet
afgeleid worden dat het beleid een verblijf in een SVK-woning eerder als tijdelijk ziet in
afwachting van doorstroming naar een SHM-woning. Dit wordt echter nergens geëxpliciteerd,
maar blijkt wel uit de hoger vermelde wijziging van de huursubsidie-reglementering op basis
waarvan men ingeschreven moet zijn op een wachtlijst van een SHM om huursubsidie te
kunnen blijven ontvangen. Deze beleidsoptie wordt o.m. verantwoord op basis van het eerder
beperkte aanbod van SVK’s, waardoor voldoende doorstroming noodzakelijk is, en de grotere
woonzekerheid bij SHM’s, aangezien SVK’s niet voor onbepaalde duur over de woning
beschikken399.

395

Dakloos, straatslaper – dakloos, verblijf in instelling – dakloos, noodwoning of crisisopvang – dakloos,
verblijf bij kennissen – gerechtelijke uitzetting met vonnis – wonen op een camping.
396
Ongeschikt of onbewoonbaar met bevel tot stopzetting bewoning – ongeschikt of onbewoonbaar
zonder bevel tot stopzetting bewoning – overbewoond verklaarde woning met bevel tot stopzetting
bewoning – ongeschikt of niet-conform met minstens 35 strafpunten.
397
Bron: VMSW-jaarrapport SVK’s 2013.
398
De huurbegeleiding van SVK-huurders is essentieel, aangezien het puntensysteem dat gehanteerd
wordt bij de toewijzing er voor zorgt dat ruim de helft van de SVK-woningen wordt toegewezen aan
mensen die worden gevat door de ETHOS-definitie van ‘dakloosheid’: zie P. DE DECKER, “Wonen en
welzijnswerk: de scheiding voorbij?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME (eds.), Vijftien jaar Vlaamse
Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, Die Keure, 2013, p. 390, nr. 45. Over de ETHOS-typologie
(Europese typologie over thuisloosheid en sociale uitsluiting op vlak van wonen), zie www.feantsa.org.
399
Al moet dit genuanceerd worden: een sociaal verhuurkantoor beschikt inderdaad over een bepaalde
duur over de huurwoning, maar deze huurovereenkomst stopt niet automatisch na 9 jaar. Indien de
eigenaar tevreden is, zal er voor hem geen reden zijn om de huurovereenkomst niet te verlengen.
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Vanuit de vaststelling dat de woonzekerheid bij sociale verhuurkantoren inderdaad minder
sterk is, moet het streven van een SVK-huurder om na verloop van tijd te verhuizen naar een
SHM-woning ondersteund worden. De SVK-huurder moet het recht hebben om zich kandidaat
te stellen voor een SHM-woning, ook al verblijft hij al in een sociale huurwoning. Niet alle SVKhuurders zullen echter willen doorstromen naar een SHM-woning: niet iedereen voelt zich thuis
in een klassieke sociale woning, SVK-woningen liggen meer verspreid (niet in grote
wooncomplexen) en SVK’s zetten meer in op woonbegeleiding, wat voor bepaalde huurders
aangewezen is. Toch worden huurders financieel gestraft wanneer zij kiezen om in een SVKwoning te blijven, zeker sinds de laatste wijziging van het huursubsidiestelsel. O.i. is dit niet de
beste beleidsvisie. Huurders moeten het recht hebben om via SVK-woningen door te stromen
naar een SHM-woning, maar mogen daar door het beleid niet toe aangespoord worden400.
179.
Terwijl de gerichtheid om de meest woonbehoeftigen een afwijkend toewijzingsregime
voor SVK-woningen kan rechtvaardigen, teneinde te garanderen dat effectief (enkel?) de meest
woonbehoeftigen instromen401, vormt dit geen rechtvaardiging voor het verschil in huurprijs
voor de SHM-huurder en de SVK-huurder. Het feit dat het sociaal verhuurkantoor zelf een
bepaalde prijs moet betalen aan de hoofdverhuurder is zoals gezegd vanuit het oogpunt van de
huurder niet relevant.
Hoewel het niet-gerechtvaardigde onderscheid tussen sociale huurders zich dus slechts op één
punt voordoet, is het wel wezenlijk voor de huurder.
180.
Tot slot dient de vraag gesteld te worden of er gerationaliseerd kan worden wanneer
SHM’s en SVK’s hun diensten samenvoegen. Zij kunnen dan bepaalde taken delen (bv.
herstellingswerken) waardoor er efficiënter kan gewerkt worden en overheadkosten worden
gereduceerd. SVK’s zijn bovendien traditioneel sterker in huurdersbegeleiding, waardoor die
vaardigheden gemakkelijker bij ‘moeilijke’ SHM-huurders kunnen ingezet worden. Ook langs de
kant van de kandidaat-huurder kan het een vereenvoudiging betekenen, wanneer hij door zijn
inschrijving zowel via het SHM-toewijzingssysteem als via het SVK-toewijzingssysteem in
aanmerking kan komen. De woonbehoeftige komt dan op de eerste plaats en de sociale
verhuurder bekijkt op welke manier hij de kandidaat-huurder het beste kan helpen. Bovendien
vergroot dit opnieuw de efficiëntie bij de sociale verhuurders: doordat de kandidaat-huurder
zich slechts éénmaal moet inschrijven, dient ook maar éénmaal nagegaan te worden of hij aan
de inschrijvingsvoorwaarden voldoet en moet slechts één sociale verhuurder bij actualisering
nagaan of de kandidaat-huurder nog steeds aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet. Op die
manier evolueren SHM’s en SVK’s naar ‘woonmaatschappijen’.
Het evolueren naar woonmaatschappijen is nu reeds een beleidsdoelstelling. In het systeem van
prestatiebeoordeling van de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt onder het prestatieveld
‘de interne werking en de financiële leefbaarheid’ onder meer vermeld ‘ernaar streven te
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De niet gesubsidieerde huurprijs bij SVK-woningen zal ook met de huursubsidie reeds in veel gevallen
een belangrijke stimulans zijn voor de SVK-huurder om zich kandidaat te stellen voor een SHM-woning.
Door na verloop van tijd de huursubsidie stop te zetten, wordt de SVK-huurder financieel zwaar gestraft
voor een eventuele keuze om in de SVK-woning te blijven.
401
Waarbij we de bemerking moeten maken dat (nog) niet in elke gemeente een SVK werkzaam is, dus dat
in de gemeenten zonder SVK een dergelijke voorrang voor de meest woonbehoeftigen niet aanwezig is.
Vanuit het grondrecht op wonen is dit niet aanvaardbaar. In de beleidsnota Wonen 2014-2019 wordt wel de
intentie geuit om hier aan tegemoet te komen (Parl.St. Vl.Parl., 2014-2015, nr. 135/1, 26).
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evolueren naar een echte woonmaatschappij’402. Deze operationele doelstelling wordt in het
draaiboek prestatiebeoordeling SHM’s403 omschreven als:
OD 5.5: De SHM streeft ernaar te evolueren naar een echte woonmaatschappij
Prestatie-indicatoren: geen
Vereiste voor SHM’s met huur- en/of koopactiviteiten:
De SHM streeft ernaar om te evolueren naar een ‘woonmaatschappij’ die meerdere activiteiten op
de woningmarkt uitvoert. Waar nodig werkt de SHM samen met andere woonactoren of bereidt zij
een fusie voor.
Vragen:
-

-

In welke mate en hoe werkt de SHM al samen met andere woonactoren (SHM’s, SVK’s,
Woningfonds…)?
Bestaat er een lokaal woonoverleg en, zo ja, rond wat wordt concreet samen gewerkt?
Is de SHM bereid zo nodig te opereren buiten haar werkgebied?
Is de SHM bereid om naast huur- ook koopactiviteiten te verrichten (of omgekeerd)? En wat
zijn de motieven om dit te doen of juist niet te doen? Welke inspanningen doet de SHM
daartoe?
Staat de SHM voldoende open om te werken aan haar zwakke punten via samenwerking en zo
nodig fusie?
Heeft de SHM in het verleden een fusie doorgemaakt? Zijn er fusieplannen?

Toelichting OD 5.5
De beleidsnota van de Vlaamse Regering 2009-2014 stelt dat samenwerkingsvormen tussen
huur-, koop- en kredietactiviteiten zullen worden gestimuleerd. Er moet – aldus
de beleidsnota – werk worden gemaakt van samenwerkingsverbanden. Dit wordt
aangeduid met het begrip “woonmaatschappij “. Huisvestingsmaatschappijen moeten
ernaar streven te evolueren naar echte woonmaatschappijen waarbij zowel het
werkingsgebied als de opsplitsing van huur- en koopmaatschappijen doorbroken wordt.
Doorgaans wordt hieronder ook verstaan dat de SHM op de sociale markt zowel huur- als
koopactiviteiten ontwikkelt en op termijn ook actief is op de private huurmarkt, naar
analogie met de werking van de SVK’s of in samenwerking met de sociale verhuurkantoren.
Dergelijke woonmaatschappijen kunnen ontstaan via samenwerking of fusie, of door
autonoom de activiteit te verbreden. Een ander aspect is dat de werking van de SHM zich
niet beperkt tot het bouwen en verhuren of verkopen van woningen. Ook doorverwijzing
naar andere aanbieders, naar welzijnsorganisaties en het aanbieden van sociale begeleiding
behoort tot de opdracht van een SHM.
In november 2012 wordt een onderzoek afgerond naar “Samenwerkingsmodellen voor een
402

Artikel 15, 5°, besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende
voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling
van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, B.S. 29
december 2010.
403
Bijlage I bij het ministerieel besluit van 5 juli 2012 houdende vaststelling van het draaiboek voor de
prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen, B.S. 10 augustus 2012.
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afgestemd stedelijk en stadsregionaal woonbeleid”. De resultaten van dit onderzoek zullen
meegenomen worden in de besluitvorming van de Vlaamse regering inzake de
woonmaatschappij.
De visitatiecommissie kan alvast peilen naar de bereidheid en de inspanningen van de SHM
om uit te groeien tot dergelijke “woonmaatschappij”. Samenwerking met welzijnsactoren
kwam al aan bod onder OD 4.4.

Ook op juridisch vlak lijken er op het eerste gezicht geen belemmeringen tegen een verregaande
samenwerking of fusie tussen SHM’s en SVK’s.
Dit lijkt bijgevolg een piste die o.i. verder onderzocht moet worden, wat in het kader van dit
onderzoek echter niet mogelijk was.

2.3.4. E EN IDEAAL TOEZICHT
181.
Het huidige toezicht bestaat uit enerzijds een klachtgestuurd toezicht (via het verhaal)
en een toezicht op eigen initiatief. Het toezicht is volledig in die zin dat alle verrichtingen van
de sociale verhuurders onder het toezicht vallen, gaande van het bijhouden van het
inschrijvingsregister tot de toewijzingen inclusief het toekennen van voorrang, de berekening
van de huurprijs, de kosten en lasten en het opzeggen van de sociale huurovereenkomst.
Het toezichtsregime hangt uiteraard ook samen met de regelgeving waarop toezicht moet
gehouden worden. Gelet op het quasi allesdekkende karakter van het sociaal huurstelsel zal het
toezicht in praktijk uitgebreid zijn.
Via het toezicht wenst de centrale overheid enerzijds te garanderen dat de burger dezelfde
rechtsbescherming geniet als werden de sociale huurwoningen door de overheid sensu stricto
aangeboden en anderzijds te verzekeren dat de ter beschikking gestelde middelen doelmatig
worden aangewend.
182.
Hoewel iedereen ‘weet’ wat onder toezicht wordt begrepen, lijkt het toch aangewezen
om het begrip bij aanvang van deze evaluatie te definiëren.
Een instrumentele definitie vinden we terug in een Nederlands rapport van de Tweede
Kamer404: “Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak
voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het
eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.” Deze definitie legt de nadruk op de
instrumenten waarover een toezichthouder beschikt: hij kan informatie opvragen (zo ook de
toezichthouder in de sociale huisvesting), hij dient op basis van de verkregen informatie een
oordeel te vormen (de toezichthouder in de sociale huisvesting maakt een
rechtmatigheidsoordeel) en tot slot dient hij te bepalen of hij moet tussenkomen (de
toezichthouder in de sociale huisvesting beschikt daarbij over een aantal instrumenten:
schorsing, vernietiging, ingebrekestelling, een punt op de agenda van de raad van bestuur
plaatsen waarover beraadslaagd moet worden,…).

404

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL, Toezicht op uitvoering publieke taken, vergaderjaar 19971998, 25.956, nr. 2, p. 8.
110

De instrumentele definitie focust echter niet op de functie van het toezicht. De aanwezigheid
van toezicht is niet zonder reden, zodat een functionele definitie van toezicht meer aangewezen
lijkt. Deze vinden we in een rapport van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid. Toezicht wordt er omschreven als “wettelijk gelegitimeerde beïnvloeding van
bepaalde aspecten van het gedrag van een rechtspersoon ten einde een maatschappelijk gewenst
handelingspatroon beter te bereiken”405. Deze definitie heeft als voordeel dat ze duidelijk de
functie van het toezicht voorop stelt: het toezicht in de sociale huisvesting wenst sturend te
werken en bij te dragen aan de verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor huurders en
kandidaat-huurders. Het uitgangspunt voor zowel de toezichthouder als de onder toezicht
staande actoren moet dus zijn dat het toezicht bijdraagt aan de verwezenlijking van het
grondrecht op wonen.
In het standaardwerk van MAST wordt het administratief of bestuurlijk toezicht omschreven als
“het geheel van de middelen waarover de toezichthoudende overheid beschikt, hetzij om de
organen van de gedecentraliseerde diensten te verplichten de wet na te leven en het algemeen
belang te eerbiedigen, hetzij om hun onwil te breken.”406 Het gaat hier dan over het traditioneel
hiërarchisch toezicht binnen de overheid sensu stricto, maar uit de elementen in deze definitie
kan ook de doelstelling van dit toezicht afgeleid worden, die eveneens van toepassing is op het
toezicht op privaatrechtelijke instellingen wanneer hen een taak van algemeen belang wordt
opgedragen.
183.
-

-

-

-

-

Toezicht kan verschillende vormen aannemen407.
Nalevings- en sanctionerend toezicht: het toezicht is voornamelijk gericht op de controle op
de naleving van het reglementair kader. Wanneer wordt vastgesteld dat het reglementair
kader niet (helemaal) wordt gevolgd, kan sanctionerend worden opgetreden.
Risicogericht toezicht: het toezicht wordt selectiever op basis van risicoanalyse en
risicoprofielen. Waar wordt ingeschat dat de risico’s groot zijn, wordt een verstrengd
toezicht aan de dag gelegd; waar wordt geoordeeld dat risico’s kleiner zijn, wordt minder
gecontroleerd. De praktische invulling verschilt heel sterk.
Metatoezicht/systeemtoezicht: deze vorm van toezicht gaat uit van de idee dat organisaties
zelf instaan voor kwaliteitsbewaking en dat de toezichthouder enkel beoordeelt of de
kwaliteitssystemen voldoende zijn. De verantwoordelijkheid komt dus meer bij de onder
toezicht staande actoren te liggen.
Privaat toezicht: het primair toezicht wordt uitbesteed aan private instellingen die kunnen
certificeren, goedkeuren, accrediteren,… De toezichthouder houdt toezicht op de private
instellingen.
Horizontaal toezicht: het horizontaal toezicht vertrekt vanuit zelfregulering van de onder
toezicht staande sectoren en vanuit vertrouwen. Vooraf krijgen de actoren zoveel mogelijk
vertrouwen, vrijheid en ruimte om de regels na te leven, maar wie nadien dat vertrouwen
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WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Toezien op publieke belangen. Naar een
verruimd perspectief op rijkstoezicht, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, www.wrr.nl, p. 30.
406
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 119, nr. 89.
407
We baseren ons voornamelijk op WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID,
Toezien op publieke belangen. Naar een verruimd perspectief op rijkstoezicht, Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2013, www.wrr.nl, p. 45 e.v.
111

blijkt te hebben beschaamd, wordt door de overheid streng aangepakt (“high trust, high
penalty”).
De verschillende vormen van toezicht kunnen elkaar overlappen; het ene sluit het andere niet
noodzakelijk uit. Een ideaal toezicht is een combinatie van meerdere toezichtsvormen.
Zo zal bv. nalevingstoezicht alleen te beperkt zijn. Hiermee zal de toezichthouder niet alle
aspecten van de sociale verhuring in het vizier hebben. Niet alle onbehoorlijke gedragingen zijn
immers inbreuken op regelgeving; er is ook onbehoorlijk gedrag buiten de kaders van wet- en
regelgeving, bv. klantonvriendelijke behandeling van (kandidaat-)huurders.
184.
Het toezicht op de sociale verhuurders ligt onder vuur. Twee gevallen illustreren dit:
volgens een directeur van een SHM verhindert de afdeling Toezicht een sociaal woonbeleid,
terwijl een vrederechter schreef: “Er is tussenkomst van een andere officiële instantie in dit
geding, die eigenlijk totaal onverantwoord is opgetreden en de bal compleet heeft misgeslagen door
blindelings de wet te willen toepassen zonder rekening te willen houden met de menselijke aspecten
in deze zaak, waaraan een dure en harde wet steeds per geval dient aangepast te worden.”408 De
toezichthouders van de afdeling Toezicht zijn vaak de ‘schietschijf’, terwijl zij de gedetailleerde
regelgeving trachten te handhaven en nauwelijks zelf over een appreciatiemarge beschikken.
Ook een geval dat leidde tot twee arresten van de Raad van State valt in dezelfde optiek te
situeren409: een sociale huurovereenkomst wordt op vordering van de sociale
huisvestingsmaatschappij ontbonden door de vrederechter wegens wanbetaling. De sociale
verhuurder laat het gezin (koppel + 4 kinderen) ondanks de ontbinding van de
huurovereenkomst in de woning en legt het gezin een afbetalingsplan op. Er wordt meegedeeld
dat na het volgen van het afbetalingsplan het gezin verder in de woning kan blijven, mede op
vraag van de burgemeester en het OCMW omdat er voor een gezin van 6 personen op de private
huurmarkt niet snel een alternatief kan gevonden worden. Deze beslissing wordt vernietigd
door toezichthouder aangezien de sociale huurovereenkomst reeds ontbonden was en het gezin
dus zonder recht noch titel in de sociale huurwoning verbleef. Volgens de toezichthouder kan
het gezin enkel met een nieuwe toewijzing overeenkomstig het Kaderbesluit Sociale Huur in de
sociale huurwoning blijven. De sociale verhuurder laat het gezin toch in de woning en
argumenteerde dat “een mogelijkheid voorzien dient te worden om menselijk op te treden indien
betrokkenen uiteindelijk hun goede wil tonen, ook al was de procedure voor uitzetting reeds
doorlopen”, waarna hij een administratieve geldboete van 5.000 euro opgelegd krijgt wegens
uitvoering van een vernietigde beslissing. Het beroep tot vernietiging van het opleggen van de
administratieve geldboete wordt afgewezen door de Raad van State. De vraag is of de sociale
huisvestingsmaatschappij de door haar beoogde menselijke oplossing niet binnen het regime
van het Kaderbesluit Sociale Huur had kunnen bekomen, m.n. door een versnelde toewijzing te
doen aan het gezin, nadat het zich opnieuw had ingeschreven als kandidaat-huurder en nadat
de bijzondere omstandigheden van sociale aard werden aangetoond.
185.
We stellen vast dat veel van de kritiek op het uitgeoefende toezicht wordt veroorzaakt
door het gedetailleerde karakter van de regelgeving en dat kritiek op handhaving van deze
gedetailleerde regelgeving eigenlijk neerkomt op kritiek op de gedetailleerde regelgeving zelf.

408
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Vred. Antwerpen (V), 28 februari 2012, nr. 843/2012, onuitg.
RvS 3 mei 2012, nr. 219.161 en RvS 1 oktober 2012, nr. 220.801.
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Daarmee sluit de kritiek dat het toezicht ‘onredelijk’ of ‘wereldvreemd’ is, aan bij gelijkaardige
kritiek die o.m. werd geuit op de Raad van State bij vernietigingen van stedenbouwkundige
vergunningen wegens procedurefouten (bv. de tramlijn in Wijnegem410 of het Deurganckdok411)
of de kritiek op de rechterlijke macht bij vrijspraak van daders wegens procedurefouten en bij
het zgn. Spaghetti-arrest van het Hof van Cassatie412. Telkens wordt kritiek geleverd op de
handhaver terwijl een (te) gedetailleerd en uitgebreid rechtstelsel vaak aan de grondslag van de
inbreuken ligt.
Ook hier kan een vereenvoudiging van het sociaal huurstelsel dus frustraties over het toezicht
voorkomen. Het toezicht kan dan over de inhoud gaan en moet minder betrekking hebben op
de letter van de regelgeving.
186.
Als uitvoerders van een overheidstaak of taak van algemeen belang staan sociale
verhuurders per definitie onder toezicht van de centrale overheid, waarbij er steeds een zeker
opportuniteitsoordeel zal zijn. Toezicht kan m.a.w. niet afgeschaft worden. Door het sociaal
huurstelsel te laten uitvoeren door private instellingen draagt de Vlaamse overheid immers de
eindverantwoordelijkheid niet over. De verwezenlijking van het grondrecht op wonen blijft in
de eerste plaats een zaak van het Vlaamse Gewest, dat daar ook kan op aangesproken worden.
Om die reden is het door het Vlaamse Gewest georganiseerde toezicht steeds ook een toezicht
op de opportuniteit, via de toezichthouder en – als beroepsinstantie – de Vlaamse minister
bevoegd voor Woonbeleid. Zoals eerder reeds aangehaald413 gaat het hier vaak over
beleidsgeschillen waarbij de beoordeling wordt afgestemd op het beleid dat de overheid ter zake
wil voeren. De oplossing van zo een beleidsgeschil wordt finaal overgelaten aan de politiek
verantwoordelijke zoals in casu de minister414. Zeker wanneer het sociaal huurstelsel minder
gedetailleerd zou worden en dus meer vrijheid zou laten aan de sociale verhuurders zal het
belang van het opportuniteitstoezicht nog toenemen. Het is normaal in de rechtstaat dat onder
toezicht staande actoren overruled kunnen worden door de toezichthoudende overheid (in
eerste instantie de centrale administratie, in beroep de bevoegde minister), die op haar beurt
onder het toezicht staat van de Raad van State. Dit laatste toezicht is echter marginaal, in die
zin dat de Raad van State enkel zal sanctioneren indien een beslissing kennelijk onredelijk is en
de Raad van State zich niet inlaat met beleidsgeschillen.
187.
Toezicht verschilt ook fundamenteel van visitatie of audit. Overeenkomstig artikel 22 en
27 van het Erkenningenbesluit415 wordt een visitatieraad samengesteld die visitaties uitvoert bij
de sociale huisvestingsmaatschappijen op basis van een door de minister vast te stellen
410
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draaiboek voor prestatiebeoordeling. Het systeem van prestatiebeoordeling heeft tot doel (i) de
SHM's in staat te stellen hun eigen prestaties te verbeteren; (ii) de minister alle relevante
informatie te verstrekken voor de Vlaamse beleidsbeoordeling; (iii) transparante en eenduidige
informatie over de werking van SHM's te verschaffen en (iv) de minister toe te laten de
prestaties van de SHM's te meten en te volgen416.
Daarmee hebben de visitaties als doel de algemene kwaliteit van de prestaties van de sociale
huisvestingsmaatschappijen te verbeteren, maar kan de visitatieraad niet optreden in geval van
concrete inbreuken. De visitatieraad kan daardoor niet de rol van toezicht opnemen in het
kader van de rechtsbescherming van de (kandidaat-)huurder. De visitatoren staan dus naast de
toezichthouders. Wel is er een potentieel risico op overlap tussen de werkzaamheden van de
visitatieraad en de toezichthouders417.
188.
Bij de bespreking van de regeling van het toezicht in het sociaal huurstelsel stonden we
reeds stil bij de rechtsfiguur van het verhaal. We stelden vast dat de regelgever voor een eigen
concept had gekozen418. Het is echter de vraag waarom werd gekozen voor een sui generisrechtsfiguur en of niet beter wordt aangesloten bij bestaande rechtsfiguren.
De bedoeling van het verhaal is om rechtsbescherming te bieden aan de kandidaat-huurder die
gegriefd wordt door een beslissing van een sociale verhuurder. De acht in artikel 30, eerste lid
van het Kaderbesluit Sociale Huur opgesomde categorieën van beslissingen waartegen verhaal
kan worden ingesteld, lijken ‘allesdekkend’ te zijn. Het is dan ook de vraag waarom er voor werd
gekozen om te werken via acht categorieën in plaats van in algemene bewoordingen te stellen
dat de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door een beslissing van de sociale verhuurder,
verhaal kan instellen419.
Daarnaast kan ook de vraag gesteld worden waarom werd gekozen voor het verhaal in de vorm
van een ‘second opinion’ in plaats van een standaard georganiseerd administratief beroep,
aangezien de gevolgen in de praktijk meestal hetzelfde zullen zijn. Het oordeel van de
toezichthouder is niet bindend, waardoor de verhuurder na het gegrond beoordelen van het
verhaal opnieuw dezelfde beslissing kan nemen (uiteraard met risico dat de toezichthouder die
beslissing dan vernietigt). Om de procedure te vereenvoudigen, kan overwogen worden dat
wanneer de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, hij zijn beslissing in de plaats kan
stellen van de beslissing van de sociale verhuurder. Ter vrijwaring van de belangen van de
sociale verhuurder kan worden voorzien in een beroepsmogelijkheid bij de minister van wonen.
Indien men de autonomie van de sociale verhuurder meer wil laten spelen420 of de sociale
verhuurder de kans wil geven om in geval van een terecht bezwaar zelf zijn beslissing te herzien
(filosofie die ook het Klachtendecreet en het Ombudsdecreet hanteren), kan men voorzien dat
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ofwel de huurder eerst bij de sociale verhuurder zelf verhaal instelt en bij afwijzing bij de
toezichthouder421, ofwel het verhaal bij de toezichthouder wordt ingediend, waarna deze het
verhaal aanhangig maakt bij de raad van bestuur van de verhuurder, die dan een nieuwe
beslissing moet nemen. De kandidaat-huurder kan dan beroep instellen tegen de nieuwe
beslissing bij de toezichthouder. Hierdoor wordt een evenwicht gevonden tussen enerzijds de
verplichting voor de overheid om te voldoen aan de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van het grondrecht op wonen en anderzijds het respect voor het privaatrechtelijke
karakter van de sociale verhuurder422.

2.3.5. R ESULTAAT : EEN NIEUW SOCIAAL HUURSTELSEL ?
189.
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen moet getracht worden een
vernieuwd sociaal huurstelstel voor te stellen dat een oplossing biedt voor de gesignaleerde
knelpunten.
Zoals eerder aangehaald lijkt een echte kaderregeling niet aangewezen wegens te weinig
rechtszekerheid en daardoor te veel kans op interpretatiegeschillen. Wel moet het de
betrachting van de centrale overheid zijn om bij het sturen van de private instellingen de
hoofdlijnen te bepalen en deze niet volledig zelf in te vullen. Binnen vooraf bepaalde grenzen
moet vrijheid gelaten worden aan de sociale verhuurders. Dit sluit aan bij de roep naar meer
vrijheid en autonomie voor de sociale verhuurders423. Bij een dergelijk stelsel hoort een
volwassen toezichtssysteem, waarin een toezichthouder de invulling van de discretionaire
bevoegdheid van de sociale verhuurder kan toetsen, inclusief beroepsmogelijkheden bij de
minister en ultiem de Raad van State. Een dergelijk systeem is o.i. te verzoenen met de functie
van de sociale huur als sociaal vangnet.
De uitgangspunten daarbij zijn:
-

-

Het sociaal huurstelsel moet op bepaalde plaatsen ruimte laten aan de verhuurder om
binnen zijn opdracht van algemeen belang de sociale verhuring te regelen. Deze vrijheid
moet gedifferentieerd worden: autonomie waar het kan, begrensd waar het moet (punt
2.3.5.1).
De deregulering mag geen afbreuk doen aan de bescherming van de woonbehoeftige
(kandidaat-)huurder (punt 2.3.5.2).
Een autonome beslissingsbevoegdheid voor de sociale verhuurders is enkel mogelijk indien
alle sociale verhuurders professionele organisaties zijn (punt 2.3.5.3).
De autonome beslissingsbevoegdheid van de sociale verhuurders houdt niet in dat zij van
elk toezicht ontheven zijn. Een centraal aangestuurd toezicht dient zich te richten op de
invulling door de sociale verhuurder van zijn taak van algemeen belang (punt 2.3.5.4).
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We gaan hier nu dieper op in en voegen er tot slot nog enkele belangrijke aandachtspunten aan
toe (punt 2.3.5.5).

2.3.5.1. GEDIFFERENTIEERDE EN GEKADERDE VRIJHEDEN VOOR DE SOCIALE VERHUURDER
190.
De vraag naar vrijheid in het sociaal huurstelsel wordt ingegeven door het gegeven dat
de regelgever op voorhand en van afstand nooit kan voorzien welke individuele, specifieke
gevallen zich in de praktijk zullen voordoen. Alleen het met uitvoering belaste orgaan (in casu
de sociale verhuurder) is redelijkerwijs in staat een volledige afweging van alle in een concrete
casus relevante belangen te maken. Daarvoor is dus (genormeerde) beleidsvrijheid nodig424.
Zoals eerder gesteld werd in het huidige sociaal huurstelsel een niet-voorziene situatie
opgevangen met nieuwe regels om aan die niet-voorziene situatie tegemoet te komen. Dit leidde
o.m. tot de grote mate van detail.
Daarnaast wordt de vraag naar strikte reglementering van het sociaal huurstelsel ingegeven door
de bescherming tegen willekeur van de (kandidaat-)huurder en zijn eis naar rechtszekerheid.
Tegelijk ook moeten strikte regels verzekeren dat de sociale huurwoningen – gelet op hun
beperkt aantal – worden voorbehouden voor de meest woonbehoeftigen.
Een modern en verantwoordelijk sociaal huurstelsel moet daarom flexibel en eenvoudig
toepasbaar zijn voor de sociale verhuurder en moet voldoende zekerheid en duidelijkheid
bieden voor de (kandidaat-)huurder. Het stelsel moet dus een evenwicht zoeken tussen
voldoende vrijheid om in concrete situaties een eerlijke en rechtvaardige oplossing te bieden en
voldoende rechtszekerheid, wat een zekere rigiditeit vraagt.
191.
Dat houdt in dat op bepaalde essentiële vlakken het stelsel zeer sturend zal zijn en
weinig vrijheid zal laten aan de sociale verhuurders (bv. bepaling van de huurprijs), terwijl op
andere vlakken de rechtsverhouding tussen de sociale verhuurder en huurder niet bijzonder
moet geregeld worden, waardoor teruggevallen wordt op het gemene woninghuurrecht (bv.
plaatsbeschrijving). Daarnaast kan op bepaalde plaatsen het stelsel de regel voorschrijven, maar
met de mogelijkheid voor de sociale verhuurder om in bepaalde gevallen af te wijken.
Een voorbeeld van een dergelijke moderne en verantwoordelijke bepaling vinden we nu al in
artikel 98, § 1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode: bij overlijden van de laatste huurder
categorie a en b wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden, maar indien zich nog
een huurder categorie c in de woning bevindt, vindt de ontbinding van de huur plaats op de
laatste dag van de zesde maand die volgt op de datum van het overlijden. De verhuurder kan om
billijkheidsredenen beslissen om de voormelde termijn te verlengen tot maximaal vijf jaar. Hier
wordt dus aan de sociale verhuurder de beoordelingsmarge gegeven om al dan niet de
opzeggingstermijn te verlengen, rekening houdende met de concrete situatie en gemotiveerd
vanuit de billijkheid. De centrale overheid legt de regel vast, maar laat aan de sociale verhuurder
de mogelijkheid om vanuit de billijkheid af te wijken van deze regel om onrechtvaardige en
asociale gevolgen van de regel te vermijden. De regel is op zich terecht, maar kon in sommige
concrete gevallen ongewenste gevolgen hebben. Door een afwijkingsmogelijkheid in te bouwen,
worden deze ongewenste gevolgen vermeden.
192.
Een minder gedetailleerd sociaal huurstelsel zal onvermijdelijk op bepaalde plaatsen
lacunes in de regelgeving doen ontstaan. Dit hoeft niet problematisch te zijn. Deze lacunes
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dienen dan door de sociale verhuurder ingevuld te worden vanuit zijn opdracht van algemeen
belang (afweging van het concrete belang van de (kandidaat-)huurder in kwestie en het
abstracte belang van alle (kandidaat-)huurders), de doelstellingen van de sociale huur en de
beginselen van behoorlijk bestuur. Voor sociale verhuurders die deze vrijheid en de bijhorende
belangenafweging niet gewoon zijn, kan dit aanvankelijk onwennig aanvoelen. Voldoende
ondersteuning is daarbij noodzakelijk. In de eerste fase zal bij de invulling van de
appreciatieruimte mogelijks worden teruggegrepen naar de oude, gedetailleerde regelgeving.
Voor zover er in het vernieuwde sociaal huurstelsel niet uitdrukkelijk van werd afgeweken, hoeft
dit geen probleem te zijn.
Hierbij is wel van belang er over te waken dat het sociaal huurstelsel voldoende transparant
blijft voor de betrokken actoren. Daarbij gaat het over de (kandidaat-)huurder die moet kunnen
inschatten hoe de sociale verhuurder deze vrijheden vanuit de opdracht van algemeen belang
zal invullen, maar eveneens over de sociale verhuurder die moet kunnen inschatten hoe de
toezichthoudende overheden diens vrijheid zullen invullen. Een minder gedetailleerd sociaal
huurstelsel zal dus onvermijdelijk aangevuld moeten worden met soft-law die richting geeft over
de invulling van beleidsvrijheid door de betrokken actoren. Dit wil niet zeggen dat alles even
strak en gedetailleerd geregeld wordt als in het huidige Kaderbesluit Sociale Huur, aangezien
deze soft-law enkel richtinggevend is en niet minutieus voorschrijft hoe in elk geval gehandeld
moet worden. Er zal vooral de geest van de regelgeving worden omschreven, eerder dan de
letter ervan. Ook kan vanuit de geest van regelgeving gemakkelijker worden ingespeeld op nietvoorziene gevallen, waardoor voor deze gevallen toch een sociale oplossing kan worden
bekomen (wat nu binnen het strakke kader in bepaalde gevallen niet mogelijk is).
193.
Bij het bepalen van het evenwicht tussen voldoende sturing en voldoende vrijheid moet
vertrokken worden van de functie van het sociaal huurstelsel als instrument om huisvesting te
verschaffen aan diegenen die daar op eigen kracht niet toe in staat zijn. Dit wil zeggen dat
verzekerd moet worden dat de sociale huurwoningen worden toegewezen aan de meest
woonbehoeftigen en de sturing op dat vlak strikt zal moeten zijn. Zoniet bestaat het risico dat
het sociaal huurstelsel de functie van sociaal vangnet niet meer vervult. Zoals we eerder stelden
dwingt het grondrecht op wonen de overheid op basis van de huidige omvang van het sociaal
huurpatrimonium tot een beperking van de toegang tot de sociale huur in functie van
woonbehoeftigheid. Op dit vlak kan dus geen vrijheid aan de sociale verhuurder toegelaten
worden.
194.
Het is de vraag of er in dit vernieuwd sociaal huurstelsel ruimte is voor lokale invulling,
gelet op het beperkte aanbod sociale huurwoningen. Er worden terecht kritische
kanttekeningen gemaakt bij het instrument van de lokale toewijzingsreglementen425. De
Vlaamse Wooncode bepaalt de doelstelling, met name de realisatie van het grondrecht op
wonen voor iedereen met bijzondere aandacht voor de meest behoeftige doelgroepen. Deze
centrale doelstelling moet ook op lokaal vlak – in elke gemeente – gerealiseerd kunnen worden.
De woonproblematiek overstijgt vaak de grenzen van de eigen gemeente en bovendien kan een
gemeentelijke maatregel gevolgen hebben voor andere gemeenten. Er wordt gevreesd dat
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andere belangen zouden kunnen spelen dan het prioritair toewijzen van woningen aan de meest
woonbehoeftigen.
Lokale invulling van het sociaal huurstelsel kan weliswaar het draagvlak vergroten, maar werkt
voor een kandidaat-huurder zeer beperkend: hij kan worden voorbij gestoken door iemand met
dezelfde woonbehoeftigheid, maar iemand die toevallig langer in de gemeente woont, mobiliteit
wordt beperkt uit vrees een gunstige plaats op wachtlijst of (voor zittende huurder) de woonst
te verliezen en het sociaal huurstelsel wordt opnieuw gedetailleerder en ingewikkelder voor
zowel de sociale verhuurder als de (kandidaat-)huurder.
Er dient een duidelijk verschil gemaakt te worden tussen een sociaal huurstelsel met meer
autonomie voor de sociale verhuurder om in concrete gevallen invulling te geven aan de regels
(dit blijft een centraal aangestuurd huurstelsel) en een regeling waarbij de lokale overheden de
mogelijkheid hebben om eigen regels toe te voegen aan het sociaal huurstelsel, waarmee de
autonomie voor de sociale verhuurder opnieuw wordt beperkt en dus deels afbreuk wordt
gedaan aan het streven naar meer autonomie voor de sociale verhuurder. Zoals eerder gesteld
dragen lokale toewijzingsreglementen bij aan het gedetailleerde karakter van het sociaal
huurstelsel en maken zij dit stelsel voor sociale verhuurders met een werkingsgebied dat
meerdere gemeenten omvat nodeloos complex.
Er dient dus o.i. kritisch nagegaan te worden of in een vernieuwd sociaal huurstelsel de
mogelijkheden voor lokale invulling (in deze vorm) behouden moeten blijven. Het uitgangspunt
voor het toekennen aan de gemeente van bevoegdheden om de toewijzingsregels lokaal te
kunnen aanvullen, moet zijn dat de lokale situatie bijzonder is zodat de toewijzingsregels op
Vlaams niveau niet volledig geschikt zijn. Bepaalde doelstellingen (bv. aandacht in een lokaal
toewijzingsreglement voor bepaalde doelgroepen zoals ouderen, voorrang in een intern
huurreglement voor kandidaat-huurders die nog geen sociale huurder zijn bij een sociale
huisvestingsmaatschappij,…) kunnen mogelijks opgenomen worden in het algemeen (Vlaamse)
sociaal huurstelsel, terwijl invullingen die geen betrekking hebben op de woonnood van de
betrokkene gelet op de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof niet te
rechtvaardigen zijn. Bijgevolg blijft dan enkel ruimte over voor zeer specifieke doelgroepen die
omwille van hun specifiek karakter niet in het algemeen sociaal huurstelsel opgenomen worden.
195.
Een laatste element heeft betrekking op het te maken onderscheid tussen de
verschillende types van sociale verhuurders. Zoals we eerder schreven is een actorgerichte
benadering moeilijk te rechtvaardigen vanuit het standpunt van de woonbehoeftige (kandidaat)huurder. Enkel voor de toewijzing door sociale verhuurkantoren kan nog een onderscheid
gemaakt worden.

2.3.5.2. DEREGULERING ZONDER VERMINDERING VAN DE BESCHERMING VAN DE (KANDIDAAT-)HUURDER
196.
Het terugdringen van het gedetailleerde regelgevend kader en het vergroten van de
autonomie voor de sociale verhuurder mag niet tot gevolg hebben dat de rechtsbescherming van
de (kandidaat-)huurder vermindert. De (kandidaat-)huurder is voor het verwezenlijken van zijn
huisvestingsbehoefte aangewezen op de sociale huur en zit dus in een afhankelijke positie. Bij
het bepalen van de aspecten van vrijheid dient daarom steeds de positie van de (kandidaat)huurder in het achterhoofd gehouden te worden. Zoals gezegd kan er geen onbeperkte vrijheid
toegelaten worden op de essentiële aspecten van de sociale huur.
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197.
Rechtsbescherming houdt in dat de (kandidaat-)huurder voldoende kan opkomen tegen
beslissingen die zijn rechtstoestand raken. Naast de algemene figuren van rechtsbescherming
(bv. een procedure bij de vrederechter) moeten gelet op de a priori zwakke positie van de
(kandidaat-)huurder ook bijzondere instrumenten van rechtsbescherming worden voorzien
(zoals het verhaal).
Een voldoende rechtsbescherming van de (kandidaat-)huurder houdt ook in dat zijn
bescherming niet enkel aan hemzelf wordt overgelaten, maar dat hij daarvoor ook kan rekenen
op een onafhankelijke overheidsinstantie, zoals de toezichthouder. Het is daarbij van belang
rekening te houden met het feit dat niet iedereen over voldoende ‘bureaucratische
competenties’ beschikt om zelf zijn rechtsbescherming te organiseren en het recht te
mobiliseren om beschermd te worden426.
Indien bv. een sociale verhuurder een ongeldige huuropzegging betekent, zou men kunnen
stellen dat de algemene figuren van rechtsbescherming volstaan: indien de huurder niet ingaat
op de ongeldige huuropzegging zal de sociale verhuurder zich tot de vrederechter moeten
wenden waar de huurder dan alle argumenten kan aanvoeren en een effectief ongeldige
huuropzegging door de vrederechter niet toegestaan zal worden. Toch lijkt ons dit vanuit het
grondrecht op wonen niet voldoende. In de eerste plaats zullen sommige huurders er van
uitgaan dat een door de sociale verhuurder gegeven huuropzegging steeds rechtsgeldig is en
zullen zij deze dus respecteren. Anderen zullen vrezen voor een gerechtelijke procedure of
terugdeinzen voor de mogelijke financiële implicaties en eveneens de huuropzegging
respecteren. Het grondrecht op wonen van deze huurders is dus onmiskenbaar aangetast.
Daarnaast dient vermeden te worden dat (kandidaat-)huurders zich moeten verdedigen tegen
onterechte beslissingen van sociale verhuurders. Anders dan bij private verhuurders, maken
sociale verhuurders deel uit van de overheid in brede zin en dient de overheid mechanismen te
voorzien waarbij dergelijke ‘fouten’ zelf rechtgezet worden. Dit sluit aan bij behoorlijk bestuur
en zeker wanneer dat bestuur ertoe strekt een grondrecht te verwezenlijken.
198.
Rechtsbescherming van de (kandidaat-)huurder houdt ook in dat kan worden
opgetreden en ook effectief wordt opgetreden tegen diegenen die misbruik maken van het
sociaal huurstelsel. De sociale huur als instrument om het grondrecht op wonen te
verwezenlijken steunt immers op het respecteren van evenwichten en het afwegen van
verschillende grondrechten. Om het sociaal huurstelsel in stand te houden moet daarom
opgetreden worden tegen misbruiken. Het sociaal huurstelsel dient dus ook de instrumenten te
bevatten voor de sociale verhuurders om dit te kunnen doen (bv. tegen domiciliefraude). Sociale
verhuurders dienen ook effectief op te treden tegen misbruiken, aangezien dit mee de
bescherming uitmaakt van de correcte sociale huurder427. Uiteraard dient het concrete optreden
tegen misbruiken gebaseerd te zijn op de beginselen van behoorlijk bestuur, dus voldoende
zorgvuldig, evenredig,…
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2.3.5.3. AUTONOME BESLISSINGSBEVOEGDHEID IMPLICEERT PROFESSIONELE SOCIALE VERHUURDERS
199.
Een autonome beslissingsbevoegdheid voor de sociale verhuurders is enkel mogelijk
indien alle sociale verhuurders professionele organisaties zijn428. Een grotere
beslissingsbevoegdheid voor sociale verhuurders impliceert dat zij in staat zijn om deze vrijheid
op een correcte manier in te vullen, rekening houdende met de taak van algemeen belang en de
beginselen van behoorlijk bestuur. Dit impliceert dat zij in staat zijn om een afweging te maken
van de concrete rechtsregel, de doelstelling van de concrete rechtsregel en de toepassing ervan
op het concrete geval. Dit impliceert ook dat de interne organisatie van de sociale verhuurder
dermate is uitgewerkt dat objectieve beslissingen kunnen worden genomen (o.m. de eis tot
functiescheiding) en dat het eerstelijnstoezicht op het handelen binnen de sociale verhuurder
zelf wordt uitgeoefend429. Schaalgrootte van de sociale verhuurder zal daarbij een belangrijke rol
spelen. Ook de activiteiten van de toezichthouders moeten kansen geven aan de sociale
verhuurders om hun handelen bij te sturen en te professionaliseren.
In het rapport van het Steunpunt Ruimte en Wonen uit 2011 over het toezicht op de
woonactoren wordt gesteld dat op dat ogenblik vermoedelijk niet alle sociale
huisvestingsmaatschappijen de autonomie aankunnen430. Wij hebben geen onderzoek gedaan
naar de huidige stand van zaken. De Vlaamse overheid nam maatregelen om verdere
professionalisering van sociale huisvestingsmaatschappijen te bereiken via de
prestatiebeoordeling van de sociale verhuurders door de visitatiecommissie431. De beleidsnota
Wonen 2014-2019 zet verder in op een minimale schaalgrootte voor sociale
huisvestingsmaatschappijen; de doelstelling is dat elke SHM minimaal 1.000 huurwoningen in
beheer heeft432. Wat betreft de sociale verhuurkantoren staat schaalvergroting voorop in het
Erkenningenbesluit van 20 juli 2012433.

2.3.5.4. EEN CENTRAAL AANGESTUURD TOEZICHT GERICHT OP DE CONTROLE VAN DE TAAK VAN ALGEMEEN
BELANG
A.

A LGEMEEN

200.
De principiële autonomie van sociale verhuurders verhindert niet dat zij onderworpen
worden aan administratief toezicht434. Het enkel beloven van vrijheid aan de sociale verhuurders
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is niet mogelijk. Professioneel handelen veronderstelt altijd standaarden en regels435. Van belang
is dat die standaarden voldoende gekend en gedragen zijn.
201.
Het toezicht speelt in de eerste plaats een belangrijke rol in de bescherming van de
(kandidaat-)huurder. Zoals eerder gesteld is overheidstoezicht essentieel in het kader van de
verwezenlijking van het grondrecht op wonen van de (kandidaat-)huurder en kan zijn
bescherming niet louter op hemzelf afgewenteld worden. Een sociaal huurstelsel zonder
overheidstoezicht zal dus in strijd zijn met het grondrecht op wonen. Zoals gesteld blijft de
overheid ook bij het toevertrouwen van bepaalde taken van algemeen belang aan
privaatrechtelijke instellingen de eindverantwoordelijke. Binnen de beleidsmarge waarover de
overheid beschikt om de wijze te kiezen om het grondrecht op wonen te realiseren, kan zij er bij
het aan private instellingen overdragen van de taak om sociale verhuur te organiseren niet voor
kiezen geen toezicht te voorzien.
Toezicht moet ook de uniformiteit en eenheid van het sociaal huurstelsel bewaren. Zeker
wanneer het sociaal huurstelsel minder gedetailleerd en uitgewerkt wordt is het bewaken van de
algemene lijn noodzakelijk. Onbehoorlijke invullingen van de autonomie kunnen
gesanctioneerd worden door de toezichthouder. Wel kan het toezicht zich daardoor meer
richten op die opdracht van algemeen belang en minder op de naleving van de procedure of de
detailbepalingen.
Daarnaast vervult het toezicht een essentiële rol in de controle op de correcte aanwending van
de overheidsmiddelen die naar de sociale huursector vloeien. Dit reikt verder dan de concrete
rechtsverhouding tussen sociale verhuurder en (kandidaat-)huurder, maar heeft er uiteraard
ook rechtstreeks invloed op.
202.
Toezicht heeft ook steeds een ‘lerende functie’ in zich. Toezicht mag niet beperkt
worden tot een handhavingsfunctie (nalevingstoezicht), maar is ook steeds gericht op
kwaliteitsverbetering. Dit zowel op micro- als op macroniveau. Uit de interventies van de
toezichthouder moet de onder toezicht staande kansen grijpen om de werking en de kwaliteit
van de werking te verbeteren, terwijl uit het totale interventiebeeld van de toezichthouders door
het beleid lessen kunnen getrokken worden waar dat beleid mogelijks bijgestuurd moet worden.
Een strikte scheiding tussen kwaliteits- en nalevingstoezicht is in de praktijk moeilijk te maken.
Bovendien dreigt de lerende functie van het toezicht vaak ondergesneeuwd te geraken door de
vertroebeling van de relatie tussen toezichthouder en sociale verhuurder. De uitvoering van de
handhavingsfunctie van toezicht leidt tot een afstandelijkere relatie met het werkveld en een
juridisering van de toezichtsrelatie, waarbij sociale verhuurders zich juridisch gaan wapenen om
het oordeel en de bijbehorende sancties van de toezichthouder aan te vechten bij de minister of
de Raad van State. De lerende functie van toezicht is dan ver weg.
De lerende functie is in het Vlaamse sociaal huurstelsel grotendeels overgenomen door de
visitatieraad. Er ontstaat het gevoel dat de toezichthouder gericht is op het afrekenen en
naleving en de visitatieraad op leren. Terwijl de toezichthouder de straffende criticus is, is de
visitatieraad een kritische vriend. Het toezicht moet dus meer gedragen worden.
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203.
Van belang is ook te weten wat onder toezicht staanden beweegt of verhindert om het
gewenste gedrag436 te vertonen. Het gaat er immers om via het optreden van de toezichthouder
het gewenste gedrag te bekomen. Voor zover onvoldoende kennis van of te ingewikkelde
regelgeving aan de basis ligt, zou daar aan verholpen moeten kunnen worden door het sociaal
huurstelsel eenvoudiger te maken. Voor zover de wens om sociale oplossingen te bekomen aan
de basis ligt, zou dit ook verholpen moeten kunnen worden door het sociaal huurstelstel aan te
passen en op bepaalde plaatsen meer vrijheid te voorzien, waardoor sociale oplossingen binnen het uitgewerkte kader - mogelijk moeten zijn.
Verder onderzoek op dit punt zou kunnen achterhalen wat er leeft in de sector en wat de
onuitgesproken regels en contextfactoren zijn die het gewenste gedrag bemoeilijken of
verhinderen.
204.

De mate van toezicht is zoals gezegd bron van discussie.

Bij het bepalen van de mate van toezicht botst men snel op de ‘toezichtsparadox’: het streven
naar minder toezicht als zich gedurende enige tijd geen incidenten voordoen in een sector
(meer eigen verantwoordelijkheid, minder bureaucratie, en bezuiniging) en naar meer toezicht
na incidenten (uitgebreider, intensiever en strenger)437. Toezicht gaat ook gepaard met sterk
uiteenlopende verwachtingen. Burgers verwachten dat het toezicht zorgt voor maximale
veiligheid en optimale kwaliteit van de dienstverlening. Politiek en bestuur verwachten dat het
toezicht vooral de naleving van wet- en regelgeving bevordert, mistoestanden op tijd aan de
kaak stelt, maar ook dat het weinig kost. De onder toezicht staande instellingen streven naar
autonomie en naar een toezicht dat zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt door bureaucratische
regels en procedures, maar verwachten ook dat de toezichthouder ‘rotte appelen’ uit de sector
aanpakt en gelijke voorwaarden voor optreden creëert.
Met deze toezichtsparadox en de uiteenlopende verwachtingen is het moeilijk om een gedragen
toezichtssysteem te creëren.
205.
De essentiële vraag bij het bepalen van de mate van toezicht is welke zekerheid op een
waterdicht systeem men wenst. Aan het ene uiterste situeert zich de wens naar ultieme
zekerheid, waarvoor men aanzienlijke middelen inzet, terwijl het andere uiterste wordt gevormd
door een systeem zonder toezicht waardoor uiteraard geen enkele zekerheid kan geboden
worden. Het ideale toezichtssysteem zal zich uiteraard ergens daartussen bevinden. De vraag
kan bovendien beantwoord worden vanuit het resultaat of vanuit de in te zetten middelen.
Indien men een bepaalde mate van zekerheid wenst, hoeveel publieke middelen wil men daar
dan in investeren en welke lasten mogen daarmee gepaard gaan? Als men er weinig in wil
investeren of er weinig lasten bij wil, is men dan bereid te aanvaarden dat er uitschuivers
kunnen zijn? Zo ja, kunnen we dat dan tolereren vanuit het grondrecht op wonen (bv. een
kandidaat-huurder die daardoor x maanden langer op een toewijzing moet wachten omdat aan
anderen onterechte toewijzingen werden verleend)? Veroorzaakt toezicht op de sociale
verhuurders enkel (administratieve) lasten in hoofde van die sociale verhuurders of draagt dit
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toezicht effectief bij tot de verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor de (kandidaat)huurder en de leefbaarheid van het sociaal huurstelsel?
De maatschappelijke meerwaarde van de toezichthouder ligt in de rechtsbescherming die de
toezichthouder biedt aan de (kandidaat-)huurder. Wanneer de toezichtsfunctie wordt bekeken
vanuit een economische invulling en in termen van kosten en opbrengsten, is de
rechtsbescherming die geboden wordt aan de zwakke (kandidaat-)huurder een duidelijke en
belangrijke opbrengst.
206.
Bij het bepalen van de last die men wil tolereren in ruil voor een correct toezicht dient
rekening gehouden te worden met het feit dat het onderscheidend vermogen van toezicht nooit
perfect kan zijn438. Het onderscheidend vermogen is de mate waarin het toezicht onderscheid
kan maken tussen situaties waarbij toezichtsinterventies wel en niet nodig zijn. Er zijn daarbij
vier situaties mogelijk:
1.
2.
3.
4.

Interveniëren in situaties waar interventie nodig was: terecht positief handelen.
Niet interveniëren in situaties waar interventie nodig was: fout negatief handelen.
Interveniëren in situaties waar interventie niet nodig was: fout positief handelen.
Niet interveniëren in situaties waar interventie niet nodig was: terecht negatief
handelen.

In de ideale toezichtswereld komen situaties 2 en 3 niet voor. Zoals gezegd is het
onderscheidend vermogen van toezicht niet perfect.
Het zijn vooral de situaties waarin geïntervenieerd werd, hoewel dat niet nodig was (situatie 3),
die wrevel opwekken en bijdragen tot de indruk dat toezicht te veel lasten en kosten
veroorzaakt. Bij het ontstaan van die indruk wordt de mate waarin terecht niet werd
opgetreden (situatie 4) meestal niet betrokken, aangezien deze situatie het minst zichtbaar is.
Bovendien is voor het kunnen maken van de beoordeling of een toezichthouder al dan niet zal
optreden, wat dan in principe tot situatie 1 of 4 zal leiden, een voldoende kennis van de actor
nodig. De toezichthouder moet zich bij het maken van die beoordeling immers kunnen baseren
op objectieve gegevens en feiten. Ook dit veroorzaakt een administratieve last of kost voor de
actoren, zoals het overmaken van verslagen van de raad van bestuur, boekhoudkundige
documenten,… Dus zelfs in de situatie waarin het onderscheidend vermogen van de
toezichthouder perfect zal zijn, is er een ‘basislast’ aan het toezicht verbonden439.
207.
Wat betekenen deze algemenere beschouwingen nu concreet voor het uit te werken
toezichtsstelsel? We bespreken achtereenvolgens de rol van gedogen binnen het toezicht (punt
b), de rol van de billijkheid binnen het toezicht (punt c), een veralgemeende
beroepsmogelijkheid voor de (kandidaat-)huurder (punt d) en de optie van vrijheid voor de
verhuurder, gekoppeld aan een gedifferentieerd toezichtssysteem (punt e). We besluiten met
twee voorstellen voor een meer gedragen toezicht (punt f).
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B.

D E ROL VAN GEDOGEN BINNEN HET TOEZICHT

208.
De mate waarin toezicht wordt gehouden op sociale verhuurders wordt voor een deel
bepaald door de vraag of er vanuit het bestuursrecht of vanuit hogere rechtsregels een plicht tot
handhaven bestaat. Heeft de toezichthouder de verplichting om op te treden bij het vaststellen
van inbreuken of kan hij ook beslissen om bepaalde inbreuken te gedogen?
Voorafgaand moeten we uiteraard vaststellen dat er in de praktijk altijd in mindere of meerdere
mate een vorm van gedogen zal zijn, doordat de toezichthoudende ambtenaren niet van alle
inbreuken op de hoogte zullen zijn.
209.
In de eerste plaats speelt voor die handelingen die als misdrijf worden gekwalificeerd
artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, op basis waarvan ambtenaren die kennis krijgen
van misdrijven deze moeten doorgeven aan het parket van de procureur des Konings.
Wat betreft de sociale huur werd in artikel 102bis, § 9 van de Vlaamse Wooncode twee
misdrijven ingeschreven, nl. domiciliefraude en verhindering van toezicht.
Op beide vlakken is dus geen ruimte voor gedogen. Eventueel vastgestelde inbreuken moeten
gemeld worden aan het openbaar ministerie. Desgewenst kan een zeer summiere melding
gedaan worden; de bevoegde parketmagistraat is dan op de hoogte en heeft de mogelijkheid om
de melding verder te (laten) onderzoeken.
210.
Buiten de gevallen van domiciliefraude en verhindering van toezicht lijkt er op basis van
het bestuursrecht geen algemene verplichting te zijn om te handhaven. Het bestuursrecht kent
het traditioneel onderscheid tussen gebonden bevoegdheden en discretionaire
bevoegdheden440. In geval van gebonden bevoegdheid beschikt het bestuur niet over enige
vrijheid bij het nemen van een beslissing; de wet bepaalt de inhoud of het voorwerp van de
beslissing die het bestuur moet nemen zodra de gestelde voorwaarden zijn vervuld, waardoor er
slechts één wettige beslissing mogelijk is. Bij een discretionaire bevoegdheid beschikt het
bestuur wel over een beleids- en beoordelingsvrijheid en kan het binnen de grenzen van
behoorlijk bestuur een vrije beslissing nemen. Binnen deze grenzen zijn meerdere beslissingen
mogelijk; de rechterlijke controle daarop is slechts marginaal441.
Op basis van deze beschrijving dient besloten te worden dat handhaven behoort tot de
discretionaire bevoegdheden van een bestuur en dat het bijgevolg binnen de grenzen van
behoorlijk bestuur kan oordelen om niet te handhaven442. Dit hangt samen met het feit dat
steeds ook de vraag speelt naar evenredigheid en gepastheid van (bestuurlijk) handhaven.
De discretionaire bevoegdheid van toezichthoudende overheden in het kader van het algemeen
administratief toezicht werd reeds bevestigd door de Raad van State443 en ook wat betreft het
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toezicht door de toezichthouders in de sociale huisvesting spreekt de Raad van State over een
“facultatief, termijngebonden bestuurlijk toezicht”444.
211.
Niet-handhaven kan problematisch aanvoelen en wordt in Nederland soms ‘het betonrot
van de rechtsstaat’ genoemd445. Gedogen kan de naleving van normen schaden, de
geloofwaardigheid van de overheid ondermijnen en slachtoffers maken onder degenen die het
meest op de bescherming van de overheid zijn aangewezen.
Het weze benadrukt dat hoewel er op basis van het bestuursrecht geen algemene verplichting
tot handhaving bestaat, dit niet betekent dat er in concrete gevallen geen plicht tot handhaven
kan ontstaan, nl. in die gevallen waarin het als bestuur onbehoorlijk zou zijn om tegen een
bepaalde inbreuk niet op te treden. De bevoegdheid tot handhaven moet door het bestuur –
zoals andere bevoegdheden – aangewend worden in het algemeen belang. Het door de wetgever
toekennen van een handhavingsbevoegdheid aan een bestuur, houdt in dat het de wil is van de
wetgever dat de handhavingsbevoegdheid wordt uitgeoefend telkens als een normaal zorgvuldig
bestuur, geplaatst in dezelfde omstandigheden, zou handhaven446. Bij de belangenafweging om
al dan niet over te gaan tot handhaving zal in bepaalde gevallen de uitkomst van de afweging
enkel kunnen zijn dat er gehandhaafd moet worden, bv. wanneer de rechten en belangen van
derden ernstig geschaad worden. De discretionaire bevoegdheid tot handhaven wordt dan in
een concreet geval op basis van de zorgvuldigheidsplicht voor het bestuur een gebonden
bevoegdheid tot handhaven. In de sociale huur zal dit zo zijn wanneer de belangen van de
(kandidaat-)huurder in het gedrang dreigen te komen.
Het oordeel van het bestuur om in bepaalde gevallen niet te handhaven en dus te gedogen
houdt niet noodzakelijk in dat er niets gebeurt (er kan ook op informele wijze bewerkstelligd
worden dat er wetsconform gedrag optreedt) en evenmin dat het standpunt om niet te
handhaven definitief is. Zo kan de toezichthouder een sociale verhuurder informeel wijzen op
bepaalde tekortkomingen en bij gebreke aan aanpassingen binnen een redelijke termijn alsnog
handhavend optreden.
De mogelijkheid tot gedogen houdt evenmin een plicht tot gedogen in. Indien het bestuur wil
optreden tegen bepaalde inbreuken, is dat mogelijk. Het bestuur kan niet verweten worden op
te treden tegen bepaalde ‘kleinere’ inbreuken, zolang het effectief over inbreuken gaat.
212.
De Vlaamse Woonraad pleit al langer voor de omvorming van het toezicht naar een
toezicht dat in essentie gericht is op het adequaat vervullen van de publieke opdracht447 of een
heroriëntatie van de wettigheidscontrole: de behoorlijke uitoefening van de publieke opdracht
moet een meer centrale plaats innemen in de toezichtsfunctie448. Ook in het rapport over
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toezicht van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt gepleit
voor het centraal stellen van de te borgen publieke belangen449.
Voor zover dit een pleidooi is om bepaalde (kleinere?) inbreuken te gedogen, kan zoals gezegd
niet verweten worden aan de toezichthouder dat deze inbreuken toch aangepakt worden. Wel is
het zo dat met een sociaal huurstelsel dat meer beoordelingsmarge laat aan de sociale
verhuurder de klemtoon van het toezicht automatisch meer op de invulling van die
beoordelingsmarge zal komen te liggen en dus op de behoorlijke uitoefening van de publieke
opdracht en op de te borgen publieke belangen, m.n. het verschaffen van huisvesting aan de
woonbehoeftigen. Het optreden van sociale verhuurders is immers doelgebonden en moet altijd
bekeken worden vanuit die opdracht van algemeen belang.
C.

D E ROL VAN DE BILLIJKHEID BINNEN HET TOEZICHT

213.
We wezen reeds op het feit dat een algemeen geformuleerde wet of regel onmogelijk alle
concrete toepassingsgevallen kan voorzien en steeds wordt uitgevaardigd op basis van de
meerderheid van de gevallen die zich in een bepaalde situatie kunnen voordoen. Dit houdt
uiteraard het risico in dat zich toch bepaalde situaties voordien die niet door de wet of de regel
werden voorzien en die dan door de rechtlijnige toepassing van de wet een onbillijk resultaat
krijgen.
De vraag is hier of de toezichthoudende overheid zich in het kader van een concrete vraag,
bezwaar of beroep van een (kandidaat-)huurder kan of mag beroepen op de billijkheid om een
mogelijk onbillijk resultaat van een regel uit het sociaal huurstelsel te hervormen. Op die manier
zouden eventuele onbillijke gevolgen van het sociaal huurstelsel weggevijld kunnen worden en
door de mogelijkheid om af te wijken op basis van de billijkheid enkel bij de toezichthoudende
overheid te leggen en niet bij de sociale verhuurder zelf kan toch een algemene lijn in het
Vlaamse Gewest bewaard worden.
Deze vraag werd reeds behandeld bij de bespreking van de Vlaamse Ombudsdienst als
toezichthouder binnen het sociaal huurstelsel. We stelden toen dat het niet aan de ombudsman
toekomt om in een concreet dossier op basis van de billijkheid een andere beoordeling te vragen
wanneer de sociale verhuurder bij de toepassing van het recht evenmin tot een billijke oplossing
was gekomen450.
214.
Dit antwoord moet ook toegepast worden op de vraag die ons hier bezig houdt. De
billijkheid kan o.i. niet de uitwerking hebben om de toezichthouder toe te laten contra legem
een bepaalde beslissing te nemen. Het bestuur moet immers overeenkomstig de Grondwet de
rechtsregels uitvoeren en kan deze niet schorsen of er van afwijken451.
Ook zou dit leiden tot vragen naar de gelijke behandeling van de (kandidaat-)huurders
(personen in een gelijke situatie waarbij de ene een afwijking vraagt en krijgt en een andere geen
afwijking vraagt en dus ook niet krijgt) en wordt bovendien geen rekening gehouden met het
feit dat de meest zwakke huurder, die vooral een beroep zou kunnen doen op de billijkheid,
449

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID, Toezien op publieke belangen. Naar een
verruimd perspectief op rijkstoezicht, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2013, www.wrr.nl, p. 118.
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zouden kunnen afwijken van rechtsregels: Parl.St. Kamer, 2000-2001, nr. 889/2, 4.
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maar die de mogelijkheden het minste kent, van afwijkingen op basis van billijkheid verstoken
blijft. Een (kandidaat-)huurder zou automatisch de juiste ‘behandeling’ moeten krijgen zonder
dat men er als burger naar moet vragen.
Tot slot is het evenmin proceseconomisch dat de (kandidaat-)huurder via de toezichthouder
dingen gedaan krijgt die hij bij de sociale verhuurder niet gedaan krijgt, aangezien dit
(kandidaat-)huurders er toe aanzet bij de toezichthouder beroepen in te dienen volgens het
principe ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.
215.
Het sociaal huurstelsel moet zodanig worden uitgewerkt dat het voldoende flexibel is
om in verschillende situaties billijke oplossingen te bekomen. Dit kan door billijkheid in te
schrijven als afwijkingsgrond in de regelgeving, waarbij de regelgever ook ineens het kader en de
grenzen kan vastleggen waarbinnen de billijkheid een rol kan spelen452.
216.
Tot slot verwijzen we naar de Waalse Chambre de recours, zoals voorzien in artikel
171bis van de Waalse Huisvestingscode.
De Chambre de recours is belast met de behandeling van en de beslissing over de beroepen die
de kandidaat-huurders en de huurders indienen in verband met de kandidaatstelling, de
prioriteiten in de toewijzing en de beslissingen over de toewijzing van woningen en de
vaststelling van het huurgeld. Een beroep is enkel ontvankelijk wanneer voorafgaand een beroep
bij de sociale verhuurder zelf werd ingesteld.
De Chambre de recours is samengesteld uit een magistraat (voorzitter), een vertegenwoordiger
van de sociale verhuurders, een vertegenwoordiger van de sociale huurders, een
vertegenwoordiger van de Société wallonne du Logement en een vertegenwoordiger van de
administratie huisvesting.
Over de wijze waarop de Chambre de recours de bij haar ingestelde beroepen moet behandelen
zegt de Waalse Huisvestingscode niets. Op basis van de uitspraken van deze beroepskamer
blijkt dat zij hun bevoegdheid ruim invullen en in bepaalde gevallen ook afwijken van het
reglementair kader op basis van de billijkheid453.
Zoals we in het vorige randnummer stelden, lijkt ons dat niet aangewezen.
D.

E EN VERALGEMEENDE BEROEPSMOGELIJKHEID VOOR DE ( KANDIDAAT -) HUURDER ?

217.
Het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet momenteel in acht gevallen in een verhaalsrecht
voor de kandidaat-huurder. Daarbuiten beschikt de kandidaat-huurder en de zittende huurder
niet over een recht op verhaal of beroep bij de toezichthoudende overheid. Wel bestaat de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de sociale verhuurder zelf en vervolgens – indien
gewenst – bij de Vlaamse Ombudsdienst.
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337.
127

We stellen ons echter de vraag of het vanuit het grondrecht op wonen van de (kandidaat)huurder aangewezen is dat een veralgemeende beroepsmogelijkheid wordt ingevoerd voor de
(kandidaat-)huurder.
218.
Het voordeel van een algemeen georganiseerd administratief beroep is dat het minder
formeel en goedkoper is voor de (kandidaat-)huurder dan een gerechtelijke procedure. Zo kan
op een vlotte manier rechtsbescherming geboden worden aan de (kandidaat-)huurder en kan
mogelijks een gerechtelijke procedure vermeden worden. Onrechtmatige beslissingen van de
sociale verhuurders worden immers onmiddellijk vernietigd. Het sluit ook aan bij de actieve rol
die van de overheid wordt verwacht bij de bescherming van de gebruikers van de openbare
dienst van de sociale huur.
Indien het nadien toch tot een gerechtelijke procedure komt, zou een door de toezichthouder
goedgekeurde beslissing bovendien meer kans op bevestiging moeten krijgen. Zo zal in het geval
dat een huurder administratief beroep aantekende tegen de beslissing van de verhuurder tot
ontbinding van de huurovereenkomst, maar bij afwijzing van dit beroep door de
toezichthouder, de sociale verhuurder zich toch nog tot de vrederechter moeten wenden om de
geldigverklaring van de opzegging te bekomen en de effectieve uithuiszetting te horen
uitspreken. Aangezien de opzegging door de verhuurder reeds rechtsgeldig werd bevonden door
de toezichthouder, zou dit in principe ook voor de vrederechter het geval moeten zijn.
219.
Het risico bij een algemeen georganiseerd administratief beroep is evenwel dat daardoor
een parallel circuit kan ontstaan binnen het administratief contentieux (tegen de beslissing van
de toezichthouder kan immers beroep bij de Raad van State worden ingesteld), naast het
contentieux van de rechter (vrederechter en rechtbank van eerste aanleg). Het kan er toe leiden
dat er tegenstellingen ontstaan tussen de administratieve rechter en de rechterlijke macht. In
principe is de natuurlijke rechter bij betwistingen tussen de verhuurder en de huurder de
vrederechter, ook bij sociale huurovereenkomsten, maar door dezelfde rechtsvragen (bv. de
beoordeling van de geldigheid van een huuropzegging) door zowel de administratieve rechter
als de burgerlijke rechter te laten beslechten ontstaat de kans op tegenstrijdige zienswijzen.
Een veralgemeende administratieve beroepsmogelijkheid doet bovendien ook enigszins afbreuk
aan de autonomie van en het vertrouwen in de sociale verhuurder. Ter versterking hiervan kan
een verplicht beroep bij de sociale verhuurder zelf ingebouwd worden (naar analogie met de
filosofie van het Klachtendecreet en het Ombudsdecreet).
Tot slot speelt ook hier het argument dat beroepsprocedures enkel zullen worden ingesteld door
de meest betrokken huurders en niet door de meest zwakke bewoners.
E.

V RIJHEID GEKOPPELD AAN EEN GEDIFFERENTIEERD TOEZICHTSSYSTEEM ?

220.
De hervormingen in het kader van de operatie Beter Bestuurlijk Beleid hielden o.m. in
dat het toezicht op de sociale verhuurders autonoom werd uitgevoerd door toezichthouders,
waarbij vertrokken werd van zelfstandige sociale verhuurders, met de afschaffing van het
machtigingstoezicht tot gevolg.
In een reglementair kader waarin nauwelijks discretionaire bevoegdheden zijn, is een
machtigingstoezicht inderdaad niet zinvol. Indien wordt geëvolueerd naar een sociaal
huurstelsel met meer vrijheid en autonomie voor de sociale verhuurders, zou het
machtigingstoezicht mogelijks opnieuw een rol kunnen spelen.
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221.
In de eerste plaats dient beklemtoond te worden dat dit machtigingstoezicht niet het
standaardtoezicht mag zijn. De beoordelings- en beleidsvrijheid van de sociale verhuurders
moet ingevuld worden op basis van de opdracht van algemeen belang en de beginselen van
behoorlijk bestuur. Onredelijke keuzes kunnen achteraf door de toezichthouder gesanctioneerd
worden.
Wel kan op bepaalde plaatsen een nog ruimere afwijkingsmogelijkheid van een bepaalde regel
ingebouwd worden, waarvoor wel voorafgaand machtiging moet verkregen worden454. Op die
manier kan een nog grotere vrijheid voor de sociale verhuurder met het oog op het bekomen
van sociale en billijke oplossingen gecombineerd worden met eenvormigheid, doordat één
instantie de algemene lijn kan bewaken.
Als tussenweg kan voor bepaalde gevallen van grotere beslissingsvrijheid voor de sociale
verhuurder ook een verhoogde motiveringsverplichting ingevoerd worden, die enerzijds een
meer weloverwogen keuze door de verhuurder noodzakelijk maakt en anderzijds het toezicht
achteraf gemakkelijker maakt.
Verschillende graden van beoordelingsvrijheid worden dan gekoppeld aan een gedifferentieerd
toezichtssysteem om een evenwicht te krijgen tussen eenvormigheid, billijkheid, gelijkheid en
rechtszekerheid.
F.

T WEE VOORSTELLEN VOOR EEN MEER GEDRAGEN TOEZICHT

222.
We verwezen hoger reeds naar het feit dat het toezicht bij sociale verhuurders weinig
gedragen wordt, in tegenstelling tot de visitatoren wier visitaties wel positief worden beoordeeld
door de sociale woonactoren. Mogelijks kan een meer gedragen toezicht bekomen worden
wanneer de toezichtsactiviteiten aangestuurd worden door een raad of comité waarin naast
(leidinggevenden van) toezichthouders ook beleidsmakers (minister of aangestelde),
vertegenwoordigers van de sociale verhuurders en vertegenwoordigers van de huurders
zetelen?455 Het is niet de bedoeling dat concrete dossiers besproken worden, maar er kan bv. een
toezichtsprogramma uitgewerkt worden. Wanneer op basis van dit programma controles ter
plaatse worden uitgevoerd, wekt dit mogelijks minder weerstand op omdat de sector er mee
heeft over kunnen beslissen.
223.
Zoals we eerder schreven, is de minister in principe verantwoordelijk voor de
beleidsbeslissingen. In het huidige sociaal huurstelsel heeft de minister echter enkel het ‘laatste
woord’ bij vernietigingen door de toezichthouder. Bij andere acties of maatregelen van de
toezichthouder komt de minister niet tussen. Er dient daarom onderzocht te worden of het
aangewezen is om te voorzien dat tegen elke beslissing van de toezichthouder beroep kan
ingesteld worden bij de minister of een andere instantie.
Een veralgemeende beroepsmogelijkheid bij de minister kan enerzijds bijdragen tot een minder
geladen verhouding tussen toezichthouder en sociale verhuurder, maar houdt anderzijds risico’s
in voor de onafhankelijke en onpartijdige uitoefening van het toezicht.
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2.3.5.5. EEN AANTAL AANDACHTSPUNTEN
224.
Op basis van de hierboven vermelde overwegingen kan een nieuw sociaal huurstelsel
uitgewerkt worden waarbij grotendeels tegemoet gekomen wordt aan de vastgestelde gebreken
van het huidige en de verzuchtingen vanuit zowel de kant van de sociale verhuurders als de
sociale huurders.
Er dient daarbij in de eerste plaats voldoende tijd genomen te worden om een evenwichtig en
goed onderbouwd stelsel uit te werken, waarbij eerst een evenwicht tussen de aspecten van
vrijheid en de aspecten van sturing moet gezocht worden en daarnaast een evenwicht tussen de
belangen van de concrete sociale huurder en het algemeen belang (de medehuurders, de
kandidaat-huurders, de leefbaarheid van het ganse sociaal huurstelsel). We doen in hoofdstuk 4
van dit rapport een eerste aanzet daartoe.
Om een gedragen nieuw sociaal huurstelsel te bekomen dienen van bij het begin van het
wijzigingsproces alle belanghebbenden betrokken te worden. Belanghebbenden moeten daarbij
effectief de kans krijgen om te wegen op de richting die een nieuw sociaal huurstelsel uitgaat,
maar moeten tegelijk ook aanvaarden dat de (politieke) beleidsmakers de uiteindelijke richting
zullen bepalen. Dit rapport tracht het juridische kader en de achtergronden waarbinnen het
sociaal huurstelsel werkt, te omschrijven. De aanzet voor het bepalen van de genoemde
evenwichten, zoals opgenomen in hoofdstuk 4, kan als uitgangspunt voor de inspraak van en de
terugkoppeling met de belanghebbenden genomen worden.
225.
Daarnaast dient er voldoende tijd genomen te worden voor de inwerkingtreding en de
begeleiding van de betrokkenen naar het nieuwe sociaal huurstelsel. Zoals al aangehaald zal dit
voor een aantal instanties in het begin onwennig aanvoelen. Aangepaste communicatie en
ondersteuning dient te gebeuren naar zowel sociale verhuurders als sociale huurders, bv. via een
vulgariserende brochure456.
226.
Een goed doordacht nieuw sociaal huurstelsel zou gedurende langere tijd moeten
meegaan zonder ingrijpende wijzigingen. Nieuwe regelgeving moet kunnen groeien, waarbij
bepaalde interpretaties gevestigd zullen moeten worden. Na de jeugd van de nieuwe regelgeving
kan dan een bloeitijd van goed functioneren volgen en dan na – hopelijk – lange tijd van
functioneren de eindfase waarbij wordt vastgesteld dat het stelsel niet meer correct aansluit op
bepaalde veranderingen in de samenleving457. Een hoge omloopsnelheid van regels verhindert
immers dat de normen echt verankerd geraken in het gedrag en de moraal van de
bestemmelingen van de regels, met minder wetsconform gedrag tot gevolg458.
227.
Tot slot dient ook voldoende aandacht te gaan naar de evaluatie van het vernieuwde
sociaal huurstelsel, m.n. of de doelstellingen inzake steeds verdere verwezenlijking van het
grondrecht op wonen effectief bereikt worden. Bijsturingen van het stelsel kunnen noodzakelijk
zijn, maar mogen niet gebaseerd zijn op casuïstiek (één probleem dat zich voordoet) of een
politiek heet hangijzer van het moment, wat kan leiden tot gelegenheidsregelgeving.
Bijsturingen moeten steunen op een globale evaluatie met duidelijke aanduiding van de
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aanwezige problemen en onderzoek van de gevolgen van een voorgestelde wijziging (wat is het
knelpunt?, hoe willen we dat verhelpen? en wat zijn de implicaties?).
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HOOFDSTUK 3 - DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN SOCIALE VERHUURDER EN
HUURDER

VOORAF: DE ONDERZOEKSVRAAG
228.
De tweede invalshoek vertrekt vanuit een aantal knel- en discussiepunten waarin het
grondrecht op wonen inspeelt op de concrete verhouding tussen sociale verhuurder en huurder.
Aangezien de sociale huursector wordt voorbehouden voor de meest woonbehoeftigen zal de
bescherming van de (kandidaat-)huurder versterkt moeten worden ten opzichte van de
bescherming van de private huurder. Er mag bij de sociale huur als instrument ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen echter niet enkel naar de individuele (kandidaat)huurder gekeken worden, maar de blik moet ook op de medehuurders en de andere kandidaathuurders gericht worden, aangezien ook hun grondrecht op wonen dient verwezenlijkt te
worden (bv. bij huurders die overlast veroorzaken, huurders die domiciliefraude plegen
waardoor zij het betaalbaarheid van het systeem ondergraven,...).
Zeer concreet zal worden nagegaan op basis van een zo ruim mogelijk rechtspraakonderzoek
hoe de rechtspraak omgaat met het grondrecht op wonen als verbijzondering van het recht een
menswaardig leven te leiden en hoe dit grondrecht inwerkt op de reglementaire bepalingen van
de sociale huur in het Vlaamse Gewest. Op basis van de geanalyseerde rechtspraak zullen een
aantal domeinen binnen de sociale huur afgebakend worden. Te denken valt aan de invloed van
het grondrecht op wonen bij de beëindiging van de sociale huur (opzeggingsgronden,
opzeggingstermijnen,...), bij het opleggen van sancties of maatregelen door de verhuurder
(verhoging van de huurprijs bij het niet tijdig meedelen van de inkomensgegevens, het laten
begeleiden van bepaalde huurders,...), bij het keuzerecht van de sociale huurder, het
onderscheid tussen de private en de sociale huursector, bij het bepalen van de verplichtingen
van de verhuurders,… De thema’s worden ook verder met de opdrachtgever afgebakend.
De onderzoeksvraag vanuit deze benadering luidt: hoe werkt het grondrecht op wonen
concreet in op de verhouding tussen sociale verhuurder en huurder?

A. ALGEMEEN
1. EEN MOEILIJKE EVENWICHTSOEFENING
1.1. E EN AFWEGING VAN BELANGEN
229.
Sociale huisvesting is zoals gezegd een belangrijk instrument in de verwezenlijking van
het grondrecht op wonen. Via het ter beschikking stellen van betaalbare en kwalitatieve
woningen kunnen sociale huurders menswaardig wonen, als onderdeel van hun grondwettelijk
gewaarborgd recht op een menswaardig leven (artikel 23 Gw.).
230.
Geen enkel grondrecht geldt echter absoluut. Wie grondrechten in isolatie
‘verabsoluteert’, verliest het zicht over de institutionele voorwaarden om grondrechten voor
iedereen te verzekeren. Men dient dus ook altijd rekening te houden met de grondrechten van
anderen459. Men kan dus geen absoluut of onvoorwaardelijk recht op wonen hebben; dan zou
het individuele grondrecht op wonen als het ware ‘tegen de rest van de wereld’ gekeerd worden,
459
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onafhankelijk van eender welke context en onafhankelijk van andere rechten die ook een zekere
uitwerking moeten kunnen krijgen. RAES en COENE verwijzen op dit vlak terecht naar het feit
dat ieder beroep op een grondrecht enerzijds minstens het wederzijds engagement impliceert
dat grondrecht ook voor anderen te erkennen, maar anderzijds ook het solidaire inzicht in het
verband tussen grondrechten en noties van collectieve verantwoordelijkheid. Men kan niet
enkel begaan zijn met zijn eigen individuele rechten, maar moet tegelijk bereidheid tonen om
mee bij te dragen tot de solidariteit die is vereist om ze maatschappelijk voor iedereen te
erkennen460.
Bij de verwezenlijking van grondrechten gaat het steeds over een evenwichtsoefening, een
afweging van de belangen van de verschillende betrokken partijen. Zowel de regelgever als de
rechter wegen een bepaald grondrecht altijd af tegenover andere (grond)rechten en belangen461.
231.
In de sociale huur is uiteraard eveneens sprake van een dergelijke belangenafweging. Die
zal gericht zijn op het evenwicht tussen enerzijds het grondrecht op wonen voor de individuele
sociale huurder en anderzijds het collectieve recht op wonen voor de andere sociale huurders en
de kandidaat-huurders. Het grondrecht op wonen richt zich niet enkel tot de overheid en de
sociale verhuurders, maar werkt ook door ten aanzien van de huurder, aan wie het de plicht
oplegt enerzijds de rechten van medehuurders niet in het gedrang te brengen en anderzijds het
systeem van de sociale huur niet uit te hollen.
Bij het afdwingen van het grondrecht op wonen voor een individuele sociale huurder dient
steeds bepaald worden tegenover wie en ten koste van wat dit grondrecht wordt afgedwongen.
Indien bv. een opzegging door een sociale verhuurder niet geldig wordt verklaard door een
rechter omwille van het belang dat wordt gehecht aan het grondrecht op wonen voor de sociale
huurder in kwestie, zal dit altijd ten koste zijn van een ander belang. Indien de opzegging
gebaseerd was op het veroorzaken van overlast, is dit ten koste van de medehuurders die de
overlast zullen moeten blijven dulden. Indien de opzegging gebaseerd was op
betalingsachterstand, is dit ten koste van de financiële gezondheid van de sociale verhuurder
(en bij uitbreiding het sociale huurstelsel). Indien de regelgeving geen verplichte mutatie oplegt
bij onderbezette woningen, is dit ten koste van de grote gezinnen die daardoor langer op een
aangepaste sociale woning zullen moeten wachten. Hiermee willen we niet zeggen dat sneller
tot opzegging moet worden overgegaan, maar dat men zich bij het maken van de noodzakelijke
belangenafweging steeds bewust moet zijn van het feit dat het laten doorwegen van een bepaald
belang steeds ten koste gaat van een ander belang.
Het sociaal huurstelsel en de uitvoerders ervan zullen dus steeds keuzes moeten maken tussen
verschillende woonbehoeftigen en de belangen van de ene woonbehoeftige moeten laten
doorwegen ten opzichte van de andere woonbehoeftige. Deze keuze kan gemaakt worden op
basis van verschillende motieven: in de eerste plaats moet uiteraard de ernst van
woonbehoeftigheid spelen (het behartenswaardige karakter van de betrokkene), maar ook het
eigen gedrag van de betrokkene kan meespelen (bv. manifeste onwil om de
huurdersverplichtingen na te komen). Deze keuzes zullen bovendien steeds moeten worden
460
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gemaakt, ook wanneer het sociaal huuraanbod aanzienlijk groter was en de wachtlijsten
aanzienlijk korter (bv. afweging van belangen bij opzegging van een huurder omwille van het
veroorzaken van overlast). Omwille van de beperkte voorraad sociale huurwoningen, zullen de
keuzes op dit moment wel strikter gemaakt moeten worden.
Bij het maken van deze keuzes, dient ook opgelet te worden dat de aandacht voor het
inhoudelijke niet verzwakt. Het discours over grondrechten vervalt vaak in een pleidooi voor
administratieve en procedurele gelijkheid: als de regels voor iedereen gelijk zijn, worden de
grondrechten verwezenlijkt. Het resultaat is dan onbelangrijk, want het gevolg van de eigen
verantwoordelijkheid. Bij de verwezenlijking van sociale grondrechten gaat dit echter niet op: er
moet immers niet enkel formele, maar ook materiële gelijkheid zijn. Indien bepaalde drempels
verhinderen dat woonbehoeftigen zich kandidaat stellen voor een sociale huurwoningen, is hun
grondrecht op wonen onvoldoende gerealiseerd462.

1.2. W IE DOET DE NOODZAKELIJKE AFWEGING VAN BELANGEN ?
232.
De bewaker van het evenwicht is in de eerste plaats de sociale verhuurder. Hij oordeelt
vanuit zijn opdracht van algemeen belang en verzoent de belangen van zijn huurder(s) met de
algemene belangen van de medehuurders, de kandidaat-huurders en het sociaal huurstelsel. Hij
dient daarbij rekening te houden met de specifieke positie van zijn huurders (vaak financieel of
maatschappelijk kwetsbaar), maar verliest ook het grotere geheel niet uit het oog, op basis
waarvan de regelgeving over de sociale huur ook voldoende gehandhaafd moet worden, bij
gebreke waaraan het systeem ondergraven wordt en het grondrecht op wonen van andere
sociale huurders en kandidaat-huurders geschonden wordt. Het gaat daarbij dan over de
leefbaarheid en het rustige huurgenot van medehuurders, maar ook over de (financiële) werking
van de sociale huisvestingssector met het oog op het in stand houden en eventueel uitbreiden
van de sector.
233.
Zoals eerder uitvoerig uiteengezet zullen de sociale verhuurders als effectieve
uitvoerders van het sociaal huurstelsel overheidstaken vervullen en kunnen aan hun optreden in
de uitoefening van die overheidstaken bepaalde eisen worden gesteld. Daarbij spelen de
beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke rol. We kwamen daarbij tot de conclusie dat
de sociale verhuurders vanuit de hen toegewezen opdracht van algemeen belang toepassing
moeten maken van het recht, wat wil zeggen dat zij niet enkel het reglementair kader moeten
toepassen, maar ook de algemene rechtsbeginselen, waaronder de beginselen van behoorlijk
bestuur463.
Voor de sociale verhuurders lijken ons drie beginselen van behoorlijk bestuur van overwegend
belang te zijn (zonder hiermee te stellen dat de andere beginselen niet van toepassing zouden
zijn): de hoorplicht, het evenredigheidsbeginsel/vereiste van proportionaliteit en de
motiveringsplicht.
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N. BERNARD en B. HUBEAU, "De armoede en de sociaal-economische grondrechten: over de
effectiviteit van het recht op behoorlijke huisvesting", in D. DIERCKX, N. VAN HERCK en J. VRANKEN (ed.),
Armoede in België, Leuven/Den Haag, Acco, 204.
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Over de eerste toepassingen van de beginselen van behoorlijk bestuur op sociale verhuurders, zie B.
HUBEAU "Het statuut van de "diensten" in de sociale huur en de juridische kwalificatie van de relatie
huurder/verhurende maatschappij" (noot onder Vred. Zelzate, 9 juni 1983), R.W. 1983-84, 2188 en B.
HUBEAU, “Huurprijsbetwistingen in de sociale huur: een toets aan de algemene beginselen van behoorlijk
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In de eerste plaats speelt de hoorplicht een belangrijke rol. Indien de sociale verhuurder het
voornemen heeft om een beslissing te nemen ten aanzien van een huurder die hem ernstig in
zijn belangen zal schaden, dient hij de huurder de mogelijkheid te geven om zijn standpunt op
nuttige wijze naar voren te brengen. Vervolgens dient de sociale verhuurder de argumenten van
de betrokkene in zijn besluitvorming te betrekken. Concreet betekent dit dat het hierover
beraadslaagt en oordeelt waarom deze argumenten al dan niet een invloed hebben op de
voorgenomen beslissing464.
In bepaalde gevallen zal het reglementair kader de hoorplicht uitdrukkelijk voorschrijven, zoals
bv. artikel 52, § 2, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur: “Als via de verkregen informatie
van de bevoegde overheden of instellingen of andere verhuurders blijkt dat de kandidaathuurder of huurder niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden en verplichtingen van dit
besluit, wordt die vaststelling meegedeeld aan de kandidaat-huurder of huurder die dan binnen
een week na de mededeling kan reageren”465. Maar ook wanneer dit niet het geval is, moet de
hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur steeds toegepast worden.
Vervolgens geldt het evenredigheidsbeginsel of de vereiste van proportionaliteit, hetwelk precies
vereist dat een afweging wordt gemaakt tussen enerzijds de nadelen die de beslissing voor de
betrokkene veroorzaakt en anderzijds de voordelen ten aanzien van het algemeen belang dat
ermee wordt nagestreefd466. Specifiek in de sector van de sociale huisvesting oordeelde de Raad
van State dat er sprake is van schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer een beslissing
steunt op feitelijk juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding
bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing467. Dit beginsel van behoorlijk
bestuur zal uiteraard beter ingevuld kunnen worden wanneer de huurder voorafgaandelijk werd
gehoord en zijn argumenten mee in rekening kunnen worden gebracht bij de vereiste
belangenafweging.
In de rechtspraak zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij de rechter nagaat of de sociale
verhuurder evenredig of niet buitensporig is opgetreden. Het gaat daarbij enerzijds vaak over
gevallen waarin de sociale verhuurder volgens de rechter onvoldoende aandacht heeft besteed
aan de belangen van de concrete huurder468. Maar anderzijds volgen rechters beslissingen van
sociale verhuurders wanneer ze oordelen dat de door de sociale verhuurder genomen maatregel
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230.
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JLMB 2009, 504). Bv. op het vlak van het kiezen van de vorm van rechtsingang (De SHM mag de toestand
van de betrokkenen niet onnodig verzwaren door te kiezen voor een dagvaarding in plaats van een
verzoekschrift. De dagvaardingskosten kunnen niet worden teruggevorderd. Vred. Grâce-Hollogne, 24
maart 2000, Echos log. 2000, afl. 5, 162). Bv. op het vlak van het kiezen van de gepaste sanctie (Te snel de
zwaarste sanctie toepassen is in strijd met de doelstelling van de SHM en belast de huurder onevenredig
zwaar. De rechter kan een matiging doorvoeren. Vred. Roeselare, 21 oktober 2004, Huur 2005, 47, R.W.
2007-08, 586).
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gerechtvaardigd is vanuit het algemeen belang469. Bij de vereiste afweging van belangen moet
zoals reeds meermaals gezegd rekening gehouden worden met zowel het belang van de concrete
huurder als met het algemeen belang.
Tot slot speelt de motiveringsplicht een belangrijke rol. Los van de vraag of sociale verhuurders
onder het toepassingsgebied van de Formele Motiveringswet vallen470, dienen zij hun
beslissingen afdoende te motiveren. Op die manier kan bij eventuele betwisting de
rechtmatigheid en evenredigheid van de beslissing nagegaan worden.
234.
Indien in de toekomst zou geopteerd worden voor een sociaal huurstelsel dat minder
strak geregeld is en meer autonomie geeft aan de sociale huurders, zal de discretionaire
bevoegdheid van de sociale verhuurders toenemen en zal deze moeten worden ingevuld vanuit
de opdracht van algemeen belang, het grondrecht op wonen en de beginselen van behoorlijk
bestuur.
We waarschuwden ook voor het risico dat bij de invulling van deze bevoegdheden enkel naar de
toestand van de concrete huurder wordt gekeken en het algemeen belang minder wordt
betrokken. Zoals onder de vorige randnummers aangetoond, dient het algemeen belang wel
degelijk betrokken te worden in de door de sociale verhuurders te maken belangenafweging.
235.
In de tweede lijn (d.w.z. bij betwisting) zal de beoordeling van het evenwicht gebeuren
door de toezichthoudende instanties, zowel op bestuurlijk vlak (toezichthouder) als gerechtelijk
vlak (vrederechter en rechtbank van eerste aanleg). Het is belangrijk dat ook de
toezichthoudende instanties bij beoordeling van huurgeschillen in de sociale huur het
evenwicht zoeken tussen de rechten van de individuele huurder en het algemeen belang en dat
niet enkel de belangen van de huurder voorop gesteld worden. De toezichthoudende instanties
zullen onredelijke toepassingen van het recht sanctioneren door hen buiten toepassing te
verklaren.
236.
Tot slot treedt ook de Vlaamse Ombudsdienst op bij betwistingen over sociale huur. Ook
hij dient bij de beoordeling van klachten rekening te houden met het vermelde evenwicht
tussen de rechten van de individuele huurder en het algemeen belang.

2. VERGELIJKING MET DE PRIVATE HUURMARKT
237.
Het grondrecht op wonen speelt niet enkel op de sociale huurmarkt, maar ook op de
private huurmarkt. Het is dan ook de vraag of er verschillen zijn en zo ja, welke.
238.
Bij private huurovereenkomsten fungeert de rechter eveneens als beslechter van
geschillen tussen de huurder en verhuurder. Het is de vraag of de beoordelingswijze van de
rechter verschillend is naargelang hij met een private dan wel een sociale huurovereenkomst te
maken krijgt. Immers, zowel voor de private als voor de sociale huurder zal de
469

Bv. op het vlak van bewoning van de woning na overlijden van de huurder (Een zoon van een overleden
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huurovereenkomst essentieel zijn in de verwezenlijking van het grondrecht op wonen (zeker op
de laagste segmenten van de private huurmarkt). Bovendien kan de private huurder eveneens
voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden voor toegang tot de sociale huur, maar om
bepaalde redenen (nog) geen sociale huurder zijn (nog op de wachtlijst al dan niet met
huurpremie of zich niet ingeschreven hebben).
239.
In de eerste plaats dient vastgesteld te worden dat de private huurmarkt zich niet
specifiek op zwakke bewoners richt, hoewel dit wel vaak het geval zal zijn. Voor die personen
die huren om andere redenen dan noodzaak (tijdelijk verblijf in het land, niet willen binden aan
een bepaalde woning,…) en die op eigen kracht kunnen voorzien in hun huisvesting, dient de
overheid geen ondersteuning te voorzien471. Dit wil echter niet zeggen dat hun grondrecht op
wonen niet in het gedrang kan komen en dat de rechter onredelijke toepassingen van het
huurrecht niet zou moeten sanctioneren. Sociale verhuurders richten zich daarentegen per
definitie op woonbehoeftigen.
Daarnaast werken private verhuurders niet met overheidsmiddelen, maar zijn hun
verhuuractiviteiten economische activiteiten, die principieel gericht zijn op financiële
opbrengst. Sociale verhuurders werken wel met overheidsmiddelen en streven geen eigen profijt
na. Dit beïnvloedt de door sociale verhuurders te volgen handelswijze.
240.
Algemeen wordt aangenomen dat het grondrecht op wonen slechts beperkte horizontale
werking heeft, enkel in de zin dat burgers de plicht hebben zich te onthouden van handelingen
die het grondrecht op wonen van anderen in het gedrang kunnen brengen. De vrijheid van de
ene burger stopt, waar de vrijheid van de andere burger begint. In die zin is deze plicht tot
onthouding een resultaatsverbintenis472. Het grondrecht op wonen fungeert ook vaak als sociale
correctie, om de scherpe kanten van het burgerlijk recht af te veilen, hoewel dezelfde effecten
ook vaak kunnen bereikt worden via verbintenisrechtelijke principes zoals het verbod op
rechtsmisbruik en de plicht tot uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten473. Een private
verhuurder moet dan bv. een langere opzegtermijn respecteren om het grondrecht op wonen
van de huurder niet al te veel in het gedrang te brengen474.
Deze toepassingen van het grondrecht op wonen gelden uiteraard ook in de verhouding tussen
sociale verhuurder en huurder.
241.
Burgers zijn echter niet gehouden tot het stellen van positieve handelingen. Het is
immers de overheid die tot het stellen van positieve handelingen gehouden is, niet de burgers475.
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Bij het falen van de overheid bij de invulling van het grondrecht op wonen, kan dit niet
afgewenteld worden op burgers476.
Dit is anders voor sociale verhuurders. Als uitvoerders van een opdracht van algemeen belang
kan van hen een handelen vereist worden dat verder gaat dan hetgeen in dezelfde
omstandigheden van een private verhuurder zou vereist worden. De van de overheid verwachte
positieve handelingen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen verlopen wat betreft de
sociale huur immers net via de sociale verhuurders. Aan de sociale verhuurders kunnen daarom
verplichtingen of beperkingen worden opgelegd die verder gaan dan bij private verhuurders477.
De specifieke doelstelling van een sociale verhuurder leidde er in de rechtspraak o.m. toe dat ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen van de medehuurders moet opgetreden worden
wanneer een sociale huurder overlast veroorzaakt478, terwijl dit door een private verhuurder veel
minder snel het geval zal zijn479. Ook werd geoordeeld dat van een sociale
huisvestingsmaatschappij, meer dan van de privé-verhuurder, mag worden verwacht dat
rekening wordt gehouden met de sociale status van de huurders, en dat met de juiste stand van
de huurachterstallen rekening zou worden gehouden480. De vrederechter te Brussel ontbond
weliswaar de huurovereenkomst tussen sociale verhuurder en huurder omdat de sociale
verhuurder renovatiewerkzaamheden gepland had, maar besliste tegelijk dat de uithuiszetting
moest worden opgeschort tot wanneer de bewoonster geherhuisvest werd481. De toekenning van
een respijttermijn werd gemotiveerd vanuit de sociale opdracht van de verhuurder, die had
moeten weten dat een zeker aantal kwetsbare huurders er zonder hulp niet in zouden slagen om
een nieuwe huisvesting te vinden. Tot slot verwijzen we naar een vonnis van de vrederechter te
476
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Grâce-Hollogne dat vaststelde dat de sociale verhuurder de advocatenkosten integraal
terugvorderde482. De sociale verhuurder vroeg dus een integrale schadevergoeding tot op de
laatste centiem, wat de situatie van de huurster volgens de rechter aanzienlijk zou verergeren,
wat in strijd is met de doelstelling van de sociale huur. Sociale verhuurders ontvangen in hun
hoedanigheid van administratieve overheid gemeenschapsmiddelen. Om hun taak te vervullen
moeten ze redelijk zijn; winstoogmerk domineert immers niet. Aangezien in casu niet werd
aangetoond dat de zaak juridisch complex was waardoor de sociale verhuurder beroep moest
doen op een advocaat, wijst de rechter de vordering tot vergoeding van de advocatenkosten
af483.
242.
Er is dus wel degelijk een verschil in beoordeling tussen de private en de sociale
huurmarkt, te verklaren vanuit de hoedanigheid van de verhuurder. We zien hier opnieuw een
typisch voorbeeld van afweging van belangen: op de private huurmarkt zal het eigendomsrecht
van de verhuurder in bepaalde mate zwaarder doorwegen dan het grondrecht op wonen van de
huurder, terwijl op de sociale huurmarkt het grondrecht op wonen van eenieder (algemeen
belang) wordt afgewogen tegenover het grondrecht op wonen van de concrete huurder.

3. DE INVLOED VAN DE ‘OVEREENKOMSTIGE PLICHTEN’
3.1. A LGEMEEN
243.
Zoals eerder aangehaald bij de bespreking van het grondrecht op wonen484 bevat artikel
23 van de Grondwet een bepaling dat de uitoefening van economische, sociale en culturele
grondrechten kan gekoppeld worden aan “de overeenkomstige plichten”. De grondwetgever
heeft de burgers niet in een passieve rol willen dwingen of tot een passieve houding willen
aanzetten, maar hij wilde daarentegen bevestigen dat wie rechten heeft, ook plichten heeft. De
opname van de verwijzing naar de overeenkomstige plichten hing volgens de grondwetgever
ook samen met de grenzen aan de verzorgingsstaat485.
Daarmee vindt artikel 23 van de Grondwet aansluiting bij de omvorming van de sociale
verzorgingsstaat naar de actieve welvaartstaat die zich in de jaren ’90 van de 20ste eeuw
voordeed486. Sociale grondrechten mogen zich immers niet beperken tot symptoombestrijding,
maar moeten verder reiken. Zij moeten middelen aanreiken waarmee de hulpbehoevenden uit
hun toestand van hulpbehoevendheid kunnen geraken: er geldt niet alleen een passief recht op
krijgen, maar ook een actief recht om te handelen487. Daarom werd de omslag gemaakt van een
verzorgingsstaat die ‘slechts’ passief uitkeringen en tegemoetkomingen verstrekte naar een
482
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actieve welvaartstaat, waarbij de eigen inbreng van de betrokkene een belangrijke rol speelt488.
Omdat de sociale verzorgingsstaat de betrokkenen te veel in onverantwoordelijkheid en
passiviteit duwde, moest de sociale zekerheid ‘geactiveerd’ worden, moesten de
uitkeringsgerechtigden ‘geresponsabiliseerd’ worden en moesten de ‘rechten en plichten’
herbekeken worden489. De overheid voorziet niet langer een onvoorwaardelijke algemene
bijstand490.
De actieve welvaartstaat maakt daarbij gebruik van drie technieken: individualisering,
voorwaardelijkheid en contractualisering. Daar kwam nadien nog een vierde element bij, m.n.
de sanctionering. In de eerste plaats mag de overheid zich niet meer beperken tot het uitkeren
van vergoedingen aan diegene die het moeilijk heeft (als een schadevergoeding voor hun sociale
uitsluiting), maar moet zij de sociale uitsluiting proberen voorkomen en – indien men deze niet
heeft kunnen voorkomen – zorgen dat deze niet blijft voortduren door de sociale uitkeringen te
individualiseren. VANDENBROUCKE pleit voor maatwerk, wat betekent dat doelgroepen en
doelstellingen zorgvuldig moeten worden geïdentificeerd en dat de ingrepen van het beleid diep
gaan en zoveel mogelijk ‘op het lijf worden geschreven’. Ten tweede dient de
uitkeringsgerechtigde zijn medewerking te verlenen om uit de situatie van sociale uitsluiting te
geraken. Hij moet positieve acties ondernemen om de subjectieve rechten die hem zijn
toegekend te effectueren. Daarbij worden zijn eigen mogelijkheden aangesproken. Deze
responsabilisering vertaalt zich in de voorwaardelijkheid van de steun. Ten derde wordt als
juridisch instrument van de individualisering en voorwaardelijkheid beroep gedaan op de
techniek van het contract: tussen overheid en uitkeringsgerechtigde wordt een overeenkomst
gesloten waarin de rechten van de uitkeringsgerechtigde worden vastgelegd, maar waarin
tegelijk ook zijn verplichtingen worden opgenomen. Deze verplichtingen hebben betrekking op
het engagement van de uitkeringsgerechtigde om initiatieven te nemen om uit de sociale
uitsluiting te proberen geraken491. Tot slot worden aan het niet-naleven van deze verplichtingen
sancties gekoppeld, bv. verlies van de uitkering, het opleggen van een administratieve
geldboete,...
244.
Van belang is ook te benadrukken dat aan de activering niet enkel een economische
invulling moet gegeven worden, maar dat dit ruimer moet gezien worden. Het gaat er niet
enkel over om (kans)armen actief te krijgen op de arbeidsmarkt (om voldoende mensen te laten
bijdragen aan de sociale zekerheid), maar het gaat er ook – en misschien vooral – over dat
maatschappelijke participatie een instrument is voor zelfverwezenlijking. Maatschappelijke
participatie versterkt de mens en maakt hem minder kwetsbaar. Bovendien draagt het bij tot
gelijke kansen van mensen. De verwezenlijking van sociale grondrechten is – meer dan andere
grondrechten – gekoppeld aan maatschappelijke participatie en organisatie492. Het is niet
voldoende om formele toegang tot sociale grondrechten te voorzien (“administratieve en
488
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procedurele gelijkheid” waarbij de effectieve opname van die grondrechten dan het terrein is
van de eigen verantwoordelijkheid493); er moet ook “materiële gelijkheid” zijn. Activering met
het oog op maatschappelijke participatie stimuleert zelfrealisatie en deze zelfrealisatie creëert
de vereiste materiële gelijkheid494.
245.
Een belangrijke aanwijzing over hoe deze overeenkomstige plichten concreet ingevuld
moeten worden door de regelgever vinden we in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof:
“Aan de burgers die de in artikel 23 van de Grondwet vermelde economische, sociale en culturele
rechten genieten, kunnen dus verplichtingen worden opgelegd om toegang te verkrijgen tot die
rechten. Het woord « daartoe », aan het begin van dat tweede lid, geeft niettemin aan dat die
verplichtingen moeten zijn verbonden met de algemene doelstelling die is ingeschreven in het
eerste lid van artikel 23, namelijk eenieder in staat te stellen een menswaardig leven te leiden door
het genot van de rechten die zijn opgesomd in het derde lid van hetzelfde artikel. Die verplichtingen
moeten de personen aan wie zij worden opgelegd, in staat stellen bij te dragen tot de effectieve
verwezenlijking van die doelstelling voor henzelf, alsook voor de andere personen die de in artikel
23 opgesomde rechten genieten, en moeten evenredig zijn met de aldus bepaalde doelstelling.”495
We zien hier duidelijk de principes van de actieve welvaartstaat terug: de hulpbehoevende moet
ondersteund worden om hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden, maar daarbij
kunnen hem een aantal verplichtingen opgelegd worden. Deze verplichtingen moeten echter in
rechtstreeks verband staan met de verwezenlijking van het doel een menswaardig leven te
kunnen leiden. De plichten die aan de hulpbehoevende kunnen worden opgelegd, moeten hem
versterken en emanciperen496, m.a.w. zij moeten er toe strekken dat hij uit de hulpbehoevende
positie geraakt. Het is niet enkel vereist dat de verplichtingen kaderen in het algemeen belang,
zij moeten daarentegen doelgericht zijn, d.i. bijdragen aan de emancipatie van de betrokkene.
Het opleggen van verplichtingen die niet bijdragen aan de emancipatie van de betrokkene zal de
Grondwet schenden.
246.
In de rechtsleer wordt gewaarschuwd voor een verkeerde invulling van de principes van
de actieve welvaartstaat. De nadruk mag niet te veel gelegd worden op de zogenaamde
'beginselen van behoorlijk burgerschap', waardoor de verplichtingen van de overheid te veel
naar de achtergrond zouden worden verschoven497. Het gevaar bestaat dat de lat voor de
hulpbehoevende te hoog wordt gelegd, waardoor hij niet aan de gestelde voorwaarden kan
voldoen en waardoor hij zijn steun verliest. Door het koppelen van sancties aan de opgelegde
voorwaarden dreigen de meest kwetsbaren als eerste gesanctioneerd te worden498. Het risico is
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dat daardoor in sommige gevallen de doelgroep wordt ‘uitgesloten’ in plaats van ‘ingesloten’499.
Voldoende begeleiding van de betrokkene is dus noodzakelijk. Er wordt ook gevreesd dat de
genoemde individualisering kan leiden tot willekeur bij de toekenning van sociale voordelen. De
begeleidende ambtenaar moet immers oordelen of de betrokkene voldoende actief zijn
verplichtingen nakomt en er is niet gegarandeerd dat elke ambtenaar dit gelijk interpreteert. Tot
slot worden ook bij de contractualisering vragen gesteld: in welke mate is er bij de
hulpbehoevende sprake van een echte vrije instemming bij de ondertekening van het contract?
Globaal genomen wordt gevreesd dat de actieve welvaartstaat er toe kan leiden dat (kans)armen
worden gestraft omdat ze (kans)arm zijn.
De actieve welvaartstaat biedt echter ook zeker kansen. De betrokkene wordt gestimuleerd om
zelf zijn lot in eigen handen te nemen. Op voorwaarde dat er voldoende begeleiding is en dat
hem niets onrealistisch wordt opgelegd, kan dit een emancipatorisch effect hebben. Terwijl de
klassieke sociale verzorgingsstaat een uitkering verschafte als financiële compensatie voor de
sociale uitsluiting500, tracht men in de actieve welvaartstaat een kader uit te bouwen waarbinnen
de betrokkene wordt gestimuleerd om initiatieven te nemen om zijn eigen autonomie te
herverkrijgen en – via de contractualisering – krijgt hij inspraak in hoe hij zijn situatie kan/moet
verbeteren501. Het gevaar van de actieve welvaartstaat zit dus niet zozeer in de principes zelf van
individualisering en contractualisering, maar in het risico dat men deze principes niet
voldoende of niet correct toepast.

3.2. V ERTALING NAAR HET GRONDRECHT OP WONEN EN DE SOCIALE HUUR
247.
De vraag is nu hoe deze algemene theorie over de actieve welvaartstaat en de
overeenkomstige plichten kan toegepast worden op het grondrecht op wonen en de sociale
huur. Hoe moeten de overeenkomstige plichten ingevuld worden in het licht van de
verwezenlijking van het grondrecht op wonen?
Het uitgangspunt daarbij is dat het kunnen beschikken over een woning essentieel is om te
kunnen deelnemen aan de samenleving. Een woning is niet enkel een dak boven het hoofd, dat
beschutting biedt tegen ongure weersomstandigheden, maar eveneens een plaats van waaruit
men economisch actief kan zijn en waar men tot rust kan komen (waar men zijn privé-leven kan
hebben). De bescherming van deze verschillende functies van een woning komt minder
duidelijk naar voor in artikel 23 van de Grondwet, maar des te opvallender in de bescherming
geboden door artikel 8 van het EVRM: “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn
familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.” Het feit dat de bescherming van de
woning als plaats voor het beleven van een privé-leven ook in de Belgische rechtsorde een hoog
goed is, blijkt uit de strafrechtelijke bescherming van de onschendbaarheid van de woning
(artikel 439 tot en met 442 van het Strafwetboek). De bescherming van de woonst is gericht op
de persoonlijke vrijheid van de mens, aangezien de woning bijdraagt tot de persoonlijke
veiligheid en het welzijn van de bewoners. De bescherming van de woonst moet daarom

499

B. HUBEAU, "Op welk welzijnswerk hebben burgers recht? Tien megatrends in (de juridische invulling
van) het welzijnswerk en hun gevolgen voor de welzijnsgebruikers", in K. DE BOYSER, C. DEWILDE, D.
DIERCKX (eds.), Naar het middelpunt van de marge: reflecties over veertig jaar armoedeonderzoek en -beleid.
Liber Amicorum Jan Vranken, Acco, Leuven, 2009, 99.
500
Zie ook B. HUBEAU en D. GELDOF, “Het spanningsveld tussen activering en rechtsontwikkeling” in H.
BAERT e.a., Handboek samenlevingsopbouw in Vlaanderen, Brugge, Die Keure, 2003, p. 149.
501
D. DUMONT, “Vers un État social “actif”?”, J.T. 2008, 137.
142

onderscheiden worden van de bescherming van het eigendomsrecht502: het beschermt niet het
bezit van de woning, maar de privé-sfeer in de woning503, waar men in principe vrij en
ongestoord kan handelen of niet handelen.
248.
De door de actieve welvaartstaat beoogde doelstellingen van zelfontplooiing en
emancipatie kunnen dus pas verwezenlijkt worden indien men beschikt over een stabiele
woonst, van waaruit men kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Toegang tot huisvesting is een grondrecht dat kan worden beschouwd als een voorwaarde voor
de uitoefening van en de toegang tot andere grondrechten en voor een menswaardig leven.
Bovendien bestaat er een duidelijk verband tussen slechte huisvesting en slechte gezondheid:
hypotheekschulden gaan gepaard met een slechtere mentale gezondheidstoestand; overvolle
woningen gaan gepaard met psychologische problemen, tuberculose, infecties van de
ademhalingswegen en een verhoogd brandrisico en risico van huishoudelijke ongelukken;
slechte woonomstandigheden hebben negatieve gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid
en vergroten de kans op ongevallen in het huishouden; het wonen in een lawaaierige omgeving
leidt tot meer gevallen van hoge en verhoogde bloeddruk; overwegende dat dakloosheid met
stress en nood gepaard gaat en van negatieve invloed is op levenskwaliteit, gezondheid en
welzijn 504.
Ter illustratie kunnen we verwijzen naar een empirische beschrijving van een groep krakers uit
Gent, met getuigenissen van krakers en straathoekwerkers en een pleidooi voor Housing First505:
“Geen huis hebben of geen bed hebben, zorgt voor zot veel stress. Dat is iets wat wij ons niet
kunnen voorstellen, wat dat betekent om niet te weten waar je ’s avonds gaat slapen. … Housing
First vertrekt vanuit het idee: ge moet mensen eerst een huis geven. Iets om in te wonen, overdag
en ’s nachts. Zodat de stress over het zoeken naar opvang wegvalt. En als die stress wegvalt kan je
werken aan andere dingen.” Een vast adres is het startpunt van deelname aan de maatschappij:
op basis daarvan kan men ingeschreven worden in het bevolkingsregister en kunnen rechten
verworven worden, kan men werk zoeken, kan men een school zoeken voor de kinderen of zelf
een opleiding volgen, kunnen sociale contacten met de buurt opgebouwd worden,…506 Het
verschaffen van huisvesting aan woonbehoeftigen reikt handelingsmogelijkheden aan waarvan
mensen anders verstoken zouden zijn.
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249.
Het feit dat het recht op een menswaardig leven en het activeren van (kans)armen pas
kan verwezenlijkt worden indien men over een woning beschikt, van waaruit men verder kan
participeren aan de samenleving en zich daardoor verder kan ontwikkelen, houdt in dat de
voorwaarden voor het bekomen van een (sociale) woning zeer laagdrempelig moeten zijn en dat
de principes van de actieve welvaartstaat vooral toegepast moeten worden op diegenen die via
overheidssteun een woning bekomen hebben, zodat zij zich verder kunnen emanciperen. Het
beschikken over een woning kan met andere woorden een katalysator zijn voor verdere
ontwikkeling en zelfrealisatie en die verdere ontwikkeling moet verder gestimuleerd worden, via
de overeenkomstige plichten.
Gelet op het dermate grote belang dat uitgaat van het grondrecht op wonen, moet dus besloten
worden dat het toekennen ervan (door de overheid) in zekere mate onvoorwaardelijk moet
gebeuren, terwijl nadien wel een zekere voorwaardelijkheid kan ingebouwd worden.
Deze zienswijze is in overeenstemming met de bedoeling van de grondwetgever bij de invoering
van het grondrecht op wonen in de Grondwet. Daarbij werd immers uitdrukkelijk gekozen voor
een positieve formulering: iedere burger heeft recht op behoorlijke huisvesting, eerder dan dat
de Grondwet enkel bescherming wou bieden tegen het ontnemen van een woning507. Het
grondrecht op wonen is dus niet enkel een afweerrecht; indien men niet beschikt over een
woning, heeft men er immers geen belang bij dat die woning niet ontnomen kan worden. Het
grondrecht op wonen legt daarentegen een plicht tot positieve actie op aan de overheid.
In een recent arrest van 5 maart 2015 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat aan burgers aan wie
in het kader van artikel 23 van de Grondwet bepaalde rechten worden toegekend, verplichtingen
kunnen worden opgelegd om toegang te verkrijgen tot die rechten508. Deze verplichtingen
moeten volgens het Grondwettelijk Hof verbonden zijn met de algemene doelstelling van artikel
23 van de Grondwet, namelijk eenieder in staat stellen een menswaardig leven te leiden. De
verplichtingen die worden opgelegd moeten de personen aan wie ze worden opgelegd in staat
stellen bij te dragen tot de effectieve verwezenlijking van die doelstelling voor henzelf, maar ook
voor anderen. Tot slot wordt ook de voorwaarde gesteld dat ze evenredig moeten zijn.
Wat betreft de voorwaarde van evenredigheid oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de
opgelegde verplichtingen inzake taalbereidheid en inburgeringsbereidheid daar aan voldoen
omdat kosteloos taallessen aan de betrokken personen worden aangeboden, omdat de
betrokkenen niettemin vrij zijn om op een andere manier hun bereidheid aan te tonen om
Nederlands te leren en omdat hun geen enkele resultaatsverbintenis kan worden opgelegd,
zodat noch de effectieve taalkennis, noch het gebruik van de taal, nadat lessen werden gevolgd
of een andere leervorm werd gebruikt, door de verhuurder kunnen worden geëist of
gecontroleerd. Bijkomend wordt niet geëist dat op het ogenblik van de ondertekening van het
huurcontract reeds effectief aan de voorwaarden inzake taalkennis of inburgering is voldaan,
zodat hen niet om redenen die daarmee verband houden de toegang tot een sociale woning kan
worden ontzegd. Er wordt van hen bij het aangaan van de huur wel het engagement gevraagd
dat zij bereid zijn om in de toekomst aan die voorwaarden te voldoen509. Het Grondwettelijk
Hof oordeelde dus dat de toegang tot de sociale huur weliswaar werd beperkt, maar dat deze
beperking in de concrete omstandigheden evenredig is met het doel de goede verstandhouding
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tussen huurder en verhuurder en het verzekeren van het leefklimaat van de bewoners van de
sociale wooncomplexen.
250.
Verder kan de verwijzing naar de overeenkomstige plichten ook gezien worden als een
verbod voor de behoeftige om de rechten te misbruiken tegen de gemeenschap. Wie een beroep
doet op grondrechten, moet minstens ook de grondrechten van anderen én het solidaire inzicht
in het verband tussen grondrechten en noties van collectieve verantwoordelijkheid erkennen.
Grondrechten mogen niet gebruikt worden tegen de rest510. Wie doelbewust weigert de gegevens
van zijn inkomen mee te delen aan de sociale huisvestingsmaatschappij en zich vervolgens
verzet tegen een ontbinding van zijn huurovereenkomst op basis van het grondrecht op wonen,
misbruikt zijn grondrecht op wonen tegen de sociale verhuurder en bijgevolg tegen de
samenleving. Wie doelbewust overlast veroorzaakt, kan zich nadien niet beroepen op zijn
grondrecht op wonen om een uitzetting te voorkomen. Het grondrecht op wonen gaat immers
niet zo ver dat het een huurder een vrijbrief zou geven om het hem toegekende recht te
misbruiken op een wijze die ernstige hinder veroorzaakt aan zijn omgeving511. De
administratieve last – en dus kost – van personen die zich verzetten tegen toepassing van
bepaalde regels van het sociaal huurstelsel wordt vaak ondergewaardeerd. Verkwisting en
oneigenlijk gebruik van overheidsmiddelen worden doorgaans niet zo immoreel bevonden als
het onthouden van middelen aan wie er nood aan heeft512.
251.
Het aanspreken van de eigen inspanningen van de betrokkene is dus in zekere mate
gerechtvaardigd, voor zover de eisen die gesteld worden, doelgebonden zijn én voor zover
rekening wordt gehouden met de specifieke (zwakke) situatie van de doelgroep. We werken
deze aspecten nog verder uit.
De beperkingen die op deze manier worden gesteld aan het grondrecht op wonen, moeten
bovendien een wettelijke of decretale basis hebben. Net zoals de burger maar rechten inzake
huisvesting heeft in zoverre deze door de regelgever werden voorzien, kan de burger maar
aangesproken worden op zijn plichten in zoverre deze door de regelgever werden voorzien.
Doordat een wettelijke of decretale basis vereist is, kan deze ook worden getoetst door het
Grondwettelijk Hof513.
252.
In de rechtsleer wordt gesteld dat het eigenaardig is dat voor de sociale grondrechten in
artikel 23 van de Grondwet uitdrukkelijk wordt gesteld dat er overeenkomstige plichten zijn,
terwijl dat voor de klassieke burgerlijke en politieke rechten niet het geval is514. Ook de klassieke
burgerlijke en politieke rechten zijn echter niet onvoorwaardelijk. Zo gelden deze rechten niet
absoluut en kunnen er vanuit het algemeen belang beperkingen aan worden opgelegd. Op het
eigendomsrecht worden bv. heel wat beperkingen aangebracht, o.m. met het oog op de
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verwezenlijking van het grondrecht op wonen515. Deze verplichtingen worden echter ook
verbonden aan het gebruik van het eigendom en niet aan de verwerving ervan.

3.2.1. D E EIGEN INSPANNINGEN VAN DE BETROKKENE
253.
De verplichting voor de overheid om het grondrecht op wonen te verwezenlijken
ontslaat de burgers uiteraard niet van de verplichting om zelf de nodige inspanningen te leveren
om hun woonsituatie te verbeteren516. Wie zelf geen initiatief neemt, kan niet verwachten dat de
overheid tussenkomt. Aanspraak maken op grondrechten, houdt het engagement in dat men
deze grondrechten niet ten koste van anderen opeist. Dit is het geval wanneer men zonder eigen
inspanningen toch tussenkomst van de overheid verwacht, aangezien men dan aanspraak maakt
op middelen van de overheid die daardoor niet ingezet kunnen worden voor personen die wel
de nodige inspanningen hebben geleverd, maar waarbij dit zonder succes was.
De rechtspraak paste dit principe reeds een aantal keren toe. De vrederechter te GrâceHollogne oordeelde dat de gemeentelijke bijstand bij het zoeken naar een nieuwe woning
slechts subsidiair is, aangezien het in de eerste plaats aan de betrokkenen zelf toe komt om hun
huisvesting te verzorgen517. Naar aanleiding van een uitzetting uit een transitwoning stelde de
vrederechter te Bergen vast dat de bewoners geen enkele medewerking vertoonden in de
zoektocht naar een nieuwe woning en overlast in de buurt veroorzaakten518. Als laatste
voorbeeld vermelden we dat ook de Brusselse rechter in kort geding – in het kader van de
verplichting van het OCMW om huisvesting te verschaffen aan woonbehoeftigen – oordeelde
dat de burger ook zelf handelingen moet stellen om huisvesting te vinden519.
254.
Toch kan zoals gezegd voor de meest woonbehoeftigen de hulp van overheidswege bij
de verwezenlijking van het grondrecht op wonen niet afhankelijk gesteld worden van bepaalde
voorwaarden of eigen inspanningen van de betrokkenen. Het kunnen beschikken over een
woning is immers onontbeerlijk voor deelname aan de samenleving en om een menswaardig
leven te kunnen leiden. Bepaalde grondrechten moeten daarom door de overheid worden
verzekerd vooraleer er sprake kan zijn van plichten of voorwaarden520. Dit hangt ook samen met
de redenering dat het recht op een menswaardig leven door de overheid onvoorwaardelijk moet
worden verzekerd. De overeenkomstige plichten worden slechts vermeld in het tweede lid van
artikel 23 van de Grondwet, dus na het recht een menswaardig leven te leiden521.
Eens door tussenkomst van de overheid het grondrecht op wonen verwezenlijkt werd (bv. door
het ter beschikking stellen van een sociale huurwoning, maar ook door het verstrekken van een
sociale lening, een financiële tegemoetkoming in de huur,…), kunnen wel voorwaarden gesteld
worden of bepaalde plichten opgelegd worden die als doel hebben de betrokkenen te versterken
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en te emanciperen. De overheid heeft dan haar plicht vervuld en kan de verdere uitoefening van
het grondrecht op wonen door de woonbehoeftige conditioneren.
Het gevaar is uiteraard dat de voorwaarden die worden opgelegd of de plichten die aan de
uitoefening van de rechten worden gekoppeld, te verregaand zijn. Voorwaarden kunnen daarom
enkel indien deze (i) als doel hebben de (kans)arme te versterken (doelgebonden) én (ii)
rekening houden met de specifieke situatie van de betrokkene (realistisch zijn).

3.2.2. D E OVEREENKOMSTIGE PLICHTEN MET ALS DOEL DE ( KANS ) ARME TE VERSTERKEN
255.
In de eerste plaats moet de doelstelling van het opleggen van voorwaarden of
verplichtingen aan de sociale huurders zijn dat zij de (kans)arme versterken. Vanuit de idee van
de actieve welvaartstaat is het niet voldoende om behoeftigen te ondersteunen, maar moeten de
ondersteuningsmaatregelen er ook toe leiden dat de betrokkenen uit hun
afhankelijkheidssituatie geraken en zichzelf ontwikkelen met het oog op sociale promotie.
Toegepast op de sociale huur, moeten de voorwaarden voor het blijvend gebruik kunnen maken
van de sociale huurwoning dus ook gericht zijn op zelfontwikkeling van de sociale huurder. Het
moet gaan over voorwaarden die er op gericht zijn kansen te bieden aan de sociale huurders en
die hen effectief serieus nemen in hun kwetsbaarheid; niet over voorwaarden die als doel
hebben bestraffend en uitsluitend te werken522.
256.
Enerzijds legt het sociaal huurstelsel aan de kandidaat-huurders inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden op; anderzijds worden aan de zittende huurders huurdersverplichtingen
opgelegd. De hierboven ontwikkelde redeneringen zullen er toe leiden dat de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden zo beperkt mogelijk moeten zijn en enkel kunnen ingezet worden om
woonbehoeftigen van niet-woonbehoeftigen te scheiden, terwijl de huurdersverplichtingen
‘strenger’ mogen zijn, voor zover zij doelmatig zijn. Als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde
beperken de voorwaarden inzake taalbereidheid en inburgering de toegang tot de sociale huur
voor woonbehoeftigen, terwijl ze als huurdersverplichting versterkend en emanciperend kunnen
werken. Woonbehoeftigen van vreemde afkomst via taal- en inburgeringsvoorwaarden
uitsluiten van sociale huisvesting, zal bovendien mogelijks contraproductief werken voor hun
inburgering523.
Om dezelfde reden kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de mogelijkheid tot weigering van
toewijzing in uitzonderlijke gevallen voor zover wordt aangetoond dat de toewijzing aan de
kandidaat-huurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van
de bewoners, zoals voorzien in artikel 22, lid 3 van het Kaderbesluit Sociale Huur. De weigering
leidt er immers toe dat iemand die voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden toch niet wordt
toegelaten524. Wel aanvaardbaar is het vierde lid van artikel 22 van het Kaderbesluit Sociale
Huur: de toewijzing door de verhuurder op voorwaarde dat een begeleidingsovereenkomst
wordt afgesloten. De toegang tot de sociale huur wordt dan immers niet verhinderd, maar
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gekoppeld aan voorwaarden, afgestemd op de concrete situatie en met als doel de
woonbehoeftige bij te staan bij het huurder-zijn en de verplichtingen die daar aan gekoppeld
zijn.
Een moeilijke kwestie wordt geregeld door artikel 22, lid 1 en 2 van het Kaderbesluit Sociale
Huur: de weigering van toelating tot de sociale huur indien er bij dezelfde verhuurder reeds
eerder problemen waren met de kandidaat-huurder (ernstige en blijvende tekortkomingen of
wanbetaling door de kandidaat-huurder). Er werd in deze gevallen immers eerder reeds toegang
tot de sociale huur verschaft, waarmee de overheid ter hulp is geschoten bij de verwezenlijking
van het grondrecht op wonen van de betrokkene, maar waarbij deze nadien – na toelating tot de
sociale huur – zijn overeenkomstige plichten niet is nagekomen. Daar staat tegenover dat een
tekortkoming in de huurdersverplichtingen moeilijk kan rechtvaardigen dat de toegang tot de
sociale huur definitief wordt uitgesloten. Ook hier kan het afsluiten van een
begeleidingsovereenkomst een oplossing bieden. Hoewel dit de toegang tot de sociale huur ook
beperkt (bij niet-aanvaarding immers geen toegang), is dat in dit geval wel gerechtvaardigd. Het
alternatief is immers dat geen woning wordt toegewezen en dat is uiteraard een grotere
aantasting van het grondrecht op wonen.
257.
De vraag zou bovendien gesteld kunnen worden of er wel voldoende verplichtingen
worden opgelegd aan de zittende sociale huurder met als doel hem te versterken. Behalve in
geval van vermoede problematische huurders aan wie een begeleidingsovereenkomst kan
worden opgelegd, gaan van het sociaal huurstelsel weinig stimulansen uit om zich te
emanciperen of verder te ontwikkelen. Het feit dat de huurprijs van sociale huurwoningen van
sociale huisvestingsmaatschappijen wordt berekend op basis van het inkomen ontmoedigt zelfs
in strikte zin om beter te doen. Toch is het niet de taak van het sociaal huurstelsel om op
algemene wijze de emancipatie of ontwikkeling van sociale huurders na te streven; dit dient
immers gekoppeld te worden aan andere instrumenten zoals het leefloon, de
werkloosheidsuitkering,… Wel is het belangrijk dat het sociaal huurstelsel niet te sterk sociale
promotie ontmoedigt. Dit zou bv. het geval kunnen zijn wanneer sociale huurovereenkomsten
opgezegd worden indien de inkomensgrens (in meer of mindere mate) wordt overschreden.

3.2.3. R EKENING HOUDENDE MET DE SPECIFIEKE SITUATIE VAN DE DOELGROEP
258.
Vervolgens dient bij het opleggen van voorwaarden of plichten rekening gehouden te
worden met de specifieke situatie van de doelgroep. Tot de sociale huur worden enkel die
personen toegelaten die voldoen aan de voorwaarden inzake woonbehoeftigheid. Deze
doelgroep is vaak (kans)arm en met dit gegeven dient rekening te worden gehouden bij het
bepalen van de concrete verplichtingen of voorwaarden die aan hen worden opgelegd. Er mag
niet de fout worden gemaakt bij het vastleggen van het vereiste inspanningsniveau te vertrekken
van de mogelijkheden van een gemiddelde persoon en te weinig rekening te houden met de
mogelijkheden van de betrokkenen. In zekere zin wordt – een beetje kort door de bocht
weliswaar – van de woonbehoeftige zelfs meer verwacht dan van de gemiddelde burger: hij moet
Nederlands leren, hij moet zich inburgeren, hij moet zich laten begeleiden, hij mag geen
overlast veroorzaken,…; voorwaarden die op zich niet gelden voor private huurders. Daardoor
wordt het risico gelopen dat de verwachte inspanningen voor de betrokkenen onhaalbaar zijn en
dat ze worden afgerekend op het niet nakomen ervan. De (kans)arme wordt dan gestraft omdat
hij (kans)arm is.
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Bij het bepalen van het vereiste inspanningsniveau moet ook voldoende gedifferentieerd
worden, aangezien de doelgroep uiteraard niet uniform is. Net zoals burgers in het algemeen
heel divers zijn, zijn de woonbehoeftigen eveneens zeer divers525. Wat voor de ene sociale
huurder een haalbare inspanning is, is dat voor een andere sociale huurder helemaal niet. Er is
dus nood aan individualisering, één van de basiselementen van de actieve welvaartstaat.
259.
Traditioneel voorbeeld hiervan is dat het niet correct of niet tijdig betalen van de
huurprijs, hoewel een huurdersverplichting, niet automatisch als kwade wil van de huurder mag
gezien worden526. Zo werd geoordeeld dat een kleine achterstand van twee maanden niet
voldoende is om de huurovereenkomst op te zeggen. Volgens de rechter is er sprake van
misbruik in hoofde van de sociale verhuurder, gelet op het feit dat sociale huurders per definitie
weinig vermogend zijn527. In een ander geval stelde de vrederechter vast dat de huur
overwegend te laat werd betaald, waardoor de huurster dus een wanprestatie pleegde.
Aangezien de huurachterstand op het ogenblik van de beoordeling door de vrederechter minder
dan drie maanden bedroeg, was de wanprestatie niet van die aard dat de ontbinding van de
huurovereenkomst gerechtvaardigd was528. Indien daarentegen uit de feiten blijkt dat de
wanbetaling ernstig en blijvend is, kan er opgezegd worden met een opzegtermijn van drie
maanden529. De eerste verplichting van de huurder is immers het betalen van de huur om de
verplichtingen van de huurovereenkomst te respecteren en om bij te dragen aan de financiering
van de openbare dienst van sociale huisvesting die hem wordt aangeboden. De huurder moet
daarom met zijn inkomsten als eerste de huur betalen. De sociale verhuurder dient daarentegen
vanuit de opdracht van algemeen belang de ontbinding van de huurovereenkomst pas te vragen
als ultieme sanctie. In casu deed de huurster (een alleenstaande moeder met drie kinderen en
werkloos) reeds heel wat inspanningen, zodat een ontbinding volgens de vrederechter in de
gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd was. Bovendien diende de sociale verhuurder
eerst duidelijkheid te verschaffen over de exacte openstaande schuld, zodat een redelijk en
haalbaar afbetalingsplan kon opgelegd worden530.
Een ander voorbeeld is het niet tijdig aantonen van de inkomsten. Ook hier geldt dat uit het niet
tijdig binnenbrengen van bewijzen van inkomen niet automatisch kwade trouw in hoofde van
de huurder mag worden afgeleid. Overeenkomstig het vermoeden van onschuld en het
burgerrechtelijk principe dat kwade trouw niet vermoed wordt, mag er geen vermoeden van
fraude op de sociale huurder worden gelegd. Bovendien heeft de sociale verhuurder zelf
onderzoeksmogelijkheden, zoals opzoeking in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid531.
260.
Belangrijk is dat aan de sociale huurder voldoende ondersteuning wordt geboden. Een
sanctie ten aanzien van de huurder zal sneller gerechtvaardigd zijn, indien hem voldoende
ondersteuning werd geboden bij het vervullen van zijn verplichtingen. In dat kader zijn de
525
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basisbegeleidingstaken, zoals vastgesteld in artikel 29bis van het Kaderbesluit Sociale Huur532,
van groot belang. Ten aanzien van een huurder die meermaals wordt aangemaand om de nodige
documenten binnen te brengen en daarbij geholpen wordt, zal een sanctie sneller
gerechtvaardigd zijn dan ten aanzien van een huurder die onmiddellijk een sanctie opgelegd
krijgt. Een huurder die van de sociale verhuurder uitstel van betaling kreeg of aan wie een
realistisch afbetalingsplan werd voorgesteld, maar de voorgestelde betalingsfaciliteiten niet
volgde, zal sneller gesanctioneerd kunnen worden dan een huurder ten aanzien van wie bij de
eerste wanbetaling ontbinding van de huurovereenkomst wordt gevorderd. Een opzegging
wegens overlast zal sneller toegestaan kunnen worden wanneer de betrokkene begeleid werd (of
daartoe een aanbod is geweest van de sociale verhuurder) dan wanneer onmiddellijk de
opzegging wordt gegeven. Bij de beoordeling door de rechter of een sanctie gerechtvaardigd is,
zullen alle concrete omstandigheden beoordeeld moeten worden en in het bijzonder de vraag of
voldoende rekening werd gehouden met de specifieke (zwakke) situatie van de huurder. Willen
is niet steeds gelijk aan kunnen, maar niet willen kan niet. De begeleiding van de huurder sluit
aan bij de vereiste van individualisering en activering (bv. het aanleren van bureaucratische
competenties om het jaar nadien onmiddellijk de vereiste documenten binnen te brengen).
Men zou dit ook kunnen baseren op de algemeen burgerrechtelijke regel van de uitvoering van
overeenkomsten te goeder trouw. Aangezien tussen de sociale verhuurder en huurder een
huurovereenkomst wordt afgesloten, zijn beide partijen op basis van artikel 1134, lid 3 van het
Burgerlijk Wetboek verplicht deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. In geval van
problemen bij de uitvoering van de huurovereenkomst moeten beide partijen zich te goeder
trouw opstellen en samen een oplossing zoeken. De sociale verhuurder moet zich daarbij
meewerkend opstellen, mede omwille van zijn opdracht van algemeen belang, waardoor hij
meer moet doen dan van een gewone verhuurder verwacht moet worden. De huurder moet zich
eveneens meewerkend opstellen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn specifieke (zwakke)
positie.
261.
Het eisen van eigen inspanningen van de betrokkene verwijst op die manier naar de
eigen verantwoordelijkheid voor de situatie van woonbehoeftigheid waarin men zich bevindt,
maar houdt tegelijk het midden tussen ‘pech’ en ‘schuld’533. Er wordt bij de toekenning van een
sociale woning niet gekeken of men woonbehoeftig is door individuele schuld (omdat men lui is,
onverantwoord, spilzuchtig,…) of door individuele tegenslagen (ziekte, handicap, echtscheiding,
verlies van een baan,…)534, maar bij de uitvoering van de sociale huurovereenkomsten kan schuld
wel een relevant criterium worden, waarbij personen die door eigen schuld hun
huurdersverplichtingen niet nakomen (overlast veroorzaken, zich tegendraads opstellen
tegenover de verhuurder) het voordeel van de sociale huurwoning kunnen verliezen, tegenover
personen die het door pech moeilijk hebben om hun huurdersverplichtingen na te leven anders
kunnen behandeld worden (rekening houden met de behartenswaardige positie, eventueel
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uitstel van betaling toestaan,…). Niet enkel diegene die woonbehoeftig is door pech wordt
geholpen, maar wie zelf verantwoordelijk is voor het niet nakomen van zijn
huurdersverplichtingen, wordt niet langer geholpen.

3.2.4. S PECIFIEKE CASUS : HET KEUZERECHT VAN DE SOCIALE HUURDER ALS OVEREENKOMSTIGE PLICHT ?
262.
We beëindigen dit onderdeel over de toepassing van de overeenkomstige plichten
binnen het sociaal huurstelsel met een concreet voorbeeld: het keuzerecht van de sociale
huurder.
Personen die zich kandidaat stellen voor een sociale huurwoning, worden opgenomen in een
kandidatenregister dat wordt bijgehouden en geactualiseerd door de sociale verhuurder. Artikel
93, § 1, laatste lid van de Vlaamse Wooncode bepaalt daarover o.m.: “Behalve wanneer de
kandidaat-huurder uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen geeft dat zijn kandidatuur enkel
betrekking heeft op sociale huurwoningen in een welbepaald gebied of op sociale huurwoningen
die voldoen aan specifieke kenmerken, geldt de inschrijving voor alle sociale huurwoningen van
de verhuurder, dat wil zeggen voor zover deze sociale huurwoningen overeenstemmen met het
door de kandidaat-huurder gewenste type van woning.”
Deze decretale bepaling wordt uitgevoerd door artikel 10 van het Kaderbesluit Sociale Huur. Dit
artikel schreef aanvankelijk voor dat de kandidaat-huurder zijn voorkeur mocht opgeven op het
vlak van het type en de ligging van de sociale huurwoning en op het vlak van de maximale
huurprijs. Deze voorkeuren mochten niet leiden tot een te beperkte keuze en de verhuurder
mocht de voorkeur weigeren wanneer hij van oordeel was dat de voorkeur daardoor kennelijk
een te beperkt aandeel van het patrimonium betrof of als die voorkeur ertoe leidde dat een
toewijzing onmogelijk werd. Met een besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011
werd artikel 10 van het Kaderbesluit Sociale Huur gewijzigd waardoor het keuzerecht van de
kandidaat-huurder aanzienlijk werd beperkt: de kandidaat-huurder kon zijn keuze voortaan
enkel baseren op 1° financiële draagkracht, 2° gezondheidsredenen, 3° fysieke mobiliteit, 4°
bereikbaarheid van school, werk, sociaal en familiaal netwerk of 5° het verlenen of ontvangen
van mantelzorg. De beperking van het keuzerecht werd vernietigd door de Raad van State bij
arrest van 18 februari 2013 wegens strijdigheid met artikel 93, § 1, laatste lid van de Vlaamse
Wooncode: de Vlaamse Regering had bij besluit het decretaal gewaarborgde keuzerecht
ingeperkt en had daarmee de grenzen van haar uitvoeringsbevoegdheid overschreden535.
263.
Aangezien het beperkte keuzerecht van de kandidaat-huurder door de Raad van State
werd vernietigd om formele redenen, moest de Raad van State zich niet uitspreken over de
grond van de zaak, m.n. of een beperking van het keuzerecht van de kandidaat-huurder in
overeenstemming is met het grondrecht op wonen.
Het inperken van het keuzerecht van de kandidaat-huurder gaat terug op de vraag of het
grondrecht op wonen vergezeld gaat van de verplichting voor de bestemmeling om een
voorgestelde woning te aanvaarden, wat mogelijks als een overeenkomstige plicht kan gezien
worden. Het berust ook op de redenering dat kandidaat-huurders die hun keuze sterk beperken
niet echt woonbehoeftig zijn, aangezien echt woonbehoeftigen hun keuze niet al te zeer zullen
beperken en ook genoegen zullen nemen met een “mindere” woning.
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Eerder namen wij het standpunt in dat het inperken van het keuzerecht van de kandidaathuurder – gelet op de ruime beleidsmarge van de overheid bij het uitwerken van maatregelen ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen – mogelijks juridisch kan, maar dat er toch een
aantal kanttekeningen gemaakt moeten worden en dat het vanuit beleidsmatig oogpunt
wenselijk is het keuzerecht te eerbiedigen536.
264.
Dit standpunt dient bevestigd te worden. Zoals hoger aangetoond537 is de woning niet
enkel een dak boven het hoofd, maar ook de plaats waar men tot rust kan komen en van waaruit
men professionele en sociale contacten opbouwt. Anders dan bij het recht op arbeid – waar wel
kan geargumenteerd worden dat men in bepaalde gevallen een job moet aanvaarden – kan dit
bij een woning minder sterk verdedigd worden. Behoeftige personen zijn zeer gehecht aan hun
onmiddellijke omgeving, omwille van het informeel netwerk. Zo wordt soms een sociale woning
geweigerd die moderner is en in een betere buurt ligt, maar waar men dan een nieuw sociaal
netwerk moet opbouwen: “habiter représente bien plus que le simple fait de se loger”538. Ook bij
herhuisvestingen op basis van onbewoonbaarheid wordt vastgesteld dat mensen soms liever in
de onbewoonbare woning willen blijven wonen dan te verhuizen naar een geschikte woning in
een andere wijk539. Het beweren dat het hanteren van een keuzemogelijkheid door de huurder
bewijst dat deze laatste niet woonbehoeftig zou zijn, is daarom niet correct540.
Om deze reden kan de verplichting voor een woonbehoeftige om een hem aangeboden woning
te aanvaarden niet als een overeenkomstige plicht beschouwd worden. Dit hangt ook samen
met het feit dat een beperking van het keuzerecht van de kandidaat-huurder er toe leidt dat de
toegang tot de sociale huur beperkt wordt, aangezien personen die voor het overige voldoen aan
de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, toch niet ingeschreven kunnen worden.

B. CAPITA SELECTA
1. EEN SUBJECTIEF RECHT OP EEN SOCIALE WONING ?
265.
Belangrijk in de rechtsverhouding tussen verhuurder en (kandidaat-)huurder is te weten
of de kandidaat-huurder beschikt over een subjectief recht op toewijzing van een woning. Dit
bepaalt immers de actiemogelijkheden van de kandidaat-huurder indien hem onterecht geen
sociale woning wordt toegewezen.
266.
Er is sprake van een subjectief recht in hoofde van een rechtssubject wanneer dit van
een ander rechtssubject het stellen van een bepaalde handeling of het zich daarvan onthouden,
kan eisen op grond van een norm van het objectief recht die laatstgenoemd rechtssubject
daartoe rechtstreeks verplicht, en waarbij het rechtssubject dat de uitvoering van die
verplichting eist een voldoende eigen belang heeft bij die uitvoering. In de verhouding tussen de
overheid en de burger betekent dit dat zal moeten worden nagegaan of er een rechtsregel
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B. HUBEAU en T. VANDROMME, “De beperking van het keuzerecht van kandidaat sociale huurders:
beperking van het grondrecht op wonen of net toepassing van het grondrecht op wonen?” (noot onder RvS
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bestaat waarbij aan de burger rechtstreeks het recht wordt verleend om van de overheid een
welbepaald gedrag te eisen, gedrag waarbij de burger een aan hem eigen belang heeft.
Op basis van deze omschrijving worden door MAST twee wezenlijke bestanddelen onderkend,
nl. (i) het bestaan van een uit een rechtsregel spruitende juridische verplichting om een
bepaalde handeling te stellen of om zich daarvan te onthouden en (ii) een eigen belang van het
betrokken rechtssubject541.
De overheid beschikt bij het nemen van beslissingen over ofwel een gebonden bevoegdheid,
ofwel een discretionaire bevoegdheid. Indien de norm van objectief recht de inhoud of het
voorwerp bepaalt van de beslissing die de overheid moet nemen van zodra de gestelde
voorwaarden zijn vervuld, spreekt men van een gebonden bevoegdheid. De overheid stelt dan
enkel het bestaan van een reeds in een objectieve norm vervat subjectief recht vast542. Indien
daarentegen de overheid over een beoordelingsvrijheid beschikt bij het nemen van een
beslissing, gaat het over een discretionaire bevoegdheid. Het ontstaan van het subjectief recht
vloeit dan niet rechtstreeks voort uit de norm van objectief recht, maar uit de uitoefening van de
discretionaire bevoegdheid door de overheid. De beoordelingsvrijheid van de overheid houdt in
dat zij een keuze heeft bij het bepalen van de maatregel die haar het best geschikt lijkt om het
gestelde doel te bereiken. Het handelen van de overheid blijft daarbij uiteraard doelgebonden,
d.w.z. met het oog op het verwezenlijken van het algemeen belang543.
Daarnaast is zoals gezegd voor het bestaan van een subjectief recht vereist dat diegene die het
recht inroept een eigen belang heeft. Behoudens bepaalde uitzonderingen volstaat een algemeen
belang niet.
267.
Overeenkomstig artikel 144 en 145 van de Grondwet behoren geschillen over subjectieve
rechten in beginsel tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechterlijke macht. De
rechtscolleges van de rechterlijke macht zijn dus principieel bevoegd om uitspraak te doen over
alle geschillen inzake burgerlijke en politieke rechten, met één enkel voorbehoud echter, nl. dat
geschillen over politieke rechten voor andere, bij wet ingestelde rechtscolleges kunnen worden
gebracht544.
Indien de overheid een gebonden bevoegdheid heeft, vloeit een subjectief recht zoals gezegd
rechtstreeks voort uit een regel van objectief recht en kan de burger dit recht dus afdwingen
voor de rechtbank545. Het enige voorbehoud is dat het subjectief recht een politiek recht zou zijn
én dat de wetgever een afzonderlijk rechtscollege heeft opgericht.
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A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
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268.
Op basis van de omschrijving van het begrip subjectief recht moet worden aangenomen
dat kandidaat-huurders die batig gerangschikt zijn in het inschrijvingsregister beschikken over
een subjectief recht op toewijzing van een sociale huurwoning, voor zover zij op dat moment
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
De sociale verhuurder heeft immers een gebonden bevoegdheid bij de toewijzing van een sociale
huurwoning. Hij moet de criteria aftoetsen die in het Kaderbesluit Sociale Huur werden
opgenomen en op basis daarvan kan maar één kandidaat-huurder in aanmerking komen voor de
toewijzing (ofwel de kandidaat-huurder met de meeste voorrang of het meeste punten, ofwel –
indien er meerdere kandidaat-huurders zijn met dezelfde voorrang of evenveel punten – de
kandidaat-huurder die reeds het langste is ingeschreven in het inschrijvingsregister). Deze
criteria moeten uiteraard toegepast worden op de kandidaat-huurder, waarbij de concrete
situatie van de kandidaat-huurder zal moeten worden geïnterpreteerd en eventueel moeten
worden ingepast in de voorrangsregels. Maar het recht op een sociale woning voor een
kandidaat-huurder vloeit rechtstreeks voort uit een norm van objectief recht (het Kaderbesluit
Sociale Huur) en de kandidaat-huurder heeft een persoonlijk belang bij de toewijzing546.
Op grond van artikel 144 van de Grondwet heeft de kandidaat-huurder bijgevolg het recht om
elke betwisting over zijn subjectief recht op een sociale huurwoning aanhangig te maken bij de
rechtbank547. De vraag of het recht op een sociale huurwoning indien men batig gerangschikt
staat een burgerlijk dan wel politiek recht is, is in casu niet relevant aangezien door de wetgever
(decreetgever) geen afzonderlijk rechtscollege werd opgericht. In dat geval blijven de gewone
rechtscolleges ook bevoegd voor betwistingen over politieke rechten.
269.
Het feit dat het sociaal huurstelsel voorziet in een specifieke procedure voor kandidaathuurders die zich benadeeld achten door een beslissing van een sociale verhuurder, inclusief de
beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder (het verhaal)548,
verandert niets aan de mogelijkheid voor de kandidaat-huurder om zich tot de burgerlijke
rechter te wenden. De hoven en rechtbanken nemen immers kennis van alle vorderingen,
behalve die welke hen uitdrukkelijk zijn onttrokken549. Van belang is dus niet of de
reglementering de rechtsmacht expliciet aan de hoven en rechtbanken opdraagt, maar of deze
er niet aan is onttrokken550. En dat is in casu niet het geval.
Bovendien is het nog maar de vraag of de verhaalprocedure uit het Kaderbesluit Sociale Huur
voldoende bescherming biedt aan de kandidaat-huurder die onterecht een toewijzing van een
woning wordt geweigerd. Een oordeel van de toezichthouder dat het verhaal van de kandidaathuurder gegrond is, verplicht de sociale verhuurder immers niet om een woning toe te wijzen.
De sociale verhuurder dient enkel een nieuwe beslissing te nemen en is daarbij niet gebonden
door het oordeel van de toezichthouder.
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270.
Aangezien nog geen huurovereenkomst werd afgesloten, zal de vrederechter niet
bevoegd zijn. De bevoegdheid van de vrederechter in (sociale) huurzaken berust immers op
artikel 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, wat vereist dat er reeds een huurovereenkomst
bestaat551. Hoewel op basis van het Hof van Cassatie deze bevoegdheid ruim ingevuld moet
worden, nl. “elke betwisting ontstaan uit de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van een
huurovereenkomst, of, in ruime zin, een betwisting gegrond op wettelijke regels die de contractuele
betrekkingen tussen verhuurder en huurder regelen”552, kan een geschil over de toewijzing van
een sociale huurwoning daar niet onder gebracht worden. Bijgevolg dient een betwisting over de
toewijzing van een sociale huurwoning gebracht te worden voor de burgerlijke rechter van de
rechtbank van eerste aanleg, op grond van diens volheid van bevoegdheid (artikel 568 van het
Gerechtelijk Wetboek).
De Raad van State zal evenmin bevoegdheid zijn om te oordelen over betwistingen inzake
toewijzing van sociale huurwoningen. Enerzijds omdat het zoals hierboven gesteld gaat over
betwistingen over een subjectief recht en niet over het objectief contentieux553, anderzijds
omdat wordt geoordeeld dat sociale huisvestingsmaatschappijen geen administratieve
overheden zijn.
De Raad van State zal wel bevoegd zijn om kennis te nemen van een beroep van de kandidaathuurder tegen het ongegrond verklaren van het verhaal door de toezichthouder554. Het beroep is
dan echter niet gericht tegen de sociale verhuurder, maar tegen een beslissing van de
toezichthouder, die evident wel als een administratieve overheid moet worden beschouwd.
271.
Ook een versnelde toewijzing in geval van bijzondere omstandigheden van sociale aard
geeft de kandidaat-huurder die zich in die situatie bevindt, een subjectief recht op toewijzing.
Het nagaan of er bijzondere omstandigheden van sociale aard aanwezig zijn, is enkel het nagaan
of voldaan is aan de voorwaarden voor de uitoefening van het subjectief recht, die rechtstreeks
voortvloeien uit een norm van objectief recht.
Artikel 95, § 1, vierde lid van de Vlaamse Wooncode, dat de decretale basis vormt van artikel 24
van het Kaderbesluit Sociale Huur, bepaalt dat de sociale huurwoningen worden toegewezen
door het bevoegde orgaan van de verhuurder en dat daarbij rekening moet worden gehouden
met de bijzondere doelstellingen van het woonbeleid, vermeld in artikel 4, § 2 van de Vlaamse
Wooncode. Alhoewel het beter was geweest dat hier ook 4, § 1 van de Vlaamse Wooncode was
vermeld, lijkt de verwijzing naar genoemd artikel 4, § 2 en in het bijzonder de realisatie van
optimale ontwikkelingskansen voor iedereen en het bevorderen van gelijke kansen voor
iedereen voldoende om te stellen dat het subjectief recht op toewijzing dat voor iedere
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kandidaat-huurder geldt versneld gerealiseerd moet worden zodra de voorwaarde van
bijzondere omstandigheden van sociale aard vervuld zijn555.
272.
Het toewijzen van een woning in het sociaal huurstelsel verschilt op dit vlak van het
toekennen van een persoonlijk assistentiebudget (PAB)556. De regelgeving daaromtrent bepaalt
uitdrukkelijk dat de toekenning van een PAB gebeurt binnen de beschikbare kredieten en na
goedkeuring door de Regionale Prioriteitencommissie die de aanvragen voor een PAB
beoordeelt en aan de hand van de richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) de urgentiegraad ervan bepaalt. Op basis van de beschikbare middelen en de
urgentiegraad kent de Regionale Prioriteitencommissie al dan niet het PAB toe. Het recht op
een PAB vloeit dus niet rechtstreeks voort uit een norm van objectief recht, maar ontstaat pas
nadat de Regionale Prioriteitencommissie het PAB toekent, waarbij deze een beleidsbeslissing
moet nemen en moet oordelen wie prioritair in aanmerking komt557. Het gaat m.a.w. over een
discretionaire bevoegdheid van de overheid558. Dat betekent dat de rechter zich niet in de plaats
kan stellen van de overheid, maar enkel kan oordelen of de beslissing van de Regionale
Prioriteitencommissie niet onwettig of kennelijk onredelijk is, d.i. wanneer het bestuur niet in
redelijkheid tot de genomen beslissing is kunnen komen559. Indien de rechter vaststelt dat de
beslissing effectief onwettig of kennelijk onredelijk is, kan zij bovendien geen nieuwe beslissing
nemen, maar kan zij enkel bevelen dat een nieuwe beslissing moet worden genomen door de
bevoegde overheid560.
273.
Vervolgens is het de vraag wat de gevolgen zijn indien de rechter vaststelt dat de
toewijzingsregels niet correct werden toegepast en de kandidaat-huurder dus recht had op de
toewijzing van een woning.
Aangezien er geen contractuele verhouding bestaat tussen de verhuurder en de kandidaathuurder zal deze vraag moeten beantwoord worden aan de hand van de principes van het
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Dit betekent dat de kandidaat-huurder recht heeft
op integraal herstel. Daarbij geniet herstel in natura in principe de voorkeur. Indien dit echter
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materieel onmogelijk is of wanneer het vorderen van herstel in natura rechtsmisbruik zou
uitmaken, is een geldelijke vergoeding de enige uitweg561.
Om het voorwerp van de schadevergoeding te bepalen, dient eerst de vraag beantwoord te
worden welk recht van de kandidaat-huurder werd miskend: het recht op sociale huisvesting of
het recht op een concrete sociale woning? Aangezien de kandidaat-huurder een subjectief recht
had op de toewijzing van de eerstvolgende toe te wijzen woning, gaat het o.i. over de
miskenning van het recht op de concrete sociale woning. Het is dan ook het mislopen van een
toewijzing van een concrete sociale woning waar aan geremedieerd moet worden via een
schadevergoeding.
Het lijkt ons te verregaand om de kandidaat-huurder het recht te geven de aan een andere
kandidaat-huurder toegewezen woning op te eisen (= herstel in natura), aangezien dit de
belangen van de huurder die deze woning toegewezen kreeg op onevenredige wijze zou
schaden562. Het past daarom de verhuurder te veroordelen een absolute voorrang toe te kennen
en de eerstvolgende toe te wijzen woning aan deze kandidaat-huurder toe te wijzen (naar
analogie met de voorrang volgens artikel 19, eerste lid, 1° quater KSH). In voorkomend geval zal
dit echter aangevuld moeten worden met een schadevergoeding met het oog op een integrale
schadevergoeding, aangezien de volgende toe te wijzen woning in een andere wijk kan liggen,
ouder of van mindere kwaliteit kan zijn of net nieuwer en daardoor met een hogere huurprijs,
geen tuin of kelder hebben kan,…)563. Een precieze begroting van de schade is dan niet mogelijk,
zodat de rechter deze naar billijkheid (ex aequo et bono) zal ramen.
274.
Tot slot wijzen we nog op het feit dat het beroep doen op het subjectieve recht om een
sociale huurwoning toegewezen te krijgen, niet gelijk gesteld kan worden met het rechtstreeks
opeisen van een grondrecht op wonen door diegene die daar van verstoken is564. In dit laatste
geval wordt rechtstreeks een beroep gedaan op het grondrecht op wonen of het recht een
menswaardig leven te leiden, terwijl in het eerste geval wordt gesteund op de subjectieve
rechten die de bevoegde overheid zelf heeft toegekend in uitvoeringsreglementering.

2. PREVENTIEF VERSUS CURATIEF OPTREDEN
275.
Een tweede aspect van de rechtsverhouding tussen de verhuurder en de huurder dat we
nader onderzoeken is de verhouding van het preventief optreden versus het curatief optreden
door de overheid.
Sociale huurders behoren steeds tot de categorie van de woonbehoeftigen en bepaalde huurders
kunnen bovendien – in bepaalde gevallen veroorzaakt vanuit de woonbehoeftigheid – tot de
categorie van de ‘moeilijke’ huurders gerekend worden (minder kapitaalkrachtige huurders,
huurders met een minder ontwikkelde of afwijkende wooncultuur,…). Vanuit de zorg voor de
verwezenlijking van het grondrecht op wonen is daarom voldoende sociale omkadering
noodzakelijk, zodat een opzegging of andere sancties ten aanzien van de huurder kunnen
561
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worden vermeden en deze huurders toch niet het sociaal huurstelsel of hun medehuurders in
het gedrang brengen. Het gaat hier opnieuw over een verzoening van de verschillende in het
geding zijnde belangen.
276.
De door het decreet van 15 december 2006 vernieuwde titel VII van de Vlaamse
Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur leggen de nadruk op nieuwe inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden en op de rechten en plichten van huurder en verhuurder, met bijhorende
sancties. Het vastleggen van de rechten en plichten is goed voor de rechtszekerheid, maar
vanuit het grondrecht op wonen is het ook een plicht voor de overheid sensu lato om daarbij
voldoende sociale omkadering te voorzien565, zodat de doelgroep van ‘moeilijke’ huurders wordt
begeleid om effectief aan de opgelegde plichten te voldoen.
Na het decreet van 15 december 2006 werden nog bijkomende plichten ingeschreven in de
Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur (afspraken naleven die opgenomen zijn in
de begeleidingsovereenkomst, instemmen met verhuis in een aantal gevallen) en ook aan de
personen die toetreden tot een sociale huurovereenkomst werden toelatingsvoorwaarden
opgelegd566.
277.
Op deze manier werden een aantal maatregelen ingebouwd in het sociaal huurstelsel die
preventief moeten werken en dus mogelijke problemen achteraf moeten voorkomen. Het gaat
dan over publiekrechtelijke voorwaarden om van de openbare dienst van de sociale huur gebruik
te maken. Deze voorwaarden worden opgelegd door de bevoegde regelgever en moeten binnen
de toegelaten beleidsvrijheid van de overheid vallen. Zij kunnen bijgevolg getoetst worden aan
het grondrecht op wonen in het kader van het objectief contentieux.
Tegenover het preventief opleggen van voorwaarden in de regelgeving staat het curatief
optreden, waarbij het gaat over sanctionering van de niet-naleving of niet correcte naleving van
de verplichtingen tijdens een lopende huurovereenkomst. Het kan daarbij ook over de
regelgeving op zich gaan (bv. wanneer de bevoegde regelgever de mogelijkheid tot
buitengerechtelijke ontbinding zou inschrijven), maar meestal valt dit binnen het subjectief
contentieux, m.n. de concrete beoordeling van een geschil, waarbij een privaatrechtelijk
toetsingskader geldt. Ook hier werkt echter het grondrecht op wonen door als toetsingskader en
bepaalt het de grenzen.
278.
Het is de vraag of de voorkeur dient gegeven te worden aan preventieve beperkingen,
d.w.z. bij de toegang tot het sociaal huurstelsel, dan wel dat het beter zou zijn om in het sociaal
huurstelsel zelf de nodige slagkrachtige instrumenten te voorzien, die door de verhuurder
naargelang de situatie kunnen worden toegepast567.
In zijn advies bij het decreet van 15 december 2006 stelde de Raad van State naar aanleiding van
de nieuwe inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de rechten en plichten van huurder en
verhuurder dat de overheid beperkingen mag opleggen die kaderen in de ‘overeenkomstige
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Zie ook Advies Vlaamse Woonraad van 19 november 2009, nr. 2009/04 – Het sociale huurbeleid in
Vlaanderen, een evaluatie, www.vlaamsewoonraad.be, p. 23 en 25 en 32 en DEPARTEMENT RWO –
AFDELING WOONBELEID, Kaderbesluit Sociale Huur – een evaluatie van de strategische hoofdlijnen, mei
2010, p. 13.
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Deze zijn gelijk aan de toelatingsvoorwaarden voor nieuwe sociale huurders, met uitzondering van de
inkomensvoorwaarde (artikel 95, § 1, tweede lid VWC).
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Zie ook het advies Vlaamse Woonraad van 19 november 2009, nr. 2009/04 – Het sociale huurbeleid in
Vlaanderen, een evaluatie, www.vlaamsewoonraad.be, p. 17.
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plichten’. Vereist is dat een doelstelling van algemeen belang wordt nagestreefd én dat die
beperking/verplichting voor geen enkele categorie van personen de essentie van het grondrecht
op wonen aantast, niet verder reikt dan noodzakelijk om de beoogde doelstelling te bereiken en
voor de betrokkenen geen onevenredig zware gevolgen heeft568. Ook het Grondwettelijk Hof
benadrukte dat er verplichtingen kunnen worden opgelegd om toegang te krijgen tot de rechten
van artikel 23 van de Grondwet. Deze verplichtingen moeten de personen aan wie ze worden
opgelegd in staat stellen effectief een menswaardig leven te leiden voor henzelf, alsook de
andere personen die de in artikel 23 opgesomde rechten genieten en moeten evenredig zijn met
die doelstelling. Wat betreft de vereiste de bereidheid te tonen Nederlands te leren voor
echtgenoten en wettelijk samenwonende partners werd geoordeeld dat het enkel gaat over het
tonen van bereidheid: de toegang tot een sociale huurwoning wordt hen niet ontzegd; ze
kunnen deze verplichtingen achteraf vervullen569.
279.
Toegepast op de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de opgelegde
huurdersverplichtingen dienen we dus eerst het doel te beoordelen en vervolgens de
evenredigheid van de maatregelen met dat doel.
De maatregelen streven o.i. een rechtmatig doel na. Het verzekeren van de leefbaarheid in
sociale huurwoningen en de instandhouding van het sociaal huurstelsel zijn legitieme
doelstellingen die ingepast kunnen worden in artikel 23 van de Grondwet. Dit komt alle
kandidaat-huurders en sociale huurders ten goede, ook de sociale huurder in kwestie. Het
sociaal huurstelsel moet immers een duurzame oplossing bieden voor de woonbehoeften van de
betrokkene. Het is niet in het belang van de betrokkene wanneer hij toegelaten wordt tot een
sociale huurwoning, maar nadien terug moet uitgezet worden omdat blijkt dat hij niet kan
voldoen aan zijn huurdersverplichtingen. Het grondrecht op wonen wordt dan in eerste
instantie wel toegekend, maar wordt nadien opnieuw afgenomen. Het grondrecht op wonen
verzet zich er niet tegen dat enkel personen die voldoende woonvaardigheden hebben worden
toegelaten tot een sociale huurwoning. Het grondrecht op wonen eist o.i. zelfs dat mensen met
onvoldoende woonvaardigheden begeleid worden om hun grondrecht op wonen te
verwezenlijken.
De beantwoording van de vraag of de maatregelen evenredig zijn met het doel moet eveneens
vertrekken vanuit artikel 23 van de Grondwet en het grondrecht op wonen. Zoals we eerder
schreven kunnen o.i. effectief beperkingen worden opgelegd bij de verwezenlijking van sociale
grondrechten in de vorm van ‘overeenkomstige plichten’, maar moeten deze overeenkomstige
plichten bij de toekenning van steunmaatregelen om woonbehoeftigen te ondersteunen in de
verwezenlijking van het grondrecht op wonen zo minimaal mogelijk worden ingevuld570.
Preventieve maatregelen beperken immers de toegang tot de sociale huur en werken bijgevolg
uitsluitend. Er dient daarom omstandig nagegaan te worden of deze maatregelen geen
onevenredige beperking van het grondrecht op wonen van kandidaat-huurders uitmaken en
dezelfde doelstellingen niet met minder ingrijpende maatregelen kunnen worden bereikt.
Volgens het Grondwettelijk Hof zijn zoals gezegd de taalbereidheidsvoorwaarden alvast niet
onevenredig omdat ze de toegang tot de sociale huur niet verhinderen. Hetzelfde moet dan
gelden voor de inburgeringsvoorwaarde.
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Parl.St. Vl.Parl., 2005-2006, nr. 824/1, p. 56.
GwH 5 maart 2015, nr. 24/2015, B.27.2 en B.28.3.
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Zie supra, nr. 249.
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Het Grondwettelijk Hof beschikt echter enkel over een beperkte toetsingsmogelijkheid. Het
moet de beleidsmarge van de decreetgever respecteren voor zover die niet op kennelijk
onredelijke wijze wordt ingevuld (marginale wettigheidscontrole). Het oordeel van het
Grondwettelijk Hof over de taalbereidheidsvoorwaarde houdt dus enkel in dat de
decreetgever niet kennelijk onredelijk is geweest. Vanuit een volle toetsing en een maximale
invulling van het grondrecht op wonen kunnen wel vragen gesteld worden bij de
taalbereidheidsvoorwaarde en de inburgeringsvoorwaarde. Via de taalbereidheids- en
inburgeringsvoorwaarde worden andere doelstellingen in het sociaal huurstelsel
geïmporteerd. De verplichtingen bereid zijn Nederlands te leren en inburgeringsbereid zijn,
hebben op zich niets met wonen te maken: ook sociale huurders die geen Nederlands
spreken en huurders van vreemde origine die geen inburgeringstraject hebben gevolgd,
kunnen goede huurders zijn. Hoewel het correct is dat kennis van het Nederlands kan
bijdragen tot goed huurderschap, betekent dit niet dat iemand die geen Nederlands spreekt
geen
goed
huurder
kan
zijn.
En
dus
is
de
taalbereidheidsen
inburgeringsbereidheidsvoorwaarde geen noodzakelijke vereiste die moet opgelegd worden
aan alle (kandidaat-)huurders.
Als toelatingsvoorwaarde geldt bovendien de inschrijving in de bevolkingsregisters. Terwijl
dit voor nieuwe kandidaat-huurders gerechtvaardigd is (sociale huurwoningen moeten
toegewezen worden aan personen die ze duurzaam kunnen bewonen, wat enkel kan door
personen die duurzaam in het land mogen verblijven)571, kan dezelfde rechtvaardiging niet
volstaan voor personen die tot een lopende huurovereenkomst willen toetreden. De woning
wordt dan immers al duurzaam bewoond, zodat de doelstelling van duurzame bewoning
reeds verwezenlijkt is. Het vereisen van een inschrijving in de bevolkingsregisters voor
personen die toetreden tot een lopende huurovereenkomst heeft dus geen redelijke
verantwoording.
In twee gevallen kan de toewijzing van een woning afhankelijk gesteld worden van een
begeleidingsovereenkomst of begeleidende maatregelen (in geval van een vraag tot
versnelde toewijzing door een OCMW of andere welzijnsorganisatie572 of in plaats van
weigering van toewijzing aan een kandidaat-huurder die reeds eerder sociale huurder is
geweest573). De voorwaarde van een begeleidingsovereenkomst of begeleidende maatregelen
beperkt de toegang tot de sociale huur, maar is evenredig omdat zij preventief
uithuiszettingen kan voorkomen. Iemand toelaten tot de sociale huur met verplichte
begeleiding is minder ingrijpend dan iemand niet toelaten tot de sociale huur.

280.
Voor zover het reglementair kader in overeenstemming is met het grondrecht op wonen;
moet de concrete uitvoering ervan dat ook zijn.
Dit wil zeggen dat er bij het concrete toepassing van de beperkende maatregelen ook steeds
rekening moet gehouden worden met het grondrecht op wonen. Een versnelde toewijzing op
vraag van het OCMW of andere welzijnsorganisatie kan afhankelijk gesteld worden van een
begeleidingsovereenkomst, maar moet daar niet afhankelijk van gesteld worden. Telkens zal
concreet nagegaan moeten worden of dit vanuit de doelstellingen van de sociale huur
gerechtvaardigd is: zoals gezegd houdt de toewijzing met begeleidingsovereenkomst een
beperking van het grondrecht op wonen in, die in bepaalde gevallen gerechtvaardigd is, maar
571

Evenwel met het eerder gemaakte voorbehoud voor daklozen die geen referentieadres bij het OCMW
kunnen krijgen en daardoor ook uitgesloten worden van de sociale huur: zie supra, nr. 88.
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Artikel 24, § 2, KSH.
573
Artikel 22, vierde lid KSH.
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dat niet meer is wanneer de maatregel zonder verantwoording wordt toegepast574. Niet elke
dakloze zal nood hebben aan begeleiding. Het versneld toewijzen volgens artikel 24, § 2 van het
Kaderbesluit Sociale Huur op voorwaarde dat een begeleidingsovereenkomst wordt afgesloten
mag geen automatisme zijn.
Het is verder ook van belang dat de toeleiders (OCMW, erkende dienst voor begeleid zelfstandig
wonen, CAW of een erkend initiatief beschut wonen) bewust omgaan met de mogelijkheid een
versnelde toewijzing te vragen. Ook zij dienen rekening te houden met de doelstelling van de
sociale huur de betrokkene duurzaam te huisvesten. Het aanvragen van een versnelde
toewijzing mag geen ‘paniekoplossing’ zijn, ingegeven door bv. een tekort aan plaatsen in de
daklozenopvang. Na afloop van de begeleidingsovereenkomst die een duidelijk afgebakende
termijn heeft (eventueel verlengbaar), moet de betrokkene zelfstandig kunnen wonen. Zoals
gezegd is het niet in het belang van de betrokkene wanneer hij na afloop uit de sociale
huurwoning moet gezet worden.

3. GEZINSHERENIGING
281.
Uit de rechtspraktijk blijkt ook dat de problematiek van de gezinshereniging sterk leeft.
Het grondrecht op wonen komt hier samen met de bescherming van het gezinsleven.
Overeenkomstig artikel 10, zesde lid van het Kaderbesluit Sociale Huur deelt de kandidaathuurder mee voor welke gezinsleden hij een aanvraag tot gezinshereniging heeft ingediend of
zal indienen. Aan personen van buitenlandse origine wordt verweten dat zij dit opzettelijk niet
meedelen, waardoor zij aanspraak kunnen maken op een kleinere woning, waarvoor de
wachttijden korter zijn, maar dat zij nadien toch bijkomende gezinsleden opnemen in de sociale
huurwoning en dan met voorrang een verhuis naar een aangepaste (grotere) woning vragen. Bij
deze problematiek komt naast het genoemde recht op bescherming van het gezinsleven ook
sterk de nadruk te liggen op het grondrecht op wonen van andere kandidaat-huurders, die lang
op de wachtlijst staan voor aanvraag van een grote woning.
282.
Laten we eerst nader bekijken wat het sociaal huurstelsel bepaalt over gezinshereniging.
Wat betreft de inschrijving als kandidaat-huurder luidt artikel 10, zesde lid van het Kaderbesluit
Sociale Huur: “De kandidaat-huurder deelt in voorkomend geval op het ogenblik van inschrijving
aan de verhuurder de gegevens mee van de leden van het gezin in het buitenland waarvoor een
aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend.” Op basis van artikel 9,
eerste lid, 6° van het Kaderbesluit Sociale Huur moet een kandidaat-huurder die een aanvraag
tot gezinshereniging heeft ingediend of zal indienen zich inschrijven voor een woning die
voldoet aan de rationele bezetting waarbij er rekening wordt gehouden met de
gezinssamenstelling na de gezinshereniging (enkel voor verhuurders die het eerste
toewijzingssysteem toepassen). Wat betreft de toewijzing van een woning bepaalt artikel 18,
vierde lid van het Kaderbesluit Sociale Huur: “Als de gezinshereniging nog niet heeft
plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou
kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaat-huurder een woning die aan zijn huidige
gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is, toegewezen met inachtneming van de
voorrangsregels.” De kandidaat-huurder beschikt dan over een voorrang voor toewijzing van een
woning aangepast aan zijn actuele gezinssamenstelling (d.i. zonder de aangevraagde of geplande
574

Tegen een weigering om versneld toe te wijzen kan verhaal ingesteld worden bij de toezichthouder
(artikel 30, eerste lid, 2°, KSH). Indien bijgevolg de betrokkene een begeleidingsovereenkomst weigert te
aanvaarden omdat hij van oordeel is zonder begeleiding zelfstandig te wonen, en de sociale verhuurder om
die reden de versnelde toewijzing weigert, kan de betrokkene verhaal instellen bij de toezichthouder.
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gezinshereniging)575. Indien dan uiteindelijk de gezinshereniging plaatsvindt, beschikt de
huurder over een voorrang bij de toewijzing van een grotere huurwoning, op basis van artikel 19,
eerste lid, 1°bis of 3° van het Kaderbesluit Sociale Huur.
283.
Deze regeling werkt preventief onaangepastheid of overbewoning van de sociale
huurwoning tegen doordat rekening wordt gehouden met geplande gezinsuitbreiding.
Bovendien draagt deze regel bij tot een rechtvaardiger toewijzingsstelsel aangezien de gelijkheid
wordt bewaard tussen grote gezinnen die (reeds) verenigd zijn en grote gezinnen die nog
verenigd moeten worden.
Toch zijn er ook heel wat problemen verbonden met deze regeling.
284.
In de eerste plaats zijn artikel 9, eerste lid 6° en artikel 10, zesde lid van het Kaderbesluit
Sociale Huur vaag geformuleerd in die zin dat enkel wordt bepaald dat de regel ook van
toepassing is op een kandidaat-huurder die een aanvraag tot gezinshereniging “zal indienen”.
Daarbij werd dus niet bepaald welke termijn moet worden gehanteerd en welke aanvraag tot
gezinshereniging na een kandidatuur als sociale huurder moest gemeld worden. Zo zijn gevallen
gekend waarbij een zittende huurder een aanvraag tot gezinshereniging deed terwijl hij reeds
meer dan vijf jaar een sociale huurder was (en zich dus al veel eerder als kandidaat-huurder had
ingeschreven), maar door de verhuurder er werd op aangesproken dat hij deze ‘geplande’
gezinshereniging niet had gemeld bij zijn inschrijving.
Het is duidelijk dat een gezinshereniging die wordt aangevraagd na inschrijving als kandidaathuurder moet gemeld worden bij de actualisatie van de inschrijvingsregisters en bij de
toewijzing van een woning576. Daarnaast zou ook nog in redelijkheid aangenomen kunnen
worden dat wanneer de kandidaat-huurder gehuwd is en de echtgenoot/echtgenote nog in het
land van herkomst verblijft, er een sterk vermoeden is dat door deze kandidaat-huurder een
gezinshereniging zal worden aangevraagd. Ook andere aanvragen tot gezinshereniging
beschouwen als geplande gezinsherenigingen lijkt moeilijk aangezien dit in praktijk zou
neerkomen op een verbod van een sociale huurder van vreemde afkomst om ooit nog een
gezinshereniging aan te vragen. Een dergelijk verbod kan niet ingebouwd worden in het sociaal
huurstelsel omdat het op onevenredige wijze afbreuk zou doen aan het grondwettelijk en
internationaal beschermde recht op bescherming van het gezin.
In ieder geval zal door de verhuurder steeds aannemelijk gemaakt moeten worden dat de
kandidaat-huurder een intentie had tot gezinshereniging voorafgaand aan of op het ogenblik
van de inschrijving of toewijzing van een sociale woning577.
285.
Daarnaast bestaat onduidelijkheid over welke sanctie kan of moet toegepast worden
indien de huurder een geplande gezinshereniging niet meedeelde aan de verhuurder.
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Artikel 19, eerste lid, 4° KSH.
Vred. Antwerpen (VI), 25 juni 2012, nr. 2167/2012, onuitg.: op het ogenblik van de inschrijving als
kandidaat-huurder was er nog geen gezinshereniging aangevraagd. Op het ogenblik van de toewijzing wel,
maar wordt er toch geen melding van gemaakt door de huurder en wordt bijgevolg een woning
toegewezen die qua bezetting geen rekening houdt met de reeds aangevraagde gezinshereniging.
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Zie ook Vred. Gent (IV), 10 juli 2012, nr. 2162, onuitg.: het voornemen tot gezinshereniging en de
effectieve uitbreiding van het aantal bewoners werd niet gemeld door de huurder, maar op basis van het
dossier blijkt dat de SHM toch op de hoogte was of had moeten zijn. De huurovereenkomst kan door de
SHM niet opgezegd worden omwille van het verzwijgen van de gezinshereniging en het is aan de SHM om
de familie te herlokaliseren naar een meer geschikte woning.
576
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Rechtvaardigt een dergelijke handelswijze een opzegging van de huurovereenkomst of zijn
andere sancties van toepassing?
Enerzijds werd aangevoerd dat het niet melden van een aangevraagde of geplande
gezinshereniging kan beschouwd worden als een ernstige tekortkoming van de
huurdersverplichtingen om de woning als een goed huisvader te bewonen578. Anderzijds werd
geoordeeld dat niet werd aangetoond welk voordeel de huurder verkrijgt door een
gezinshereniging niet te melden, waardoor het niet melden van het voornemen tot
gezinshereniging geen grond tot opzegging vormt579.
286.
Wat betreft de mogelijkheden voor de verhuurder bij het niet meedelen van een
aangevraagde of geplande gezinshereniging geeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
in het reeds aangehaalde vonnis van 7 april 2014 een duidelijke aanwijzing580. De rechtbank stelt
immers dat “de sociale verhuurder nooit de vernietiging van de huurovereenkomst wegens bedrog
heeft gevorderd, zodat eventuele kwaadwillige verzwijgingen van de huurder bij de
contractvorming niet pertinent zijn voor de beslechting van het geschil.”
Het niet-meedelen van een aangevraagde of geplande gezinshereniging bij de inschrijving als
kandidaat-huurder of bij de aanvaarding van een sociale woning is inderdaad irrelevant bij de
uitvoering van de sociale huurovereenkomst. Een opzegging of vordering tot ontbinding van de
huurovereenkomst is in die omstandigheden niet mogelijk, aangezien beide rechtsfiguren
betrekking hebben op een mogelijke tekortkoming bij de uitvoering van de huurovereenkomst
en deze rechtsfiguren kunnen enkel toegepast worden als gevolg van tekortkomingen die zich
voordoen na de regelmatige sluiting van de overeenkomst581.
Indien zich daarentegen bepaalde onregelmatigheden hebben voorgedaan bij de totstandkoming
van een overeenkomst, dus ook een sociale huurovereenkomst, kan de overeenkomst mogelijks
nietig zijn. Nietigheid beteugelt immers de overtreding van een wettelijke regel geldend bij de
totstandkoming van een overeenkomst (bv. gebrek in de toestemming; het ontbreken van het
vereiste voorwerp en/of de oorzaak of het ongeoorloofd karakter ervan)582.
287.
In dit kader dient daarom gekeken te worden naar de theorie van het bedrog. Volgens
artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek is bedrog een oorzaak van nietigheid van de
overeenkomst wanneer de kunstgrepen door één van de partijen gebezigd van dien aard zijn dat
de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aangegaan.
Bedrog wordt niet vermoed; het moet worden bewezen.
Het plegen van kunstgrepen wordt in de Belgische rechtspraak ruim ingevuld en het kan onder
bepaalde voorwaarden ook betrekking hebben op zwijgen. Het moet dan gaan over verzwijgen,
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Vred. Antwerpen (V), 5 februari 2013, nr. 630/2013, onuitg. en Vred. Antwerpen (V), 13 augustus 2012,
nr. 3466/12, onuitg.
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Rb. Antwerpen, 14 mei 2012, nr. 11-4595-A, onuitg. en Rb. Antwerpen, 7 april 2014, TBO 2014, 159.
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Rb. Antwerpen, 7 april 2014, TBO 2014, 159.
581
Wat betreft de ontbinding, zie artikel 1184, eerste lid B.W.: “In wederkerige contracten is de ontbindende
voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet
nakomt.”
582
P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Les obligations, Tome II/1, Brussel, Bruylant, 2013, p.
959, nr. 623; R. DEKKERS en A. VERBEKE, Handboek burgerlijk recht, deel III, Verbintenissen, Bewijsleer,
Gebruikelijke contracten, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 108, nr. 209; W. VAN GERVEN en S.
COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, p. 89.
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m.n. het opzettelijk niet zeggen van wat men behoort te zeggen583. Artikelen 9 en 10 van het
Kaderbesluit Sociale Huur verplichten zeer duidelijk aan de kandidaat-huurder om een
aangevraagde of geplande gezinshereniging mee te delen aan de verhuurder, zodat deze er bij de
toewijzing rekening mee kan houden. De kandidaat-huurder die de aangevraagde of geplande
gezinshereniging verzwijgt, houdt dus essentiële informatie achter.
Voor de toepassing van artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek is echter ook vereist dat het
bedrog doelbewust werd gepleegd584. Het geven van een verkeerde inlichting op zich is niet
voldoende om te besluiten tot bedrog; er moet steeds sprake zijn van kwade trouw. Aangezien
kwade trouw niet wordt vermoed, dient het dus door de verhuurder aangetoond te worden en
bijgevolg draagt de verhuurder het bewijsrisico.
Tot slot is vereist dat het bedrog van die aard is dat de bedrogen partij zonder het bedrog niet
gecontracteerd zou hebben of zijn toestemming niet zou hebben gegeven. Het bedrog moet dus
doorslaggevend geweest zijn. Dit is in casu het geval: de verhuurder gaat immers over tot
toewijzing van een sociale huurwoning op basis van de actuele gezinssamenstelling van de
kandidaat-huurder, terwijl hij rekening gehouden had met de gezinssamenstelling op basis van
de aangevraagde of geplande gezinshereniging indien hij daarvan op de hoogte was geweest.
In de mate dat het niet-meedelen van een aangevraagde of geplande gezinshereniging voldoet
aan de hierboven beschreven voorwaarden van bedrog in de zin van artikel 1116 van het
Burgerlijk Wetboek kan bijgevolg door de verhuurder de nietigheid van de sociale
huurovereenkomst worden gevorderd. Het door de kandidaat-huurder gepleegde bedrog vormt
dan een wilsgebrek in hoofde van de verhuurder. Bijkomend zou door de verhuurder
schadevergoeding gevorderd kunnen worden omwille van de door de kandidaat-huurder begane
precontractuele fout (culpa in contrahendo)585. We zien echter niet onmiddellijk een zekere
schade in hoofde van de verhuurder, waardoor ons dit niet waarschijnlijk lijkt.
288.
Het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet in een voorrang voor diegene die wenst te
verhuizen naar een rationeel bezette woning indien hij de verhuurder op voorhand op de hoogte
heeft gesteld van een aangevraagde of geplande gezinshereniging586. Door het doorvoeren van
de gezinshereniging zullen bijkomende personen de huurwoning bewonen, waardoor de
rationele bezetting of zelfs de woningbezettingsnorm kan overschreden worden587. In die zin
wordt in zekere mate onaangepastheid of overbewoning in de hand gewerkt door het
Kaderbesluit Sociale Huur. Door de toegekende voorrang (indien de woningbezettingsnorm
wordt overschreden, kan de huurder zelfs beroep doen op een sterkere voorrang588) zou de
bewoning in strijd met de rationele bezetting of de overschrijding van de woningbezettingsnorm
echter slechts tijdelijk moeten zijn.
583
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Daaruit vloeit a contrario een sanctie voort voor diegene die de verhuurder niet op voorhand op
de hoogte heeft gesteld van een aangevraagde of geplande gezinshereniging, doordat hij geen
beroep kan doen op deze voorrang en bijgevolg langer zal moeten wachten vooraleer hij een
woning toegewezen zal krijgen die voldoet aan de rationele bezetting589.
Dit vormt echter geen oplossing voor die gevallen waarin iemand een niet meegedeelde
gezinshereniging doorvoert, waardoor de woning onaangepast wordt. Deze toetreders vallen wel
ten volle onder artikel 95, § 1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode op basis waarvan geen
personen mogen toetreden indien de woning daardoor onaangepast wordt. Deze personen de
voorrang voorzien in artikel 19, § 1, 1°bis van het Kaderbesluit Sociale Huur toekennen, zou de
regeling inzake het melden van aangevraagde of geplande gezinshereniging helemaal onderuit
halen.
Wat deze gevallen betreft zal dus moeten worden besloten dat de verhuurder zal moeten
bekijken wat hij daartegen moet ondernemen. Mogelijks kan dit leiden tot een opzegging,
indien dit evenredig is, wat beoordeeld moet worden, rekening houdende met alle gegevens van
het dossier. We verwijzen hiervoor naar punt 6 van dit onderdeel590.
289.
Of eventueel op basis van artikel 38 van het Kaderbesluit Sociale Huur de sociale korting
kan worden teruggevorderd indien een kandidaat-huurder een aangevraagde of geplande
gezinshereniging niet doorvoert, bespreken we eveneens verder (zie punt 5 van dit onderdeel)591.

4. SOCIALE HUUR EN DE BESCHERMING VAN HET PRIVÉ-LEVEN VAN DE HUURDER
290.
We besteden in dit hoofdstuk over de concrete rechtsverhouding tussen de sociale
verhuurder en de huurder ook kort aandacht aan de combinatie van het grondrecht op wonen in
ruime zin (het algemeen belang ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen voor een zo
groot mogelijke groep via het sociaal huurstelsel) met het recht op bescherming van het privéleven van de huurder. Het privé-leven van eenieder wordt zowel door de Belgische Grondwet
(artikel 22) als door internationale verdragen beschermd (o.a. artikel 8 EVRM en artikel 17
IVBPR592).
Het is geenszins de bedoeling om in dit rapport een exhaustief overzicht te geven van het recht
op bescherming van het privé-leven in huurzaken. Wel wensen we een aantal
toepassingsgevallen aan te stippen.
291.
Aangezien de grondwetgever bij de invoering van artikel 22 van de Grondwet
uitdrukkelijk stelde dat het grondrecht op bescherming van het privé-leven invulling diende te
krijgen overeenkomstig de draagwijdte van artikel 8 EVRM593, kunnen we ons grotendeels tot
dat artikel beperken.
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Zie ook MB 31 juli 2013, nr. WB 609-01-17-11, www.wonenvlaanderen.be.
Zie infra, nr. 335.
591
Zie infra, nr. 300 e.v.
592
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 16 december 1966,
goedgekeurd door de wet van 15 mei 1981 houdende goedkeuring van volgende Internationale akten: a)
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; b) Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, B.S. 6 juli 1983.
593
Parl.St. Kamer, 1993-94, nr. 997/5, 2.
590

165

Artikel 8, eerste lid EVRM kent een aantal rechten toe; het tweede lid laat inmengingen vanwege
de overheid in die rechten toe, in limitatief opgesomde gevallen en in de mate dat deze
inmenging noodzakelijk is in een democratische rechtstaat.
Het privé-leven dient ruim geïnterpreteerd te worden. Het is de plaats waar men zijn eigen
identiteit kan opbouwen594. Eerder verwezen we reeds naar het belang van de woning voor de
persoonlijke vrijheid van de mens, aangezien de woning bijdraagt tot de persoonlijke veiligheid
en het welzijn van de bewoners. Beschermd wordt niet het bezit van de woning, maar de privésfeer in de woning, waar men in principe vrij en ongestoord kan handelen of niet handelen595.
292.
Het recht op de bescherming van het privé-leven verhindert zoals gezegd niet dat er
beperkingen kunnen toegepast worden wanneer deze bij wet zijn voorzien en in een
democratische samenleving noodzakelijk zijn. In verhouding tot het sociaal huurstelsel zal
daarom moeten nagegaan worden of eventuele beperkingen verantwoord kunnen worden
vanuit de opdracht van algemeen belang van de sociale verhuurders.
Beperkingen ingegeven door het algemeen belang om het stelsel van de sociale huur in stand te
houden voldoen in principe aan de legitimiteitstoets. Het verwezenlijken van het grondrecht op
wonen van sociale huurders is immers een legitieme reden om het recht op bescherming van het
privé-leven te beperken. Beperkingen die legitiem zijn, zijn echter niet noodzakelijk
aanvaardbaar. Deze beperkingen moeten immers ook in verhouding staan tot het beoogde doel,
m.n. de uitvoering van het sociaal huurstelsel. Dit is de proportionaliteitstoets: de beperking
mag niet verder gaan dan strikt noodzakelijk om het legitieme doel te bereiken.
Bij betwisting of een clausule in een huurovereenkomst of in een reglement van inwendige orde
de toets van artikel 8 EVRM doorstaat, zal steeds zowel de legitimiteitstoets als de
proportionaliteitstoets moeten worden gemaakt.
293.
Bij de afweging van de proportionaliteit van een bepaalde clausule zal in hoofde van de
verhuurder vaak beroep worden gedaan op zijn eigendomsrecht, beschermd in artikel 1 Eerste
Aanvullend Protocol EVRM596. De verhuur van woningen is in hoofde van een private
verhuurder immers hoofdzakelijk een economische activiteit en het huurpand wordt als
economisch goed beschermd door genoemd artikel 1.
In hoofde van de sociale verhuurder daarentegen primeert het sociaal doel van de verhuur én
het sociaal doel van de verhuurder, m.n. bijdragen aan de verbetering van de woonvoorwaarden
van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, inzonderheid van de meest behoeftige
gezinnen en alleenstaanden597. Toch sluit dit het patrimoniaal belang van de sociale verhuurder
niet volledig uit. Zoals reeds meermaals beklemtoond kan het grondrecht op wonen van de
zittende huurder niet tegen het sociaal huurstelsel worden gebruikt. In casu houdt dit in dat de
sociale verhuurder en het sociaal huurstelsel er belang bij hebben dat het huurpatrimonium in
goede staat blijft en niet wordt gedegradeerd.
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We passen deze principes toe op (i) het houden van huisdieren en (ii) het plaatsen van een
schotelantenne.

4.1. H ET HOUDEN VAN HUISDIEREN 598
294.
Reeds lang houden dieren mensen gezelschap. Het recht om een huisdier te houden valt
onder artikel 8 EVRM. Maar het recht op rust van de medebewoners valt ook onder die
bepaling, alsook het belang van de verhuurder om beschadiging of bevuiling van de gemene
delen te vermijden599.
295.
Een absoluut verbod om dieren te houden zonder verwijzing naar overlast is daarom in
strijd met het recht op bescherming van de privé-sfeer zoals gewaarborgd door artikel 8.1
EVRM600. Een dergelijk verbod zal niet conform zijn met de proportionaliteitstoets. In
gelijkaardige zin werd geoordeeld dat een totaal verbod huisdieren te houden afbreuk doet aan
het recht op een privé- en gezinsleven, evenals op het grondrecht op wonen. Enkel indien wordt
aangetoond dat een dier, in casu een hond, overmatige hinder veroorzaakt, kan de verwijdering
van het dier bevolen worden601.
Hoewel een principieel verbod om huisdieren te houden strijdig is met het recht op het privéleven, hebben sociale verhuurders wel het recht om de uitoefening van het recht op het privéleven, nl. het houden van huisdieren, aan voorwaarden te onderwerpen. Zoals gezegd kunnen
beperkingen legitiem zijn vanuit de opdracht van de sociale verhuurders. Zij dienen immers ook
rekening te houden met de rechten van andere huurders en dienen vanuit hun sociale
doelstelling preventief maatregelen te nemen om conflicten tussen huurders te vermijden602.
Daarbij zal een relevant criterium het onderscheid tussen eengezinswoningen en
appartementen zijn. Het is evident dat in appartementsgebouwen door de sociale verhuurder
strengere regels kunnen opgelegd worden inzake het houden van dieren dan aan huurders van
eengezinswoningen. Dit is opnieuw een toepassing van de proportionaliteitstoets.
Een overtreding van een algemeen verbod om dieren te houden zal dan ook niet steeds leiden
tot de beëindiging van de huurovereenkomst. Zo oordeelde de rechter te Dendermonde dat dit
geen voldoende ernstige inbreuk is om de huurovereenkomst te ontbinden voor zover er geen
schade is toegebracht en voor zover het samenleven met andere huurders in het
appartementsgebouw niet bemoeilijkt wordt603.
De vrederechter te Gent was van oordeel dat het verbod om huisdieren te houden geen
schending van de bescherming van het privé-leven inhoudt wanneer de huurder zich in ruil voor
de toewijzing van een woning ertoe verbindt geen huisdier te houden604. Voor zover het hier
gaat over een absoluut verbod, is dit standpunt in het licht van de hogervermelde principes
betwistbaar.
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296.
Een bepaling in een huurovereenkomst of een reglement van inwendige orde is niet
noodzakelijk om als verhuurder de verwijdering van een huisdier te kunnen vorderen. Ook
zonder uitdrukkelijke regeling zal op basis van de algemene principes de verwijdering van een
huisdier gevraagd kunnen worden. De gevraagde maatregel zal eveneens worden beoordeeld
vanuit de vereiste van proportionaliteit. Wel kan het opnemen van (proportionele) regels
hierover sensibiliserend werken.
Het recht op het houden van een dier (in casu een hangbuikzwijn dat gehouden werd op een
appartement) werd door de rechter ondergeschikt bevonden aan het eigendomsrecht van de
eigenaar en het recht op rustig woongenot van de andere huurders605. Een passieve houding van
de verhuurder mag bovendien niet gezien worden als een afstand van recht, dat niet wordt
vermoed door een lang tijdsverloop. Het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven is
niet absoluut en moet worden uitgeoefend rekening houdend met de rechten van anderen, in
casu de andere huurders. De verhuurder heeft het recht dat zijn eigendom niet beschadigd zou
worden door huisdieren. In een gebouw met meerdere huurders eindigen daarenboven de
rechten van de huurders waar de rechten van andere medebewoners beginnen606.

4.2. H ET PLAATSEN VAN EEN SCHOTELANTENNE 607
297.
Ook het recht om een schotelantenne te plaatsen wordt gekoppeld aan het recht op
bescherming van het privé-leven (in de privé-woning vrij en ongestoord kunnen handelen of
niet handelen), maar er zijn eveneens linken met het recht op informatie als onderdeel van het
recht op vrije meningsuiting, zoals o.m. beschermd door artikel 10 EVRM608. Beperkingen op het
plaatsen van schotelantennes door administratieve, bouwkundige of fiscale voorschriften zijn in
principe niet toegelaten, tenzij voldoende gemotiveerd naar noodzaak en evenredigheid.
Ook hier spelen dus – net zoals bij het houden van huisdieren – de eisen van legitimiteit en
proportionaliteit. Indien de beperking geen legitiem doel dient, is zij verboden. Indien de
beperking wel een legitiem doel dient, moet zij bijkomend proportioneel zijn.
Sociale verhuurders streven in principe een legitiem doel na wanneer zij het plaatsen van
schotelantennes verbieden: het plaatsen van een schotelantenne kan schade veroorzaken aan de
huurwoning (door het bevestigen van de schotelantenne zelf of door het trekken van de vereiste
kabel van de schotelantenne naar de woning). Bovendien is in een aantal gevallen het plaatsen
van een schotelantenne onderworpen aan een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning609
en is een eigenaar die toestaat dat een stedenbouwkundige inbreuk wordt gepleegd, voortgezet
of in stand gehouden – naast de overtreder zelf – eveneens strafbaar610.
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298.
Er zijn ons twee beslissingen bekend waarin de rechter uitspraak moest doen over de
vordering van een sociale verhuurder om een schotelantenne te verwijderen. In een eerste zaak
oordeelde de rechter dat de verplichting om voor de plaatsing van een schotelantenne de
toestemming van de sociale verhuurder te krijgen geen inbreuk is op artikel 10 EVRM.
Bovendien is ook een stedenbouwkundige vergunning vereist. De sociale verhuurder beging
geen rechtsmisbruik door de verwijdering van de schotelantenne te vragen611.
In de tweede zaak werd de vraag van een sociale verhuurder om een schotelantenne te
verwijderen die tegen de muur was gevezen, eveneens gegrond bevonden. De sociale verhuurder
had de mogelijkheid voorzien voor de huurders om zich te abonneren op kabeldistributie;
bovendien kon een schotelantenne geplaatst worden aan het raam. De rechter stelde verder vast
dat de sociale verhuurder terecht de architecturale en esthetische eenheid van het gebouw wil
bewaren612. Door alternatieven te bieden (abonneren op kabeldistributie, schotelantenne aan
het raam) werd de maatregel proportioneel bevonden.
299.
Wat betreft (het verbod op) het plaatsen van een schotelantenne kan dus dezelfde
conclusie getrokken worden als bij het houden van huisdieren: een absoluut verbod in een
huurovereenkomst of reglement van inwendige orde zal niet automatisch betekenen dat elke
vordering tot verwijdering van de schotelantenne (of het huisdier) gegrond zal beoordeeld
worden: de rechter zal in concreto moeten nagaan of de verwijdering legitiem en proportioneel
is. In het geval van de verwijdering van schotelantennes zal de rechter daarbij het recht op
informatie moeten betrekken en nagaan welk doel de antenne dient en of de
informatieverwerving niet mogelijk is op een andere wijze (bv. via internet)613.

5. DE VERHOGING VAN DE HUURPRIJS/TERUGVORDERING VAN DE SOCIALE KORTING
300.
In het belang van het in stand houden van het sociaal huurstelsel dienen huurders de
regels van het sociaal huurstelsel na te leven. Huurders die het stelsel uitbuiten of misbruiken,
leggen immers een hypotheek onder het voorbestaan van het sociaal huurstelsel. Zij moeten
daarom, met respect voor het grondrecht op wonen, aangepakt kunnen worden. Dit is tegelijk
ook een toepassing van het grondrecht op wonen, aangezien dit vereist dat maatregelen worden
genomen om het sociaal huurstelsel in stand te houden.
De sociale verhuurder kan vanuit zijn opdracht van algemeen belang bepaalde sancties opleggen
aan de huurder. In deze titel onderzoeken we de verhoging van de huur tot de basishuurprijs of
de terugvordering van de sociale korting. In de volgende titel bekijken we dan de beëindiging
van de sociale huurovereenkomst, daarbij inbegrepen de opzegging door de verhuurder, wat
eveneens als een (burgerlijke) sanctie kan gezien worden.
301.
Op basis van artikel 38 van het Kaderbesluit betaalt de huurder als huurprijs de
basishuurprijs. Om de betaalbaarheid te garanderen, wordt die basishuurprijs verminderd met
de sociale korting, die bestaat uit een aanpassing van de basishuurprijs op basis van het
inkomen van de huurder, zijn gezinssamenstelling, de patrimoniumkorting en de
energiecorrectie, wat de reële huurprijs is. De reële huurprijs garandeert de betaalbaarheid van
sociale huurwoningen voor de doelgroep.
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Om een correcte huurprijs te kunnen berekenen, is de huurder verplicht om alle elementen die
nodig zijn voor de huurprijsberekening mee te delen aan de verhuurder614. De verhuurder heeft
ook de mogelijkheid om bij andere overheidsinstellingen informatie op te vragen615.
Indien de huurder aan de verhuurder onvoldoende informatie bezorgt of hem frauduleuze
informatie bezorgt, heeft de verhuurder de mogelijkheid om de sociale korting terug te vorderen
(voor het verleden) of de reële huurprijs te verhogen tot de basishuurprijs (voor de toekomst)616.
302.
Deze regeling geeft in de rechtspraktijk vaak aanleiding tot betwisting617. Deze
betwistingen hebben voornamelijk op twee aspecten betrekking: (i) de vraag of de huurder een
actieve informatieplicht heeft en (ii) de aard van de sanctie: reglementair of een schadebeding?

5.1. E EN ACTIEVE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR DE HUURDER ?
303.
Artikel 38 van het Kaderbesluit Sociale Huur is niet volledig sluitend opgesteld.
Enerzijds bepaalt het derde lid dat de huurder enkel recht heeft op de sociale korting als hij alle
noodzakelijke informatie aan de verhuurder bezorgt en die informatie niet frauduleus is.
Anderzijds bepaalt het vierde lid dat de huurder verplicht is de elementen die nodig zijn voor de
berekening van de huurprijs mee te delen aan de verhuurder, nadat de verhuurder dit verzoekt.
Hierdoor kan er betwisting ontstaan over de vraag of de huurder de verplichting heeft om op
eigen initiatief gegevens mee te delen, d.w.z. zonder dat hij daar om verzocht wordt door de
verhuurder.
304.
Om deze vraag te beantwoorden moeten we o.i. kijken in welke gevallen de huurprijs
aangepast wordt. Artikel 48, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale huur bepaalt dat de reële
huurprijs jaarlijks op 1 januari aangepast wordt. Samengelezen met artikel 38, vierde lid van het
Kaderbesluit zal de verhuurder daarvoor jaarlijks de huurders bevragen over hun inkomen en
gezinssamenstelling, waarna de huurder uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het
verzoek van de verhuurder moet reageren (of op een latere datum die de verhuurder meedeelt).
Verder voorziet het Kaderbesluit Sociale Huur in minstens één rappelbrief, waarna de verhoging
van de huurprijs tot de basishuurprijs volgt/kan volgen (zie daarvoor punt 5.2).
Daarnaast voorziet het tweede lid van artikel 48 van het Kaderbesluit Sociale Huur ook in
tussentijdse aanpassingen van de reële huurprijs, d.w.z. doorheen het jaar, indien:
-

Eén van de huurders overlijdt of wordt geschrapt: daling.
Het gemiddelde inkomen gedurende drie maanden met 20% daalt: daling.
Een persoon toetreedt wiens inkomen wordt meegeteld: stijging.
Eén van de huurders met pensioen gaat, tenzij daardoor stijging: daling.
Vervanging van de basishuurprijs: daling of stijging.
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29 december 1998, Act.jur.baux 1999, 126; Rb. Brussel, 2 december 2010, JLMB 2012, 1928 en T.Vred. 2013,
342. Voor het Waalse Gewest: Vred. Doornik, 28 mei 2002, J.L.M.B. 2002, 1823; Vred. Grâce-Hollogne, 9
oktober 2007, JLMB 2010, 1845; Vred. Waver, 13 mei 2008, T.Vred. 2010, 333.
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Een aanpassing van de reële huurprijs ten gevolge van een stijging van het inkomen gebeurt
bijgevolg enkel bij de jaarlijkse aanpassing op 1 januari. Daaruit kan besloten worden dat de
huurder geen verplichting heeft om actief een stijging van zijn inkomen mee te delen aan de
verhuurder618. Hij kan daarvoor wachten tot wanneer de verhuurder zijn inkomen opvraagt naar
aanleiding van de jaarlijkse aanpassing van de reële huurprijs, in welk geval hij enkel zijn
inkomen in het referentiejaar moet doorgeven, d.w.z. het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarin de huurprijsaanpassing plaatsvindt619.
305.
Hierop is wel een uitzondering van toepassing, nl. wanneer personen toetreden tot de
huurovereenkomst. Op basis van artikel 92, § 3, eerste lid, 1° van de Vlaamse Wooncode is de
huurder verplicht om iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning op duurzame
wijze betrekken onmiddellijk aan de verhuurder mee te delen. Aangezien de reële huurprijs
tussentijds wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de
personen toetraden tot de lopende huurovereenkomst620, rust op de huurder ook de verplichting
om de inkomensgegevens van deze toetreders mee te delen aan de verhuurder.

5.2. D E AARD VAN DE SANCTIE
306.
Uit de gepubliceerde rechtspraak blijkt bovendien dat er betwisting bestaat over de
vraag of een verhoging van de reële huurprijs tot de basishuurprijs moet gezien worden als een
reglementaire sanctie of een schadebeding621. Indien het zou gaan over een contractueel
schadebeding, beschikt de rechter immers over de bevoegdheid om de toepassing ervan te
milderen622.
307.
De beantwoording van deze vraag hangt samen met de vraag naar de essentie van de
sociale huurprijs. Ofwel is de basishuurprijs de regel en verkrijgt de huurder een sociale
huurprijs wanneer hij daarvoor de nodige stavingsstukken voorlegt623, ofwel heeft de huurder
principieel recht op een huurprijs die is aangepast aan zijn inkomen en vormt de verhoging tot
de basishuurprijs een sanctie.
Uit een vluchtige lezing van artikel 38, tweede lid van het Kaderbesluit Sociale Huur zou men
kunnen besluiten dat de huurprijs in principe gelijk is aan de basishuurprijs. Er wordt immers
gesteld dat de huurder als huurprijs de basishuurprijs betaalt, maar dat dit nadien wordt
618

Zie ook Rb. Antwerpen, 7 april 2014, TBO 2014, 159.
Artikel 1, eerste lid, 25° KSH.
620
Artikel 48, vijfde lid KSH.
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C. DELFORGE, "Majoration du loyer et bail de logement social: 'Ceci n'est pas une clause pénale'" (noot
onder Rb. Leuven, 10 december 2008), T.Vred. 2012, 151.
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Artikel 1231 B.W.: “§ 1 De rechter kan, ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in
het betalen van een bepaalde geldsom verminderen, wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat
de partijen konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden.
In geval van herziening kan de rechter de schuldenaar niet veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek
aan strafbeding verschuldigd zou zijn geweest.
§ 2 De straf kan door de rechter worden verminderd wanneer de hoofdverbintenis gedeeltelijk is uitgevoerd.
§ 3 Ieder beding dat strijdig is met de bepalingen van dit artikel wordt voor niet-geschreven gehouden.”
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Zie Rb. Brussel, 2 december 2010, JLMB 2012, 1928 en T.Vred. 2013, 342: de verhoging tot de
basishuurprijs is geen sanctie, maar een logisch gevolg indien de juiste documenten voor de vaststelling
van de sociale huurprijs niet worden overgemaakt. Immers het principe is de basishuurprijs; het is pas met
het overmaken van de juiste documenten dat de SHM in staat is een sociale huurprijs te bepalen. Als er dus
geen documenten worden overgemaakt, kan er geen sociale huurprijs worden vastgesteld en geldt de
basishuurprijs. Het is geen schadebeding. Ook wanneer een huurder (bijwoner) geen inkomsten heeft,
moet daarvan een bewijs worden geleverd.
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verminderd. In de basishuurprijs wordt echter geen rekening gehouden met het gezinsinkomen,
de gezinssamenstelling en de kwaliteit van de huurwoning, zoals vereist wordt door artikel 99, §
1 van de Vlaamse Wooncode. De basishuurprijs beschouwen als de regel is bijgevolg niet
conform de Vlaamse Wooncode. De sociale huurder – die eerder voldeed aan de
toelatingsvoorwaarden en voldoet aan de voorwaarden om sociale huurder te blijven – heeft dus
principieel recht op een sociale huurprijs, d.w.z. een aan zijn eigen situatie aangepaste huurprijs,
waarbij overeenkomstig de Vlaamse Wooncode rekening wordt gehouden met zijn inkomen, de
gezinssamenstelling en de kwaliteit van zijn huurwoning.
Bijgevolg is het verhogen van de huurprijs tot de basishuurprijs een sanctie en dus een
uitzondering.
308.
Deze sanctie is bovendien een reglementaire sanctie: de verhuurder past de sanctie toe
op basis van het Kaderbesluit Sociale Huur en niet omdat ze contractueel overeengekomen is.
Dit hangt samen met het reglementair karakter van de sociale huurovereenkomst, waarbij de
rechtsverhouding tussen de verhuurder en huurder grotendeels wordt bepaald door de overheid
die dwingende reglementering uitvaardigt en slechts in mindere mate door de contractsvrijheid
van de partijen. Bijgevolg kan artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek geen toepassing vinden.
309.
In principe moet de sociale verhuurder deze sanctie toepassen. Artikel 38, vierde lid van
het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt immers uitdrukkelijk “zal aan hem vanaf 1 januari een
huurprijs aangerekend worden”, maar toch is er een zekere marge wanneer datzelfde artikel
bepaalt: “die maximaal gelijk is aan de basishuurprijs”. Deze vrijheid in hoofde van de sociale
verhuurder moet door hem worden ingevuld vanuit zijn opdracht van algemeen belang624.
Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de verhuurder niet te snel de zwaarste
sanctie mag toepassen, rekening moet houden met de bijzondere positie van zijn huurder625, dat
fraude niet vermoed wordt, dat de verhuurder ook zelf mogelijkheden heeft om een aantal
opzoekingen te doen,… De rechter controleert bij betwisting de correcte toepassing van deze
principes door de sociale verhuurder en gaat na of de sanctie evenredig is met de vastgestelde
inbreuk. Indien nodig kan hij de sanctie matigen op basis van grondrecht op wonen626.
Zo bepaalde de vrederechter te Doornik dat te snel de zwaarste sanctie toepassen in strijd is met
de doelstelling van de sociale verhuurder. Indien daarentegen de huurders steeds te laat hun
inkomensgegevens doorgeven, ondanks herhaalde vragen, gedurende zes maanden, voeren zij
hun overeenkomst niet te goeder trouw uit en is het verhogen van de huurprijs tot de maximale
huurprijs gerechtvaardigd627.
310.
De vraag is tot slot of de sanctie van verhoging van de reële huurprijs tot de
basishuurprijs kan gezien worden als een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM. Hoewel deze
sanctie niet als een straf wordt beschouwd in het interne recht, verhindert dit niet dat
overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te
Straatsburg een sanctie toch als een straf wordt beschouwd. Naast de interne kwalificatie, moet
624

Zie supra, nr. 116: indien de sociale verhuurder over een discretionaire bevoegdheid beschikt dient hij
deze in te vullen overeenkomstig het grondrecht op wonen en de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.
625
Niet alle huurders zijn bureaucratisch even sterk. We verwijzen hiervoor naar het opleggen van
overeenkomstige plichten, zie supra nr. 258 e.v.
626
Zie supra, nr. 147 e.v.
627
Vred. Doornik, 28 mei 2002, J.L.M.B. 2002, 1823.
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immers ook worden gekeken naar de aard van de inbreuk (heeft de sanctie een algemene of
beperkte draagwijdte? Wordt met de sanctie een repressief of enkel een preventief doel
nagestreefd?) en de ernst van de sanctie (is de sanctie dermate zwaar dat de inbreuk normaal als
strafrechtelijk moet worden beschouwd?)628. Indien de verhoging van de huurprijs moet
beschouwd worden als een straf, dienen bijkomende waarborgen verzekerd te worden,
waaronder de toegang tot een rechter met volle rechtsmacht.
Over de aard van de inbreuk kan discussie bestaan. De sanctie wordt beperkt tot diegenen die
na uitdrukkelijke vraag van de sociale verhuurder nog steeds niet de gevraagde
inkomensgegevens overmaakten. De regelgever voorzag uitdrukkelijk in een expliciete vraag van
de sociale verhuurder om de inkomensgegevens over te maken; het niet (correct) reageren op
deze vraag kan het opleggen van de kwestieuze sanctie tot gevolg hebben. De sanctie kan
bijgevolg niet toegepast worden op alle sociale huurders, maar enkel op diegenen die na
uitdrukkelijk verzoek blijven weigeren hun inkomensgegevens over te maken, wat een beperkte
draagwijdte van de sanctie inhoudt. Het is ook een stimulans voor die huurders die er
uitdrukkelijk toe verzocht worden om alsnog hun inkomensgegevens over te maken, wat een
preventieve werking inhoudt. Ook de ernst van de sanctie laat ruimte voor discussie.
Afhankelijk van het inkomen van de sociale huurder zal de verhoging van de huurprijs tot de
basishuurprijs een zware of minder zware financiële sanctie zijn. Het feit dat de financiële
sanctie een aanzienlijk deel van het inkomen van de huurder kan bedragen (zeker bij de laagste
inkomensgroepen), kan er echter toe leiden dat het over een ernstige sanctie gaat.
Gelet op het voorgaande dient besloten te worden dat niet kan uitgesloten worden dat de
verhoging van de reële huurprijs tot de basishuurprijs moet beschouwd worden als een straf in
de zin van artikel 6 EVRM. Dit houdt zoals gezegd o.m. in dat de betrokkene de sanctie moet
kunnen betwisten voor een rechter met volle rechtsmacht. Dit betekent dat de rechter over
dezelfde beoordelingsbevoegdheid beschikt als de sociale verhuurder bij het uitvaardigen van de
maatregel en de sanctie dus kan hervormen, rekening houdende met alle relevante elementen,
zoals vermeld in het vorige randnummer.

6. DE BEËINDIGING VAN DE SOCIALE HUUROVEREENKOMST
311.
Als laatste aspect van de concrete rechtsverhouding tussen de sociale verhuurder en de
huurder staan we stil bij de beëindiging van de sociale huurovereenkomst.
Omwille van de specifieke doelstelling van de sociale huurovereenkomst kan de verhuurder de
huurovereenkomst slechts in limitatief bepaalde gevallen opzeggen (artikel 98, § 3 van de
Vlaamse Wooncode: enerzijds wegens niet meer voldoen aan de voorwaarde van onroerend
bezit, anderzijds wegens ernstige en blijvende tekortkoming van de huurder met betrekking tot
zijn verplichtingen). Dit specifieke karakter van de sociale huurovereenkomst werd reeds in
1988 door de rechtspraak erkend, waar werd geoordeeld dat de opzegging van de sociale
huurovereenkomst zonder een geldig motief rechtsmisbruik uitmaakt629.
Daarnaast bepaalt artikel 98, § 1 van de Vlaamse Wooncode dat de huurovereenkomst in
bepaalde gevallen van rechtswege wordt ontbonden en bepaalt § 2 de mogelijkheden voor de
huurder om de huurovereenkomst op te zeggen.

628
629

EHRM 8 juni 1976, Engel t. Nederland.
Vred. Ciney, 9 november 1988, R.R.D. 1989, 322.
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312. Onder deze titel bekijken we achtereenvolgens de gevallen van opzegging van rechtswege,
zoals ingeschreven in de Vlaamse Wooncode (punt 6.1); de mogelijkheden tot opzegging door
de huurder (punt 6.2) en de mogelijkheden tot opzegging door de verhuurder (punt 6.3).
De gedwongen beëindiging van de sociale huurovereenkomst is uiteraard een ernstige
aantasting van het grondrecht op wonen van de huurder. Zoals gezegd heeft de huurder bij een
vordering tot verlies van woonst het recht om door een onafhankelijke rechtbank te laten
beoordelen of de beëindiging van de sociale huurovereenkomst wel evenredig is met de
verweten tekortkoming. Deze stelling vloeit voort uit de rechtspraak van het EHRM (Mc Cann)
630
en werd overgenomen door het Grondwettelijk Hof631. We staan daarom uitgebreid stil bij de
verschillende aspecten van de beëindiging van de sociale huurovereenkomst door de
verhuurder: (i) de opzeggingsgronden; (ii) de opzeggingstermijnen; (iii) de vraag of de huurder
ten aanzien van wie de huurovereenkomst wordt ontbonden een wederverhuringsvergoeding
verschuldigd is; (iv) de tussenkomst van het OCMW of een welzijns- of
gezondheidsvoorziening; (v) de bijkomende rechtsbescherming voor de sociale huurder,
bovenop de toetsingsmogelijkheid door de vrederechter en tot slot (vi) een specifieke casus, nl.
de mogelijkheid tot beëindiging van de huurovereenkomst bij niet-toegelaten bijwoonst.
De decreetgever heeft bij het bepalen van het huisvestingsbeleid een ruime beoordelingsmarge
die door het Grondwettelijk Hof moet gerespecteerd worden. Deze beoordelingsvrijheid is
echter minder ruim wanneer het huisvestingsbeleid voor een bepaalde categorie van personen
het verlies van hun woonst kan teweegbrengen, hetgeen als één van de meest verregaande
inmengingen in het recht op eerbiediging van de woning wordt beschouwd632. De decreetgever
zal hiermee rekening moeten houden bij de uitwerking van de beëindigingsmogelijkheden van
de sociale huurovereenkomst.

6.1. O PZEGGING VAN RECHTSWEGE
313.
De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden (i) indien de laatste huurder
met eigen woonrecht overlijdt; (ii) indien de laatste huurder met eigen woonrecht de
huurovereenkomst opzegt of (iii) indien de laatste huurder met eigen woonrecht, samen met
zijn gezinsleden verhuist naar een nieuwe sociale huurwoning van dezelfde sociale verhuurder.
Bijkomend wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden wanneer de laatste huurder
met eigen woonrecht de woning niet langer betrekt als hoofdverblijfplaats zonder de
huurovereenkomst te hebben opgezegd633.
314.
In algemene zin dient gezegd te worden dat een opzegging van rechtswege principieel
strijdig is met het verbod op uitdrukkelijk ontbindende voorwaarden in huurzaken, zoals
opgenomen in artikel 1762bis B.W. Dit artikel is volgens het Hof van Cassatie in algemene
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EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, McCann t/ Verenigd Koninkrijk. Zie ook de bespreking hiervan: N.
BERNARD, "Pas d'expulsion de logement sans contrôle juridictionnel - le droit au logement et la cour
européenne des droit de l'homme", Rev.trim.dr.h. 2009, 527.
631
GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, APT 2007-08, 228, A.GrwH 2008, 1605, Juristenkrant 2008, afl. 173,
5, R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU.
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Zie supra, nr. 16.
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Artikel 98, § 1 Vlaamse Wooncode.
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bewoordingen opgesteld, waardoor het geen onderscheid maakt al naargelang de uitdrukkelijk
ontbindende voorwaarde ten laste van de huurder of de verhuurder werd opgesteld634.
De decreetgever kan in het kader van zijn bevoegdheid inzake huisvesting afwijken van het
gemene huurrecht, maar daarvoor dienen voldoende motieven aanwezig te zijn. De opname van
een uitdrukkelijk ontbindend beding in het sociaal huurstelsel dient dus voldoende gemotiveerd
te worden waarom een afwijking van het gemene huurrecht noodzakelijk is.
315.
In het gemeen (woning)huurrecht komt er geen einde aan de huurovereenkomst als de
huurder overlijdt635. Partijen hebben wel de mogelijkheid om hier uitdrukkelijk van af te wijken
in de huurovereenkomst636. Doen zij dat niet, nemen de erfgenamen, al dan niet inwonend, de
rechten en verplichtingen van de huurder over637. De ontbinding van rechtswege bij overlijden
van de huurder diende dus uitdrukkelijk opgenomen te worden in het sociaal huurstelsel. De
Vlaamse Wooncode legt de ontbinding vast op de eerste dag van de maand die volgt op datum
van het overlijden638.
Vanuit de doelstelling van de sociale huur en het principe dat een sociale huurwoning wordt
toegewezen aan iemand die behoort tot de doelgroep van de woonbehoeftigen, is het inderdaad
aangewezen dat de sociale huurovereenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van de laatste
huurder met eigen woonrecht639.
Voor de overblijvende huurder zonder eigen woonrecht geldt een respijttermijn van zes
maanden, die door de verhuurder om billijkheidsredenen kan verlengd worden tot maximaal vijf
jaar. Aangezien het sociaal huurstelsel hier uitdrukkelijk afwijkt van het gemeen
(woning)huurrecht, heeft dit tot gevolg dat artikel 11 van de Woninghuurwet niet van toepassing
zal zijn (verlenging wegens buitengewone omstandigheden)640. Wel zal de rechter bij een
vordering van de sociale verhuurder tot uithuiszetting nog een respijttermijn kunnen toestaan
op basis van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek641. Het algemeen verbintenissenrecht wordt
door het sociaal huurstelsel immers niet uitgeschakeld. De rechter zal bij de beoordeling van de
noodzaak om nog bijkomend respijt toe te staan rekening moeten houden met de termijn die de
bewoner al heeft gekregen (mogelijks reeds vijf jaar).
316.
De ontbinding van rechtswege bij opzegging door de laatste huurder met eigen
woonrecht klinkt eigenaardig, omdat het hier eigenlijk gaat over een gewone opzegging, waarbij
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Cass. 24 maart 1994, C.93.0365.F, Arr.Cass. 1994, 305, JLMB 1994, 765, Pas. 1994, I, 304, R.W. 1995-96,
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Cass. 11 maart 1948, Arr. Cass. 1948, 146, Pas. 1948, I, 165.
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M. DAMBRE en B. HUBEAU, Woninghuur, Brussel, Story-Scientia, 2002, p. 368, nr. 969 e.v.
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Wat concreet inhoudt dat wanneer het overlijden plaatsvindt op bv. de 25 september, de
huurovereenkomst op 1 oktober ontbonden is, wat toch wel zeer snel is.
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Zie over de problematiek van de erfenis-woningen en de argumenten pro en contra: B. HUBEAU, "De
huur van een sociale woning", in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl., 2006,
VII.D.2-26 e.v.
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huurovereenkomst heeft afgesloten (zie Vred. Herstal, 17 juli 2009, JLMB 2009, 1483).
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Vred. Leuven, 30 september 1997, R.W. 1998-99, 23 met noot B. HUBEAU. Zie ook S. STIJNS, "De
uitstelbevoegdheid van de rechter bij de ontbinding van een huurcontract" (noot onder Vred. Fontainel’Evêque, 21 augustus 2003), T.Vred. 2006, 298.
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de huurovereenkomst is beëindigd na het verstrijken van de opzeggingstermijn, en dus niet over
een ontbinding van rechtswege.
De ontbinding van rechtswege doet echter de termijn lopen voor de overblijvende huurder
zonder eigen woonrecht. Bij opzegging van de huurovereenkomst door de laatste huurder met
eigen woonrecht, waarbij in de sociale huurwoning nog een huurder zonder eigen woonrecht
woont, geldt ten aanzien van de huurder met eigen woonrecht een opzeggingstermijn van drie
maanden en heeft de huurder zonder eigen woonrecht een respijttermijn van zes maanden of
maximaal vijf jaar (om billijkheidsredenen, te verlengen door de verhuurder).
317.
Ook in het derde geval is het eigenaardig te spreken over een ontbinding van rechtswege
aangezien de wilsovereenstemming tussen de sociale verhuurder en de huurder om de ene
huurovereenkomst te beëindigen en een nieuwe huurovereenkomst voor een andere woning af
te sluiten aan de oorzaak van de stopzetting van de huurovereenkomst ligt en dus niet een
reglementaire bepaling. Deze ontbindingsgrond vermijdt wel dat de huurder die verhuist naar
een andere woning van dezelfde verhuurder een opzegging van zijn oude huurovereenkomst
moet doen.
318.
Zoals gezegd wordt de huurovereenkomst daarnaast ook van rechtswege ontbonden
wanneer de laatste huurder met eigen woonrecht de woning niet langer betrekt als
hoofdverblijfplaats zonder de huurovereenkomst te hebben opgezegd.
Het betrekken van de sociale huurwoning is een huurdersverplichting, zoals bepaald door
artikel 92, § 3, 1° en 2° Vlaamse Wooncode en de woning niet langer betrekken is dus een
contractuele wanprestatie vanwege de huurder. In geval van contractuele wanprestatie kan de
verhuurder de huurovereenkomst opzeggen op basis van artikel 98, § 3 van de Vlaamse
Wooncode, zodat een ontbinding van rechtswege in die gevallen niet mogelijk lijkt. Bij
beëindiging van de huurovereenkomst omwille van contractuele wanprestatie dient immers de
rechter steeds de ernst van de wanprestatie te beoordelen642 en dient de rechter eveneens te
oordelen of het contract dadelijk moet ontbonden worden dan wel of hij een respijttermijn
toestaat643. De ontbinding van rechtswege op aangeven van de verhuurder omwille van
contractuele wanprestatie werd eerder reeds vernietigd door het Grondwettelijk Hof644.
Bovendien zal bij ontbinding van rechtswege de woning niet onmiddellijk beschikbaar zijn.
Ofwel is de laatste huurder met eigen woonrecht de enige bewoner en dient de verhuurder zich
toch nog tot de vrederechter te wenden om vrijgave van de sociale huurwoning te bekomen (al
dan niet met verwijdering van achtergebleven inboedel). Ofwel is de laatste huurder met eigen
woonrecht niet de laatste bewoner en is er daarnaast nog een huurder zonder eigen woonrecht.
Aan hem dient dan de respijttermijn toegekend te worden van zes maanden of maximaal vijf
jaar (om billijkheidsredenen, te verlengen door de verhuurder).
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Tot slot lijkt het ook niet evident voor de verhuurder om zelf te kunnen vaststellen wanneer zijn
huurder de woning niet langer betrekt als hoofdverblijfplaats. Indien de huurder nog in de
sociale huurwoning gedomicilieerd is en er nog huisraad staat, lijkt het zeer moeilijk om te
besluiten dat de huurder de woning niet langer betrekt. Mogelijks is er sprake van
domiciliefraude, maar dit rechtvaardigt o.i. niet dat de sociale verhuurder zelf oordeelt dat de
sociale huurovereenkomst van rechtswege ontbonden is en dat niet de normale weg van
opzegging wegens contractuele wanprestatie wordt bewandeld.

6.2. O PZEGGING DOOR DE HUURDER
319.
Op basis van artikel 98, § 2 van de Vlaamse Wooncode kan een huurder te allen tijde
zijn huurovereenkomst opzeggen met een aangetekende brief. De opzegging geldt enkel in zijn
hoofde.
Zijn er naast hem nog andere huurders met eigen woonrecht, geldt geen opzeggingstermijn.
Is hij de laatste huurder met eigen woonrecht, wordt de huurovereenkomst door de opzegging
van rechtswege ontbonden. Wel geldt een opzeggingstermijn van drie maanden (behoudens
indien deze huurder opzegt omwille van opname in een woonzorgcentrum of opvangcentrum
voor personen met een handicap, in welk geval een opzeggingstermijn van één maand geldt).
Indien in de woning nog bewoners verblijven zonder eigen woonrecht, wordt hen een
respijttermijn gegeven van zes maanden of maximaal vijf jaar (om billijkheidsredenen, te
verlengen door de verhuurder).

6.3. O PZEGGING DOOR DE VERHUURDER
6.3.1. D E OPZEGGINGSGRONDEN
320.
Op basis van artikel 98, §3 van de Vlaamse Wooncode kan de verhuurder de
huurovereenkomst enkel beëindigen in twee gevallen: (i) de huurder voldoet niet meer aan de
voorwaarde inzake onroerend bezit en de andere voorwaarden waaraan de huurder van een
sociale huurwoning blijvend moet voldoen of (ii) bij een ernstige of blijvende tekortkoming van
de huurder met betrekking tot zijn huurdersverplichtingen.
-

Wat betreft het niet voldoen aan de voorwaarde inzake onroerend bezit, gelden een aantal
uitzonderingen om billijkheidsredenen: bepaalde woningen tellen niet en een kosteloos
verworven woning of perceel kan binnen een bepaalde termijn terug vervreemd worden645.

-

Bij een ernstige of blijvende tekortkoming van de huurder met betrekking tot zijn
huurderverplichtingen kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen646.
Domiciliefraude en het veroorzaken van overlast worden door artikel 98, § 3, 2° van de
Vlaamse Wooncode gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming. Een ernstige tekortkoming
betekent dat de tekortkoming voldoende zwaarwichtig moet zijn. Het gaat over een
ongeoorloofde handeling van de sociale huurder die de voortzetting van de contractuele
relatie onmogelijk maakt. De ernst van de inbreuk die aan de sociale verhuurder wordt
verweten, moet in overeenstemming zijn met de opgelegde sanctie, bv. een eenmalige
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tekortkoming over een periode van 8 jaar is onvoldoende647. Een blijvende tekortkoming is
een inbreuk op de huurdersverplichtingen die zich op systematische wijze en gedurende
enige tijd manifesteert648.
321.
Vanuit het doel van de sociale huur en de opdracht van een sociale verhuurder om in het
algemeen belang woonbehoeftige sociaal zwakkere gezinnen en alleenstaanden te huisvesten,
moet kritisch worden gekeken naar rechtshandelingen die de rechtspositie van de sociale
huurder fundamenteel aantasten. Zoals reeds eerder vermeld dient bij betwisting de ernst van
de door de sociale verhuurder opgeworpen tekortkomingen soeverein beoordeeld te worden
door de rechter. De rechter dient daarbij ook de sociale omkadering van de huurder te
betrekken, gelet op het feit dat het over woonbehoeftige of (kans)arme huurders gaat. Iedere
persoon die het risico loopt om zijn woning te verliezen, heeft het recht om door een
onafhankelijke rechtbank te laten beoordelen of de beëindiging van de sociale
huurovereenkomst wel evenredig is met de verweten tekortkoming (cfr. het EHRM-arrest Mc
Cann)649. De sociale huur is vaak het laatste redmiddel voor de huurder om een menswaardig
leven te leiden. Deze personen hun woning ontnemen is een ernstige beslissing die moet
gemotiveerd worden op basis van ernstige redenen, die aangetoond worden en die een
voldoende zware tekortkoming aantonen. Het is een ultimum remedium650. De rechter dient ter
zake de volheid van zijn rechtsmacht uit te oefenen en zijn toetsing van het opzeggingsmotief is
geenszins louter marginaal651. De rechtbank moet daarbij rekening houden met de gevolgen die
de opzegging heeft voor de huurders, met name hun verminderde kansen om een nieuwe
woning te vinden, maar ook met het algemeen belang, met name de belangen van de
medehuurders en het sociaal huurstelsel zelf. Een opzegging van de huur door de sociale
verhuurder op grond van tekortkomingen van de huurders die niet voldoende zwaarwichtig zijn,
maakt een misbruik van opzeggingsrecht uit.
Zoals gezegd beschouwt de Vlaamse Wooncode domiciliefraude en het veroorzaken van overlast
als een ernstige tekortkoming. Het is onduidelijk wat daar de concrete betekenis van is. Wil dit
zeggen dat domiciliefraude en het veroorzaken van overlast per definitie ernstig is, de rechter op
dit punt zijn beoordelingsmarge verliest en steeds de opzegging geldig moet verklaren? Of
behoudt de rechter de volheid van bevoegdheid bij het beoordelen van de ernst van de
contractuele wanprestatie en is dit enkel een indicatie dat de decreetgever domiciliefraude en
het veroorzaken van overlast als compleet niet-toelaatbaar beschouwt? O.i. dit laatste, waarbij
de rechter bij zijn beoordeling wel rekening moet houden met de bedoeling van de decreetgever
die domiciliefraude en het veroorzaken van overlast als ernstig kwalificeert en de rechter dus
minder ruimte heeft om een opzegging op deze gronden af te wijzen. Bovendien dient ook nog
aangetoond te zijn dat de domiciliefraude of het veroorzaken van overlast blijvend is.
322.
In de rechtspraak zijn talrijke voorbeelden terug te vinden waarin de rechter overging
tot een afweging tussen de ernst van de feiten en de gevolgen voor de huurder. We voegen hier
aan toe dat ook steeds het algemeen belang moet betrokken worden in deze afweging, nl. het
abstracte belang van de medehuurders en de kandidaat-huurders.
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323.
Werd voldoende ernstig geacht om een beëindiging van de huurovereenkomst te
rechtvaardigen: de onwil om gedurende maanden de huurverbintenissen na te leven en het feit
dat de huurder zich agressief en onredelijk gedroeg652; het feit dat de huurder niet meer in de
sociale huurwoning woont (maar bij zijn moeder) en dat de woning vol met rommel is gepropt
wat een gevaar oplevert voor de openbare gezondheid653; wanneer de huurders het goed niet
onderhouden als een goed huisvader en nadien de verhuurder geen toegang tot de woning
verschaften om te herstellen654; wegens vandalisme van de zoon van de huurders. De sociale
verhuurder wil de rust voor de meerderheid van de huurders verzekeren en haar patrimonium
vrijwaren. De huurders zijn verantwoordelijk voor hun zoon655; overlast veroorzaakt door de
handicap van de bewoner. Terwijl normaal gezien een ziekte moet worden gezien als overmacht,
blijkt in casu dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor haar toestand, doordat ze de
behandeling niet verder zet en haar medicijnen niet inneemt. De ontbinding van de huur is in
die omstandigheden de enige proportionele sanctie656; in geval van overlast, aangezien de
verhuurder er toe gehouden is het rustig genot voor alle huurders te verzekeren en dus moet
optreden wanneer bepaalde huurders overlast veroorzaken657; in geval van overlast waarbij de
vrederechter moet oordelen of de tekortkomingen voldoende ernstig zijn om tot ontbinding van
de huurovereenkomst over te gaan. In casu werd voldoende aangetoond dat de huurder, door
haar wangedrag, het verhuurde goed niet als een goed huisvader gebruikt en wordt de
huurovereenkomst in haar nadeel ontbonden658; in geval van overbewoning gedurende twee
jaar, wat een ernstige tekortkoming uitmaakt659; in geval van domiciliefraude wanneer de
huurder niet aantoont dat hij ten aanzien van zijn broer ook maar de minste inspanning heeft
geleverd of levert om hem verbod te doen opleggen zijn domicilie in het gehuurde goed te
vestigen660; in geval van domiciliefraude, wat wordt aangetoond indien er geen elektriciteit en
geen water wordt verbruikt en er dus in de woning niet wordt geleefd. Zelfs bij een zeer sobere
levensstijl is er een zeker verbruik van nutsvoorzieningen. De stukken tonen onweerlegbaar aan
dat de huurster de woning niet effectief betrok en ze niet als hoofdverblijfplaats gebruikte661; in
geval van wanbetaling aangezien het een zware fout is wanneer de huur al niet betaald wordt in
het eerste jaar van de huurovereenkomst. De fout is bovendien niet verschoonbaar, aangezien
de huurprijs wordt afgestemd op de inkomsten en dus ook op de betalingsmogelijkheden662 en
indien uit de feiten blijkt dat de wanbetaling ernstig en blijvend is, kan er opgezegd worden met
een opzegtermijn van drie maanden663.
324.
Werd onvoldoende ernstig geacht om een beëindiging van de huurovereenkomst te
rechtvaardigen: een opzegging wegens gebrekkig onderhoud door de huurder is onredelijk
wanneer de huurder reeds de nodige werken heeft besteld664; in geval van tekortkomingen heeft
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de rechter de bevoegdheid om de huurder de mogelijkheid te geven zich alsnog naar zijn
wettelijke verplichtingen te schikken, zodat het grondrecht op wonen zo ruim mogelijk wordt
beschermd, voor zover dit redelijk te verzoenen is met de opdracht van algemeen belang die het
sociaal verhuurkantoor moet vervullen665; onvoldoende bewezen geluidsoverlast666; overlast
veroorzaakt door de handicap van de bewoner667; overlast aangevoerd op basis van anonieme
klachten, waar de huurster bovendien niet mee geconfronteerd werd668; anonieme, niet te
verifiëren en mogelijk kwaadwillige beweringen kunnen nooit een grond vormen voor het
opzeggen van een sociale huur669; in geval van overlast wanneer de hinder inmiddels is
opgehouden670; in geval van domiciliefraude (niet toegelaten bijwoonst) is ontbinding te
verregaand en moet de huurder eerst bevolen worden een einde te stellen aan de niet toegelaten
bijwoonst671; in geval van wanbetaling wanneer de huurachterstand nog niet zo groot is, zodat
kan gehoopt worden dat de huurder deze achterstand inhaalt672; in geval van wanbetaling
aangezien de sociale verhuurder vanuit de opdracht van algemeen belang de ontbinding van de
huurovereenkomst pas moet vragen als ultieme sanctie. In casu deed de huurster (alleenstaande
moeder met drie kinderen – werkloos) reeds heel wat inspanningen, zodat een ontbinding nu
niet gerechtvaardigd is. Bovendien moet de sociale verhuurder eerst duidelijkheid verschaffen
over de exacte openstaande schuld, zodat een redelijk en haalbaar afbetalingsplan kan opgelegd
worden673; in geval van wanbetaling indien de huurder is toegelaten tot de collectieve
schuldbemiddeling, aangezien de huurder dan niet meer de beschikking over zijn vermogen
heeft en de huur moet betaald worden door de schuldbemiddelaar674; een tijdelijk dispuut over
de huurprijs kan niet worden aanzien als een ernstige tekortkoming675; wanneer de
huurachterstand voortvloeit uit betwisting van de huurprijs (verhoging tot de huurwaarde) en
de huurachterstand niet oploopt, dient aan de huurder toegestaan te worden de achterstand via
afbetalingen weg te werken in plaats van de huurovereenkomst te ontbinden676; op de eis tot
ontbinding van de huur wegens wanbetaling wordt niet ingegaan, omdat de huurder
maandelijks een vaste som betaalt en er enkel discussie is over het hogere bedrag677 en in geval
van een kleine achterstand van twee maanden pleegt de sociale verhuurder misbruik door de
ontbinding te vragen, gelet op het feit dat sociale huurders per definitie weinig vermogend
zijn678.
Uit dit overzicht blijkt dat een zelfde contractuele wanprestatie naar gelang de concrete
omstandigheden van het dossier wel of niet als ernstig genoeg wordt beschouwd om een
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beëindiging van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Het gaat dus effectief over een
dossiergebonden belangenafweging.
325.
Artikel 33, §2 van het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet in een bijkomende
opzeggingsgrond op basis van inkomen: indien de huurder voor het derde jaar op rij de
basishuurprijs zal betalen én zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal gelijk is aan het
dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. Deze opzeggingsgrond kan wel enkel toegepast
worden door de verhuurders die dit hebben opgenomen in het interne huurreglement en geldt
niet voor sociale verhuurkantoren. Het is de vraag of de Vlaamse Regering met deze bijkomende
opzeggingsgrond binnen haar bevoegdheid is gebleven en of deze in overeenstemming is met
titel VII van de Vlaamse Wooncode. Weliswaar bepaalt artikel 96, § 1 van de Vlaamse Wooncode
dat de Vlaamse Regering de overige voorwaarden bepaalt waaraan de huurder van een sociale
huurwoning blijvend moet voldoen en kan dit gezien worden als het bepalen van de voorwaarde
dat men tijdens de duur van de huurovereenkomst niet meer dan een bepaald inkomen mag
hebben; toch moet het invoeren van een bijkomende opzeggingsgrond als zeer ingrijpend
beschouwd worden en daarom mogelijks in strijd met het duidelijke artikel 98, § 3 van de
Vlaamse Wooncode: “De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel beëindigen in de hierna
vermelde gevallen:… (eigen onderlijning)”.
Het invoeren van deze opzeggingsgrond in het interne huurreglement moet met voldoende
publiciteit gepaard gaan ten aanzien van de zittende huurders. Opdat een document openbaar
zou zijn en dus toegankelijk en raadpleegbaar voor éénieder op wie het betrekking heeft of kan
hebben, moet dit document precies het voorwerp uitmaken van een openbaarmaking, zoniet
blijft het een intern document dat niet tegengesteld kan worden aan ‘derden’. De sociale
verhuurder moet dus zijn huurders op de hoogte brengen van het gegeven dat het intern
huurreglement was gewijzigd, zodat het vanaf dan ieders verantwoordelijkheid was om er al dan
niet kennis van te (komen) nemen of informatie in te winnen679.

6.3.2. D E OPZEGGINGSTERMIJNEN
326.
De opzeggingstermijn werd decretaal vastgelegd op zes maanden. Bij ernstige of
blijvende tekortkoming bedraagt de opzeggingstermijn slechts drie maanden. Aangezien de
meeste opzeggingen gebeuren op basis van deze opzeggingsgrond, zal in praktijk meestal deze
korte opzeggingstermijn worden gehanteerd.
Het Kaderbesluit Sociale Huur voegt nog twee andersluidende opzeggingstermijnen toe: (i) in
geval van opzegging omwille van het verwerven van een perceel bestemd voor woningbouw,
bedraagt de opzeggingstermijn vijf jaar (artikel 33, § 1, derde lid) en (ii) indien gebruik wordt
gemaakt van de opzeggingsmogelijkheid om huurders met een te hoog inkomen op te zeggen,
bedraagt de opzeggingstermijn twaalf maanden(artikel 33, § 2).
Vanuit het grondrecht op wonen zijn de opzeggingstermijnen van essentieel belang. Het is dan
ook de vraag of de rechter deze termijnen kan verlengen op grond van artikel 1244 van het
Burgerlijk Wetboek. Aangezien dit niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten door het sociaal
huurstelsel en gelet op de suppletieve werking van het verbintenissenrecht, moet dit rekening
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houdende met de concrete omstandigheden en vanuit het grondrecht op wonen mogelijk
zijn680.
327.
Indien een opzegging door de toezichthouder wordt vernietigd, maar daartegen beroep
werd ingesteld door de sociale verhuurder681, dienen de decretaal gegarandeerde
opzeggingstermijnen eveneens geëerbiedigd te worden. Dit houdt in dat na een inwilliging van
het beroep door de minister, waardoor de opzegging van kracht blijft, een nieuwe
opzeggingstermijn moet beginnen lopen, minstens dat tussen de vernietiging door de
toezichthouder en de uitspraak door de minister de lopende opzeggingstermijn geschorst is.
Door de vernietiging van de opzegging door de toezichthouder heeft de huurder immers
gerechtvaardigde hoop dat de opzegging niet rechtsgeldig is, waardoor hij om wettige redenen
niet naar andere huisvesting zal zoeken. Pas wanneer het beroep van de sociale huurder tegen
de vernietiging door de toezichthouder wordt ingewilligd door de minister, zal de opzegging
definitief zijn. Op dat ogenblik dient de huurder dus over een volledige opzeggingstermijn te
beschikken om de sociale huurwoning te verlaten.
Er anders over oordelen, leidt er toe dat de opzeggingstermijn ingekort zou worden met 45
dagen (nl. de behandelingstermijn voor de minister), wat bij een opzegging met termijn van 3
maanden een halvering zou betekenen. Dit houdt een te grote aantasting in van het grondrecht
op wonen van de betrokken huurder. Bovendien zou dit ook niet te verzoenen zijn met het van
de sociale verhuurder vereiste behoorlijk bestuur. Er is immers geen reden waarom hij zo snel
zou handelen, tenzij dit kan gemotiveerd worden op basis van de specifieke omstandigheden
van het dossier (bv. indien de opgezegde huurder ernstige overlast veroorzaakt voor zijn
medehuurders).

6.3.3. E EN WEDERVERHURINGSVERGOEDING ?
328.
In veel gevallen wordt door de sociale verhuurder bovenop de opzegging van de
huurovereenkomst een wederverhuringsvergoeding gevorderd. Artikel 1760 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalt immers dat in geval van ontbinding van de huur door de schuld van de
huurder, deze verplicht is de huurprijs te betalen gedurende de tijd die voor de wederverhuring
nodig is, onverminderd de vergoeding van de schade die door het wangebruik mocht zijn
veroorzaakt. Aangezien er op dit vlak niets uitdrukkelijk werd geregeld door het sociaal
huurstelsel, blijft het gemeen huurrecht en dus ook artikel 1760 van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing.
In principe kan de sociale huurwoning na vertrek van een huurder – gelet op de wachtlijsten –
onmiddellijk herverhuurd worden. De sociale verhuurder loopt dus niet het risico dat zijn
huurwoning lange tijd onverhuurd blijft. Wel moeten er in bepaalde gevallen
opfrissingswerkzaamheden gebeuren in de woning en zal de nieuwe sociale huurder meestal
ook een opzeggingstermijn moeten respecteren bij het verlaten van zijn woning. Eerder wezen
we er al op dat door de verhuurder voldoende tijd moet worden gegeven aan de nieuwe huurder
om op een wettige en financieel minst belastende wijze zijn vorige (private) huurovereenkomst
op te zeggen682. Een wederverhuringsvergoeding kan dus in bepaalde gevallen toch
gerechtvaardigd zijn. Daarbij dient dan uiteraard ook rekening gehouden te worden met de
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mogelijks (financieel) zwakke positie van de huurder, zodat ook hier aan belangenafweging
moet gedaan worden.
Ter illustratie verwijzen we naar een uitspraak van de vrederechter te Gent die van oordeel was
dat de wederverhuringsvergoeding moest worden beperkt gelet op de wachtlijsten zodat de
verhuurder snel opnieuw kan verhuren. Wel werd één maand toegekend voor eventuele
opfrissing van de appartementen683.

6.3.4. T USSENKOMST VAN HET OCMW OF EEN WELZIJNS - OF GEZONDHEIDSVOORZIENING
329.
Als de contractuele wanprestatie van de huurder het gevolg is van het feit dat hij
onvermogend is, kan de huurovereenkomst enkel beëindigd worden na overleg met het
OCMW684. Artikel 33, § 3 van het Kaderbesluit Sociale Huur verruimt dit naar alle opzeggingen
ten aanzien van een huurder met een inkomen in het referentiejaar van minder dan 16.200
euro685, los van de vraag of de opzegging te wijten is aan de onvermogendheid (bv. overlast
veroorzaken of niet de bereidheid tonen Nederlands te leren heeft niet noodzakelijk iets te
maken met onvermogend zijn). Deze verplichting past binnen het specifieke karakter van het
sociaal huurstelsel. We wezen eerder reeds op het feit dat er heel wat betwistingen bestaan over
de draagwijdte van deze verplichting686.
330.
Als de huurder zijn huurdersverplichtingen niet nakomt, kan de sociale verhuurder de
huurder ook doorverwijzen naar een welzijns- of gezondheidsvoorziening of naar het
onthaalbureau inzake inburgering wanneer de inbreuk betrekking heeft op de verplichting
inburgeringsbereidheid te tonen. Daarmee kan een vordering tot opzegging en uithuiszetting
worden vermeden. Het is vanuit het grondrecht op wonen van de zittende huurder belangrijk
dat maximaal wordt ingezet op deze mogelijkheid, alvorens als sociale verhuurder de opzegging
te doen. Deze bepaling sluit dus aan bij de bijzondere doelstelling van het sociaal huurstelsel.

6.3.5. B IJKOMENDE RECHTSBESCHERMING VOOR DE SOCIALE HUURDER TEGEN OPZEGGINGEN DOOR ZIJN
VERHUURDER ?
331.
Zoals reeds aangehaald wordt bij opzegging door de verhuurder voorzien in
rechtsbescherming voor de huurder via de vrederechter: bij betwisting over de ernst van de door
de sociale verhuurder opgeworpen tekortkomingen, heeft de huurder het recht om door een
onafhankelijke rechtbank te laten beoordelen of de beëindiging van de sociale
huurovereenkomst wel evenredig is met de verweten tekortkoming. Deze vorm van
rechtsbescherming is generiek geregeld en geldt dus voor zowel sociale als private huurders.
332.
Het is de vraag of in het kader van het sociaal huurstelsel vanuit de specifieke positie van
de huurder moet voorzien worden in bijkomende (publiekrechtelijke) instrumenten om de
rechtsbescherming van de huurder te versterken. Eerder schreven we al dat de
rechtsbescherming van een sociale huurder, die per definitie een zwak profiel heeft, niet alleen
aan hemzelf mag worden overgelaten687.
In tegenstelling tot de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door een beslissing van de
verhuurder, beschikt de zittende huurder niet over een verhaalsmogelijkheid bij de
683

Vred. Gent, 23 mei 2006, T.G.R.-T.W.V.R. 2006, 262.
Artikel 98, § 3, derde lid Vlaamse Wooncode.
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Jaarlijks te indexeren (zie artikel 56 KSH).
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toezichthouder. Wel kan de toezichthouder op eigen initiatief optreden en daarbij gebruik
maken van zijn schorsings- of vernietigingsbevoegdheid. Indien de toezichthouder gebruik
maakt van zijn vernietigingsbevoegdheid, kan de verhuurder daartegen beroep aantekenen bij
de Vlaamse Regering688.
333.
Specifiek met betrekking tot de opzegging van een sociale huurder bekijken we wat de
rechtsgevolgen zijn van een beroep door de sociale verhuurder tegen een vernietiging van de
toezichthouder en hoe de sociale verhuurder in tussentijd kan/moet handelen.
De mogelijkheid tot beroep voor de sociale verhuurder is een georganiseerd administratief
beroep. Een georganiseerd administratief beroep heeft in principe geen schorsende werking. Dat
is enkel het geval indien de regelgever dit uitdrukkelijk voorziet (wat in artikel 29bis van de
Vlaamse Wooncode niet het geval is).
Dat er geen schorsende werking is, hangt samen met het basisprincipe uit het administratief
recht dat een eenzijdige beslissing van een administratief orgaan (zoals de vernietiging door de
toezichthouder) wordt geacht in overeenstemming te zijn met het recht. Dit uitzonderlijk
voorrecht wordt ook beschreven als 'privilège du préalable'. Het is pas indien door het
beroepsorgaan wordt geoordeeld dat de beslissing van het bestuur niet correct is, dit vermoeden
van overeenstemming met het recht wordt ontkracht689. Bovendien is een beslissing van een
bestuur uit zichzelf verbindend en onmiddellijk uitvoerbaar, zonder dat de overheid daarvoor
een beroep moet doen op een rechter. Wat betreft de vernietiging door de toezichthouder geldt
dus dat deze uit zichzelf verbindend is (voor de sociale verhuurder).
Een vernietiging door de toezichthouder heeft dus tot gevolg dat de beslissing van de sociale
verhuurder tijdelijk uit het rechtsverkeer verdwijnt. Dit verdwijnen is definitief wanneer de
sociale verhuurder geen beroep instelt, het beroep wordt afgewezen of de minister niet tijdig
een beslissing neemt.
De Vlaamse Wooncode bepaalt echter niet uitdrukkelijk wat de rechtsgevolgen zijn indien de
sociale verhuurder wel beroep instelt. Gelet op het ontbreken van schorsende werking van het
beroep, blijft de vernietiging van de opzegging doorwerken tijdens de behandeling van het
beroep door de minister (de sociale verhuurder kan de opzegging dus niet verder uitvoeren). Uit
artikel 29bis, § 5 van de Vlaamse Wooncode blijkt verder dat de minister geen
hervormingsbevoegdheid heeft, maar enkel goedkeuringstoezicht uitoefent. In het geval de
minister het beroep gegrond verklaart, wordt de beslissing tot vernietiging dus niet
goedgekeurd. Dit alleen leidt er niet toe dat de vernietiging uit het rechtsverkeer verdwijnt,
maar wel dat de beslissing van de toezichthouder niet uitvoerbaar is690. Wat betreft een
vernietiging moet daarom worden aangenomen dat de vernietiging wordt geacht nooit bestaan
te hebben. De sociale verhuurder kan de opzegging dan wel verder uitvoeren.
334.
Daarnaast zullen ook de beginselen van behoorlijk bestuur doorwerken. Die zullen de
sociale verhuurder aanmanen tot voorzichtigheid en terughoudendheid na de vernietiging door
688

Artikel 29bis, § 5 Vlaamse Wooncode. Artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23
december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse
Wooncode, B.S. 2 februari 2012, bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld bij de Vlaamse minister,
bevoegd voor Woonbeleid.
689
J. GORIS, Georganiseerde bestuurlijke beroepen, Brugge, Die Keure, 2012, p. 554, nr. 1042.
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J. GORIS, Georganiseerde bestuurlijke beroepen, Brugge, Die Keure, 2012, p. 731, nr. 1443.
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de toezichthouder in afwachting van een uitspraak door de minister. Het lijkt geen behoorlijk
bestuur wanneer een sociale verhuurder een vernietigde beslissing zou uitvoeren, ook al heeft
hij beroep ingesteld tegen deze vernietiging.
Verder lijkt het zelfs geen behoorlijk bestuur om een beslissing uit te voeren tijdens de
vernietigingstermijn (die tenslotte maar vier werkdagen bedraagt)691, maar kan het juridisch wel
(anders was er geen schorsingsmogelijkheid nodig). Enkel indien de sociale verhuurder kan
aantonen waarom hij de vernietigingstermijn niet kan afwachten om zijn beslissing uit te voeren
(bv. vorm van zeer ernstige overlast waarbij de medehuurder ernstige hinder ondervinden), zal
het geen onbehoorlijk bestuur zijn om de vernietigingstermijn niet af te wachten. In geval van
opzegging wegens wanbetaling, onrechtmatige bijwoonst,… rechtvaardigt niets waarom het
uitvoeren van de beslissing van de Raad van Bestuur om de huurovereenkomst op te zegggen
door het versturen van de opzeggingsbrief geen vier werkdagen kan wachten. Het grondrecht op
wonen van de huurder gebiedt dat wordt rekening gehouden met de publiekrechtelijke
beschermingsmechanismen van de huurder.

6.3.6. S PECIFIEKE CASUS : DE MOGELIJKHEID TOT BEËINDIGING VAN DE HUUROVEREENKOMST BIJ NIET TOEGELATEN BIJWOONST

335.
Tot slot bekijken we de problematiek van de niet-toegelaten bijwoonst en of in die
gevallen een beëindiging van de huurovereenkomst mogelijk is.
Artikel 95, § 1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat een persoon alleen kan
toetreden tot een lopende huurovereenkomst als hij aantoont dat hij voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde, en als de toetreding er
niet toe leidt dat de sociale huurwoning onaangepast wordt, d.w.z. een overschrijding van de
bezettingsnorm op basis van de woningkwaliteitsnormen volgens artikel 5 van de Vlaamse
Wooncode692. Aangezien er geen rechtstreekse sanctie wordt gekoppeld aan de negatie van deze
regel, zullen de generieke sanctiemogelijkheden van toepassing zijn.
336.
De vraag wanneer iemand toetreedt tot een sociale huurovereenkomst moet beantwoord
worden op basis van de lezing van artikel 92, § 3, eerste lid, 1° van de Vlaamse Wooncode dat
bepaalt dat iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze
betrekken, onmiddellijk aan de sociale verhuurder moet worden meegedeeld. Het gaat dus
enkel over personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze bewonen, die moeten
meegedeeld worden aan de sociale verhuurder en die als toetreder moeten voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden, inkomensvoorwaarde uitgezonderd. Of iemand duurzaam bijwoont, dan
wel een ‘logé’ is, is een beoordeling die op basis van de concrete gegevens van het dossier moet
gemaakt worden. Hier is zeker een link aanwezig met ‘hoofdverblijfplaats’ in de zin van de wet
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen693. Van belang is of de
betrokkene zowel in de feiten hoofdzakelijk in de sociale huurwoning verblijft als ook de
intentie heeft om dat te doen. Het tijdsaspect speelt daarbij een rol, maar ook andere
elementen, bv. of de betrokkene over een andere verblijfplaats beschikt. In een recent arrest
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oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een persoon die wordt ingeschreven in het wachtregister
in afwachting van een uitspraak over zijn verblijfsstatuut niet duurzaam kan bijwonen in de
sociale huurwoning aangezien hij niet duurzaam in het land kan blijven694.
Eens op deze basis is uitgemaakt of de betrokkene duurzaam in de sociale huurwoning verblijft,
dient hij in bevestigend geval te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, de
inkomensvoorwaarde uitgezonderd, en mag zijn bijwoonst er niet toe leiden dat de
woningbezettingsnorm wordt overschreden.
337.
Indien de sociale verhuurder vaststelt dat iemand in negatie van deze bepaling toch
bijwoont, dient hij op basis van artikel 52, § 2 van het Kaderbesluit Sociale Huur de huurder
daarvan op de hoogte te stellen, waarop de huurder de mogelijkheid heeft om binnen de week
na deze mededeling te reageren695.
338.
Indien de bijwoonst verder wordt gezet, beschikt de verhuurder op basis van het sociaal
huurstelsel over geen andere mogelijkheden dan de huurder op te zeggen wegens het niet
nakomen van de huurdersverplichtingen. De sociale huurwoning werd toegewezen voor een
bepaalde gezinssamenstelling en het duurzaam laten bewonen van de sociale huurwoning door
andere personen is niet in overeenstemming met de uitvoering van de overeenkomst te goeder
trouw.
339.
Wanneer door de duurzame bijwoonst de woningbezettingsnorm werd overschreden,
zal de opzegging inderdaad noodzakelijk zijn. Het verhuren van een woning in strijd met de
minimale woningkwaliteitsnormen krachtens artikel 5 van de Vlaamse Wooncode kan immers
de eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verhuurder in het gedrang brengen696. Het
grondrecht op wonen kan mogelijks verzachtend werken in die zin dat aan de huurders een
zekere respijttermijn kan verleend worden697.
Wanneer er daarentegen geen sprake is van een overschrijding van de bezettingsnorm, zal een
opzegging van de huurovereenkomst een zeer zware sanctie zijn en mogelijks strijdig zijn met
het grondrecht op wonen. De huurovereenkomst kan wegens het ondeelbaar karakter ervan
immers enkel opgezegd worden ten aanzien van alle huurders, wat tot gevolg heeft dat ook de
oorspronkelijke huurders mee opgezegd zullen moeten worden. Indien de duurzame bijwoner
een familielid is, kan een opzegging bovendien mogelijks in aanraking komen met het recht op
bescherming van het gezinsleven698.
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GwH 18 juni 2015, nr. 91/2015.
Er kunnen vragen gesteld worden bij de extreem korte periode waarbinnen de huurder kan reageren. De
sociale verhuurder doet er goed aan om aan de huurder een langere termijn te verstrekken.
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Weliswaar mag een politiek van voldongen feiten niet lonen699. Het lijkt ons daarom
aangewezen dat gezocht wordt naar een andere, meer evenredige sanctie voor die gevallen
waarin een sociale huurder iemand duurzaam laat bijwonen in de sociale huurwoning, die niet
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, inkomensvoorwaarde uitgezonderd.

699

Het KSH voorziet in voorrangsgronden voor verhuis uit een onaangepaste woning (artikel 19, eerste lid,
1°bis KSH) en voor verhuis naar een rationeel te bezetten woning (artikel 19, eerste lid, 3° KSH), maar deze
lijken toch enkel voorzien te zijn voor die gevallen waarin de woning op rechtmatige wijze resp.
onaangepast of niet rationeel bezet werd, bv. door natuurlijke gezinsuitbreiding. Men kan immers geen
rechten putten uit een gedrag in strijd met het sociaal huurstelsel.
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HOOFDSTUK 4 – BESLUIT: OP WEG NAAR EEN VERNIEUWD KADERBESLUIT
SOCIALE HUUR?
340.
In dit deel destilleren we uit het onderzoek van beide onderzoeksvragen concrete
elementen tot aanpassing van het sociaal huurstelsel om te komen tot een vernieuwd
Kaderbesluit Sociale Huur. Mogelijks zijn ook aanpassingen vereist aan de Vlaamse Wooncode.
Gelet op het feit dat de meeste elementen reeds eerder aan bod kwamen, zullen we vaak naar de
desbetreffende stukken verwijzen. We voegen tevens een aantal elementen toe die nog niet
eerder aan bod komen.
De bemerkingen volgen de structuur van het huidige Kaderbesluit Sociale Huur.

A. DE TECHNIEK VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL
1. HUIDIGE REGELING
341.
Titel VII van de Vlaamse Wooncode legt de basisprincipes vast van het Vlaamse sociaal
huurstelsel. Naast specifieke delegaties aan de Vlaamse Regering voor specifieke aspecten, bevat
de Vlaamse Wooncode een algemene delegatiebepaling op basis waarvan de Vlaamse Regering
binnen de grenzen van titel VII de voorwaarden voor verhuring van sociale woningen vast stelt
(artikel 91, § 2). Daarbij wordt onmiddellijk voorzien dat specifieke bepalingen kunnen worden
vastgesteld voor specifieke verhuurders.
Het (woning)huurrecht vervult een aanvullende rol: voor die aspecten die niet geregeld zijn in
titel VII van de Vlaamse Wooncode of de uitvoeringsbesluiten, gelden de bepalingen van het
gemene huurrecht en het woninghuurrecht, voor zover ze niet afwijken van voormelde
regelingen, noch in strijd zijn met de geest ervan (artikel 91, § 3 Vlaamse Wooncode).

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
342.
Zoals hoger reeds uitgebreid uiteengezet vereist de zienswijze van de Raad van State
over het legaliteitsbeginsel dat voortvloeit uit artikel 23 van de Grondwet, dat de essentiële
keuzes bij het uitwerken van maatregelen ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen
door de wetgevende macht worden gemaakt700. Het sociaal huurstelsel is één van de
instrumenten om het grondrecht op wonen in het Vlaamse Gewest te realiseren, zodat de
decreetgever de essentiële bestanddelen van het sociaal huurstelsel moet vastleggen in een
decreet (in casu de Vlaamse Wooncode). Op die manier wordt verzekerd dat deze essentiële
keuzes het voorwerp zijn van een parlementair debat en wordt vermeden dat de maatregelen ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen worden teruggeschroefd door de uitvoerende
macht.
343.
Daarnaast is de verhouding tussen het gemene huurrecht en het woninghuurrecht
enerzijds en het sociaal huurrecht anderzijds aan de orde. Eerder namen we standpunt in dat de
suppletieve werking van het gemene huurrecht en het woninghuurrecht, zoals nu reeds
vormgegeven in artikel 91, § 3 van de Vlaamse Wooncode moet behouden en zelfs versterkt
moet worden.
Sinds de inwerkingtreding van de Zesde Staatshervorming is de bevoegdheid van de gewesten
uitgebreid met de regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen. Bijgevolg
700

Zie supra, nr. 21-23 en 164 e.v.
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is de Vlaamse overheid bevoegd om zowel de private als de sociale huur te regelen. Van deze
uitgebreide bevoegdheid moet gebruik gemaakt worden om gemeenschappelijke basisregels uit
te werken voor zowel de private als de sociale huur701. Het sociaal huurstelsel dient dan enkel af
te wijken van deze gemeenschappelijke basis wanneer dit noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de specifieke doelstellingen van de sociale huur. Hierdoor kan het sociaal
huurstelsel aanzienlijk vereenvoudigd worden.
Bij de versterking van de rol voor het (woning)huurrecht binnen het sociaal huurstelsel dient
evenwel een dubbele kanttekening gemaakt te worden: (i) bij wijzigingen aan het
woninghuurrecht dient steeds rekening gehouden te worden met het feit dat deze wijzigingen
ook gevolgen zullen hebben voor het sociaal huurstelsel; (ii) de enkele lezing van de sociale
huurreglementering zal geen volledig beeld meer schetsen van het sociaal huurstelsel, dat steeds
samen gelezen moet worden met het (woning)huurrecht. Dit is echter nu ook al het geval. Beide
kanttekeningen wegen o.i. niet op tegen de voordelen, m.n. mogelijkheid tot sterke
vereenvoudiging van de sociale huurreglementering.

3. CONCLUSIE
344.
Op basis van de bespreking hierboven wordt de voorkeur gegeven aan een sociaal
huurstelsel waarbij:
-

de basisregels van het sociaal huurstelsel in de Vlaamse Wooncode worden opgenomen en
aan de Vlaamse Regering de opdracht wordt gegeven dit verder uit te werken;
het sociaal huurstelsel enkel de bepalingen bevat die essentieel zijn voor het bereiken van de
doelstelling van de sociale huur en de andere bepalingen in het gemene woninghuurrecht
vervat liggen.

B. TOEPASSINGSGEBIED
1. HUIDIGE REGELING
345.
De Vlaamse decreetgever wilde met de grondige wijziging van het sociaal huurstelsel in
2006 zo veel mogelijk verhuringen in de sociale sector onder het regime van de Vlaamse
Wooncode brengen702 en voor al deze sociale huurwoningen een generiek kader voorzien703.
Weliswaar met de mogelijkheid om specifieke bepalingen vast te stellen voor specifieke
verhuurders (artikel 91, § 2 Vlaamse Wooncode).
Het toepassingsgebied van het sociaal huurstelsel wordt afgebakend aan de hand van het begrip
sociale huurwoning, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, eerste lid, 22° van de Vlaamse
Wooncode, waarop artikel 91, § 1 van de Vlaamse Wooncode een aantal uitzonderingen bepaalt.
Deze uitzonderingen zijn:
-

de serviceflats;
de Vlabinvest-woningen;
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Over de vraag of het gemene woninghuurrecht best wordt uitgewerkt via wijzigingen aan de huidige
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-

de verhuringen buiten het sociaal huurstelsel (verhuringen aan instellingen of aan
bijzondere personen).

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
346.
Omwille van redenen van eenvormigheid moet het sociaal huurstelsel op zoveel
mogelijk sociale verhuringen van toepassing zijn. Het streven van de decreetgever in 2006 om zo
veel mogelijk verhuringen in de sociale sector onder het regime van de Vlaamse Wooncode te
brengen, moet dus bevestigd worden.
Zoals gezegd is het sociaal huurstelsel van toepassing op sociale huurwoningen met bepaalde
uitzonderingen.
347.
Een ‘sociale huurwoning’ wordt gedefinieerd als een woning die als hoofdverblijfplaats
verhuurd of onderverhuurd wordt door 6 categorieën van verhuurders:
1.

Het moet dus in de eerste plaats gaan over een woning: enkel woningen kunnen worden
verhuurd volgens het sociaal huurstelsel, d.w.z. onroerende goederen of delen ervan,
hoofdzakelijk bestemd voor bewoning704. Het begrip ‘woning’ heeft in de Vlaamse
Wooncode betrekking op zowel zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen
en studio’s) als niet-zelfstandige woningen (kamers705).
Volgens de statistieken van de VMSW verhuren SHM’s momenteel geen kamers binnen het
sociaal huurstelsel. Aangezien kamers niet beschikken over een eigen kookfunctie en/of
badfunctie en/of toilet en het wooncomfort voor de bewoners dus lager ligt, lijkt het op het
eerste gezicht niet opportuun dat sociale huisvestingsmaatschappijen een dergelijk type van
woningen in hun woningpatrimonium opnemen.
Toch mag niet te snel besloten worden om kamers uit te sluiten als sociale huurwoning.
In de eerste plaats kan verwezen worden naar het proefproject ‘Thuishuis: een huis in de rij
voor 5 maatschappelijk kwetsbare ouderen, met ondersteuning’ van de SHM De Ideale
Woning. Het is één van de goedgekeurde projecten van de projectoproep ‘Experimenten
Wonen-Welzijn’706. De bedoeling van het project is dat op deze wijze de woonkosten
kunnen worden verminderd en de vereenzaming van de bewoners wordt tegengegaan.
Daarnaast zouden sociale verhuurkantoren private kamers of kamerwoningen in huur
kunnen nemen om op die manier de precaire kamermarkt te socialiseren. Uit de
jaarverslagen van de Vlaamse Wooninspectie blijkt telkens dat de woningkwaliteit van de
kamermarkt er zeer slecht aan toe is707. Op de woningmarkt is echter (hoge) nood aan deze
vorm van goedkope woningen, die door de kamermarkt gedeeltelijk kan opgevangen
worden. Door kamers via sociale verhuurkantoren onder het sociaal huurstelsel te brengen,
kan toegekeken worden op de kwaliteit en de correcte verhuur708.
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706
P. DE DECKER, “Wonen en welzijnswerk: de scheiding voorbij?” in B. HUBEAU en T. VANDROMME
(eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, Die Keure, 2013, 397.
707
Kamers behaalden in 2013 gemiddeld 86,35 strafpunten (een kamer is ongeschikt vanaf 15 strafpunten):
VLAAMSE WOONINSPECTIE, Jaarverslag 2013. Woningkwaliteit en handhaving onder één dak, Brussel,
Vlaamse Overheid, 2014, 36.
708
Sociale verhuurkantoren nemen nu reeds een beperkt aantal kamers in huur om deze sociaal onder te
verhuren in het kader van een samenwerkingsovereenkomst die gesloten wordt met een erkende
welzijnsinstantie (artikel 9, § 3, besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de
erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, B.S. 7 september 2012).
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2. Uit de praktijk blijkt dat er soms ook onduidelijkheid bestaat over de aanhorigheden bij een
woning, m.n. of deze onder het begrip woning vallen en bijgevolg onder het sociaal
huurstelsel. Vooral over (uitpandige) garages kunnen discussies ontstaan. Zowel in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als het Waalse Gewest wordt bepaald dat het sociaal
huurstelsel niet van toepassing is op verhuring van ruimten bestemd voor commercieel
gebruik of een openbare dienst, woningen voor conciërges en garages. Er moet daarom
nagegaan worden hoe kan verduidelijkt worden op welke aanhorigheden het sociaal
huurstelsel van toepassing is.
3. Daarnaast moet de woning verhuurd worden door:
o de VMSW of een erkende709 sociale huisvestingsmaatschappij;
o een erkend710 sociaal verhuurkantoor;
o het
Vlaams
Woningfonds,
een
gemeente,
een
intergemeentelijk
samenwerkingsverband, een OCMW of een OCMW-vereniging:
 voor woningen waarvoor subsidies werden verkregen;
 voor woningen waarop een sociaal beheersrecht of een vrijwillig
renovatiecontract rust;
 voor woningen verworven met een recht van voorkoop;
 voor woningen gerealiseerd door een gemeente of intergemeentelijk
samenwerkingsverband via een actieprogramma decreet grond- en
pandenbeleid op eigen gronden.
348.
Over de plaats van de sociale verhuurkantoren in het sociaal huurbeleid werd hoger
reeds uitgebreid stilgestaan711. Er werden vragen gesteld bij de huidige (impliciete) beleidsvisie
van SVK-woningen als ‘wachtkamer’ voor doorstroming naar een SHM-woning. Er werd gesteld
dat het al dan niet doorstromen naar een SHM-woning een vrije keuze moet zijn van de SVKhuurder die niet mag gestuurd worden door de regelgeving. Dit vereist een aanpassing van het
Huursubsidiebesluit712. Ook werd gesteld dat mogelijks kan gerationaliseerd worden wanneer
SHM’s en SVK’s hun diensten samenvoegen. Deze piste vereist echter zoals gezegd verder
onderzoek713.
349.
Ook bij de rol van de VMSW en het Vlaams Woningfonds als sociale verhuurders
stonden we reeds hoger stil714. Gelet op de beperkte omvang van deze instellingen als sociale
verhuurder werd vastgesteld dat het weinig efficiënt is om hun activiteiten als sociale
verhuurder verder te zetten. De sociale huurwoningen in kwestie kunnen worden overgedragen
aan een sociale huisvestingsmaatschappij of worden verhuurd via een sociaal verhuurkantoor.
709

De Vlaamse Wooncode bepaalt getrapt dat het over erkende sociale huisvestingsmaatschappijen moet
gaan: artikel 2, § 1, eerste lid, 22° spreekt over sociale huisvestingsmaatschappijen, die op basis van artikel
2, § 1, eerste lid, 20° erkende sociale huisvestingsmaatschappijen zijn. Ook bepaalt artikel 40 van de
Vlaamse Wooncode dat de Vlaamse Regering vennootschappen kan erkennen als sociale
huisvestingsmaatschappij. Een sociale huisvestingsmaatschappij is dus steeds erkend.
710
Sociale verhuurkantoren moeten overeenkomstig artikel 56 Vlaamse Wooncode worden erkend als
huurdienst. Hier heeft dus de toevoeging ‘erkend’ als gevolg dat niet als huurdienst erkende sociale
verhuurkantoren geen sociale huurwoningen verhuren en bijgevolg niet onder het sociaal huurstelsel
vallen.
711
Zie supra, nr. 177.
712
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de
huurprijs voor woonbehoeftige huurders, B.S. 9 maart 2007.
713
Zie supra, nr. 180.
714
Zie supra, nr. 173.
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Indien niet wordt geopteerd voor de stopzetting van de activiteiten van het Vlaams
Woningfonds als sociale verhuurder, wordt niet ingezien waarom voor het Vlaams Woningfonds
afwijkende bepalingen zouden moeten worden voorzien715 en wordt voorgesteld om het wat
betreft het sociaal huurstelsel volledig gelijk te plaatsen met sociale huisvestingsmaatschappijen.
Wat betreft het optreden van gemeenten en OCMW’s als sociale verhuurders werd een
genuanceerd standpunt ingenomen. Het verhuren van sociale huurwoningen lijkt geen kerntaak
te zijn voor gemeenten en OCMW’s, al zijn toch een aantal argumenten aanwezig waarom
gemeenten en OCMW’s als sociale verhuurder moeten kunnen optreden. Wel dient dan
voldoende kennis en ervaring aanwezig te zijn om conform het sociaal huurstelsel te kunnen
verhuren. In ieder geval werd een uitzondering gemaakt voor transit- of noodwoningen, die
gelet op het niet-duurzame karakter van het verblijf van de bewoners niet onder het sociaal
huurstelsel vallen.
Dat gemeenten niet meer zouden optreden als sociale verhuurder doet geen afbreuk aan hun rol
als regisseur van het lokaal woonbeleid zoals voorzien door artikel 28 van de Vlaamse
Wooncode. Het feit dat men het lokaal woonbeleid uitwerkt en coördineert houdt niet
noodzakelijk in dat men ook zelf sociale huurwoningen moet verhuren.
350.
Zoals gezegd voorziet artikel 91, § 1 van de Vlaamse Wooncode ook in een aantal
uitzonderingen.
-

Serviceflats worden buiten het toepassingsgebied van het sociaal huurstelsel gehouden.
Inmiddels werd echter voorzien in sociale assistentiewoningen, waarbij de bewoner
enerzijds een huurovereenkomst afsluit met een sociale verhuurder en anderzijds een
zorgovereenkomst met een zorgverstrekker716. Voor sociale assistentiewoningen werden
bijkomende inschrijvingsvoorwaarden opgenomen in het Kaderbesluit Sociale Huur717.
In het algemeen moet de verhouding tussen sociale huur en verhuring in het kader van het
welzijnsbeleid herbekeken worden. Dit hangt trouwens ook samen met de vraag of OCMW’s
(en gemeenten) vanuit hun welzijnstaak moeten optreden als sociale verhuurder.

-

Vlabinvest-woningen worden eveneens uitgesloten. Eventueel kan nagegaan worden of het
aanbod van Vlabinvest-woningen ingepast kan worden in het bescheiden woonaanbod718.

-

Er werd geen uitzondering voorzien voor het bescheiden woonaanbod. Alle woningen
verhuurd als hoofdverblijfplaats door een sociale huisvestingsmaatschappij zijn nu sociale
huurwoningen die verhuurd moeten worden op basis van titel VII van de Vlaamse
Wooncode. Nochtans werd inmiddels door artikel 4.2.10, § 2 van het decreet grond- en
pandenbeleid een decretale basis voorzien voor sociale huisvestingsmaatschappijen om

715

Het Vlaams Woningfonds is momenteel nog niet onderworpen aan de huurprijsberekening van het KSH:
zie artikel 76, 2° KSH.
716
R. TIMMERMANS, “Sociale assistentiewoningen, een novum in het sociaal huurrecht”, Huur 2013, 55.
717
Artikel 3, § 1, tweede lid KSH.
718
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van
bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, B.S. 25 november 2013.
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onder bepaalde voorwaarden een bescheiden woonaanbod te verwezenlijken en te
verhuren719.
-

De Vlaamse Wooncode creëert een wettelijke basis voor verhuringen buiten het sociaal
huurstelsel. De voorwaarden hiervoor dienen door de Vlaamse Regering verder ingevuld te
worden720. Het lijkt ons echter aangewezen dat de decreetgever zelf de grenzen of het kader
vastlegt waarbinnen de Vlaamse Regering de verhuring buiten sociaal huurstelsel verder kan
vormgeven. Vanuit het in artikel 23 van de Grondwet vervatte legaliteitsbeginsel721 biedt dit
meer waarborgen tegen een te ruime invulling van de mogelijkheden om verhuring buiten
sociaal huurstelsel toe te laten.

-

Tot slot dient o.i. ook een generiek kader toegevoegd te worden voor nieuwe woonvormen,
waarbij afgeweken kan worden van het sociaal huurstelsel. Het gaat dan om een soort van
experimentele ruimte waarin op kleine schaal niet-traditionele woonvormen kunnen
uitgewerkt worden. Een minder gedetailleerd sociaal huurstelsel zal reeds meer
mogelijkheden bevatten om vanuit de opdracht van algemeen belang van het sociaal
huurstelsel specifieke woonvormen uit te werken, maar zal niet altijd voldoende ruim zijn.
Daarom moet het mogelijk zijn om in bepaalde gevallen af te wijken van de reglementaire
bepalingen, op voorwaarde dat wordt aangetoond waarom het beoogde project niet binnen
het sociaal huurstelsel kan en onder toezicht van de toezichthouder. De experimentele
woonvorm kan na evaluatie toegevoegd worden aan het reglementair kader of wordt
stopgezet.

3. CONCLUSIE
351.
Op basis van de bespreking van het toepassingsgebied van het sociaal huurstelsel en de
bedenkingen daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
-

-

-

Een uniform sociaal huurstelstel, dat de woonbehoeftige op gelijke wijze behandelt, los van
het type sociale verhuurder waar hij huurt. Uitzonderingen op dit principe kunnen in
bepaalde gevallen verantwoord zijn, maar moeten gemotiveerd en zo beperkt mogelijk zijn.
Dit aspect komt per thema verder aan bod in de loop van dit hoofdstuk.
Het verder onderzoeken of binnen het sociaal huurstelsel de mogelijkheid moet worden
voorzien voor het verhuren van kamers (niet-zelfstandige woningen) en hoe het
toepassingsgebied van het begrip woning duidelijker kan worden omschreven.
Het verder onderzoeken van de mogelijkheden om diensten van SHM’s en SVK’s samen te
voegen of nog meer te laten samenwerken met het oog op efficiëntiewinsten.
Het verder onderzoeken van de noodzaak van de VMSW, het Vlaams Woningfonds en de
gemeenten en OCMW’s als sociale verhuurder.
Het herformuleren van de uitzonderingen op het toepassingsgebied van het sociaal
huurstelsel.

719

Zie ook het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring
van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen, B.S. 25 november 2013.
720
Zie daarvoor artikel 55bis – 55sexies KSH.
721
Zie supra, nr. 21 e.v.
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C. DE INSCHRIJVINGS- EN TOELATINGSVOORWAARDEN
1. HUIDIGE REGELING
352.
De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden hebben als doel de sociale huur te beperken
tot diegenen die op de sociale huur aangewezen zijn om in hun woonbehoefte te voorzien. In
een model van overwegend sociaal vangnet, met een beperkt aanbod sociale huurwoningen,
moet de toegang tot de sociale huur voldoende strikt zijn om de kansen op toewijzing voor de
meest woonbehoeftigen voldoende groot te houden. Om woonbehoeftigen af te scheiden van
niet-woonbehoeftigen wordt traditioneel gewerkt met inkomensvoorwaarden en voorwaarden
inzake onroerend bezit722.
Het decreet van 15 december 2006 voegde aan deze traditionele inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden de voorwaarden bereidheid tonen Nederlands aan te leren en bereidheid
tonen een inburgeringstraject te volgen (indien van toepassing). Deze voorwaarden hebben
niets te maken met de afbakening van woonbehoeftigheid, maar hebben betrekking op de
overeenkomstige plichten die aan de uitoefening van sociale grondrechten zoals het grondrecht
op wonen kunnen worden gekoppeld.
Tot slot werd door het decreet van 31 mei 2013 als inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde
toegevoegd dat men ingeschreven moet zijn in de bevolkingsregisters. Deze voorwaarde was
reeds langer opgenomen in het Kaderbesluit Sociale Huur.
De inschrijvingsvoorwaarden staan opgenomen in artikel 93, § 1 van de Vlaamse Wooncode en
worden verder uitgewerkt in de artikelen 3 tot en met 6 van het Kaderbesluit Sociale Huur. De
toelatingsvoorwaarden zijn gelijk aan de inschrijvingsvoorwaarden en staan opgenomen in
artikel 95, § 1 van de Vlaamse Wooncode en artikel 14 van het Kaderbesluit Sociale Huur.
De actuele inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zijn dus:
-

meerderjarig zijn (uitzonderingen zijn voorzien);
voldoen aan de voorwaarden van inkomen en onroerend bezit;
inburgeringsbereidheid tonen;
bereidheid tonen om Nederlands aan te leren;
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
2.1. M EERDERJARIGHEID
353.
De kandidaat-huurder moet meerderjarig zijn. Bij wijze van uitzondering kunnen ook
een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat
wonen met begeleiding door een erkende dienst als kandidaat-huurder ingeschreven worden723.
Deze voorwaarde wordt niet vermeld in artikel 93 of artikel 95 van de Vlaamse Wooncode. Op
basis van de Vlaamse Wooncode kan een minderjarige zich dus perfect inschrijven voor een
sociale huurwoning en zal bij betwisting de rechter artikel 3, § 1, 1° van het Kaderbesluit Sociale

722

Zie bv. artikel 95 Vlaamse Wooncode in de versie van kracht tot en met 31 december 2007: “De
kandidaat-huurder kan slechts worden toegelaten tot een sociale huurwoning wanneer hij voldoet aan de
voorwaarden inzake onroerend bezit en gezinsinkomen, die de Vlaamse Regering vaststelt.”
723
Artikel 3, § 1, 1° KSH.
194

Huur op basis van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing moeten laten wegens
strijdigheid met een hogere rechtsregel. De minderjarige is weliswaar principieel
handelingsonbekwaam, maar zijn ouders of voogd kunnen in zijn naam optreden724 en de
minderjarige dus in zijn of haar naam inschrijven voor een sociale huurwoning. Gaat het bv. om
een minderjarige van 17 jaar, kan hij bij toewijzing van een woning na zijn achtiende verjaardag
deze woning al dan niet aanvaarden.
Het verdient dus de voorkeur de voorwaarde van meerderjarigheid ook in artikel 93 en artikel 95
van de Vlaamse Wooncode in te schrijven. Daarbij kan bepaald worden dat de Vlaamse Regering
uitzonderingen kan toestaan, bv. voor minderjarige ontvoogde personen of minderjarige
personen die zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst.

2.2. I NKOMEN EN ONROEREND BEZIT
354.
De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden hebben zoals vermeld traditioneel
betrekking op inkomen en bezit van onroerend goed. Het gaat daarbij over inkomensgrenzen en
een verbod op het bezit van een woning of een perceel bestemd voor woningbouw (vereist is dat
men deze woning of dit perceel volledig in volle eigenom of volledig in vruchtgebruik heeft).
Deze voorwaarden moeten vermijden dat kapitaalkrachtige personen, die in staat worden
geacht om zelf in hun huisvesting te voorzien, instromen in de sociale huur.
De inkomensgrenzen worden bepaald voor drie categorieën: (i) de alleenstaande zonder
personen ten laste, (ii) de alleenstaande persoon met een handicap zonder personen ten laste en
(iii) de overige alleenstaanden en gezinnen waarbij de inkomensgrens verhoogd wordt per
persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het inkomen in het referentiejaar, d.i. drie jaar terug.
Bij de beoordeling van de voorwaarde inzake onroerend bezit wordt geen rekening gehouden
met bepaalde woningen, zoals woningen die onteigend zullen worden, woningen die
onbewoonbaar zijn verklaard,… De voorwaarde inzake onroerend bezit geldt zowel voor
woningen en percelen bestemd voor woningbouw in binnenland als in buitenland. Het nagaan
van deze voorwaarde voor woningen en percelen in het buitenland is quasi onmogelijk bij
gebrek aan gegevensuitwisseling met het buitenland725. Om de gelijkheid tussen kandidaathuurders met onroerende bezittingen in het binnenland en kandidaat-huurders met onroerende
bezittingen in het buitenland te verzekeren, moet werk gemaakt worden van een meer effectieve
controle van onroerende bezittingen in het buitenland. Tegelijk moet nagegaan worden of de
uitzonderingen voor bepaalde woningen niet moeten gelden voor woningen die buiten het
Vlaamse Gewest liggen (bv. een woning die in het Vlaamse Gewest binnen de grenzen van een
vastgesteld onteigeningsplan ligt of die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard wordt nu niet
mee geteld voor de voorwaarde inzake onroerend bezit, terwijl voor een woning die in een
ruimtelijke bestemmingszone ligt waar bewoning niet is toegelaten wordt verwezen naar een in
België gelegen woning726). Vanuit de doelstelling van deze uitzonderingen is het niet relevant of
de woning in kwestie in het Vlaamse Gewest, in België of in het buitenland ligt.

724

R. DE CORTE en B. DE GROOTE, Handboek Civiel Recht, Brussel, Larcier, 2009, p. 454, nr. 1254 e.v.
Het niet beschikken over een woning of een perceel bestemd voor woningbouw in het buitenland wordt
aangetoond via een verklaring op eer: artikel 3, § 1, zevende lid KSH.
726
Vergelijk artikel 3, § 4, 1°, 2° en 5° KSH.
725
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2.3. I NBURGERINGSBEREIDHEID EN BEREIDHEID OM N EDERLANDS AAN TE LEREN
355.
Met het decreet van 15 december 2006 werden twee nieuwe inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden toegevoegd: de inburgeringsbereidheid indien de kandidaat-huurder of
zijn gezinsleden verplichte inburgeraars zijn en de bereidheid om Nederlands te leren (met een
verschillende invulling naargelang de woning waarvoor men zich kandidaat stelt al dan niet in
een rand- of taalgrensgemeente ligt). Sinds de wijzigingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur
door het besluit van 4 oktober 2013 loopt de aftoetsing van beide voorwaarden gecombineerd.
356.
Wat betreft de inburgeringsbereidheid moet de verplichte inburgeraar aantonen dat hij
de inburgeringscursus heeft gevolgd, dan wel zich heeft ingeschreven of op een andere manier
voldoet aan de voorwaarden van het Inburgeringsdecreet.
Het is erg eigenaardig dat een verplichting die aan nieuwkomers wordt opgelegd in het kader
van het beleidsveld Integratie, en daar ook gehandhaafd wordt via administratieve boetes, wordt
herhaald in regelgeving van het beleidsveld Wonen en daar opnieuw kan gesanctioneerd
worden (m.n. door de toegang tot de sociale huur te moduleren).
Het is daarom de vraag of de inburgeringsbereidheid moet behouden worden als inschrijvingsen toelatingsvoorwaarde voor de sociale huur. Hiermee wordt geen uitspraak gedaan over de
noodzaak van inburgering voor nieuwkomers aangezien de verwerving van kennis van de taal en
de samenleving de communicatie tussen nieuwkomers en eigen onderdanen sterk
vergemakkelijkt en de interactie en het vormen van sociale banden tussen hen bevordert727. Wel
wordt de stelling verdedigd dat een inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde
inburgeringsbereidheid niet thuishoort in een sociaal huurstelsel. Het Kaderbesluit Sociale Huur
kan dan vereenvoudigd worden, net als de administratieve last voor de sociale verhuurder.
Indien geoordeeld wordt dat de sanctionering van de inburgeringsverplichting binnen het
beleidsveld Integratie onvoldoende sterk is, kan deze desgewenst daar versterkt worden.
357.
Wat betreft de bereidheid om Nederlands te leren wordt bepaald dat een persoon die
onvoldoende Nederlands spreekt, moet deelnemen aan een cursus Nederlands tweede taal en
daar minstens 80% aanwezig moet zijn. Enkel bij kandidaat-huurders die geen verplichte
inburgeraars zijn of die wel verplichte inburgeraar zijn, maar beschikken over een attest van
vrijstelling wordt deze voorwaarde afgetoetst.
De invoering van deze inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde werd gemotiveerd door de
overweging dat de kennis van het Nederlands de huurder mondiger maakt, de communicatie
tussen huurder en verhuurder verbetert en de veiligheid van de wooncomplexen verhoogt.
Daarom werd geoordeeld dat het aanleren van het Nederlands moet worden bevorderd728.
Hoewel deze motivering correct is, moet worden vastgesteld dat zij niet enkel geldt voor
huurders van sociale woningen. Ook hier kan dus de vraag gesteld worden of een dergelijke
verplichting thuishoort in een sociaal huurstelsel. Door deze verplichting op te leggen aan
kandidaten voor een sociale huurwoning wordt van de (kans)arme woonbehoeftige meer vereist
dan van een gemiddelde burger729.
358.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de voorwaarden om een
sociale huurwoning toe te kennen (en dus het grondrecht op wonen toe te kennen) en
727

HvJ 4 juni 2015, nr. C-579/13, overweging 47.
Parl.St. Vl.Parl., 2005-2006, nr. 824/1, 5.
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Zie supra, nr. 258.
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anderzijds de maatregelen die nadien kunnen worden opgelegd die betrekking hebben op de
uitoefening van het toegekende grondrecht op wonen730. We verwijzen hiervoor naar wat we
eerder schreven over het in zekere mate onvoorwaardelijk toekennen van het grondrecht op
wonen tegenover het nadien inbouwen van een zekere voorwaardelijkheid731. Het stellen van
voorwaarden op het vlak van inburgering en taalbereidheid bij de toegang tot het sociaal
huurstelsel kan dus niet732.
Ook kan zeven jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden of beide maatregelen pertinent en
efficiënt blijken om het beoogde doel te bereiken, m.n. of de verstandhouding tussen huurder
en verhuurder en het leefklimaat van de bewoners van de sociale wooncomplexen inmiddels
verbeterd is.

2.4. I NSCHRIJVING IN DE BEVOLKINGSREGISTERS
359.
De kandidaat-huurder moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of
vreemdelingenregister. Een inschrijving op een referentieadres geldt eveneens als een
inschrijving in de bevolkingsregisters.
Hiermee wou de decreetgever benadrukken dat men het recht moet hebben om duurzaam in
het land te verblijven, alvorens aanspraak te maken op een sociale woning. Opvang van
behoeftige personen met een tijdelijk verblijfsrecht behoort immers niet tot de taken van het
beleidsveld Wonen.
Hoewel met deze motivering akkoord kan worden gegaan, wezen we hoger reeds op het feit dat
deze inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde in praktijk problemen kan veroorzaken wanneer
dakloze personen (en dit zijn de meest woonbehoeftigen) niet ingeschreven geraken in het
bevolkingsregister met een referentieadres bij het OCMW733. We wezen hoger eveneens op het
feit dat voor personen die toetreden tot een lopende huurovereenkomst deze
toelatingsvoorwaarde niet relevant is voor het bereiken van het beoogde doel en dus niet kan
gerechtvaardigd worden vanuit het grondrecht op wonen734.
De vereiste van inschrijving in de bevolkingsregisters zorgt er dus voor dat personen die nog
geen duurzaam verblijfsrecht in België hebben zich nog niet kunnen inschrijven als kandidaathuurder. Pas wanneer zij machtiging krijgen om duurzaam op het grondgebied van het land te
verblijven kunnen zij worden ingeschreven in het vreemdelingenregister en kunnen zij zich
inschrijven als kandidaat-huurder. Op dat ogenblik zullen zij nog de volledige duur van de
wachtlijst moeten doorlopen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt daarom voorzien
in de mogelijkheid voor personen die (nog) niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, om
aan de sociale verhuurder hun intentie mee te delen om achteraf een aanvraag voor een sociale
woning in te dienen. De datum waarop deze mededeling gebeurt geldt bij de toewijzing als
uitgangspunt voor het berekenen van de voorkeursrechten gebaseerd op het aantal jaren op de
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Het genoemde onderscheid tussen voorwaarden en maatregelen komt ook duidelijk naar voor in de
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Nederland in verband met inburgerings- en taalvereisten: conclusie van advocaat-generaal SZPUNAR van
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wachtlijst. Vereist wordt wel dat de betrokkene beschikt over verblijfsdocumenten die aantonen
dat hij legaal in het land is735.

2.5. B IJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR SOCIALE ASSISTENTIEWONINGEN
360.
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de groepen van
assistentiewoningen736 werden bijkomende inschrijvingsvoorwaarden voorzien voor personen
die zich willen inschrijven voor een sociale assistentiewoning. Deze werden aangepast door het
besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013.
De kandidaat-huurder van een sociale assistentiewoning, of één van zijn gezinsleden, is
minstens 65 jaar oud en heeft geen woning volledig in volle eigendom of volledig in
vruchtgebruik gehad in de periode van tien jaar voor de inschrijvingsdatum737. Via deze
verstrengde voorwaarde inzake onroerend bezit wil men vermijden dat kandidaat-huurders hun
eigen woning verkopen en dan onmiddellijk een sociale assistentiewoning aanvragen. Dit risico
geldt echter ook voor ‘gewone’ sociale woningen, waar deze voorwaarde echter niet werd
voorzien. Op deze verstrengde voorwaarde inzake onroerend bezit werd reeds kritiek geuit.
Zowel de toenmalige minister van wonen als de toenmalige minister van welzijn verklaarden
zich bereid om deze te versoepelen738. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Er is o.i. in ieder
geval geen redelijke verantwoording om de toelatingsvoorwaarden voor sociale
assistentiewoningen anders (strenger) in te vullen dan voor ‘gewone’ sociale woningen. Ook
kandidaat-huurders voor ‘gewone’ sociale woningen zouden immers hun eigen woning kunnen
verkopen en dan onmiddellijk een sociale woning aanvragen.

2.6. D E VOORWAARDEN GELDEN VOOR DE KANDIDAAT - HUURDER EN ZIJN GEZINSLEDEN
361.
De inschrijvingsvoorwaarden gelden steeds voor de kandidaat-huurder en - indien van
toepassing - voor zijn gezinsleden. Met twee categorieën gezinsleden wordt echter geen
rekening gehouden: (i) de echtgenoot van de kandidaat-huurder wanneer wordt aangetoond dat
het huwelijk onherstelbaar ontwricht is en (ii) personen die op het ogenblik van de inschrijving
wel samenwonen met de kandidaat-huurder, maar die duidelijk de sociale huurwoning niet mee
zullen betrekken739.
Deze bepaling, ingegeven vanuit billijkheidsoverwegingen, maakt het stelsel gedetailleerder en
ingewikkelder. Ze vormt daardoor een goede illustratie van de problematiek van het erg
detaillistische karakter van het Kaderbesluit Sociale Huur en bijhorende sneeuwbaleffect,
waarbij het reeds gedetailleerde kader verder gedetailleerd wordt om antwoord te bieden op
vastgestelde onrechtvaardigheden. Er moet daarom onderzocht worden of dergelijke specifieke
bepalingen niet op meer algemene wijze kunnen worden geformuleerd, waarbij de sociale
verhuurder instaat voor de correcte en rechtvaardige invulling, rekening houdende met zijn
opdracht van algemeen belang.

735

Artikel 4, § 7, tweede tot en met vierde lid Brusselse Sociaal Huurbesluit.
B.S. 7 december 2012.
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Voor het perceel bestemd voor woningbouw wordt de vereiste van 10 jaar niet gesteld. Evenmin wordt
hier uitdrukkelijk bepaald dat deze voorwaarde geldt voor woningen en percelen bestemd voor
woningbouw in binnen- en buitenland.
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Vraag om uitleg van mevrouw Griet Coppé over de eigendomsvoorwaarde bij het inschrijven voor een
sociale assistentiewoning, Hand. Vl.Parl., 2013-2014, 11 maart 2014, C-149-WEL12, 5.
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Artikel 3, § 1, derde lid KSH.
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362.
De toelatingsvoorwaarden gelden eveneens voor de kandidaat-huurder en zijn
gezinsleden (hoewel artikel 14, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur dit niet uitdrukkelijk
vermeld en enkel spreekt over de kandidaat-huurder).
Terwijl de echtgenoot bij aftoetsting van de inschrijvingsvoorwaarden niet werd meegerekend
indien wordt aangetoond dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is, wordt voor toelating tot
de sociale huurovereenkomst vereist dat (i) er een vordering tot echtscheiding is ingesteld; (ii)
er gegronde redenen worden aangevoerd voor het niet instellen van een vordering tot
echtscheiding of (iii) er een vermoeden van afwezigheid is vastgesteld volgens artikel 112 van het
Burgerlijk Wetboek740.

2.7. G EEN VERMOGENSVOORWAARDE
363.
Bij de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden wordt geen specifieke
vermogensvoorwaarde vermeld. Via inkomen en onroerend bezit wordt vermogen wel
onrechtstreeks in aanmerking genomen en ook de voorwaarde voor een sociale
assistentiewoning dat men 10 jaar voor de inschrijvingsdatum geen woning in bezet mag hebben
gehad (voor sociale assistentiewoningen) vertrekt van het principe dat in dat geval nog een
zeker vermogen aanwezig moet zijn bij de kandidaat-huurder.
Een echte vermogensvoorwaarde zou principieel toegevoegd moeten worden741, maar is bij
gebreke aan voldoende verificatiemogelijkheden in praktijk moeilijk haalbaar. Het werken via
een verklaring op eer (cfr. buitenlands onroerend bezit) lijkt weinig zinvol wanneer geen
effectieve controle mogelijk is.

2.8. A FWIJKINGEN MOGELIJK IN INDIVIDUELE GEVALLEN ?
364.
Artikel 3, § 1, vijfde lid van het Kaderbesluit Sociale Huur voorziet dat in individuele
gevallen kan afgeweken worden van de inkomensvoorwaarde wanneer de kandidaat-huurder is
toegelaten tot een collectieve schuldenregeling of in budgetbegeleiding is bij het OCMW. Eerder
wezen we reeds op de bepaling dat bepaalde gezinsleden bij het aftoetsen van de
inschrijvingsvoorwaarden niet mee gerekend worden.
De vraag is ook hier of niet moet worden voorzien in een meer algemene bepaling die toelaat
dat in individuele behartenswaardige gevallen kan worden afgeweken van de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden. Hierdoor zou aan de sociale verhuurder de mogelijkheid worden
geboden om een socialer beleid te voeren. Aangezien de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden
tot de essentie van het sociaal huurstelsel behoren en bijgevolg gegarandeerd dient te worden
dat een afwijkingsmogelijkheid niet al te ruim wordt toegepast, dient voldoende toezicht
ingebouwd te worden. Dit kan de vorm krijgen van een verplichte melding aan de
toezichthouder of voorafgaande toelating van de toezichthouder.

3. CONCLUSIE
365.
Op basis van de bespreking van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de
bedenkingen daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
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Artikel 14 KSH.
Zie ook Verslag van het Rekenhof – sociale woningen: beleid en financiering, Parl.St. Vl.Parl., 2014-2015,
nr. 37-E/1, p. 20.
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Het toevoegen van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde ‘meerderjarigheid’ aan de
Vlaamse Wooncode, met toekenning van de bevoegdheid aan de Vlaamse Regering om
uitzonderingen toe te staan.
Een sluitende controle op onroerende bezittingen in het buitenland uitwerken voor zowel
de kandidaat-huurders als de huurders.
Het afschaffen van de inburgeringsbereidheid en de taalbereidheid als inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarde.
Het afschaffen van de toelatingsvoorwaarde ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters
voor personen die toetreden tot een lopende huurovereenkomst en eventueel het aanpassen
van de inschrijvingsvoorwaarde ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters voor personen
die legaal, maar nog niet duurzaam in het land verblijven.
Het evalueren van de bijzondere voorwaarde van onroerend bezit voor kandidaat-huurders
van een sociale assistentiewoning.
Het onderzoeken of in het sociaal huurstelsel een meer algemene afwijkingsmogelijkheid
kan opgenomen worden inzake de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden waarbinnen de
sociale verhuurders van bepaalde voorwaarden kunnen afwijken, rekening houdende met
het opdracht van algemeen belang en onder toezicht zodat de uniformiteit wordt bewaard.

D. INSCHRIJVING VAN DE KANDIDAAT-HUURDER EN HET INSCHRIJVINGSREGISTER
1. HUIDIGE REGELING
366.
Artikel 93 van de Vlaamse Wooncode bevat naast de inschrijvingsvoorwaarden ook de
basisregels over de inschrijving van kandidaat-huurders en het inschrijvingsregister, waarin
eveneens eventuele prioriteiten worden vermeld. Artikel 94 van de Vlaamse Wooncode voegt
hier een inzagerecht aan toe voor de kandidaat-huurder. Deze bepalingen worden verder
uitgevoerd door de artikelen 7 tot en met 12 van het Kaderbesluit Sociale Huur.
Een correct inschrijvingsregister staat garant voor een correcte en objectieve toewijzing en is
dus essentieel voor het sociaal huurstelsel.

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
367.
We bespreken achtereenvolgens het inschrijvingsregister, de inschrijving van de
kandidaat-huurder en de schrapping van de kandidaat-huurder.

2.1. I NSCHRIJVINGSREGISTER
368.
Het Kaderbesluit Sociale Huur spreekt consequent over het inschrijvingsregister, terwijl
artikel 93 van de Vlaamse Wooncode over een kandidatenregister spreekt. Een zuiver gebruik
van termen in regelgeving is aan te bevelen.
369.
De regels over de werking en het gebruik van het inschrijvingsregister worden
gedetailleerd bepaald door het ministerieel besluit van 30 juli 2008742. Er is op dat vlak dus geen
autonomie voor de sociale verhuurder. Het lijkt daarom aangewezen dat de Vlaamse overheid
een informaticasysteem ter beschikking stelt dat het inschrijvingsregister vormt, op basis
waarvan alle vereiste gegevens op een correcte wijze worden ingevoerd en dat instaat voor de
gegevensuitwisseling met de toezichthouder. Dit verhindert op zich niet dat de werking van het
742

Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van
bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S. 10
september 2008.
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inschrijvingsregister in de regelgeving moet opgenomen blijven (zoniet zou de Vlaamse
overheid bij het uitwerken van het informaticasysteem de vrijheid hebben om dit zelf vorm te
geven), maar het kan de correcte toepassing bevorderen en de administratieve last voor de
sociale verhuurder verminderen. Aangezien er op het vlak van de inschrijvingen (een essentieel
onderdeel van het sociaal huurstelsel) momenteel al geen beoordelingsruimte is voor de sociale
verhuurders, wordt hun autonomie hierdoor niet beperkt.

2.2. I NSCHRIJVING VAN DE KANDIDAAT - HUURDER
370.
De kandidaat-huurder kan het type en de ligging van de woningen aangeven waarvoor
hij zich wil inschrijven. Hij kan eveneens de maximale huurprijs opgeven die hij wenst te
betalen743.
Artikel 95, § 1, vierde lid van de Vlaamse Wooncode bepaalt echter dat bij de toewijzing van een
sociale huurwoning ook rekening moet worden gehouden met de vaste huurlasten van de
woning. Het is dus aangewezen om in artikel 10, eerste lid van het Kaderbesluit Sociale Huur
uitdrukkelijk te voorzien dat de kandidaat-huurder de maximale huurlasten mag opgeven die hij
wenst te betalen. In bepaalde wooncomplexen kunnen de huurlasten immers een substantieel
deel uitmaken van de woonkost.
371.
De kandidaat-huurder dient bij zijn inschrijving eveneens de gegevens mee te delen van
leden van het gezin in het buitenland waarvoor een aanvraag tot gezinshereniging werd
ingediend of zal worden ingediend744. De verhuurder houdt dan met die leden van het gezin
rekening bij de toewijzing van een sociale huurwoning.
We verwezen reeds eerder naar de problematiek van de gezinshereniging en de problemen die
er aan verbonden zijn745. De regel dat een aangevraagde of geplande gezinshereniging bij de
inschrijving als kandidaat-huurder moet gemeld worden, werkt preventief onaangepastheid of
overbewoning van de sociale huurwoning tegen doordat rekening wordt gehouden met
geplande gezinsuitbreiding. Daarnaast draagt deze regel ook bij tot een rechtvaardiger
toewijzingsstelsel aangezien dan de gelijkheid wordt bewaard tussen grote gezinnen die (reeds)
verenigd zijn en grote gezinnen die nog verenigd moeten worden. Het Kaderbesluit Sociale
Huur voorziet niet in een sanctie wanneer een geplande gezinshereniging niet wordt
meegedeeld, wel kan de huurder die de gezinshereniging eerder niet meedeelde niet genieten
van de voorrang volgens artikel 19, eerste lid, 3° van het Kaderbesluit Sociale Huur. We
argumenteerden hoger dat de sociale huurovereenkomst op basis van het algemeen
verbintenissenrecht mogelijks nietig zal zijn op basis van de theorie van het bedrog. Deze
nietigheid moet worden vastgesteld door de rechter, waardoor de rechter kan nagaan of aan alle
voorwaarden is voldaan (o.m. of aangetoond kan worden dat de kandidaat-huurder voorafgaand
aan of op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een sociale woning een intentie tot
gezinshereniging had). Door de rechterlijke tussenkomst zijn de rechten van de sociale huurder
voldoende beschermd. Een aanpassing aan het sociaal huurstelsel is dus niet vereist.
372.
Op basis van artikel 9, derde lid van het Kaderbesluit Sociale Huur moeten sociale
huisvestingsmaatschappijen op het ogenblik van de inschrijving aan de kandidaat-huurder
meedelen dat hij de mogelijkheid heeft om zijn kandidatuur door de sociale
743

Artikel 10, eerste lid, KSH.
Artikel 10, zesde lid KSH.
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Zie supra, nr. 281 e.v.
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huisvestingsmaatschappij te laten bezorgen aan de andere sociale huisvestingsmaatschappijen
die in die gemeente en de aangrenzende gemeenten actief zijn. Daarnaast kunnen verschillende
verhuurders hun inschrijvingsregisters samenvoegen in een nieuw inschrijvingsregister volgens
de artikelen 6 en 7 van het ministerieel besluit van 30 juli 2008. Hiermee zijn er enkele
schuchtere initiatieven om de kandidatuur voor een sociale huurwoning te verruimen tot het
aanbod van meerdere sociale verhuurders.
O.i. moet dit nog verder uitgebreid worden. Zo is niet onmiddellijk duidelijk waarom de
verplichting om op vraag van de kandidaat-huurder de kandidatuur door te geven enkel geldt
voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Er dient principieel een zo ruim mogelijk gevolg te
worden gegeven aan een kandidatuur voor een sociale huurwoning, evenwel met voldoende
kennisgeving aan de kandidaat-huurder. Op die manier wordt ten dele tegemoetgekomen aan
de problematiek van de onduidelijkheid voor de kandidaat-huurder, veroorzaakt doordat het
sociaal huuraanbod verspreid zit over verschillende sociale verhuurders met verschillende
werkingsgebieden. De kandidaat-huurder moet daarbij het gebied kunnen afbakenen
waarbinnen de sociale huurwoning zich moet bevinden.
373.
De Brusselse Huisvestingscode bepaalt op dit vlak dat elke kandidaat-huurder voor een
sociale woning, indien hij hierom verzoekt, door de huisvestingsmaatschappij waar hij zich
inschrijft eveneens wordt ingeschreven bij de andere huisvestingsmaatschappijen die aan zijn
aanvraag tegemoet kunnen komen746. Artikel 5 van het Brusselse Sociaal Huurbesluit werkt dit
verder uit en bepaalt dat de kandidaat-huurder een referentiemaatschappij kiest die zijn dossier
beheert en dat de kandidaat-huurder tevens één of meerdere andere maatschappijen kan kiezen
waarbij hij zich in tweede lijn wil laten inschrijven. De kandidaat kwijt zich rechtstreeks bij de
referentiemaatschappij van alle formaliteiten qua inschrijving, wijziging en vernieuwing van zijn
kandidatuur.
Om de overdracht van informatie tussen de maatschappijen onderling te bevorderen, worden al
de registers van kandidaat-huurders van de maatschappijen gehergroepeerd in een gewestelijke
gegevensbank beheerd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij747.
Met de invoering van het meervoudig inschrijvingsstelsel wou de Brusselse overheid een
vereenvoudiging doorvoeren voor zowel de kandidaat-huurder als de huisvestingsmaatschappij.
De kandidaat-huurder die zich voordien bij verscheidene huisvestingsmaatschappijen wenste in
te schrijven, moest bij elke maatschappij een volledige aanvraag indienen, telkens vergezeld van
de nodige aanhangsels. Nadien moest elke huisvestingsmaatschappij een dossier samenstellen
en de kandidatuur beoordelen, wat uiteraard veel werk met zich bracht, hetgeen nutteloos was
behalve voor de maatschappij die uiteindelijk een woning zou toewijzen748.
In het Waalse Gewest bepaalt het Sociaal Huurbesluit op dit vlak dat de kandidaat-huurder van
rechtswege is ingeschreven bij alle sociale huisvestingsmaatschappijen die in de gemeente(n),
deelgemeenten of wijken van voorkeur sociale huurwoningen aanbieden749. De sociale
huisvestingsmaatschappij geeft in voorkomend geval de kandidatuur door aan de andere sociale
huisvestingsmaatschappijen.
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Artikel 144 Brusselse Huisvestingscode.
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Deze bepalingen lijken nuttig om overgenomen te worden in het Vlaamse Gewest.

2.3. S CHRAPPING VAN DE KANDIDAAT - HUURDER
374.
In zeven gevallen wordt de kandidaat-huurder geschrapt uit het inschrijvingsregister750.
Tegen een schrapping kan de kandidaat-huurder verhaal instellen bij de toezichthouder751.
Indien kandidaat-huurders die samen zijn ingeschreven, zich niet langer kandidaat willen
stellen, werd een bijzondere procedure voorzien752.
De schrapping uit het inschrijvingsregister wordt gedetailleerd geregeld in het Kaderbesluit
Sociale Huur, maar dit is noodzakelijk, gelet op het feit dat schrapping de rechten van de
kandidaat-huurder ernstig kan aantasten.
Een kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister als blijkt dat hij onjuiste of
onvolledige verklaringen of gegevens te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven. Naar analogie
met het Brusselse sociaal huurstelsel753 zou hier aan toegevoegd kunnen worden dat de
betrokkene zich gedurende een termijn van zes maanden niet kan herinschrijven bij een sociale
verhuurder. Deze bijkomende sanctie werkt best door naar alle sociale verhuurders; dit is echter
enkel praktisch haalbaar indien de sociale verhuurders kennis hebben van wegens fraude
geschrapte kandidaten. Voor kandidaat-huurders die geschrapt worden omdat ze een tweede
aanbod weigerden of omdat ze niet reageerden op een aanbod, hoeft geen bijkomende sanctie
voorzien te worden. De schrapping op zich, met verlies van de reeds verworven anciënniteit op
de wachtlijst, is al een voldoende sanctie.
Een schrapping uit het inschrijvingsregister van een sociaal verhuurkantoor heeft weinig
gevolgen voor een kandidaat-huurder met veel voorrangspunten. Hij kan zich immers na de
schrapping opnieuw inschrijven en zal zijn prioritaire plaats opnieuw kunnen innemen
aangezien hij in dezelfde situatie opnieuw veel voorrangspunten zal bekomen. Om die reden
werd voorzien dat als een kandidaat-huurder een tweede keer het aanbod van een woning die
aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, weigert met ongegronde
redenen, zijn totale puntenscore gedurende één jaar wordt verminderd met drie punten754. Ook
hier is een sanctie in de vorm van een termijn waarbinnen men zich niet meer kan inschrijven
gerechtvaardigd na schrapping wegens fraude.

3. CONCLUSIE
375.
Op basis van de bespreking van de inschrijving van de kandidaat-huurder en het
inschrijvingsregister en de bedenkingen daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
-

Het afstemmen van het begrippenkader in de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit
Sociale Huur, door consequent over het inschrijvingsregister te spreken.
Het uitwerken door de Vlaamse overheid van een informaticatoepassing die het
inschrijvingsregister vormt.
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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, B.S. 18 januari 2008 (derde uitg.).
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Een breed inschrijvingsregister voorzien waarmee de kandidaat-huurder automatisch
kandidaat is voor woningen van verschillende sociale verhuurders binnen een door de
kandidaat-huurder afgebakend gebied.

E. DE TOEWIJZING VAN EEN SOCIALE HUURWONING
1. HUIDIGE REGELING
376.
Wanneer de kandidaat-huurder batig gerangschikt staat in het inschrijvingsregister, zal
hem een woning worden toegewezen. Het toewijzen van een woning aan een kandidaat-huurder
is een aanbod van sociale huurovereenkomst dat door de kandidaat-huurder moet worden
aanvaard om de sociale huurovereenkomst effectief tot stand te laten komen. Het weigeren van
het aanbod door de kandidaat-huurder creëert eveneens juridische gevolgen.
De toewijzing van een sociale huurwoning houdt rekening met de rationele bezetting van de
woning, de voorrangsregels (absolute en optionele) en met de chronologische volgorde van de
inschrijvingen (in beide toewijzingssystemen).
Personen die willen toetreden tot een lopende huurovereenkomst moeten eveneens voldoen aan
de toelatingsvoorwaarden. Sinds de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet van 31 mei 2013
wordt een uitzondering gemaakt voor de inkomensvoorwaarde en werden de
toelatingsvoorwaarden ook van toepassing op echtgenoten en wettelijke partners die toetreden
tot een lopende huurovereenkomst.
Tegen een beslissing van de sociale verhuurder waarbij de kandidaat-huurder zich gegriefd
voelt, kan verhaal worden ingesteld bij de toezichthouder.
De toewijzing van een sociale huurwoning wordt geregeld in artikel 95 van de Vlaamse
Wooncode en verder uitgewerkt in de artikelen 13 tot en met 30 van het Kaderbesluit Sociale
Huur.

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
2.1. B EVOEGD BESLISSINGSORGAAN
377.
Overeenkomstig artikel 13 van het Kaderbesluit Sociale Huur wordt een sociale
huurwoning toegewezen door het beslissingsorgaan van de verhuurder (meestal de Raad van
Bestuur) of de personen die hij daartoe aanstelt.
De Raad van Bestuur behoudt sowieso de eindverantwoordelijkheid, ook wanneer zij de
toewijzing van sociale woningen delegeert aan anderen.

2.2. T OEWIJZINGS - EN VOORRANGSREGELS
378.
Het huidige sociaal huurstelsel bevat twee toewijzingssystemen: enerzijds dat voor de
VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen, anderzijds dat voor sociale verhuurkantoren.
De andere sociale verhuurders kiezen één van de twee systemen. Daarnaast kan een sociale
verhuurder in het eerste systeem in het intern huurreglement bijkomende toewijzingsregels
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uitwerken755. Tot slot kunnen ook gemeenten bijkomende toewijzingsregels uitwerken in een
lokaal toewijzingsreglement756.
Een objectief systeem dat rekening houdt met behartenswaardige gevallen zal steeds een zekere
complexiteit hebben. Dit lijkt ons echter noodzakelijk; tegemoet komen aan alle
behartenswaardige gevallen via versnelde toewijzing bevat te veel risico op willekeur. Toch moet
gezocht worden naar een zo transparant mogelijk systeem, op basis waarvan kandidaathuurders kunnen inschatten wanneer ze aan bod kunnen komen en begrijpen hoe het systeem
werkt.
379.
Woningen worden in de eerste plaats toegewezen op basis van de rationele bezetting van
een woning. De sociale verhuurder bepaalt zelf de rationele bezetting van elke sociale
huurwoning, die in geen geval hoger mag liggen dan de minimale bezettingsnorm vastgesteld in
uitvoering van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode757. Een woning kan maar worden toegewezen
indien het vooropgestelde aantal bewoners overeenkomt met de rationele bezetting. Met
kinderen die niet permanent in de woning verblijven, kan in bepaalde gevallen rekening worden
gehouden. In geval van aangekondigde, maar nog niet verwezenlijkte gezinshereniging wordt bij
de toewijzing rekening gehouden met de gezinssamenstelling op het moment van de toewijzing.
Indien de gezinshereniging nadien plaatsvindt, geniet de huurder een absolute voorrang.
De rationele bezetting moet verzekeren dat sociale huurwoningen rationeel en dus zo efficiënt
mogelijk ingezet worden om woonbehoeftigen te huisvesten waarbij (schaarse) grote woningen
niet worden gebruikt voor de huisvesting van kleine gezinnen of alleenstaanden, maar waarbij
grote gezinnen evenmin in kleine woningen worden gehuisvest. Het gaat hier bijgevolg over een
essentiële regel waar geen ruimte is voor autonomie voor de sociale verhuurder (er is wel
beperkte autonomie bij het bepalen van de rationele bezetting van de woning).
Vervolgens bevatten beide toewijzingssystemen een aantal absolute voorrangsregels: ofwel om
bijkomende aandacht te geven aan bijzondere categorieën binnen de grotere groep van
woonbehoeftigen, nl. mensen met een nog grotere woonnood (bv. iemand wiens woning
onbewoonbaar is verklaard) ofwel omwille van de efficiëntie van het sociaal huurstelsel (bv.
verhuis naar een woning die niet voorzien is op een persoon met een handicap als de huurder of
iemand in zijn gezin geen handicap heeft). Deze categorieën dragen dus bij aan een sociaal,
maar toch geobjectiveerd toewijzingssysteem.
Terwijl in het eerste toewijzingssysteem de absolute voorrangsregels uitgebreid zijn (11
categorieën), zijn de absolute voorrangsregels in het tweede toewijzingssysteem eerder beperkt
(slechts 3 categorieën), maar wordt dit aangevuld via een puntensysteem waarin de nodige
prioriteiten verwerkt werden. Het puntensysteem bevat ook voorrangsregels aangezien
personen in bepaalde situaties meer punten verkrijgen dan andere personen in andere situaties,
waardoor zij voorrang verkrijgen op die andere personen.
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380.
Hoger werd de vraag gesteld of geen voorrang moet worden toegevoegd voor daklozen
en slachtoffers van huiselijk geweld758.
Tegelijk gingen we in op de vraag of een sociaal, maar toch geobjectiveerd toewijzingssysteem
best via absolute voorrangen dan wel via een puntensysteem kan worden bekomen759. We
namen het standpunt in dat een puntensysteem meer flexibiliteit toelaat dan een rangorde van
gevallen waarin men een bepaalde voorrang krijgt. Een systeem met absolute voorrangen is
meer ‘alles of niets’ terwijl een puntensysteem met bepaalde behartenswaardige gevallen wel
rekening kan houden, maar daarin toch nog verschillende gradaties kan aanbrengen op basis
van het geval. Onze voorkeur gaat bijgevolg uit naar voorrangsregels op basis van een
puntensysteem.
Bij de ontwikkeling van het puntensysteem dient wel in het achterhoofd gehouden te worden
dat een voorrang een uitzondering inhoudt op de standaardregel van toewijzing volgens
chronologische volgorde van inschrijving. Er dient bewaakt te worden dat toewijzing na
voorrang effectief de uitzondering blijft.
Een goede monitoring van de toewijzingen (zowel gewone toewijzingen als toewijzingen met
voorrang en versnelde toewijzingen) laat toe om het verloop van de toewijzingen te analyseren
en bij te sturen indien nodig. De huidige cijfergegevens over toewijzingen kunnen dienstig zijn
bij het uitwerken van het nieuwe puntensysteem.
381.
Indien tot slot alle kandidaten op gelijke hoogte staan, krijgt de kandidaat-huurder die
reeds het langst is ingeschreven in het inschrijvingsregister voorrang.

2.3. V ERSNELDE TOEWIJZING 760
382.
De versnelde toewijzing is een sociale correctie op de standaard voorrangs- en
toewijzingsregels. Elk toewijzingssysteem zal immers in bepaalde specifieke gevallen te kort
schieten. Aangezien in beide stelsels al veel aandacht wordt besteed aan behartenswaardige
gevallen, dient de versnelde toewijzing een uitzonderingsregime te zijn. Enerzijds is er de
algemene mogelijkheid tot versneld toewijzen (§ 1), anderzijds is er de mogelijkheid voor het
OCMW en andere welzijnsorganisaties om een versnelde toewijzing te vragen voor hun cliënten
(§ 2). Voor deze bijzondere doelgroepen kan de verhuurder de versnelde toewijzing weigeren
indien in het jaar van de aanvraag reeds 5% van de toewijzingen een versnelde toewijzing voor
deze bijzondere doelgroepen was.
Ook bij de versnelde toewijzing moet steeds de rationele bezetting worden gerespecteerd.

2.4. M EER AANDACHT VOOR DE KANDIDAAT - HUURDER ZONDER VOORRANG ?
383.
Binnen het Vlaamse sociaal huurstelsel worden alle beschikbare sociale huurwoningen
toegewezen volgens hetzelfde systeem op basis van achtereenvolgens de rationele bezetting, de
absolute en optionele voorrangsregels en de chronologische volgorde van de inschrijvingen van
de kandidaat-huurders. Dit toewijzingssysteem zou moeten garanderen dat alle categorieën van
kandidaat-huurders uiteindelijk voldoende kans hebben op toewijzing van een sociale woning.
Het risico van dit systeem is dat kandidaat-huurders die geen voorrang kunnen laten gelden
zeer lang op de wachtlijst dreigen te staan en eens ze toch aan de beurt zijn zich in extremis
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alsnog voorbij gestoken zien door een kandidaat-huurder die zich pas heeft ingeschreven, maar
op een voorrang beroep kan doen761.
Er dient dus onderzocht te worden of meer aandacht moet besteed worden aan de kandidaathuurder zonder voorrang. Het kan daarbij bv. gaan over een huurder op de private huurmarkt
met beperkte inkomsten die een hoge huurprijs moet betalen en dus een hoge woonquote heeft.
Eerder wezen we al op het feit dat in het toewijzingssysteem voor sociale verhuurkantoren nu
reeds de mogelijkheid bestaat om voorrangspunten te geven voor anciënniteit en op het feit dat
ook in het Waalse Gewest een kandidaat-huurder een beperkt aantal voorrangspunten krijgt op
basis van het aantal jaren op de wachtlijst762. Op die manieren wordt een zeker belang
toegekend aan het aantal jaren dat men reeds op de wachtlijst staat, maar dit is dan minder
zwaar dan het belang van mensen in hoge woonnood.
Een andere optie zou zijn dat men quota bepaalt voor toewijzingen van sociale woningen aan
kandidaat-huurders zonder voorrang, zodat ook zij in bepaalde mate gegarandeerde toegang tot
de sociale huisvesting hebben763.

2.5. D E KANDIDAAT - HUURDER DIE REEDS HUURDER IS
384.
Ook personen die reeds huurder van een sociale huurwoning zijn, kunnen zich opnieuw
kandidaat stellen voor een (andere) sociale huurwoning (de zgn. mutatie-aanvragen). Daarbij
kan het enerzijds gaan over een noodzakelijke mutatie (bv. om een woning te gaan bewonen die
rationeel bezet kan worden of om niet langer een aan personen met een handicap aangepaste
woning te bewonen wanneer de huurder of iemand van zijn gezin geen persoon met een
handicap is), maar anderzijds ook over een ‘luxe’mutatie, nl. een aanvraag van een zittende
huurder om een betere woning of een woning in een betere buurt toegewezen te krijgen.
385.
Voor de noodzakelijke mutaties geldt een voorrang zodat deze gestimuleerd worden; ze
komen immers de efficiëntie van het sociaal huurstelsel ten goede. Bovendien geldt voor deze
mutaties de inkomensvoorwaarde niet764.
Voor de ‘luxe’mutaties geldt evident geen voorrang. Bovendien gelden de inschrijvings- en
toelatingsvoorwaarden integraal, inclusief de inkomensvoorwaarde, en kan de verhuurder de
werkingskosten voor deze mutaties doorrekenen naar de huurder765. Het beleid dient immers
waakzaam te zijn bij het fenomeen waarbij personen een sociale huurwoning aanvaarden, maar
zich (onmiddellijk) nadien opnieuw kandidaat stellen met een zeer beperkte keuze van type
woning en ligging om in een betere woning of betere buurt terecht te komen, waardoor
instromende huurders naar slechtere woningen of slechtere wijken geleid kunnen worden. Men
moet er immers van uit gaan dat voor zittende huurders het grondrecht op wonen verwezenlijkt
is en dat verhuizingen binnen het sociaal woningpark nodeloze kosten, tijdelijke leegstand,…
veroorzaken, wat het grondrecht op wonen van anderen verzwakt. Het is daarom
gerechtvaardigd dat deze ‘luxe’mutaties door het sociaal huurstelsel niet aangemoedigd worden.
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Daar staat tegenover dat ook woonbehoeftigen woonwensen hebben en mogen hebben of dat
hun noden ook kunnen veranderen, waardoor ze bv. in een ander deel van de stad willen gaan
wonen (bv. bij verandering van werk). Bovendien identificeren huurders die op een positieve
manier kiezen voor een woning, zich sneller met hun woning hetgeen op termijn voor minder
problemen zal zorgen (onderhoud van de woning, leefbaarheid,…). Tot slot vormen huurders
die muteren op zich geen probleem, aangezien zij ook altijd een andere woning vrijmaken.
De problematiek van de ‘luxe’mutaties hangt ook samen met het keuzerecht van de kandidaathuurder766. Indien kandidaat-huurders beschikken over een ruim keuzerecht, kunnen
beperktere mogelijkheid om nadien te muteren gerechtvaardigd zijn. Indien daarentegen slechts
sprake is van een beperkt keuzerecht bij het bekomen van een sociale woning, kan geopteerd
worden voor ruimere mogelijkheid om nadien te muteren binnen het park van sociale
huurwoningen.
386.
Een sociale verhuurder kan er in het eerste toewijzingssysteem ook voor opteren om
voorrang te verlenen aan een kandidaat-huurder die nog geen huurovereenkomst van
onbepaalde duur heeft met een sociale huisvestingsmaatschappij. Ook hiermee worden
‘luxe’mutaties bemoeilijkt. In het licht van bovenstaande argumenten pro en contra dient het
beleid na te gaan of deze voorrang niet algemeen gemaakt moet worden.

2.6. I NVULLING VAN HET TOEWIJZINGSBELEID DOOR DE GEMEENTE EN DE SOCIALE VERHUURDER
387.
Op de voorrangs- en toewijzingsregels die van toepassing zijn in het hele Vlaamse
Gewest kunnen lokaal aanvullingen aangebracht worden door enerzijds de gemeenten (via een
lokaal toewijzingsreglement), anderzijds de sociale verhuurders uit het eerste
toewijzingssysteem (via het intern huurreglement).
388.
Gemeenten kunnen een lokaal toewijzingsreglement uitwerken waarin voorrang wordt
verleend omwille van lokale binding van de kandidaat-huurder met de gemeente, de
woonbehoeftigheid van een specifieke doelgroep in de gemeente of het bewaken, versterken en
herstellen van de leefbaarheid. Zoals eerder gezegd kunnen kritische kanttekeningen geplaatst
worden bij de lokale toewijzingsreglementen wanneer op basis daarvan een kandidaat-huurder
een voorrang kan bekomen die niet steunt op zijn socio-economische toestand767. De
gemeentelijke mogelijkheden om de toewijzingsregels aan te vullen moeten dus herbekeken
worden in functie van de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof. Het
uitgangspunt voor het toekennen aan de gemeente van bevoegdheden om de toewijzingsregels
lokaal te kunnen aanvullen, moet zijn dat de lokale situatie bijzonder is zodat de
toewijzingsregels op Vlaams niveau niet volledig geschikt zijn én dat de bijkomende aandacht
voor de lokale situatie is ingegeven vanuit een sociaal woonbeleid. Wat betreft bepaalde vaak
voorkomende doelgroep (bv. ouderen), moet nagegaan worden of deze een plaats moet krijgen
in de standaard voorrangsregels.
389.
In het eerste toewijzingssysteem (VMSW en SHM’s) kan de sociale verhuurder in het
intern huurreglement extra voorrangsregels hanteren. Deze zijn ondergeschikt aan
voorrangsregels opgenomen in een gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement. Deze
mogelijkheid maakt het sociaal huurstelsel minder overzichtelijk.
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De optionele voorrangsregels hebben betrekking op enerzijds lokale binding (in de periode van
zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar
de toe te wijzen woning gelegen is of van een gemeente binnen het werkgebied van de
verhuurder) en anderzijds kandidaat-huurders die geen huurovereenkomst van onbepaalde
duur hebben met een sociale huisvestingsmaatschappij.
Wat betreft de voorrang voor lokale binding, geldt uiteraard hetzelfde als bij de voorrang voor
lokale binding in gemeentelijke toewijzingsreglementen.
De optionele voorrang voor kandidaat-huurders die nog geen sociale huurder bij een sociale
huisvestingsmaatschappij zijn, hangt samen met het beleid inzake mutaties768. Wil men de
‘luxe’mutaties ontmoedigen, zal deze voorrang daar aan bijdragen en kan deze best
veralgemeend worden, d.w.z. opgenomen worden in de standaard voorrangsregels.

2.7. T OETREDING TOT EEN LOPENDE HUUROVEREENKOMST
390.
Een persoon kan enkel toetreden tot een lopende huurovereenkomst als hij voldoet aan
de toelatingsvoorwaarden, de inkomensvoorwaarde uitgezonderd, en als daardoor de sociale
huurwoning niet onaangepast wordt769. Een onaangepaste woning is een woning die niet is
aangepast aan de fysieke mogelijkheden van bejaarden of personen met een handicap, dan wel
aan de woningbezettingsnorm vastgesteld volgens het technisch verslag opgesteld in uitvoering
van elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten van artikel 5 van de
Vlaamse Wooncode770. In praktijk zal het zal voornamelijk over de overschrijding van de
bezettingsnorm gaan.
Enkel de bewoners die duurzaam in de woning verblijven worden geviseerd. Dit betekent dat
bijvoorbeeld LAT-relaties, tijdelijke inwoners voor zorgfunctie, kleinkinderen die sporadisch
overnachten of tijdelijke logies niet worden geviseerd771. Het niet meedelen aan de sociale
verhuurder van personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze betrekken is een
inbreuk op de huurdersverplichtingen en maakt het misdrijf domiciliefraude uit772.
Een toetreder moet dus niet voldoen aan de inkomensvoorwaarde; het (hogere) inkomen zal
meegeteld worden voor de berekening van de huurprijs. De voorwaarden inzake onroerend
bezit, bereidheid tonen Nederlands te leren, – indien van toepassing – inburgeringsbereidheid
en inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister zijn dus wel van toepassing, ook op
de gehuwde partner en de wettelijk of feitelijk samenwonende partner.
Het feit dat ook de gehuwde partner of de wettelijk samenwonende partner moet voldoen aan
de toelatingsvoorwaarden werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. In een arrest van 5
maart 2015 oordeelde het Grondwettelijk Hof echter dat het grondrecht op wonen hierdoor niet
werd geschonden, omdat deze verplichtingen een gerechtvaardigd doel hebben (een goede
verstandhouding tussen huurder en verhuurder en het leefklimaat van de bewoners van de
sociale wooncomplexen verzekeren) en de maatregel niet onevenredig is met dat doel773.
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391.
De verplichting voor de persoon die wenst toe te treden tot een sociale
huurovereenkomst om te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, inkomensvoorwaarde
uitgezonderd, heeft tot gevolg dat bepaalde personen niet zullen kunnen toetreden. Het gaat
dan over personen die een woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in bezit
hebben (volle eigendom of vruchtgebruik) of die niet zijn ingeschreven in de
bevolkingsregisters.
De voorwaarden inzake taalbereidheid of inburgering werken niet uitsluitend aangezien niet
geëist wordt dat op het ogenblik van de ondertekening van het huurcontract reeds definitief aan
deze voorwaarden is voldaan. De toegang tot de sociale huur kan bijgevolg niet om die redenen
worden ontzegd. Er wordt bij het aangaan van de huur enkel een engagement gevraagd dat zij
bereid zijn om in de toekomst aan die voorwaarden te voldoen774.
Terwijl van personen die een woning of een perceel bestemd voor woningbouw volledig in bezit
hebben (volle eigendom of vruchtgebruik) nog kan verwacht worden dat zij dat onroerend goed
gebruiken voor hun huisvesting775, is dat voor personen die niet staan ingeschreven in de
bevolkingsregisters niet het geval. Vooral wanneer het gaat over echtgenoten of wettelijke
partners, maar ook over familieleden of vrienden is het de vraag waarom deze niet mogen
bijwonen in de sociale huurwoning. Het recht op een sociale huurwoning is immers niet gelijk
aan het recht om in een sociale huurwoning te verblijven (zonder eigen woonrecht op de sociale
huurwoning). Evenmin omzeilt de toetreder de lange wachtlijsten, aangezien de sociale huurder
met eigen woonrecht toch al in een sociale huurwoning woont. Tot slot zou door bijwoonst van
iemand die niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven geen afbreuk worden gedaan aan het
duurzame karakter van de sociale huurovereenkomst. Het is bovendien de vraag of de sociale
verhuurder de administratieve status of de verblijfsstatus van de toetreder moet nagaan776.
In een recent arrest van het Grondwettelijk Hof wordt op dit vlak geoordeeld dat een persoon
die is ingeschreven in het wachtregister omdat hij nog niet beschikt over het recht om
duurzaam in het land te verblijven, niet kan beschouwd worden als een duurzame bijwoner en
dus niet aan de toelatingsvoorwaarden is onderworpen777. Het Hof legt op dit vlak een verplichte
grondwetsconforme interpretatie op. Na de beoordeling van het verblijfsstatuut zal het verblijf
van de betrokkene opnieuw moeten bekeken worden. Ofwel mag hij duurzaam in het land
verblijven, waarbij hij wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en hij aan de
inschrijvingsvoorwaarde voldoet. Mits hij ook voldoet aan de andere toelatingsvoorwaarden kan
hij toetreden tot de sociale huurovereenkomst. Ofwel verkrijgt hij geen toelating om duurzaam
in het land te verblijven en dient hij het grondgebied te verlaten. Hij kan dan uiteraard niet
duurzaam toetreden tot de sociale huurovereenkomst.
392.
Toetreding is enkel mogelijk indien de woning niet onaangepast wordt. Zoals gezegd zal
dit in praktijk voornamelijk over de overschrijding van de bezettingsnorm gaan. Het is
aangewezen deze voorwaarde te behouden, aangezien hierdoor preventief de overschrijding van
de minimale bezettingsnorm wordt vermeden. De verhuurder kan op basis van artikel 5 en 20
van de Vlaamse Wooncode immers aansprakelijk gesteld worden wanneer de
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woningbezettingsnorm niet wordt gerespecteerd. Dat dit ertoe leidt dat bepaalde sociale
huurders wel personen kunnen laten bijwonen en andere sociale huurders niet is geen
ongerechtvaardigde ongelijke behandeling.

2.8. D E WEIGERING OM EEN KANDIDAAT - HUURDER TOE TE LATEN TOT DE SOCIALE HUUR
393.
Op basis van artikel 22, derde lid van het Kaderbesluit Sociale Huur kan de verhuurder
in bepaalde gevallen de toewijzing van een sociale woning weigeren. Tegen de beslissing om een
toewijzing te weigeren kan door de kandidaat-huurder verhaal worden ingesteld bij de
toezichthouder778. Artikel 22 voorziet ook in de mogelijkheid dat, in plaats van de toewijzing te
weigeren, de verhuurder de toewijzing afhankelijk kan maken van de aanvaarding van
begeleidende maatregelen.
394.
Een toewijzing weigeren doet uiteraard afbreuk aan het individuele grondrecht op
wonen van de betrokken kandidaat-huurder, maar kan gerechtvaardigd zijn door redenen van
algemeen belang, m.n. de belangen van de sociale verhuurder en de belangen van de
medehuurders (bv. weigering wanneer een vorige sociale huurovereenkomst werd opgezegd
wegens ernstige en blijvende tekortkoming of weigering wanneer wordt aangetoond dat de
toewijzing een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de
bewoners). De sociale verhuurder moet er over waken dat hij deze belangenafweging gedegen
doet, rekening houdend met alle betrokken belangen. In de mate van het mogelijke moet hij
opteren voor het minder verregaande alternatief om de woning toe te wijzen onder voorwaarde
van het afsluiten van een begeleidingsovereenkomst. De toezichthouder oefent toezicht uit en
kan beslissen dat gedurende een jaar alle beslissingen tot weigering aan hem worden
voorgelegd. Dit getuigt van een volwassen toezichtssysteem waarbij in eerste instantie
vertrouwen wordt gegeven, maar waar verscherpte controle wordt uitgeoefend wanneer blijkt
dat dit vertrouwen beschaamd werd.
395.
Net omdat een toewijzing weigeren zo fundamenteel is, verdient het aanbeveling om dit
principe op te nemen in de Vlaamse Wooncode, zodat het onderwerp kan zijn van een
parlementair debat. Momenteel kan bovendien ook de vraag gesteld worden of er wel een
decretale grondslag is om een toewijzing te weigeren aan iemand die voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden. Artikel 95 van de Vlaamse Wooncode bepaalt in ieder geval niets in die
zin.
396.
Het toewijzen onder voorwaarde van het afsluiten van een begeleidingsovereenkomst is
weliswaar een mindere aantasting van het grondrecht op wonen van een kandidaat-huurder dan
een weigering om toe te wijzen, maar moet gebeuren op basis van de gegevens van het concrete
dossier. Het mag geen automatisme worden om bij bepaalde doelgroepen steeds een
begeleidingsovereenkomst te eisen als voorwaarde voor een toewijzing. Een toewijzing onder
voorwaarde van het afsluiten van een begeleidingsovereenkomst die niet gemotiveerd is op basis
van de concrete situatie van de kandidaat-huurder is een aantasting van diens grondrecht op
wonen. Een onvoorwaardelijke toewijzing is immers de regel; de toewijzing met
begeleidingsovereenkomst is de uitzondering en moet bijgevolg restrictief geïnterpreteerd
worden.
Daar staat tegenover dat in bepaalde gevallen een begeleidingsovereenkomst wel degelijk
noodzakelijk zal zijn en zelfs in het voordeel van de sociale huurder zal zijn. Voor ‘moeilijke’
778

Artikel 30, § 1, 4° KSH.
211

doelgroepen bestaat immers de kans dat zij hun huurdersverplichtingen moeilijk kunnen
nakomen, waardoor zij het risico lopen om na verloop van tijd opgezegd te worden omwille van
ernstige en blijvende tekortkomingen. De begeleidingsovereenkomst tracht net een dergelijke
opzegging te voorkomen.
De regelgeving dient o.i. op dit punt dus niet aangepast te worden, maar bij de concrete
toepassing ervan dient er wel over gewaakt te worden dat het grondrecht op wonen maximaal
gegarandeerd wordt.

2.9. D E WEIGERING VAN DE KANDIDAAT - HUURDER OM DE WONING TE AANVAARDEN
397.
Een kandidaat-huurder is niet verplicht om een hem aangeboden sociale huurwoning te
aanvaarden. Bij de tweede ongegronde weigering (of bij het twee maal niet reageren op het
aanbod)779 zal hij echter geschrapt worden uit het inschrijvingsregister780. Tegen een schrapping
kan de kandidaat-huurder verhaal instellen bij de toezichthouder781.
Een kandidaat-huurder heeft het recht een aanbod te weigeren – en deze weigering wordt niet
als ongegrond beschouwd – wanneer hij gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk
doen aan zijn woonbehoeftigheid782, te denken valt aan de situatie waarbij de aangeboden
woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten of wanneer de kandidaat-huurder
tijdelijk in het ziekenhuis is opgenomen waardoor hij niet in staat is naar de sociale huurwoning
te verhuizen. Indien de verhuurder de weigering niet als gegrond beschouwt, kan de kandidaathuurder hiertegen verhaal aantekenen bij de toezichthouder783.
398.
De gevallen waarin een aanbod met gegronde redenen mag geweigerd worden, zijn
generiek omschreven. Dit betekent in hoofde van de kandidaat-huurder steeds onzekerheid of
zijn weigering als gegrond zal worden aanvaard of niet.
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden de gevallen waarin een kandidaat-huurder mag
weigeren expliciet opgesomd in de regelgeving784. Het gaat daarbij over 9 categorieën die
voornamelijk betrekking hebben op de kwaliteit van de aangeboden huurwoning. Een aantal
categorieën heeft zelfs betrekking op woningen die niet voldoen aan de minimale
kwaliteitsvereisten785 (bv. een woning waarvan de elektriciteitsinstallatie of de gasdistributie
overduidelijk gevaarlijk is of een woning die niet beschikt over een badkamer of een douche),
wat toch eigenaardig is, aangezien elke woning aan die minimale kwaliteitsvereisten moet
voldoen, ook sociale huurwoningen.
Uit deze bepaling uit het Brusselse Sociaal Huurbesluit kunnen we echter wel twee relevante
vragen afleiden:
1.

Mag men een sociale huurwoning weigeren die wel voldoet aan de elementaire
veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten uitgevaardigd krachtens artikel

779

Waarbij op basis van de huidige tekst van artikel 12, § 1, eerste lid 6° KSH de optie van éénmaal
weigeren en éénmaal niet-reageren niet gevat lijkt te zijn als grond voor schrapping.
780
Artikel 12, § 1, eerste lid, 6° KSH.
781
Artikel 30, eerste lid, 3° KSH.
782
Artikel 12, § 1, derde en vierde lid, KSH.
783
Artikel 30, eerste lid, 8° KSH.
784
Artikel 15.3 van het Brusselse Sociaal Huurbesluit.
785
Ministerieel besluit van 24 april 2006 tot vaststelling van het evaluatierooster voor de controle van de
elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, B.S. 12 juni 2006.
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5 van de Vlaamse Wooncode, maar die men toch onvoldoende kwaliteitsvol vindt? Het
kan dan bv. gaan over een sociale huurwoning waarin geen verwarmingsapparaat is
geplaatst in de leefkamer, maar waar wel een mogelijkheid is om er één te plaatsen
(door de huurder) of een woning zonder verwarmingsmogelijkheid in de slaapkamer786.
Zal een weigering door een kandidaat-huurder om een dergelijke woning in huur te
nemen gegrond zijn of niet?787 O.i. moet in bepaalde gevallen een dergelijke weigering
mogelijk zijn. Indien de sociale verhuurder de weigering ongegrond beoordeelt, kan de
kandidaat-huurder verhaal instellen bij de toezichthouder en zal de toezichthouder op
basis van alle elementen van het dossier een beoordeling maken.
2. Is het aangewezen om in het Kaderbesluit Sociale Huur uitdrukkelijk te bepalen in
welke gevallen de kandidaat-huurder een aangeboden sociale huurwoning mag
weigeren? Dit komt zeker de rechtszekerheid ten goede, maar creëert bijkomende
regelgeving. Bovendien zal niet elk geval waarin gegrond geweigerd kan worden op
voorhand voorzien kunnen worden, waardoor best ook een algemene ‘opvang’bepaling
wordt opgenomen. De beoordeling wanneer een weigering gegrond is, wordt dus o.i.
best overgelaten aan de autonomie van de sociale verhuurder, onder toezicht van de
toezichthouder.
399.
Tot slot dienen we ook hier aandacht te besteden aan de problematiek van de
toegankelijkheid van de sociale huurwoning. Eerder wezen we reeds op het feit dat er over
gewaakt moet worden dat de verhuurder bij het aanbieden van een sociale woning voldoende
tijd geeft aan de kandidaat-huurder om op een wettige en financieel minst belastende wijze zijn
vorige (private) huurovereenkomst op te zeggen788. Daarbij moet een evenwicht gezocht worden
met de belangen van de verhuurder die inkomsten misloopt indien de sociale huurwoning lange
tijd leegstaat. In ieder geval moet het weigeren van een toewijzing door de kandidaat-huurder
om financiële redenen als een gegronde weigering beschouwd worden. Huurders die net
verhuisd zijn op de private markt of huurders met een kortlopend huurcontract (minder dan 3
jaar) kunnen immers zeer moeilijk hun private huurovereenkomst opzeggen.

2.10. H ET VERHAAL
400. Voor bepaalde beslissingen van de sociale verhuurder waarbij de kandidaat-huurder zich
benadeeld acht (bv. de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaathuurder of de beslissing om een kandidaat-huurder niet toe te laten tot een lopende
huurovereenkomst), kan hij een beoordeling vragen van de toezichthouder. In dat geval
beoordeelt de toezichthouder de gegrondheid en bezorgt hij zijn oordeel aan de betrokkene en

786

In beide voorbeelden voldoet de woning aan de minimale kwaliteitsvereisten zoals vastgelegd in het
technisch verslag (bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, B.S. 1 augustus 2013): rubriek 201 op het technisch
verslag inzake verwarming levert enkel strafpunten op wanneer de plaatsing van een vast
verwarmingsapparaat in de leefkamer niet mogelijk is, terwijl rubriek 184 op het technisch verslag
strafpunten oplevert wanneer de badkamerfunctie niet verwarmbaar of niet vorstvrij is. Een woning met
enkel een gastoevoer en rookgasafvoer in de leefkamer en geen verwarmingsmogelijkheden in de
slaapkamer(s) voldoet dus aan de minimale kwaliteitsvereisten.
787
Zie ook RvS 29 april 2013, nr. 223.312, waarin een kandidaat-huurder beroep had aangetekend tegen
een afwijzing van haar verhaal bij de Waalse Chambre de recours. Betrokkene had de aangeboden sociale
huurwoning geweigerd omdat de woning geen centrale verwarming had.
788
Zie supra, nr. 86.
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aan de verhuurder. Als de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, neemt de sociale
verhuurder een nieuwe beslissing789.
Deze vorm van rechtsbescherming van de kandidaat-huurder is zeer belangrijk, aangezien het
de kans biedt aan de kandidaat-huurder om bij niet-correcte behandeling van zijn kandidatuur
alsnog de correcte behandeling te verkrijgen.
Eerder werd reeds vastgesteld dat het verhaal op een atypische manier is uitgewerkt. We stelden
de vraag waarom voor een sui generis-rechtsfiguur werd gekozen en of niet beter wordt
aangesloten bij bestaande rechtsfiguren, zoals het georganiseerd administratief beroep790. We
komen hier verder nog op terug bij de bespreking van de rechtsbescherming voor de (kandidaat)huurder791.

3. CONCLUSIE
401.
Op basis van de bespreking van de toewijzing van een sociale huurwoning en de
bedenkingen daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
-

Het uitwerken van een aangepast toewijzingssysteem dat sociaal, objectief en transparant is,
waarbij:
o een goede monitoring van de toewijzingen toelaat de toewijzingen te analyseren en het
toewijzingssysteem te evalueren;
o mogelijks een voorrang voor daklozen en slachtoffers van huiselijk geweld moet worden
toegevoegd;
o voor toewijzing bij voorrang de voorkeur uitgaat naar een puntensysteem;
o aandacht wordt besteed aan de kandidaat-huurder zonder bijkomende
woonbehoeftigheid;
o een visie wordt ontwikkeld op niet-noodzakelijke mutaties van zittende huurders;
o de aanvulling van de toewijzingsregels door de gemeente via een lokaal
toewijzingsreglement wordt beperkt tot gevallen waarin dat vanuit de
woonbehoeftigheid van de kandidaat-huurder en vanuit de specifieke lokale situatie kan
gemotiveerd worden;
o de toelatingsvoorwaarde ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters wordt afgeschaft
voor personen die toetreden tot een lopende huurovereenkomst en eventueel de
inschrijvingsvoorwaarde ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters wordt aangepast
voor personen die legaal, maar nog niet duurzaam in het land verblijven.

F. DE SOCIALE HUUROVEREENKOMST
1. HUIDIGE REGELING
402.
Hoewel de sociale huurder een gebruiker is van een openbare dienst, sluit hij met zijn
sociale verhuurder een huurovereenkomst af. De rechtsverhouding tussen sociale huurder en
verhuurder wordt daardoor contractueel, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat ook
(vooral) reglementaire bepalingen deze rechtsverhouding beheersen.
De basisprincipes voor de sociale huurovereenkomst worden vastgelegd in artikel 92, § 1 van de
Vlaamse Wooncode: de huurovereenkomst is schriftelijk en bevat een aantal minimale
789

Artikel 30 KSH.
Zie supra, nr. 188.
791
Zie infra, nr. 447.
790
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vermeldingen. Concreet dient een door de Vlaamse Regering vastgestelde
typehuurovereenkomst gevolgd te worden. Verder worden in artikel 92, § 2 en 3 van de Vlaamse
Wooncode de verplichtingen van de verhuurder en huurder in grote lijnen weergegeven.

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
403.
We behandelen achtereenvolgens het principe van de schriftelijke huurovereenkomst,
de verplichtingen van de verhuurder en de huurder en tot slot het verbod voor de huurder om
de bestemming te wijzigen, de huur over te dragen of onder te verhuren.

2.1. E EN SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST OP BASIS VAN EEN VASTGESTELDE
TYPEHUUROVEREENKOMST

2.1.1. D E TYPEHUUROVEREENKOMST
404.
Bijlagen 1 en 2 bij het Kaderbesluit Sociale Huur vormen respectievelijk de
typehuurovereenkomst
voor
sociale
verhuringen
door
de
VMSW,
sociale
huisvestingsmaatschappijen, het VWF, de gemeenten of de OCMW’s (38 artikelen) en de
typehuurovereenkomst voor sociale verhuringen door sociale verhuurkantoren (44 artikelen).
Gelet op het fundamentele onderscheid tussen sociale verhuringen door sociale
verhuurkantoren
en
door
andere
sociale
verhuurders
is
een
afzonderlijke
typehuurovereenkomst aangewezen. Het lot van de huurovereenkomst tussen het sociaal
verhuurkantoor en de sociale huurder is immers afhankelijk van de hoofdhuurovereenkomst
tussen de eigenaar en het sociaal verhuurkantoor.
De rechtsverhouding tussen de sociale verhuurder en de huurder is zoals vermeld een
mengvorm van reglementaire en contractuele elementen. Niet enkel de huurovereenkomst
afgesloten door de sociale verhuurder en de huurder vormt de bron van de rechtsverhouding
tussen beide partijen, maar ook – en eigenlijk vooral792 – het reglementaire kader van het social
huurstelsel. Het is eigen aan reglementaire bepalingen dat deze door de overheid op elk
ogenblik eenzijdig gewijzigd kunnen worden. In tegenstelling tot de private
huurovereenkomsten waar op basis van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek een aanpassing
van de huurovereenkomst de goedkeuring moet wegdragen van zowel de verhuurder als de
huurder, kan de overheid de reglementaire aspecten van de sociale huurovereenkomst eenzijdig
wijzigen of bijkomend bepaalde aspecten regelen zonder dat de huurder daarvoor zijn
toestemming moet geven. Wijzigingen in het sociaal huurstelsel zijn dus ook van toepassing op
eerder afgesloten sociale huurovereenkomsten793. Nieuwe of gewijzigde bepalingen beïnvloeden
de lopende rechtsverhoudingen doordat zij niet enkel van toepassing zijn op toestanden die na
hun inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere
wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder gelding van de nieuwe wet,
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten794 Dit
wordt ook beklemtoond in de aanhef van beide typehuurovereenkomsten: “De sociale verhuring
komt tot stand in een strikt reglementair kader. Het is eigen aan reglementaire bepalingen dat
792

In de loop der tijd namen de aspecten waarop de overheid reglementair is opgetreden enkel toe,
waardoor het contractuele aspect van de sociale huurovereenkomst vermindert: T. VANDROMME,
"Begripsomschrijving" in A. HANSELAER en B. HUBEAU (eds.), Sociale Huur, Brugge, Die Keure, 2011, p.
29, nr. 43 en B. HUBEAU en T. VANDROMME, “De huur van een sociale woning” in X., Het onroerend goed
in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2015, VII.D.2-36.
793
Vred. Bree, 30 juni 2011, Huur 2012, 39, R.W. 2011-12, 1267.
794
RvS 3 mei 2012, nr. 219.159.
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deze door de overheid eenzijdig gewijzigd of aangevuld kunnen worden als het algemeen belang dat
vereist. Als de regelgeving wijzigt, kan dat dus ook gevolgen hebben voor deze
(onder)huurovereenkomst.”.
405.
Het verdient daarom de voorkeur om de sociale huurovereenkomst te beperken tot die
aspecten die noodzakelijk zijn en geen of zeer beperkt reglementaire aspecten van de
rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder in de overeenkomst op te nemen. Deze
reglementaire aspecten kunnen immers zoals gezegd met onmiddellijke ingang wijzigen,
waardoor de tekst van de afgesloten huurovereenkomst niet meer overeenkomt met de geldende
regels795. Dit creëert verwarring bij betwistingen waar soms nog wordt gesteund op verouderde
bepalingen die opgenomen zijn in de huurovereenkomst.
Wanneer de huurovereenkomst minder uitgebreid is, moet de huurder op andere manieren
geïnformeerd worden over zijn rechten en verplichtingen. Om voldoende informatie te
verstrekken aan de huurder kan daarom gewerkt worden met een officieuze toelichting, die
geactualiseerd wordt bij wijzigingen aan het sociaal huurstelsel. Een exemplaar van elke nieuwe
versie wordt overgemaakt aan alle huurders of minstens wordt hen gemeld dat een nieuwe
versie beschikbaar is die zij kunnen opvragen of inkijken op het kantoor of de website van de
sociale verhuurder. Daarbij kan er voor gekozen worden te bepalen dat naast de (verkorte)
typehuurovereenkomsten ook het model van officieuze toelichting door de Vlaamse Regering
(of de minister) vastgesteld wordt. Momenteel is er nu al een toelichting bij de reglementering,
die als bijlage bij de huurovereenkomst wordt gevoegd796. Deze toelichting wordt door de
VMSW aangeboden aan de sociale verhuurders en kan als basis dienen.
406. Niet enkel het reglementair kader en de sociale huurovereenkomst bepalen de
rechtsverhouding tussen de sociale verhuurder en de huurder. Ook het intern huurreglement en
het reglement van inwendige orde werken door in deze rechtsverhouding.
Het intern huurreglement is een openbaar document waarin de sociale verhuurder minimaal
invulling geeft aan bepaalde elementen van het sociaal huurstelsel waarbij het Kaderbesluit
Sociale Huur een keuzemogelijkheid geeft aan de sociale verhuurder. Bijkomend wordt in het
intern huurreglement desgevallend ook melding gemaakt van de bepalingen uit het
gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement die relevant zijn voor de kandidaat-huurders en de
huurders797. Het gaat voornamelijk over bepalingen die van toepassing zijn bij de toewijzing van
woningen (het vastleggen van de rationele bezetting van een woning, de invulling van bepaalde
toewijzingsregels, de wijze van huurwaarborg,…), maar ook over bepalingen die van toepassing
zijn bij de uitvoering van de sociale huurovereenkomst (de mogelijkheid tot opzegging van de
huurovereenkomst bij te hoog inkomen, de wijze waarop de kosten en lasten moeten worden
voldaan door de huurder,…). Op het inschrijvingsbewijs dient te worden vermeld op welke wijze
openbaarheid wordt gegeven aan het interne huurreglement798.

795

De nota aan de Vlaamse Regering bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 bevat
dezelfde overwegingen, maar het besluit voegt uiteindelijk opnieuw een zeer omvangrijke
typehuurovereenkomst toe, waarbij afbreuk wordt gedaan aan het vooropgestelde principe in de
huurovereenkomst enkel de meest essentiële bepalingen op te nemen.
796
Zie aanhef typehuurovereenkomst: “Als bijlage wordt een nadere toelichting bij de verwijzingen naar de
reglementering toegevoegd.”
797
Artikel 1, eerste lid, 16° KSH.
798
Artikel 11, eerste lid, 11° KSH.
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Het reglement van inwendige orde wordt niet gedefinieerd in het Kaderbesluit Sociale Huur. Wel
wordt er naar verwezen in artikel 37 van typehuurovereenkomst I en artikel 43 van typehuurovereenkomst II: “(schrappen als dit niet van toepassing is) Een reglement van inwendige
orde wordt bij deze overeenkomst gevoegd en maakt er integraal deel van uit. De daarin
voorkomende bepalingen die strijdig zijn met titel VII van de Vlaamse Wooncode en zijn
uitvoeringsbesluiten worden als niet-geschreven beschouwd.” De bepalingen uit het reglement
van inwendige orde geven een overzicht van de afspraken en rechten en verplichtingen die
moeten worden nagekomen door huurder en verhuurder en maken de huurovereenkomst
concreter; ze regelen eerder feitelijke aspecten in de huurrelatie, bv. bepalingen over het houden
van huisdieren, het roken in de sociale huurwoning, het verduidelijken van de
huurherstellingen, bepalingen over het uitzicht van de gebouwen en het gebruik van de
gemeenschappelijke gangen,...
407.
Aangezien de bepalingen van het intern huurreglement en het reglement van inwendige
orde doorwerken in de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder dient er voldoende
aandacht besteed te worden aan de publiciteit. Terwijl het intern huurreglement een openbaar
document is, waarvan de huurders kennis kunnen nemen, wordt het reglement van inwendige
orde bij de huurovereenkomst gevoegd en maakt het er integraal deel van uit. De huurder zal
dus kennis hebben van beide documenten wanneer hij de sociale huurovereenkomst
ondertekent. Dat is echter minder evident indien later wijzigingen worden aangebracht.
-

-

In de eerste plaats dient de vraag gesteld te worden of de sociale verhuurder eenzijdig
wijzigingen kan aanbrengen aan het intern huurreglement of het reglement van inwendige
orde, nadat de huurovereenkomst werd afgesloten. Terwijl de bevoegde overheid (het
Vlaamse Gewest) het reglementair kader met betrekking tot de sociale huur eenzijdig kan
wijzigen en deze wijzigingen onmiddellijk doorwerken op de lopende huurovereenkomsten,
is dit niet zo evident voor sociale verhuurders, die niet tot de overheid sensu stricto behoren
en private rechtspersonen zijn. Bovendien zijn zij partij bij de huurovereenkomst, wat
inhoudt dat zij eenzijdig de rechtsverhouding die hen bindt met de sociale huurder, zouden
kunnen wijzigen. Vanuit hun opdracht van algemeen belang (het zijn geen gewone private
rechtspersonen maar ze zijn erkend door de overheid om een opdracht van algemeen belang
uit te oefenen en staan onder het toezicht van de erkennende overheid) kan de bevoegdheid
van de sociale verhuurders om het intern huurreglement en het reglement van inwendige
orde eenzijdig te wijzigen aanvaard worden, wat dan ook ineens de grenzen van deze
bevoegdheid aangeeft. Eenzijdige wijzigingen kunnen enkel voor zover de wijzigingen een
wettig doel nastreven (functioneel zijn) en niet onevenredig zijn. Bepalingen in het
reglement van inwendige orde die strijdig zijn met het sociaal huurstelsel worden op basis
van de typehuurovereenkomst sowieso als niet-geschreven gehouden; andere
disproportionele bepalingen zullen bij betwisting door de rechter eveneens buiten
toepassing gelaten moeten worden. Bovendien kan de toezichthouder een wijziging van een
intern huurreglement of een reglement van inwendige orde dat niet strookt met de
doelstellingen van de sociale huur op eigen initiatief schorsen of vernietigen op basis van
zijn algemene toezichtsbevoegdheid.
Daarnaast is er de vraag naar de tegenwerpelijkheid van het gewijzigde intern
huurreglement of het gewijzigde reglement van inwendige orde. Opdat de huurders er door
gebonden zouden zijn, dient het hen tegenstelbaar te zijn. Daarvoor moet de verhuurder
zijn huurders op de hoogte brengen van het feit dat het intern huurreglement of reglement
van inwendige orde is gewijzigd, zodat het vanaf dan ieders verantwoordelijkheid is om er al
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dan niet kennis van te (komen) nemen of informatie in te winnen. Indien de wijziging niet
het voorwerp uitmaakt van een openbaarmaking, blijft het een intern document dat niet
tegengesteld kan worden aan de huurders799.
408. Onnodig te zeggen dat het van belang is dat nieuwe huurders op de hoogte zijn van hun
rechten, maar ook van hun verplichtingen als sociale huurder. De sociale huurovereenkomst (en
de officieuze toelichting) zou in principe deze rol moeten vervullen, maar gelet op het
doelpubliek in de sociale huur zal dit in veel gevallen niet volstaan. In het Waalse Gewest werd
daarom ook aandacht besteed aan de ‘ontvangst’ van nieuwe huurders. In eerste instantie werd
een ‘Charter van verhuurder en huurder’ ingevoerd, te ondertekenen vooraleer de sociale
huurder in de woning trekt. Met de wijziging van het Waalse Sociaal Huurbesluit in 2012 werd
uitdrukkelijk toegevoegd dat de sociale verhuurder de nieuwe huurders ontvangt, hen de
noodzakelijke uitleg over de huurovereenkomst verstrekt en hen informeert over de bestaande
sociale diensten van de verhuurder800. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er naast het
ogenblik waarop de huurovereenkomst wordt getekend een effectieve ontmoeting is tussen de
nieuwe huurder(s) en een vertegenwoordiger van de verhuurder, aangezien een mondelinge
toelichting steeds leerrijker wordt geacht dan het laten ondertekenen van een tekst801. O.i. kan
deze verplichting best ook voor de Vlaamse sociale verhuurders ingevoerd moet worden,
aangezien dit tot een behoorlijke handelswijze van de sociale verhuurder behoort. Daarvoor kan
het opgenomen worden bij de basisbegeleidingstaken van de sociale verhuurder.
Niet alleen bij aanvang, maar ook tijdens de uitvoering van de huurovereenkomst dienen
huurders voldoende geïnformeerd te worden over hun verplichtingen en hun rechten.
Momenteel zijn sociale verhuurders op basis van artikel 27, tweede lid van de Vlaamse
Wooncode enkel onderworpen aan de decretale bepalingen inzake passieve openbaarheid. Toch
is ook actieve informatieverstrekking aan sociale huurders zeer belangrijk. Vanuit de opdracht
van algemeen belang zijn sociale verhuurders o.i. nu reeds verplicht om actief informatie te
verstrekken aan hun huurders. Indien de sociale verhuurder bv. weet heeft van een aanzienlijke
inkomensdaling van zijn huurder, dient hij hem te wijzen op de mogelijkheden om een
wijziging van de reële huurprijs te vragen als het gemiddelde inkomen van de huurder
gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20% is gedaald ten opzichte van het
inkomen in het referentiejaar802.

2.1.2. D E PLAATSBESCHRIJVING
409. Artikel 31, vierde en vijfde lid van het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt in uitvoering
van artikel 97, vijfde en zesde lid van de Vlaamse Wooncode dat de huurder voor de
plaatsbeschrijving niet meer dan 27 euro betaalt, tenzij de plaatsbeschrijving werd opgesteld
door een deskundige die werd aangesteld door de vrederechter. Hiermee werd ook op het vlak
van de plaatsbeschrijving afgeweken van het gemene (woning)huurrecht803 zonder dat daar o.i.
een goede verantwoording voor is en met waarschijnlijk gevolg dat de plaatsbeschrijving voor de
sociale huurder duurder zal zijn dan voor de private huurder, waar de plaatsbeschrijving in veel
799

Vred. Tongeren, 7 februari 2013, nr. 342/2013, onuitg.
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gevallen minnelijk tussen huurder en verhuurder en dus zonder kosten wordt opgesteld.
Bovendien komen de kosten voor de plaatsbeschrijving bovenop de andere kosten bij ingang
van een nieuwe huurovereenkomst, zoals het stellen van de waarborg, verhuiskosten,
inrichtingskosten,… Er dient daarom bekeken te worden of deze afwijkende bepalingen niet
beter geschrapt worden, waarna kan teruggevallen worden op de gemeenrechtelijke regeling.

2.1.3. D E HUURWAARBORG
410.
Ook voor de huurwaarborg is een bijzondere, van het gemeen (woning)huurrecht
afwijkende regeling opgenomen in het sociaal huurstelsel. Hoewel artikel 37, § 1, eerste lid van
het Kaderbesluit Sociale Huur stelt dat in principe de waarborgregeling van artikel 10 van de
Woninghuurwet van toepassing is (ofwel een geïndividualiseerde rekening op naam van de
huurder bij een financiële instelling, ofwel een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt
de waarborg progressief samen te stellen, ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een
standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling), kan daar door de sociale
verhuurder (het sociaal verhuurkantoor uitgezonderd) via het interne huurreglement van
worden afgeweken, m.n. dat de waarborg in handen van de verhuurder moet worden gestort
(art. 37, § 2 KSH). Ook wordt bepaald dat de verhuurder bij een tijdelijke herhuisvesting of bij
de beëindiging van de huurovereenkomst alle sommen kan afhouden die de huurder hem
verschuldigd is. Hoewel deze bepaling in algemene bewoordingen is gesteld, kan ze
logischerwijze enkel betrekking hebben op die gevallen waarin de waarborg in handen van de
verhuurder werd gesteld. Bovendien wordt hier opnieuw afgeweken van de gemeenrechtelijke
regeling die voorziet dat ofwel in onderling overleg de afrekening wordt opgesteld en de
waarborg op basis van die afrekening wordt vrijgegeven ofwel in geval van betwisting de
vrederechter uitspraak doet.
Tegelijk wordt voorzien in het recht voor de huurder om de waarborg met maandelijkse
betalingen samen te stellen, mits betaling van een administratieve vergoeding van 10 euro (bij
alle sociale verhuurders).
411.
Ook voor deze afwijkingen lijken ons onvoldoende gronden beschikbaar te zijn die
motiveren waarom het sociaal huurstelsel op dit vlak moet afwijken van de gemeenrechtelijke
regeling804. Artikel 10 van de Woninghuurwet voorziet in een regeling voor huurders die niet
onmiddellijk bij aanvang van de huurovereenkomst de huurwaarborg van twee maanden huur
kunnen betalen, sanctioneert de verhuurder die de huurwaarborg in eigen bezit houdt (nl. na
ingebrekestelling zal intrest aan de wettelijke intrestvoet verschuldigd zijn) en voorziet
uitdrukkelijk dat er niet beschikt mag worden over de huurwaarborg behalve bij voorlegging van
een schriftelijk akkoord tussen partijen of bij voorlegging van een kopie van de rechterlijke
beslissing. Het sociaal huurstelsel zou vereenvoudigd kunnen worden wanneer de afwijkende
regeling voor de huurwaarborg wordt geschrapt, waarmee ook de administratieve last voor de
sociale verhuurders kan verminderd worden (de sociale verhuurder moet bv. jaarlijks een
afrekening opmaken – dit is niet nodig wanneer de huurwaarborg bij de bank staat). De
bepalingen in artikel 37 van het Kaderbesluit Sociale Huur m.b.t. de termijn waarbinnen de
verhuurder de afrekening moet opstellen, een positief saldo van de waarborg moet terugstorten
804

In het kader van de algemene evaluatie van de Woninghuurwet naar aanleiding van de regionalisering
van de woninghuur, wordt momenteel ook de waarborgregeling van artikel 10 van de Woninghuurwet
geëvalueerd: zie B. HUBEAU en D. VERMEIR, Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds
rapport inzake duur en opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Brussel, Steunpunt Wonen, 2014,
www.steunpuntwonen.be, 62.
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aan de huurder en een overzicht van de afrekening moet overmaken zijn uitdrukkingen van
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waar de sociale verhuurder in het kader van zijn
opdracht van algemeen belang sowieso aan gebonden is.
Bij het schrappen van de bepalingen inzake de huurwaarborg uit het sociaal huurstelsel dient
uiteraard wel voorzien te worden in overgangsmaatregelen voor de huurwaarborgen die werden
gestort in handen van de sociale verhuurder. Deze dienen te worden overgezet naar een
geblokkeerde rekening bij de bank.

2.2. D E VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER
412.
Artikel 98, § 2 van de Vlaamse Wooncode bevat de verplichtingen van de sociale
verhuurder. Het gaat enerzijds over een herhaling van gemeenrechtelijke verplichtingen van een
verhuurder, zoals de sociale huurwoning laten voldoen aan de elementaire veiligheids-,
gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten en de sociale huurwoning onderhouden, en
anderzijds over een bijkomende verplichting gelet op het specifieke karakter van de sociale
huurovereenkomst, nl. bij het aangaan van de huurovereenkomst de huurprijs meedelen en een
indicatie geven van de huurlasten.
Elders binnen het sociaal huurstelsel worden aan de verhuurder nog andere verplichtingen
opgelegd, bv. de kandidaat-huurder en de huurder inzage verlenen met betrekking tot de
registers waarin zij zijn ingeschreven805 of de huurder jaarlijks informeren over de manier
waarop de huurprijs wordt berekend en op verzoek van de huurder toelichting daarbij
verstrekken806. Ook deze bijkomende verplichtingen hebben te maken met het specifieke
karakter van de sociale huurovereenkomst.
Het Kaderbesluit Sociale Huur voegt hier nog twee verplichtingen aan toe, m.n. zorgen voor de
uitvoering van de basisbegeleidingstaken807 en bij renovatiewerkzaamheden de huurders op
gepaste wijze informeren.
413.
De basisbegeleidingstaken zijn algemeen geformuleerd in artikel 29bis van het
Kaderbesluit Sociale Huur en worden verder ingevuld in artikel 6 van het ministerieel besluit
van 21 december 2007. Het gaat daarbij over 14 taken voor alle sociale verhuurders en bijkomend
7 taken voor sociale verhuurkantoren. Voor taken die de basisbegeleidingstaken overstijgen,
dient de verhuurder de huurder door te verwijzen naar het OCMW. Het opleggen van
begeleidingstaken aan de sociale verhuurders past in de evolutie van sociale
huisvestingsmaatschappijen naar woonmaatschappijen. Waar bij huisvesten de nadruk ligt op de
bakstenen (het onderbrengen van mensen in stenen huizen), ligt bij wonen de klemtoon op een
meer omvattend beleid: klantvriendelijkheid, begeleiding, inspraak,…808 De concrete wijze
waarop de sociale verhuurders invulling geven aan deze basisbegeleidingstaken wordt aan de
autonomie van de verhuurder overgelaten.
414.
Sinds het wijzigingsbesluit van 4 oktober 2013 bevat het Kaderbesluit Sociale Huur ook
een uitdrukkelijke regeling die van toepassing is wanneer de sociale huurwoning hersteld of
gerenoveerd wordt (artikel 37bis). De verhuurder is verplicht om de bewoners op gepaste wijze te
805
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Zie ook M. DEWILDE, “Voorkomen van uithuiszetting omwille van wooncultuur in sociale huisvesting.
Bemoeizorg’, OCMW-visies 2010, afl. 2, 28.
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informeren over de aard van de werken, de timing, de te verwachten hinder, de invloed op de
huurprijs, de waarborg en de eventuele noodzaak van een tijdelijke of definitieve verhuizing.
Strikt genomen zou een dergelijke verplichting geen deel moeten uitmaken van het Kaderbesluit
Sociale Huur aangezien deze verplichting ook zonder explicitering moet gevolgd worden door
de sociale verhuurders op basis van hun taak van algemeen belang.

2.3. V ERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
415.
De verplichtingen van de huurder worden omschreven in artikel 92, § 3 van de Vlaamse
Wooncode. Ook hier gaat het enerzijds over herhaling van gemeenrechtelijke verplichtingen
van de huurder, zoals het betalen van de huurprijs en de sociale huurwoning onderhouden als
een goed huisvader, maar anderzijds voornamelijk over specifieke verplichtingen omwille van
het sociaal huurstelsel, bv. de huurwoning persoonlijk betrekken en er zich domiciliëren, de
elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening meedelen aan de verhuurder en
instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning in geval van
renovatiewerkzaamheden. De huurdersverplichtingen werden in de loop der tijd uitgebreid met
het oog op efficiënt beheer en met het oog op sanctionering van huurders die hun
verplichtingen niet nakomen, wat een duidelijke omschrijving van deze verplichtingen
noodzakelijk maakte.
416.
Specifieke aandacht moet worden besteed aan de verplichting voor de huurder om de
elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening mee te delen als de verhuurder hierom
verzoekt809 en meer bepaald de sanctie wanneer de huurder dit niet doet (artikel 38
Kaderbesluit Sociale Huur). Zoals hoger vastgesteld levert deze bepaling in de praktijk vaak
aanleiding tot betwisting810. De bepaling kan dus best geherformuleerd worden zodat duidelijk
is dat de huurder geen actieve informatieverplichting heeft inzake het meedelen van zijn
inkomen (met uitzondering van het verplicht meedelen dat een persoon toetreedt tot de sociale
huurovereenkomst en het meedelen van diens inkomen) en dat eveneens duidelijk is of en hoe
de sanctie van terugvordering van de sociale korting en verhoging tot de basishuurprijs door de
sociale verhuurders moet worden toegepast (momenteel: verplichting om de sanctie toe te
passen, maar de verhuurder bepaalt de hoogte van de sanctie). Tegelijk zal uit deze bepaling
duidelijk moeten voortvloeien (zoals nu reeds het geval is) dat de huurder tijdig moet reageren
op de vraag van de verhuurder om de gegevens van het inkomen over te maken.
417.
Een bijkomende verplichting voor de huurder staat opgenomen in artikel 96, § 1 van de
Vlaamse Wooncode, m.n. de huurder moet gedurende de ganse duur van de huurovereenkomst
blijven voldoen aan de voorwaarde inzake onroerend bezit. Artikel 33, § 1 van het Kaderbesluit
Sociale Huur brengt temperingen aan in geval van tijdelijke situaties.

2.4. V ERBOD VOOR DE HUURDER OM DE BESTEMMING VAN DE WONING TE WIJZIGEN , DE HUUR OVER TE
DRAGEN OF ONDER TE VERHUREN

418.
Het verbod om de bestemming van de woning te wijzigen, de huur over te dragen of
onder te verhuren811 is essentieel voor het sociaal huurstelsel en moet verzekeren dat de schaarse
sociale huurwoningen optimaal worden gebruikt door de meest woonbehoeftigen.

809

Artikel 92, § 3, 4° Vlaamse Wooncode.
Zie supra, nr. 302 e.v.
811
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2.5. H UURDERSPARTICIPATIE 812
419.
Een participatieve samenwerking tussen huurders en verhuurders draagt bij tot de
kwaliteit van het wonen en de leefbaarheid van wijken. Huurdersparticipatie is dus zeker en vast
een waardevol instrument om tot een leefbaar sociaal huurstelsel te komen.
Het wetgevend kader op het vlak van huurdersparticipatie is momenteel eerder beperkt. Artikel
4, § 3 van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat de Vlaamse Regering bij de uitvoering van de
doelstellingen van het woonbeleid maatregelen kan nemen die gericht zijn op de participatie
van de betrokken bewonersgroepen. Artikel 6 van het ministerieel besluit van 21 december 2007
dat de basisbegeleidingstaken van sociale verhuurders omschrijft besteedt onder paragraaf 1, 11°
tot en met 14° aandacht aan huurdersparticipatie: zo moet de sociale verhuurder 11°
huurdersvergaderingen organiseren waar ruimte wordt gecreëerd voor mogelijke problemen of
bedenkingen van de huurders en waar samen met de betrokkenen gezocht wordt naar
oplossingen, 12° huurdersvergaderingen organiseren om huurders te informeren over en nauw te
betrekken bij noodzakelijke verhuisbewegingen omwille van renovaties of van andere, voor de
bewoners ingrijpende veranderingen, 13° initiatieven nemen om het informeren van en
communiceren met de huurders mogelijk te maken en te bevorderen en 14° constructieve
huurdersinitiatieven ondersteunen en begeleiden in overleg met de betrokkenen. Tot slot wordt
ook in de prestatiebeoordeling van de sociale huisvestingsmaatschappijen onder het
prestatieveld ‘sociaal beleid’ onder meer vermeld ‘de SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale
huurprojecten en bij wijkbeheer’, waarbij uitdrukkelijk wordt verwezen naar de
basisbegeleidingstaken voor sociale verhuurders op het vlak van huurdersparticipatie813.
De verplichtingen van sociale verhuurders op het vlak van huurdersparticipatie zijn dus
momenteel nog redelijk vrijblijvend. Het is daarom aangewezen na te gaan welke initiatieven er
verder kunnen of moeten ontwikkeld worden. Het in 2009 door het Steunpunt Wonen
uitgevoerde onderzoek naar huurdersparticipatie814 kan als vertrekbasis gebruikt worden.
We kunnen hierbij ook nog verwijzen naar het Waalse Gewest waar de ‘comités consultatifs des
locataires et des propriétaires’ staan ingeschreven in artikel 153 e.v. van de Waalse
Huisvestingscode.
Dit
comité
moet
opgericht
worden
bij
elke
openbare
huisvestingsmaatschappij en moet verplicht advies geven over een aantal thema’s. De SHM kan
enkel gemotiveerd afwijken van een advies van het comité.

3. CONCLUSIE
420.
Op basis van de bespreking van de sociale huurovereenkomst en de bedenkingen daarbij
kunnen we volgende voorstellen doen.
-

-

Het beperken van de typehuurovereenkomsten tot de meest essentiële bepalingen en het
uitwerken van een rechtsbasis voor een officiële toelichting bij de sociale huurrelatie tussen
verhuurder en huurder.
Het uitbreiden van de verplichtingen van sociale verhuurders tot actieve openbaarheid.

812

B. VANDEKERCKHOVE en G. VAN BORTEL, “Hoe ver reikt de participatieladder voor huurders in de
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STEUNPUNT WONEN, Huurdersparticipatie in de sociale huisvesting, Brussel, 2009,
www.steunpuntwonen.be, 56p.
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-

-

-

-

Het aanvullen van de basisbegeleidingstaken dat de sociale verhuurder een nieuwe huurder
effectief ontvangt en hem mondeling toelichting geeft bij zijn rechten en verplichtingen als
sociale huurder.
Het schrappen van de specifieke, van het gemeen woninghuurrecht afwijkende regime
inzake de plaatsbeschrijving.
Het schrappen van de specifieke, van het gemeen woninghuurrecht afwijkende regime
inzake de huurwaarborg, evenwel met overgangsbepaling voor de huurwaarborgen die op
basis van de huidige regeling zijn gestort in handen van de verhuurder.
Het verduidelijken van de verplichtingen van de huurder inzake het doorgeven van de
elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening en het verduidelijken van de sanctie
wanneer deze verplichtingen niet worden nagekomen.
Het onderzoeken naar de mogelijkheden om initiatieven inzake huurdersparticipatie te
ondersteunen.

G. DE FINANCIËLE ASPECTEN
421.
Bepalingen over de huurprijs zijn eveneens essentieel voor het sociaal huurstelsel. Het
wezenlijke kenmerk van dit stelsel is immers dat er geen marktconforme huurprijzen worden
gevraagd, maar verminderde huurprijzen om de woningen betaalbaar te houden voor de
doelgroep.
De huurprijs wordt bindend vastgelegd door de Vlaamse overheid en sociale verhuurders
hebben geen marge om daar van af te wijken. De Vlaamse decreetgever bepaalde in artikel 99
van de Vlaamse Wooncode dat de Vlaamse Regering bij het vaststellen van de regels inzake de
huurprijs rekening moet houden met het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de kwaliteit
van de sociale huurwoning. Op basis daarvan wordt de huurprijs bepaald op basis van het
inkomen van de huurder(s) en wordt een gezinskorting815 en patrimoniumkorting816 voorzien. Er
werd ook een onderbezettingsvergoeding voorzien, maar de bepalingen hierover traden nog niet
in werking817.
De minister kan ook een energiecorrectie vaststellen voor woningen die duidelijk sterker
presteren dan de instructies van de VMSW voorschrijven (prijsverhoging) en voor woningen die
duidelijk zwakker presteren (prijsvermindering)818. In zekere zin wordt de energetische kwaliteit
nu reeds meegenomen via de patrimoniumkorting, die bepaald wordt op basis van marktwaarde
van de woning.
422.
De huurprijsberekening is een zeer technische kwestie en de gevolgen ervan voor de
betaalbaarheid in de sector zouden grondig onderzocht moeten worden vooraleer hier
wijzigingen aan kunnen worden doorgevoerd. Het bepalen van de huurprijs is immers het
zoeken naar een broos evenwicht tussen de betaalbaarheid voor de huurders en de financiële
gezondheid van de sociale verhuurders en het sociaal huurstelsel op zich. Wij kunnen vanuit
een juridische evaluatie op dit vlak dan ook geen voorstellen doen.

815
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423.
De betaling van de huurlasten en de kosten wordt in het sociaal huurstelsel specifiek
geregeld. Artikel 34 van het Kaderbesluit Sociale Huur verwijst voor de sociale verhuurkantoren
naar artikelen 9 tot en met 11 van de type-huurovereenkomst en voor de andere sociale
verhuurders naar bijlage III bij het Kaderbesluit, met daarin de verdeling van de kosten en
vergoedingen ten laste van respectievelijk de huurder en de verhuurder.
Bepalingen over de huurlasten en de kosten zijn zoals eerder gesteld o.i. niet essentieel voor een
sociaal huurstelsel. Ook in het privaat woninghuurstelsel dient een correcte en transparante
aanrekening van kosten en lasten te gebeuren. Er dient daarom nagegaan te worden of de
gemeenrechtelijke bepalingen volstaan ter bescherming van de sociale huurder.
De artikelen 1728ter en 1728quater van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald de afrekening van de kosten en lasten gebeurt op basis van werkelijke uitgaven.
De kosten moeten in een afzonderlijke afrekening worden opgegeven en de stukken moeten aan
de huurder worden bezorgd. Er is immers niet enkel nood aan transparantie over welke kosten
door de huurder moeten worden betaald en welke kosten door de verhuurder, maar ook aan
transparantie over hoe tot een bepaald bedrag is gekomen. Het teveel betaalde bedrag moet aan
de huurder worden teruggegeven. Deze bepalingen zijn van dwingend recht ten voordele van de
huurder819. Deze bepalingen zijn behoudens afwijkende bepaling ook van toepassing op het
sociaal huurrecht820.
Daarmee legt het gemene (woning)huurrecht echter niet vast welke kosten en lasten door wie
gedragen moeten worden. Op dit vlak geldt de contractsvrijheid en bepalen de partijen dus vrij
hoe zij de kosten en lasten verdelen821. Enkel bij ontstentenis van contractuele regeling geldt het
beginsel dat die kosten en lasten aan de huurder kunnen worden aangerekend die verband
houden met een dienst of prestatie waaruit de huurder voordeel haalt, terwijl de verhuurder
moet instaan voor de kosten en lasten die te maken hebben met het eigendomsrecht van het
onroerend goed822. Dit beginsel dient daarom verankerd te worden in het woninghuurrecht,
waardoor dit niet moet hernomen worden in het sociaal huurstelsel.
Bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur heeft wel als voordeel dat het een duidelijk
overzicht geeft welke kosten ten laste zijn van de verhuurder en welke van de huurder.
424.
Tot slot dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat geen andere vergoedingen kunnen
worden gevraagd dan de huurprijs en de kosten en lasten. Dit belangrijke principe kan best
verankerd worden in de Vlaamse Wooncode zelf.
425.
Op basis van de bespreking van de financiële aspecten van de sociale huurovereenkomst
en de bedenkingen daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
-

Nagaan wat de meerwaarde is van de afwijkende bepalingen inzake huurlasten en kosten en
of niet kan teruggevallen worden op de gemeenrechtelijke regeling (na versterking van deze
regeling).

819
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-

Het opnemen in de Vlaamse Wooncode van het principe dat behalve de huurprijs en de
kosten en lasten geen andere vergoedingen kunnen gevraagd worden van de sociale
huurder.

H. DE DUUR VAN DE SOCIALE HUUROVEREENKOMST
1. HUIDIGE REGELING
426.
In het Vlaamse Gewest is een sociale huurovereenkomst volgens artikel 98, § 1 van de
Vlaamse Wooncode in principe van onbepaalde duur. Indien de verhuurder zelf slechts voor een
beperkte termijn over de woning beschikt, bedraagt de duur minstens 9 jaar, tenzij de
verhuurder zelf voor een kortere periode over de woning kan beschikken. Het principe van
huurovereenkomsten van onbepaalde duur is uiteraard zeer bevorderlijk voor de woonzekerheid
van de sociale huurder.
De sociale huurovereenkomst wordt in bepaalde gevallen van rechtswege ontbonden. Uiteraard
beschikt de huurder over de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen (artikel 98, § 2
van de Vlaamse Wooncode). Omwille van de specifieke doelstelling van de sociale
huurovereenkomst kan de verhuurder de huurovereenkomst slechts in limitatief bepaalde
gevallen opzeggen (artikel 98, § 3 van de Vlaamse Wooncode). Dit essentiële element van de
sociale huurovereenkomst werd reeds in 1988 zonder uitdrukkelijke bepaling in de
reglementering door de rechtspraak afgeleid uit de opdracht van algemeen belang van de sociale
verhuurders. Er werd geoordeeld dat de opzegging van de sociale huurovereenkomst zonder een
geldig motief rechtsmisbruik uitmaakt823.

2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
427.
We bekijken achtereenvolgens het principe van de onbepaalde duur, de ontbinding van
rechtswege en de opzeggingsmogelijkheden door huurder en verhuurder.

2.1. H ET PRINCIPE VAN DE ONBEPAALDE DUUR VAN SOCIALE HUUROVEREENKOMSTEN
428.
Het principe van de onbepaalde duur van sociale huurovereenkomsten werd in het
Vlaamse Gewest voor de eerste maal ingeschreven in de regelgeving via de
typehuurovereenkomst zoals gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Executieve van 5 maart
1985824. Artikel 4 van deze typehuurovereenkomst bepaalt dat de overeenkomst voor een
onbepaalde duur wordt afgesloten825. Bij het uitvaardigen van de Vlaamse Wooncode werd dit
principe decretaal bevestigd. Artikel 98, § 1 van de Vlaamse Wooncode bepaalde in zijn
oorspronkelijke redactie: “Behalve in dat geval, bedoeld in artikel 92, tweede lid, [bedoeld wordt
het geval waarbij de huurovereenkomst betrekking heeft op een woning waarover de verhuurder
slechts voor een beperkte termijn beschikt - nvdr] wordt de huurovereenkomst gesloten voor
onbepaalde duur. Ze neemt van rechtswege een einde op de laatste dag van de maand die volgt op
de datum waarop de verhuurder het overlijden van de langstlevende huurder heeft vernomen.”
Ook in de andere gewesten werd het principe van de onbepaalde duur van sociale
huurovereenkomsten na de regionalisering van de bevoegdheden inzake huisvesting
823

Vred. Ciney, 9 november 1988, R.R.D. 1989, 322.
Besluit van de Vlaamse Executieve van 5 maart 1985 tot goedkeuring voor het Vlaamse Gewest, van de
type-huurovereenkomst voor de woningen die aan de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting
erkende vennootschappen of aan de Nationale Maatschappij zelf toebehoren, B.S. 15 mei 1985.
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B. HUBEAU, “De duur van een huurovereenkomst voor een sociale woning” (noot onder Rb.
Antwerpen, 28 januari 1985), T.Vred. 1986, 307.
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overgenomen, al werd daar inmiddels op teruggekomen in zowel het Waalse Gewest als het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest826.
429.
De Vlaamse Regering 2014-2019 plant in navolging van het Waalse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest eveneens de invoering van tijdelijke sociale
huurovereenkomsten827. We verwijzen hiervoor naar de bemerkingen en bezwaren die we
hierover hoger maakten828.

2.2. O NTBINDING VAN RECHTSWEGE
430.
De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden (i) indien de laatste huurder
met eigen woonrecht overlijdt; (ii) indien de laatste huurder met eigen woonrecht de
huurovereenkomst opzegt of (iii) indien de laatste huurder met eigen woonrecht, samen met
zijn gezinsleden verhuist naar een nieuwe sociale huurwoning van dezelfde sociale verhuurder.
Bijkomend wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden wanneer de laatste huurder
met eigen woonrecht de woning niet langer betrekt als hoofdverblijfplaats zonder de
huurovereenkomst te hebben opgezegd829.
Wat betreft de eerste drie gronden van ontbinding van rechtswege schreven we hoger dat
hiermee kan ingestemd worden830. Hoewel misschien beter niet de terminologie van ‘ontbinding
van rechtswege’ wordt gebruikt omwille van het principieel verbod van opzeggingen van
rechtswege in huurzaken, gaat het in deze drie gevallen over de beëindiging van de sociale
huurovereenkomst die rekening houdende met de doelstellingen van het sociaal huurstelsel
gerechtvaardigd zijn.
In het bijkomende geval (ontbinding van rechtswege wanneer de laatste huurder met eigen
woonrecht de woning niet langer betrekt als hoofdverblijfplaats zonder de huurovereenkomst te
hebben opgezegd) gaat het daarentegen o.i. over een contractuele tekortkoming, die een
opzegging door de verhuurder kan rechtvaardigen, maar waarbij geen sprake kan zijn van
ontbinding van rechtswege831. De Vlaamse Wooncode dient dus op dit vlak aangepast te worden.

2.3. O PZEGGING DOOR DE HUURDER
431.
Op basis van artikel 98, § 2 van de Vlaamse Wooncode kan een huurder te allen tijde
zijn huurovereenkomst opzeggen met een aangetekende brief. De opzegging geldt enkel in zijn
hoofde. We verwijzen voor meer toelichting naar hoger832.
Zijn er naast hem nog andere huurders met eigen woonrecht, geldt geen opzeggingstermijn,
maar de huurder moet wel degelijk een opzegging geven. Bij verhuringen door sociale
huisvestingsmaatschappijen zal dit meestal wel gebeuren, zodat het inkomen van de
vertrekkende huurder niet meer zal meegeteld worden voor de berekening van de huurprijs,
maar bij verhuringen door sociale verhuurkantoren is deze ‘stimulans’ er niet, waardoor
mogelijks niet wordt opgezegd en bij afloop van de huurovereenkomst blijkt dat de reeds lang
826

Zie supra, nr. 79 e.v.
Vlaams Regeerakkoord 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, www.vlaanderen.be, p. 93 en
beleidsnota Wonen 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-2014, nr. 135/1, p. 29.
828
Zie supra, nr. 81 e.v.
829
Artikel 98, § 1 Vlaamse Wooncode.
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Zie supra, nr. 314 e.v.
831
Zie supra, nr. 318.
832
Zie supra, nr. 319.
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vertrokken huurder officieel nog steeds huurder is (en mogelijks gehouden is tot bv. de betaling
van huurschade). De vereiste dat een vertrekkende huurder de huurovereenkomst wat hem
betreft moet opzeggen is echter ook in zijn voordeel (duidelijkheid over wie huurder is, de
verhuurder kan niet eenzijdig beslissen om iemand niet meer als huurder te beschouwen), zodat
de regel op zich behouden moet blijven. Om het gesignaleerde probleem te verhelpen, dient wel
voldoende informatie verstrekt te worden. Hierbij kan opnieuw verwezen worden naar de
begeleiding door de verhuurder en de schriftelijke toelichting bij de huurovereenkomst.
De opzeggingstermijn voor de laatste huurder met eigen woonrecht bedraagt drie maanden,
maar wordt verminderd tot één maand indien de huurder opzegt omwille van opname in een
woonzorgcentrum of opvangcentrum voor personen met een handicap. Deze regeling is in
overeenstemming met het grondrecht op wonen van de sociale huurder, ook al zal hij na de
opzegging nog drie maanden door de huurovereenkomst gebonden zijn en dus nog drie
maanden de huurprijs moeten betalen. De opzeggingstermijn moet de verhuurder immers de
tijd geven om de toewijzingsprocedure op te starten en te doorlopen met het oog op de nieuwe
verhuring van de sociale huurwoning833.

2.4. O PZEGGING DOOR DE VERHUURDER
432.
Op basis van artikel 98, §3 van de Vlaamse Wooncode kan de verhuurder de
huurovereenkomst enkel beëindigen in twee gevallen: (i) de huurder voldoet niet meer aan de
voorwaarde inzake onroerend bezit of (ii) bij een ernstige of blijvende tekortkoming van de
huurder met betrekking tot zijn huurdersverplichtingen.
We verwijzen opnieuw naar wat we hierover hoger schreven834.
433.
Een opzegging door de verhuurder is gelet op de specifieke doelstelling van de sociale
huur enkel mogelijk onder strenge voorwaarden. Opzegging van de sociale huurovereenkomst
zonder een geldig motief zal rechtsmisbruik uitmaken.
Terwijl de decreetgever het algemeen kader schetst, zullen de verhuurder en – bij betwisting –
de rechter dit kader verder moeten invullen, rekening houdende met de verwezenlijking van het
grondrecht op wonen (voor de betrokken sociale huurder en de abstracte (kandidaat-)huurder).
De beleidsmarge voor de decreetgever bij het uitwerken van het decretaal kader is op dit vlak
eerder beperkt. Hoewel de regelgever principieel over een ruime beleidsmarge beschikt bij de
uitwerking van maatregelen ter verwezenlijking van de sociale grondrechten en het grondrecht
op wonen, is deze beleidsvrijheid minder ruim wanneer een bepaalde maatregel voor een
bepaalde categorie van personen verlies van woonst kan teweeg brengen, aangezien dit één van
de meest verregaande inmengingen op het recht van eerbiediging van de woonst is. In de twee
arresten van het Grondwettelijk Hof over het Vlaamse sociaal huurstelsel werd dit in zeer
duidelijke bewoordingen gesteld835: hoewel de decreetgever het algemeen kader kan uitwerken,
zal in concrete dossiers waarin de opzegging van de huurovereenkomst wordt betwist door de
huurder, de vrederechter steeds kunnen nagaan of de ernst van de tekortkoming door de
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Zie ook Parl.St. Vl.Parl., 2012-2013, nr. 1848/1, 29.
Zie supra, nr. 320 e.v.
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GwH 10 juli 2008, nr. 101/2008, APT 2007-08, 228, A.GrwH 2008, 1605, Juristenkrant 2008, afl. 173,
5, R.W. 2008-09, 1123 met noot B. HUBEAU en GwH 5 maart 2015, nr. 24/2015, telkens met verwijzing naar
EHRM 13 mei 2008, nr. 19009/04, McCann t/ Verenigd Koninkrijk.
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huurder de beëindiging van de huurovereenkomst kan verantwoorden. Deze rechterlijke toets
kan nooit uitgesloten worden door de decreetgever.
Artikel 98, § 3 van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat bij een ernstige of blijvende tekortkoming
van een huurder van zijn huurdersverplichtingen de huurovereenkomst kan beëindigd worden.
Bijkomend wordt bepaald dat het plegen van domiciliefraude of het veroorzaken van overlast
wordt gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming. Deze toevoeging kan enkel een
signaalfunctie hebben waarmee de decreetgever wil beklemtonen dat hij domiciliefraude en het
veroorzaken van domiciliefraude als compleet niet-toelaatbaar beschouwt, maar kan niet van
aard zijn om de appreciatiemarge van de vrederechter uit te sluiten. Ook indien de vrederechter
vaststelt dat een sociale huurder domiciliefraude pleegde of overlast heeft veroorzaakt, dient hij
nog vast te stellen dat deze inbreuk op de huurdersverplichtingen ernstig genoeg was om de
beëindiging van de huurovereenkomst te rechtvaardigen. Wanneer hij oordeelt dat deze
inbreuken niet ernstig genoeg zijn, dient hij dit o.i. wel bijkomend te motiveren, gelet op het
duidelijke standpunt van de decreetgever. Een dergelijk standpunt verzoent de bescherming van
het grondrecht op wonen (dat vervat ligt in internationale verdragen en dus rechtstreekse
werking heeft) met de beleidsmarge van de decreetgever bij het nemen van maatregelen ter
verwezenlijking van het grondrecht op wonen.
434.
Het regelgevend kader wat betreft de opzegging van de huurovereenkomst door de
verhuurder is dus grotendeels in overeenstemming met het grondrecht op wonen. Maar ook de
uitvoering dient uiteraard met respect voor het grondrecht op wonen te verlopen.
Op een aantal vlakken is er echter nog wel nood aan wijziging/verduidelijking:
-

-

-

Voor de opzegging wegens een (te) hoog inkomen, zoals uitgewerkt in artikel 33, § 2 van het
Kaderbesluit Sociale Huur bestaat geen decretale grondslag, zodat deze best voorzien wordt
(voor zover deze opzeggingsgrond wordt behouden indien tijdelijke huurovereenkomsten
zullen worden ingevoerd).
Aangezien er zoals eerder vermeld836 heel wat betwistingen bestaan over de draagwijdte van
de verplichting bij bepaalde opzeggingen beroep te doen op de tussenkomst van het
OCMW, verdient het de voorkeur dat dit beter zou omschreven worden in het Kaderbesluit
Sociale Huur. In ieder geval dient het toepassingsgebied van deze regel in de Vlaamse
Wooncode (als de contractuele wanprestatie van de huurder het gevolg is van het feit dat hij
onvermogend is) afgestemd te worden op het toepassingsgebied in het Kaderbesluit Sociale
Huur (bij opzegging van een huurder van wie het inkomen in het referentiejaar minder dan
16.200 euro (te indexeren) bedraagt)837.
De vraag of bijkomende rechtsbescherming moet worden voorzien voor de sociale huurder
wiens huurovereenkomst wordt opgezegd, zal verder worden bekeken838.
Tot slot dient nagegaan te worden of er een gepastere sanctie kan worden ingevoerd voor de
gevallen waarin een persoon duurzaam in de sociale huurwoning komt bijwonen, maar niet
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Zie supra, nr. 111 en 329.
Zie bv. Vred. Brasschaat, 13 augustus 2012, T.Vred. 2014, 275, waarin de vrederechter voorrang geeft
aan de decretale bepaling en stelt dat voorafgaand overleg met het OCMW niet noodzakelijk was, omdat
de tekortkomingen van de huurder niet samenhangen met het onvermogen, maar wel met de situatie van
samenwoning.
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Zie infra, nr. 447.
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voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, inkomensvoorwaarde uitgezonderd839. Daarbij dient
een onderscheid gemaakt te worden tussen twee gevallen:
o Indien de woning door de bijwoonst onaangepast wordt, is een opzegging
gerechtvaardigd, aangezien daardoor een inbreuk wordt gepleegd op de
woningbezettingsnorm, die als onderdeel van de elementaire veiligheids-,
gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten van openbare orde is, en de verhuurder
strafrechtelijk kan gesanctioneerd worden bij overschrijding van de
woningbezettingsnorm. Het blijft echter een zware sanctie.
o Indien de woning door de bijwoonst niet onaangepast wordt, lijkt een opzegging een
te zware sanctie te zijn.
In beide gevallen pleegt de huurder echter een inbreuk op zijn huurdersverplichting de
huurovereenkomst te goeder trouw uit te voeren, aangezien hij weet dat hij de sociale
huurwoning enkel mag betrekken met zijn gezinsleden en andere personen enkel duurzaam
mag laten bijwonen wanneer deze personen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden,
inkomensvoorwaarde uitgezonderd, en wanneer de woning daardoor niet onaangepast
wordt. Dit argument pleit voor de mogelijkheid van opzegging van de huurder.
Omwille van de zware gevolgen van de opzegging van de huurder, kan overwogen worden
om expliciet in de regelgeving in te schrijven dat de verhuurder een uitzettingsprocedure
kan voeren tegen de onrechtmatige bijwoner, waardoor de oorspronkelijke huurders
gevrijwaard blijven. Deze afwijking van het gemeen huurrecht streeft duidelijk een legitiem
doel na, m.n. de bescherming van het grondrecht op wonen van de oorspronkelijke
huurders. De moeilijkheid ligt echter in het feit dat de sociale verhuurder geen contractuele
band heeft met de onrechtmatige bijwoner (het zal dus een buitencontractuele vordering
zijn) en dat wanneer sociale huurders niet meer het risico lopen zelf uit de woning gezet te
worden, zij mogelijks sneller onrechtmatige bijwoonst zullen toelaten.
435.
Het Waalse Sociaal Huurbesluit bepaalt dat het recht op bewoning van negen jaar –
naast andere gronden – niet verlengd wordt wanneer de huurder de bepalingen van de type
huurovereenkomst of het reglement van inwendige orde niet nakomt840. De techniek van de
sociale huurovereenkomst van bepaalde duur wordt op die manier ingezet om de sociale
huurovereenkomst te beëindigen wegens wanprestatie.
Gelet op het fundamenteel karakter van de rechterlijke controle bij de beëindiging van een
(sociale) huurovereenkomst wegens wanprestatie, kan ook op deze manier de rechterlijke
controle niet uitgesloten worden. Dit wil zeggen dat ook bij niet-verlenging van de sociale
huurovereenkomst omwille van een volgens de verhuurder door de huurder gepleegde
wanprestatie, een vrederechter moet kunnen nagaan of de ten laste gelegde wanprestatie
voldoende ernstig is om de sociale huurrelatie tussen huurder en verhuurder te beëindigen.

3. CONCLUSIE
436.
Op basis van de bespreking van de duur van de sociale huurovereenkomst en de
bedenkingen daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
-

839
840

Het grondig overdenken van de invoering van tijdelijke sociale huurovereenkomsten en
nagaan of dezelfde doelstellingen niet op een andere manier kunnen worden bereikt.

Zie infra, nr. 339 e.v.
Artikel 24, § 1 Waalse Sociaal Huurbesluit.
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Het aanpassen van de gevallen waarin de sociale huurovereenkomst van rechtswege
ontbonden wordt (schrapping van het geval waarbij de laatste huurder met eigen woonrecht
de woning niet langer betrekt als hoofdverblijfplaats zonder de huurovereenkomst te
hebben opgezegd).
Het doorvoeren van een aantal aanpassingen aan de regeling m.b.t. de opzegging van de
sociale huurovereenkomst door de verhuurder.

I. SANCTIES
1. HUIDIGE REGELING
437.
Handhaving is het sluitstuk van regelgeving: handhavende instanties treden op nadat
regelgeving tot stand is gekomen en zorgen er mee voor dat de regelgeving haar doel (het
gewenste gedrag) bereikt. Handhaving wordt gedefinieerd als “het afdwingen van regelconform
gedrag door het uitoefenen van toezicht en desgevallend het sanctioneren van inbreuken op de
regels”841.
In deze titel hebben we het over de naleving van de regels van het sociaal huurstelsel door de
huurder, in het belang van het in stand houden van het sociaal huurstelsel. Huurders die het
stelsel uitbuiten of misbruiken, leggen immers een hypotheek op het voortbestaan van het
sociaal huurstelsel. Zij moeten daarom, met respect voor het grondrecht op wonen, aangepakt
kunnen worden. Aangezien het ter beschikking stellen van sociale huurwoningen aan
woonbehoeftigen als een opdracht van algemeen belang wordt gezien, kunnen omwille van dit
algemeen belang,
dat het private belang
overstijgt,
ook publiekrechtelijke
handhavingsinstrumenten worden ingezet (in tegenstelling tot de private huurmarkt waar in
principe enkel privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet842).
De mogelijkheden ten aanzien van sociale verhuurders die de regels van het sociaal huurstelsel
niet naleven, worden besproken in de volgende titel – rechtsbescherming voor de (kandidaat)huurder.
438.
-

Het sociaal huurstelsel voorziet drie handhavingsinstrumenten:

Administratieve maatregelen843: aan een huurder die zijn verplichtingen opgelegd door het
sociaal huurstelsel niet nakomt, kunnen administratieve maatregelen worden opgelegd: (i)
de stopzetting of de uitvoering of het opleggen van werken, handelingen of activiteiten en

841

P. POPELIER (ed.), Heldere handhaving. Naar een sterker handhavingsbeleid door betere regelgeving en
reglementering, Brussel, Politeia, 2010, 9.
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Dit hangt samen met het uitgangspunt dat private verhuur geen opdracht van algemeen belang is en
een zuivere verhouding tussen twee burgers. In een woonmarkt met een beperkt aantal sociale
(huur)woningen waarbij de sociale huurmarkt niet in staat is om alle woonbehoeftigen te huisvesten,
neemt de private huurmarkt in praktijk echter noodgedwongen een deel van die opdracht van algemeen
belang over. De overheid begint daarom meer en meer op te treden op de private huurmarkt (o.a. door in
de Woninghuurwet dwingende bepalingen in te schrijven), maar vooralsnog blijft de handhaving van
overheidswege op de private huurmarkt zeer beperkt (inbreuken op de dwingende bepalingen van de
Woninghuurwet dienen immers privaat gehandhaafd te worden). Een voorbeeld waar de overheid toch
handhavend optreedt op de private huurmarkt is de woningkwaliteitsbewaking: in het Vlaamse Gewest via
ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en via strafrechtelijke handhaving van krotverhuurders; in het
Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest eveneens via onbewoonbaarverklaring, maar ook via
verhuurvergunningen. Daarbij gaat het echter over handhaving ten aanzien van de verhuurder en niet ten
aanzien van de huurder.
843
Artikel 102bis, § 1 Vlaamse Wooncode.
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(ii) het verbod opleggen op het gebruik van installaties, toestellen of houden van dieren als
die overmatige hinder veroorzaken. De administratieve maatregel wordt opgelegd door de
toezichthouder en is er op gericht om een inbreuk te beëindigen, de gevolgen ervan geheel
of gedeeltelijk ongedaan te maken of herhaling ervan te voorkomen. Als de opgelegde
maatregel niet wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde termijn, kan ze gedwongen worden
uitgevoerd, desgevallend via een derde. Bestuursdwang is dus mogelijk. Administratieve
maatregelen kunnen gebruikt worden om alle inbreuken op de huurdersverplichtingen aan
te pakken. Uiteraard zijn niet alle inbreuken hiervoor geschikt (bv. het betalen van de
huurprijs kan moeilijk via een administratieve maatregel afgedwongen worden).
Administratieve geldboetes844: de toezichthouder kan een administratieve geldboete
opleggen aan de huurder die zijn huurdersverplichtingen niet naleeft. De administratieve
geldboete bedraagt tussen de 25 euro en de 5.000 euro en er mag geen kennelijke
wanverhouding bestaan tussen de verweten inbreuk en de boete.
Strafbepalingen845: de Vlaamse Wooncode bevat ook twee misdrijven, m.n. domiciliefraude
en het verhinderen van toezicht. Gelet op de strafmaat zijn het wanbedrijven.

2. BEDENKINGEN EN SUGGESTIES
2.1. A DMINISTRATIEVE MAATREGELEN
439.
Belangrijk is dat de in gebreke blijvende huurder voldoende kansen krijgt om te
ontsnappen aan de (kosten van de) administratieve maatregel door de situatie te regulariseren.
Bv. bij het houden van huisdieren of het zonder toelating aanbrengen van een schotelantenne
zal de verplichte schriftelijke aankondiging van de maatregel de huurder de kans geven de
maatregel zelf uit te voeren en daardoor de (duurdere) gedwongen uitvoering te vermijden.
Deze bezorgdheid is echter moeilijk in regelgeving te vatten en vloeit voort uit de opdracht van
algemeen belang van de sociale verhuurder en de toezichthouder.
De beslissing van de toezichthouder waarbij een administratieve maatregel wordt opgelegd,
dient verplicht een aantal vermeldingen te bevatten, waaronder de beroepsmogelijkheden846.
Aangezien geen specifieke beroepsmogelijkheid werd voorzien, kan de huurder zich enkel tot de
Raad van State wenden.

2.2. A DMINISTRATIEVE GELDBOETES
440.
Zoals gesteld kan een administratieve geldboete opgelegd worden aan de huurder van
een sociale huurwoning die zijn huurdersverplichtingen niet naleeft. Het opleggen van een
administratieve geldboete gaat gepaard met een aantal procedurele vereisten ter bescherming
van de belangen van de huurder847:
-

De huurder moet eerste schriftelijk worden aangemaand om zijn huurdersverplichtingen na
te komen.
Alvorens een administratieve geldboete op te leggen, wordt de huurder de kans gegeven om
zijn verweermiddelen mee te delen. De huurder kan daarbij vragen mondeling gehoord te
worden.

844

Artikel 102bis, § 2 t.e.m. § 8 Vlaamse Wooncode.
Artikel 102bis, § 9 Vlaamse Wooncode.
846
Artikel 53 KSH.
847
Zie ook artikel 54 KSH.
845
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Nadien kan de administratieve geldboete worden opgelegd via aangetekende brief. Bij het
opleggen van de administratieve geldboete mag er geen kennelijke wanverhouding bestaan
tussen de feiten die aan de administratieve geldboete ten grondslag liggen, en de boete die
op grond van die feiten wordt opgelegd. De beslissing tot het opleggen van een
administratieve geldboete bevat de elementen die in aanmerking werden genomen voor het
bepalen van het bedrag van de boete.
De huurder kan verweer voeren tegen de administratieve geldboete of het bedrag ervan:
o Hij kan een gemotiveerd verzoek om kwijtschelding, vermindering of uitstel van
betaling indienen bij de leidend ambtenaar van het agentschap Inspectie RWO.
o Hij kan de administratieve geldboete betwisten bij de toezichthouder die de
administratieve geldboete heeft opgelegd.
o Hij kan de administratieve geldboete betwisten bij de burgerlijke rechtbank.

441.
Deze zware procedure beschermt de sociale huurder ten aanzien van wie de
toezichthouder overweegt een administratieve geldboete op te leggen of ten aanzien van wie
effectief een administratieve geldboete wordt opgelegd.
Deze procedure zou echter aangepast kunnen worden in die zin dat de toezichthouder na
ingebrekestelling bij gemotiveerde beslissing een administratieve geldboete kan opleggen aan
een huurder die in gebreke blijft. Vervolgens wordt een bepaalde termijn voorzien waarbinnen
de betrokkene de boete kan betwisten en/of een verzoek tot kwijtschelding, vermindering of
uitstel van betaling kan indienen. Tot slot kan de betrokkene dan de boete betwisten voor de
burgerlijke rechter (= rechter met volle rechtsmacht), maar enkel wanneer hij eerst de
georganiseerde beroepsprocedure bij de toezichthouder heeft uitgeput.
Hierdoor zou de procedure aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden, maar blijft de
rechtsbescherming van de huurder toch verzekerd. Bijkomend kan nog voorzien worden dat de
boete ook in verhouding moet staan met het inkomen van de huurder.
442.
Er dient tot slot nog opgemerkt te worden dat er in de huidige formulering geen
administratieve geldboete kan worden opgelegd aan een huurder die zich na de
ingebrekestelling in regel stelt (bv. een huurder die jarenlang domiciliefraude pleegde door de
woning niet effectief te bewonen, maar dit na de ingebrekestelling wel doet of een huurder die
jarenlang overlast veroorzaakt, maar dit na de ingebrekestelling niet meer doet).
De regelgeving zou kunnen aangepast worden zodat het voor bepaalde gevallen toch mogelijk
wordt om een administratieve geldboeten op te leggen voor het verleden, ook al werd de
inbreuk door de huurder reeds stopgezet. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het
plegen van domiciliefraude of het veroorzaken van overlast. Daarmee zou dan aangesloten
worden bij de decretale bepalingen inzake opzegging van de huurovereenkomst door de
verhuurder waar beide inbreuken op de huurdersverplichtingen als ernstige tekortkomingen
werden gekenmerkt. Een evenredige administratieve sanctie past ook bij voorwaarden die
worden gesteld aan de opzegging van een huurovereenkomst: in bepaalde gevallen zal de
opzegging van de huurovereenkomst wegens wanprestatie onevenredig zijn en dus door de
vrederechter niet toegestaan worden, maar kan een bepaalde administratieve sanctie wel
gerechtvaardigd zijn.
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3. CONCLUSIE
443.
Op basis van de bespreking van de sancties voor sociale huurders en de bedenkingen
daarbij kunnen we volgende voorstellen doen.
-

-

Het aanpassen van de procedure tot opleggen van een administratieve geldboete aan de
sociale huurder, waarbij de procedure vereenvoudigd wordt, maar waarbij toch voldoende
rechtsbescherming voor de huurder blijft behouden.
Er dient nagegaan te worden of voor bepaalde inbreuken op de huurdersverplichtingen ook
een administratieve geldboete moet kunnen worden opgelegd wanneer de huurder zich
inmiddels heeft geregulariseerd (bv. het plegen van domiciliefraude of het veroorzaken van
overlast).

J. RECHTSBESCHERMING VOOR DE (KANDIDAAT-)HUURDER
1. HUIDIGE REGELING
444.
Zoals reeds uitvoerig uiteengezet vereist het grondrecht op wonen dat de (kandidaat)huurder voldoende rechtsbescherming wordt geboden bij beslissingen of feitelijkheden die zijn
rechten of situatie ongunstig kunnen beïnvloeden. Omwille van het zwakke maatschappelijke of
financiële profiel van de (kandidaat-)huurder mag de behartiging van zijn belangen niet alleen
aan hem worden overgelaten.
Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat steeds drie belangen met elkaar verzoend
moeten worden: zowel het belang van de zittende huurder, als het belang van de medehuurders
en het belang van het sociaal huurstelsel zelf. Zowel de sociale verhuurder, de bestuurlijke
toezichthouders als de rechterlijke toezichthouders dienen deze belangen steeds tegen elkaar af
te wegen.
Een sociale verhuurder kan in gebreke blijven, zowel door bepaalde handelingen te stellen als
door in bepaalde gevallen niet op te treden.
445.
Het huidige sociaal huurstelsel bevat met de verhaalprocedure een individueel
rechtsbeschermingsinstrument voor de kandidaat-huurder. De kandidaat-huurder kan tegen
beslissingen die hem grieven verhaal aantekenen bij de toezichthouder. Voor de zittende
huurder staat geen individueel rechtsbeschermingsinstrument open.
Wel is er de algemene schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de toezichthouder en zijn er
verspreid over het sociaal huurstelsel specifieke gevallen waarin de toezichthouder kan
beslissen dat gedurende een bepaalde periode alle beslissingen van de verhuurder van een
bepaalde categorie hem moeten worden voorgelegd (instemmen met een verzoek van de
kandidaat-huurder om hem een bepaalde tijd geen woning aan te bieden848, toewijzingen
weigeren aan een bepaalde kandidaat-huurder849 en versnelde toewijzingen doorvoeren850).
446. Op basis van artikel 27, tweede lid van de Vlaamse Wooncode is het Ombudsdecreet van
toepassing op de sociale woonorganisaties. Bijgevolg kan de sociale huurder die zich niet correct
behandeld voelt, zich ook wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst, na eerst zijn klacht bij de
sociale verhuurder zelf te hebben ingediend.
848

Artikel 12, § 1, vijfde lid KSH.
Artikel 22, derde lid KSH.
850
Artikel 24, § 1, derde lid KSH.
849
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2. BEDENKINGEN & SUGGESTIES
447.
Uit de vorige randnummers blijkt dat de rechtsbescherming voor de (kandidaat)huurder slechts fragmentair is geregeld: enkel de kandidaat-huurder heeft een
verhaalsmogelijkheid; de toezichthouder kan ambtshalve optreden, maar kan dit slechts binnen
een bepaalde termijn en de zittende sociale huurder kan naast de (zware) gerechtelijke
betwisting enkel via het Klachtendecreet en het Ombudsdecreet verweer voeren, waarbij de
Ombudsman enkel kan bemiddelen en niets kan afdwingen. Het grondrecht op wonen vereist
meer dan dat. Het sociaal huurstelsel moet dus voorzien in een meer structurele en integrale
rechtsbescherming voor de (kandidaat-)huurder.
Wanneer het sociaal huurstelsel minder gedetailleerd zou worden en dus meer ruimte en
autonomie laat aan de sociale verhuurders, vergroot het risico op foutieve invulling van die
autonomie. Aan autonomie voor de sociale verhuurders is daarom automatisch een sterkere
vorm van toezicht gekoppeld om de uniformiteit – en dus gelijkheid – in het Vlaamse Gewest te
bewaren. Ook daarom is een ander regime van rechtsbescherming voor de (kandidaat-)huurder
aangewezen.
Vanuit dit dubbele uitgangspunt moet de rechtsbescherming voor de (kandidaat-)huurder vorm
gegeven worden.
448.
We vertrekken vanuit de algemene principes van het bestuursrecht en leggen de link
met de gedecentraliseerde diensten van de overheid. Hoewel sociale verhuurders private
rechtspersonen zijn aan wie een opdracht van algemeen belang werd toegekend, vertoont hun
positie veel gelijkenissen met gedecentraliseerde diensten binnen de overheid: het gaat daarbij
over diensten met een eigen beslissingsrecht (autonomie), die bepaalde overheidsbevoegdheden
uitoefenen en die daarbij onder toezicht staan851.
Gedecentraliseerde diensten hebben in de regel zelfstandige beslissingsbevoegdheid. Deze
zelfstandige beslissingsbevoegdheid verhindert niet dat de overheid toezicht kan uitoefenen.
Een gedecentraliseerde dienst is niet aan hiërarchisch gezag onderworpen, maar aan
administratief toezicht. Het toezicht is omwille van de autonomie van de instelling in kwestie de
uitzondering en moet daarom uitdrukkelijk voorzien worden in de regelgeving.
Het administratief toezicht wordt gedefinieerd als het geheel van de middelen waarover de
toezichthoudende overheid beschikt, hetzij om de organen van de gedecentraliseerde diensten
te verplichten de wet na te leven en het algemeen belang te eerbiedigen, hetzij om hun onwil te
breken852. De controle door de toezichthoudende overheid betreft normaliter zowel de
wettigheid, als de opportuniteit of de overeenstemming met het algemeen belang. Dit toezicht
gaat dus verder dan de macht van de rechter (Raad van State) die enkel de wettigheid kan
beoordelen.
449. De mate van toezicht is – zoals eerder uitvoerig besproken – een bron van discussie853.
Om het belang aan rechtsbescherming voor de (kandidaat-)huurder en de autonomie van de
sociale verhuurder met elkaar te verzoenen, wordt een gedifferentieerd toezichtssysteem
851

A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 117, nr. 87.
852
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 119, nr. 89.
853
Zie supra, nr. 184 e.v.
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voorgesteld, afhankelijk van de mate van autonomie voor de sociale verhuurder. Naarmate de
autonomie voor de sociale verhuurder groter is, zal het toezicht sterker zijn.
-

-

-

Categorie 1: dit is het basistoezicht bij basisautonomie van de sociale verhuurder. Het
toezicht wordt a posteriori uitgeoefend door de toezichthouder, die beslissingen van sociale
verhuurders kan schorsen en vernietigen (cfr. het huidige artikel 29bis Vlaamse Wooncode).
De toezichthouder kan optreden bij zowel schending van het recht (wettigheidstoets) als bij
schending van het algemeen belang (opportuniteitstoets). Kwantitatief dient het toezicht
volgens categorie 1 het grootste aandeel van het toezicht te omvatten.
Categorie 2: verhoogd toezicht omwille van verhoogde autonomie. De sociale verhuurder
moet de invulling van zijn verhoogde autonomie specifiek motiveren, waardoor controle op
de invulling volgens het algemeen belang door de (kandidaat-)huurder en de
toezichthouder mogelijk wordt854. Bij vaststelling van niet-correcte invulling van de
verhoogde autonomie kan de toezichthouder beslissen dat gedurende een jaar alle
beslissingen in die zin aan hem worden voorgelegd855.
Categorie 3: goedkeuringstoezicht omwille van zeer verregaande autonomie856. De sociale
verhuurder moet voor specifieke materies op voorhand goedkeuring van de toezichthouder
vragen, waarbij de toezichthouder als ‘centrale’ Vlaamse dienst de lijn over het volledige
Vlaamse Gewest kan bewaren. Deze vorm van toezicht wordt voorbehouden voor gevallen
waarin de sociale verhuurder wenst af te wijken van fundamentele aspecten van het sociaal
huurstelsel en waarbij dit omwille van de concrete situatie van het dossier toch aangewezen
kan zijn, bv. een afwijking van de inkomensgrenzen.

Categorie 1 is de regel: voor zover het sociaal huurstelsel het toezicht niet uitdrukkelijk regelt, is
het algemeen basistoezicht van toepassing. Zowel in categorie 1 als in categorie 2 wordt in eerste
instantie vertrouwen gegeven aan de sociale verhuurders om de hen toegekende autonomie
vanuit de opdracht van algemeen belang en de doelstellingen van de sociale huur in te vullen.
Enkel ten aanzien van die verhuurders die de opdracht van algemeen belang miskennen zal
opgetreden worden door de toezichthouder. Via risico-inschattingen kan het toezicht prioritair
gericht worden op de ‘slechte leerlingen’ in de klas. In categorie 3 is de beoordelingsvrijheid
dermate ruim dat een voorafgaande beoordeling door de toezichthouder wordt ingebouwd. De
vereiste van voorafgaande goedkeuring geldt voor alle verhuurders.
450.
Er wordt geopteerd voor een ruime beroepsmogelijkheid voor de (kandidaat-)huurder
met het oog op een zo ruim mogelijke rechtsbescherming. Dit houdt in dat de (kandidaat)huurder bezwaar kan indienen tegen elke beslissing waarbij hij zich geschaad acht. In het
huidige stelsel kan enkel de kandidaat-huurder tegen acht categorieën van beslissingen die op
hem betrekking hebben verhaal instellen bij de toezichthouder. Tegen andere beslissingen ten

854

Eventueel kan aan deze verhoogde autonomie een meldingsplicht a posteriori gekoppeld worden: de
sociale verhuurder moet dan alle beslissingen in die zin achteraf meedelen aan de toezichthouder, zodat
deze van zijn schorsings- en vernietigingsbevoegdheid gebruik kan maken. Omwille van de principiële
autonomie van de sociale verhuurder wordt echter voorgesteld om dit niet te doen.
855
In het geval wordt geopteerd voor de standaardmeldingsplicht (zie vorige voetnoot), kan hier bepaald
worden dat alle beslissingen in die zin aan de toezichthouder ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
856
De goedkeuring is de rechtshandeling waarbij de toezichthoudende overheid verklaart dat het besluit
van een onder toezicht staande instelling uitwerking mag hebben omdat het noch de wet schendt, noch
het algemeen belang schaadt: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht
van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 124, nr. 96.
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aanzien van de kandidaat-huurder (hoewel de acht categorieën quasi allesomvattend lijken te
zijn), is geen bezwaarmogelijkheid voorzien; evenmin voor de zittende sociale huurder.
451.
Aangezien de autonomie als regel geldt, kan de toezichthoudende overheid haar
beslissing niet in de plaats stellen van de sociale verhuurder. De indeplaatsstelling door de
toezichthoudende overheid en de daarmee gepaard gaande hervormingsbevoegdheid is immers
eigen aan een hiërarchische verhouding en is moeilijk in overeenstemming te brengen met de
autonome beslissingsbevoegdheid van de sociale verhuurder857. De toezichthoudende overheid
gaat dus ofwel akkoord met de genomen beslissing, ofwel vernietigt ze de beslissing (eventueel
na voorafgaande schorsing). Vervolgens moet de sociale verhuurder zelf een nieuwe beslissing
nemen.
Indeplaatsstelling is in het bestuursrecht wel gebruikelijk bij taken van gemengd belang, waarbij
door het onder toezicht staande bestuur taken behartigd worden die deels van eigen belang zijn
en deels van algemeen belang, en waarbij door de verregaande regeling door de hogere overheid
bijkomende voorwaarden, beperkingen of verplichtingen worden opgelegd aan het onder
toezicht staande bestuur. Dit bestuur moet daarbij zijn bevoegdheden uitoefenen binnen een
vooraf bepaald kader. De rechtsfiguur van taken van gemengd belang wordt voornamelijk
gebruikt om de verhouding tussen de federale en deelstatelijke overheid enerzijds en de
provincies en gemeenten anderzijds te omschrijven op bv. vlakken zoals ruimtelijke ordening en
leefmilieu858, maar kan ook toegepast worden op de sociale verhuurders die een opdracht van
algemeen belang uitoefenen binnen een door de gewestelijke overheid opgelegd kader. Er zijn
bijgevolg vanuit het bestuursrecht argumenten om bij beroep de beslissing van de
beroepsinstantie in de plaats te laten treden van de beslissing van de sociale verhuurder, maar
omwille van autonomie van de sociale verhuurder en om de sociale verhuurder te
responsabiliseren geven we toch de voorkeur aan de enkele schorsings- of
vernietigingsbevoegdheid van de toezichthoudende overheid.
Wel dient de mogelijkheid voorzien te worden voor de toezichthoudende overheid om de
motivering van de genomen beslissing aan te vullen of te wijzigen, om op die manier een
vernietiging te vermijden van een beslissing die op zich wel correct is, maar berust op een
onvolledige of onjuiste motivering.
452.
Bij de concrete vormgeving van de rechtsbescherming van de (kandidaat-)huurder
wordt de voorkeur gegeven aan volgend getrapt systeem. Opnieuw wordt hiermee getracht de
autonomie van de sociale verhuurder te verzoenen met de nood aan rechtsbescherming voor de
(kandidaat-)huurder.
-

In de eerste plaats dient de sociale verhuurder een genomen beslissing voldoende te
motiveren, zodat de (kandidaat-)huurder de motieven kent waarom een bepaalde beslissing
die op hem betrekking heeft, werd genomen en hij kan oordelen of de sociale verhuurder
daarmee correct heeft gehandeld859.
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A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 131, nr. 101.
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A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 597, nr. 631.
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De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vallen weliswaar niet onder het
toepassingsgebied van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen (B.S. 12 september 1991), maar aangezien de motivering van eenzijdige beslissingen
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De (kandidaat-)huurder die zich gegriefd voelt door een beslissing van een sociale
verhuurder, moet zijn bezwaar indienen bij de sociale verhuurder zelf. De sociale verhuurder
kan dan een eventuele fout of onregelmatigheid rechtzetten, waarbij de (kandidaat)huurder genoegdoening krijgt. Hoewel dit voor de (kandidaat-)huurder in kwestie soms
moeilijk te begrijpen kan zijn, is dit principe toch fundamenteel. Indien de (kandidaat)huurder zijn klacht rechtstreeks bij toezichthouder indient, zal deze de klacht doorsturen
naar de sociale verhuurder. De (kandidaat-)huurder weet dan wel dat de toezichthouder de
klacht verder opvolgt en dat hij bij een onbevredigend antwoord van de sociale verhuurder
opnieuw bij de toezichthouder terecht kan.
Indien de (kandidaat-)huurder na de beslissing van de sociale verhuurder niet akkoord gaat,
kan hij een administratief beroep instellen bij de toezichthouder, die de beslissing van de
sociale verhuurder zal onderzoeken. Hij kan de beslissing van de sociale verhuurder
bevestigen, de beslissing bevestigen met aanvulling of wijziging van de motivering of de
beslissing vernietigen.
Tegen de beslissing van de toezichthouder kan zowel door de (kandidaat-)huurder als door
de sociale verhuurder beroep worden ingesteld bij een nieuw op te richten beroepscomité.
Ook tegen een weigering tot voorafgaande goedkeuring in het kader van de autonomie
categorie 3, kan de sociale verhuurder beroep instellen bij het beroepscomité. Dit
beroepscomité is samengesteld uit een magistraat-voorzitter, vertegenwoordigers van de
sociale verhuurders, vertegenwoordigers van de huurders, een vertegenwoordiger van de
Vlaamse overheid en een onafhankelijk expert inzake wonen.
Indien men tegen de beslissing van de toezichthouder geen beroep instelt, gaat men met
zijn beslissing akkoord. De sociale verhuurder dient in geval van vernietiging binnen een
bepaalde termijn een beslissing te nemen die het standpunt van de toezichthouder volgt.
Tegen de beslissing van het beroepscomité kan beroep tot schorsing of vernietiging worden
ingesteld bij de Raad van State.
Indien men tegen de beslissing van het beroepscomité geen beroep instelt, gaat men er mee
akkoord. De sociale verhuurder dient in geval van vernietiging binnen een bepaalde termijn
een beslissing te nemen die het standpunt van het beroepscomité volgt.

De toezichthouder en het beroepscomité zijn organen van actief bestuur en beslechten
bijgevolg een beleidsgeschil, d.i. een geschil waarvan de oplossing niet of niet uitsluitend a.d.h.v.
het recht kan worden gegeven860. Het voorwerp van hun onderzoek is niet enkel de correcte
toepassing van het recht, maar ook een beoordeling vanuit het algemeen belang. Zij hebben
dezelfde beoordelingsmarge als de sociale verhuurder. Organen van actief bestuur oefenen geen
rechtsprekende functie uit. De Raad van State oefent uiteraard wel een rechtsprekende functie
uit in de vorm van een wettigheidscontrole.
Bij het behandelen van het georganiseerd administratief beroep zal de toezichthouder en het
beroepscomité de zaak in haar volledigheid, dus zowel ten aanzien van de legaliteits- als ten

ook een beginsel van behoorlijk bestuur is en deze beginselen wel op sociale verhuurders van toepassing
zijn, geldt de verplichting om beslissingen voldoende te motiveren ook voor sociale verhuurders (B.
HUBEAU en T. VANDROMME, "Kroniek van de sociale huisvesting (2003-2009)", R.W. 2010-11, 652).
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administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 887, nr. 966.
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aanzien van de opportuniteitsaspecten onderzoeken. Dit is één van de wezenlijke kenmerken
van het georganiseerd administratief beroep861.
De minister geldt dus niet langer als beroepsinstantie tegen vernietigingen door de
toezichthouder. Door de beoordeling van beroepen tegen beslissingen van de toezichthouder
toe te vertrouwen aan een evenwichtig samengesteld beroepsorgaan, kan standvastigheid
nagestreefd worden in de toepassing van de bepalingen van het sociaal huurstelsel. De
samenstelling van het beroepsorgaan garandeert via de vertegenwoordiging van verhuurders en
huurders dat beide belangen worden afgewogen bij de uiteindelijk te nemen beslissing. De
afgevaardigde van de Vlaamse overheid kan de concrete doelstellingen die het Vlaamse Gewest
bij de uitwerking van het sociaal huurstelsel nastreefde, mee betrekken. De onafhankelijk expert
inzake wonen en de magistraat-voorzitter verzekeren dat elk dossier voldoende ‘ruim’ wordt
bekeken, zodat de beslissingen van het beroepscomité coherent en uniform zijn.
Bovendien kan in de voorgestelde procedure ook de (kandidaat-)huurder administratief beroep
aantekenen tegen de beslissing van de toezichthouder en wordt hij betrokken bij
beroepsprocedures ingesteld door de sociale verhuurder, waarvan de huurder het voorwerp
uitmaakt.
453.
De proceduriële vereisten moeten zo beperkt mogelijk gehouden worden, zodat zo
weinig mogelijk bureaucratische drempels worden ingebouwd. Wel zullen ten behoeve van de
rechtszekerheid een aantal vormvereisten noodzakelijk zijn, bv. het indienen van het bezwaar
binnen een bepaalde termijn en via aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs (op
straffe van onontvankelijkheid).
De bezwaarprocedure zou in principe door de (kandidaat-)huurder zelf gevoerd moeten kunnen
worden. Indien gewenst kan hij zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van een op basis
van de Vlaamse Wooncode erkende huurdienst of een andere mandataris. Het is niet de
bedoeling dat partijen zich moeten laten bijstaan door advocaten of conclusies of pleitnota’s
beginnen uit te wisselen.
454.
De hier voorgestelde regeling heeft betrekking op de rechtsverhouding tussen de sociale
verhuurder en de huurder. Daarbij dient vanuit het grondrecht op wonen voorzien te worden in
een laagdrempelige procedure waarin de (kandidaat-)huurder zijn rechten kan verdedigen
(weinig formalisme en weinig kosten). Een gerechtelijke procedure is daarvoor minder geschikt,
omwille van de lange duur en de hoge kosten.
Een gelijkaardig systeem zou bovendien ingevoerd kunnen worden voor de rechtsverhouding
tussen de gewestelijke overheid en de sociale verhuurders, zodat één uniforme procedure van
toepassing is.
455.
Met het voorgestelde systeem zou het Vlaamse Gewest in zekere zin aansluiting vinden
met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest.
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werd voorzien dat elke betrokkene bij de sociale
verhuurder een klacht kan indienen die betrekking heeft op haar opdrachten862. De sociale
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Artikel 76 Brusselse Huisvestingscode.
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verhuurder beslist over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht
onontvankelijk of ongegrond wordt verklaard of als de klager meent geen voldoening gekregen
te hebben, kan hij een beroep instellen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij,
die het bezwaar beoordeelt. De sociale verhuurder staat in voor de uitvoering van de beslissing
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.
Het Waalse Gewest kent een regeling waarbij de kandidaat-huurder en de huurder die zich
geschaad achten door een beslissing van een sociale verhuurder een klacht kunnen indienen bij
de sociale verhuurder863. Op voorwaarde dat eerst een klacht werd ingediend bij de sociale
verhuurder kan bijkomend een klacht worden ingediend bij de Chambre de recours bij de
Waalse Huisvestingsmaatschappij tegen vier categorieën van beslissingen (weigering als
kandidaat-huurder; weigering van toewijzing; huurprijsbetwisting; betwisting over toewijzing in
geval van mutatie)864. De mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Chambre de recours is dus
minder ruim dan het algemene klachtrecht bij de sociale verhuurder zelf.
Het hier voorgestelde systeem bevat evenwel een trap extra, nl. beroep bij de sociale verhuurder,
vervolgens de toezichthouder en tot slot het beroepscomité. Het is de bedoeling dat het
beroepscomité enkel uitspraak moet doen over de principiële gevallen en dat de beoordelingen
van de toezichthouder zich conformeren aan de beslissingen van het beroepscomité.
Discussiepunten waarin het beroepscomité al standpunt heeft ingenomen865, dienen dan in
principe niet meer voorgelegd te worden. Het uitsluiten van de toezichthouder als trap is niet
aangewezen, aangezien dan het beroepscomité te veel dossiers zal krijgen.

3. CONCLUSIE
456.
Op basis van de bespreking van de rechtsbescherming voor de (kandidaat-)huurder en
de bedenkingen daarbij kunnen we voorstellen om een gedifferentieerde vrijheden te voorzien
voor de sociale verhuurder waarbinnen hij binnen zijn opdracht van algemeen belang en vanuit
het grondrecht op wonen invulling kan geven. Hieraan kan dan best een getrapt
toezichtssysteem worden gekoppeld, op basis waarvan de (kandidaat-)huurder die zich
geschaad voelt bezwaar kan aanvoeren en waarbij zowel de (kandidaat-)huurder als de
verhuurder hun standpunten kunnen uiteenzetten.
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BIJLAGE 2: VERGELIJKING VLAAMSE, BRUSSELSE EN WAALSE SOCIAAL HUURSTELSEL
Omwille van de leesbaarheid van het schema, worden bepaalde regels vereenvoudigd weergegeven.

1. Toepassingsgebied
1.1. Sociale huurwoning

Vlaamse Gewest
VMSW: Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen
SHM: sociale huisvestingsmaatschappij

Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
BGHM: Brusselse gewestelijke
huisvestingsmaatschappij
OVM: openbare
vastgoedmaatschappij

Waalse Gewest
SWL: société wallone du logement
SLSP: société de logement de
service public

Sociale huurwoning: een woning
die
verhuurd
wordt
als
hoofdverblijfplaats door:
- VMSW of SHM
- erkend SVK
- VWF, gemeente of OCMW voor
zover bepaalde subsidies werden
ontvangen.

Sociale woning: de woning die door
de BGHM en de OVM’s te huur
wordt gesteld aan personen met
een bescheiden inkomen en
waarvan de regels voor de
berekening van de huurprijs door
de Regering vastgesteld worden.

Het sociaal huurbesluit is van
toepassing op woningen die
worden beheerd door de SWL of
een SLSP.

Uitzonderingen:
- serviceflats
- woningen van Vlabinvest
- woningen verhuurd aan openbare
besturen of welzijnsorganisaties
- woningen verhuurd aan bepaalde
categorieën

1.2. Sociale huurder

a) de persoon die zich bij de
inschrijving voor een sociale
huurwoning heeft opgegeven als

Woningen van publiekrechtelijke
rechtspersonen, het Woningfonds
van de Brussels Hoofdstedelijk
Gewest,
de
sociale
verhuurkantoren of natuurlijker
personen kunnen met een sociale
woning worden gelijkgesteld.
Zijn geen sociale huurwoning:
ruimten
bestemd
voor
commercieel gebruik of een
openbare dienst, woningen voor
conciërges en garages.
Huurder: de persoon of de
personen die een gezin vormen of
er deel van uitmaken en die een

Het is niet van toepassing op
verhuringen van handelsruimten,
openbare diensten, verhuringen
van sociaal belang, concierges,
garages of parkings.

Locataire: “les membres du ménage
qui sont signataires du bail.”
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2. Het begin van de huur
2.1. Inschrijvingsvoorwaarden

referentiehuurder, en de persoon
die
bij
aanvang
van
de
huurovereenkomst
met
hem
gehuwd is of
wettelijk samenwoont of die bij
aanvang van de huurovereenkomst
zijn feitelijke partner is;
b) de persoon die na de aanvang
van de huurovereenkomst huwt of
wettelijk gaat samenwonen, met de
persoon, vermeld in punt a), en die
de
huurovereenkomst
mee
ondertekent of de feitelijke partner
die
een jaar als huurder als vermeld in
punt c), samenwoont met de
persoon, vermeld in punt a);
c) alle andere personen dan de
personen, vermeld in punt a) en b),
met
uitzondering
van
de
minderjarige
kinderen, die in de sociale
huurwoning
hun
hoofdverblijfplaats hebben, en die
de huurovereenkomst
mee ondertekenen;

huurcontract met de maatschappij
afsluiten.

Op het ogenblik van de inschrijving
moet
de
kandidaat-huurder
aantonen
dat
hij
aan
de
inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Om zich kandidaat te kunnen
stellen bij een OVM waarvan men
reeds huurder was, moet men alle
huurgelden en lasten betaald
hebben en moet men de ruimten
waardig gebruikt hebben; anders
kan de kandidatuur onontvankelijk
worden verklaard (na advies van de

Bijkomende voorwaarden
sociale assistentiewoningen.

voor

Gezin: de persoon die alleen woont
of de personen die dezelfde woning
delen, zelfs indien zij niet in de
betrokken
woning
zijn
gedomicilieerd.

Ménage: “la personne seule ou
plusieurs personnes unies ou non
par des liens de parenté et qui vivent
habituellement ensemble au sens de
l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991
relative aux registres de la
population.”
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sociaal afgevaardigde).
- Meerderjarigheid

- Inkomensvoorwaarde

Meerderjarig zijn, tenzij:
- minderjarig ontvoogd persoon
- minderjarige die zelfstandig
woont met begeleiding
Geïndexeerde bedragen 2015:
- alleenstaande persoon: €23.302
- alleenstaande persoon met
handicap: €25.254
- andere: € 34.951, verhoogd met
€1.954 per persoon ten laste.
Afwijking
mogelijk
indien
kandidaat-huurder is toegelaten tot
collectieve schuldenregeling of in
budgetbegeleiding OCMW zit.

- Patrimoniumvoorwaarde

Indien geen inkomen in het
referentiejaar,
wordt
het
eerstvolgende inkomen genomen.
Indien het inkomen van het
referentiejaar te hoog is, maar in
het jaar van de aanvraag onder de
maximale grens zit, kan dat
inkomen worden genomen.
Geen woning of perceel bestemd
voor woningbouw volledig in volle
eigendom
of
volledig
in
vruchtgebruik hebben.
Uitzondering voor:
- woning in onteigeningsplan
- woning is o/o verklaard
- onaangepaste woning
- woning bewoond door persoon

Geïndexeerde bedragen 2015:
- alleenstaande persoon: €21.374,36
- gezin met één inkomen: €
23.749,31, verhoogd met € 2.035,65
per persoon ten laste
- gezin met twee inkomens: €
27.142,09, verhoogd met € 2.035,65
per persoon ten laste
Indien het inkomen in het
referentiejaar hoger ligt, maar
actueel lager, wordt het actuele
inkomen genomen.

Geïndexeerde bedragen 2013:
In precaire toestand:
- alleenstaande: € 12.900
- gezin: € 17.500
- verhoogd
met € 2.400 per
persoon ten laste
- personen in schuldbemiddeling
Met bescheiden inkomen:
- alleenstaande: € 25.700
- gezin: € 32.100
- verhoogd met € 2.400 per persoon
ten laste
Met gemiddeld inkomen:
- alleenstaande: € 39.900
- gezin: € 48.200
- verhoogd met € 2.400 per persoon
ten laste

Geen onroerend goed dat bestemd
is als woning of dat voor
beroepsdoeleinden
worden
gebruikt, in volle eigendom, in
erfpacht of in vruchtgebruik.
Afwijking
mogelijk
voor
individuele
gevallen
en
in
bijzondere omstandigheden na
advies sociaal afgevaardigde.

Geen woning in volle eigendom of
vruchtgebruik.
Uitzondering voor:
- woning die niet verbeterbaar en
onbewoonbaar is
- specifieke gevallen
- caravan, chalet, afdak dat wordt
bewoond als hoofdverblijfplaats
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met handicap
- woning in zone waar geen
bewoning is toegelaten
- woning die ontruimd moet
worden
owv
renovatiecontract/sociaal beheer
- woning die men zal verliezen owv
faillissement.

- Taalbereidheidsvoorwaarde

- Inburgeringsvoorwaarde

Wat betreft goederen in het
buitenland: verklaring op eer.
Bereid zijn Nederlands aan te leren:
- vereiste niveau Nederlands
- 80% aanwezig op cursus
- intake afgenomen door Huis van
het Nederlands
- inburgeringscontract afgesloten
- attest van EVC
- attest van inburgering
- vrijstelling voor vereiste niveau
Nederlands
- verklaring van uitgeleerdheid door
een centrum voor basiseducatie.
Bereid zijn inburgeringstraject te
volgen (indien van toepassing).:
- attest van inburgering
- attest van vrijstelling
- attest van EVC
- inburgeringscontract
- attest van aanmelding uitgereikt
door het onthaalbureau
- attest van uitstel van aanmelding
- attest van heraanmelding
attest
van
uitstel
van
ondertekening
van
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- Inschrijvingsvoorwaarde

inburgeringscontract.
Ingeschreven zijn in het bevolkingsof vreemdelingenregister (incl.
inschrijving op referentieadres).

Indien men hierover niet beschikt,
kan men aan een OVM de intentie
meedelen om zich kandidaat te
stellen. Datum van mededeling
geldt als uitgangspunt voor
berekening van voorkeurrechten.
Om toegelaten te worden tot een
sociale woning, moet de kandidaathuurder de typehuurovereenkomst
ondertekenen.

- Typehuurovereenkomst
ondertekenen

2.2. Inschrijvingsregister
- Algemeen

- Actualisatie van het register

Minstens één gezinslid moet
ingeschreven
zijn
in
het
bevolkingsof
vreemdelingenregister of beschikt
over een bewijs dat een aanvraag
werd
ingediend
bij
de
Regularisatiecommissie
(Regularisatiewet 1999).

Elke verhuurder houdt een register
bij.
De kandidaat-huurder ontvangt een
inschrijvingsbewijs.
Een SHM deelt mee dat de
kandidatuur
kan
worden
doorgegeven aan een andere SHM.
De kandidaat-huurder heeft een
recht op inzage in het register.

Het register wordt minstens om de

De inschrijving gebeurt aan de
hand
van
een
formulier
“huuraanvraag van een sociale
woning”. Een kandidatuur van
iemand
die
aan
de
toelatingsvoorwaarden voldoet via
het formulier mag niet geweigerd
worden.
De kandidaat-huurder kiest een
referentiemaatschappij en kan
andere OVM’s kiezen waarbij hij
zich in tweede lijn wil laten
inschrijven.
Om de twee jaar vraagt de OVM

Elke verhuurder houdt een register
bij.
De inschrijving gebeurt aan de
hand van een uniek formulier.
Men is automatisch kandidaat bij
alle SLSP’s in de opgegeven
gemeenten.

Tussen 15 december en 15 januari
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twee jaar geactualiseerd.

Keuzemogelijkheid
kandidaat-huurder

- Gezinshereniging

- Schrapping

door

om schriftelijke bevestiging van de
kandidatuur.

stuurt de SLSP de kandidaathuurder een brief met verzoek de
kandidatuur te vernieuwen.
De kandidaat-huurder moet zijn
kandidatuur vernieuwen voor 15
februari.
De SLSP weigert de vernieuwing
wanneer de kandidaat niet meer
voldoet
aan
de
toelaatbaarheidsvoorwaarden.
De kandidaat-huurder moet de
gemeenten opgeven waarvoor hij
kandidaat is (max. 5 gemeenten –
min. 5 deelgemeenten of wijken) en
deze
rangschikken
volgens
voorkeur.
De kandidaat kan ook zijn
voorkeur opgeven voor een woning
of appartement, met garage en/of
tuin.

Valse verklaring bij de inschrijving
leidt tot schrapping. De geschrapte
kandidaat mag zich gedurende zes
maanden niet opnieuw inschrijven.

Een kandidaat die twee maal
weigert, wordt geschrapt.
De SLSP kan beslissen om bij een
tweede
weigering
niet
te
schrappen,
indien
de
voorkeurgemeente of bijkomende

De kandidaat-huurder kan het type,
de ligging en de maximale huurprijs
opgeven. Deze voorkeur mag niet
leiden tot een te beperkte keuze
(uitzondering voor mantelzorg en
een sociale assistentiewoning).

De kandidaat-huurder deelt op het
ogenblik van de inschrijving mee
voor welke personen een aanvraag
tot
gezinshereniging
werd
ingediend of zal worden ingediend.
Bij de toewijzing zal met deze
personen
rekening
worden
gehouden (niet van toepassing op
SVK’s).
Schrapping is mogelijk in 7
gevallen:
- aanbod aanvaard
- bij de actualisering niet meer
voldoen
aan
de
inkomensvoorwaarde

Indien

de

kandidaat-huurder
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- op moment van mogelijke
toewijzing niet meer voldoen aan
de toelatingsvoorwaarden
- foutieve verklaringen van de
kandidaat-huurder
- op verzoek van kandidaat-huurder
- bij tweede ongegronde weigering
(bij SVK’s worden minpunten
toegekend)
- bij tweede maal niet reageren bij
actualisering inschrijvingsregister.
Bijzondere
regeling
indien
kandidaten die zich samen hebben
ingeschreven, beslissen om zich
niet langer samen kandidaat te
stellen.

2.3. Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden
dezelfde
als
inschrijvingsvoorwaarden.

binnen de twee maanden na
aanvraag om bevestiging niet
reageert, wordt hij geschrapt.
De kandidaat-huurder wordt ook
geschrapt indien hij niet meer
voldoet
aan
de
toelatingsvoorwaarden.
Indien de kandidaat-huurder een
aanbod
weigert,
moet
zijn
kandidatuur worden geschrapt.
De kandidaat-huurder kan een
aanbod weigeren zonder geschrapt
te worden in 9 gevallen, bv.
gebrekkige woning, een woning
zonder basiscomfort of wanneer de
huur en toelagen de financiële
draagkracht
van
het
gezin
overschrijden.
De kandidaat-huurder kan tegen
elke beslissing tot schrapping
beroep indienen bij de OVM.

voorkeur
van
appartement/huis/tuin/garage niet
gerespecteerd werd.
Bij een derde weigering wordt de
kandidaat sowieso geschrapt.
Een geschrapte kandidaat kan zich
gedurende de eerste zes maanden
niet opnieuw inschrijven.
Een weigering om de SLSP te
machtigen om informatie op te
vragen of een onjuiste of
onvolledige
verklaring
leidt
eveneens tot de schrapping.

zijn
de

Een onroerend goed dat niet
meetelt
voor
de
patrimoniumvoorwaarde,
moet
binnen het jaar vervreemd worden
(verlenging om gegronde redenen
mogelijk).
Nieuwe aftoetsing van taal- en
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inburgeringsvoorwaarde.
2.4. Toewijzing van de woning
- Algemeen

Toewijzing gebeurt door
beslissingsorgaan
van
verhuurder.

het
de

Toewijzing gebeurt door de raad
van bestuur of de dienst die
daarvoor wordt aangewezen.

Toewijzing houdt steeds rekening
met de rationele bezetting van de
woning. De rationele bezetting
wordt
vastgelegd
door
de
verhuurder
in
het
interne
huurreglement.

Om geschikt te zijn voor verhuring
in functie van de samenstelling van
het gezin, wordt volgende woning
toegewezen:
- één slaapkamer voor een
alleenstaande of voor een gehuwd
of samenwonend koppel
- twee slaapkamers voor een
gehuwd of samenwonend koppel
waarvan één van de leden
gehandicapt is (voor zover daar om
verzocht werd)
- bijkomende slaapkamer per kind.
Voor twee kinderen van hetzelfde
geslacht die jonger zijn dan 18 jaar
of twee kinderen van verschillend
geslacht die beide jonger zijn dan
12 jaar volstaat één slaapkamer,
indien zij niet gehandicapt zijn
- bijkomende slaapkamer voor
persoon of koppel dat deel
uitmaakt van het gezin
- twee slaapkamers voor een koppel
zonder kinderen waarvan beide
leden jonger zijn dan 35 jaar (voor
zover daar om verzocht werd).

Er wordt rekening gehouden met
kinderen in co-ouderschap of
kinderen die verblijfsrecht hebben,
tenzij de kandidaat-huurder hier
aan verzaakt.
Indien de gezinshereniging nog niet
heeft
plaatsgevonden,
wordt
toegewezen op basis van de actuele
grootte van het gezin (met
voorrang
voor
mutatie
bij
gezinshereniging).
Afwijking van rationele bezetting
mogelijk:
- bij tijdelijke herhuisvesting owv
renovatie
- indien moet geherhuisvest worden
omdat de gehuurde woning
onaangepast is aan het aantal
effectieve bewoners.

Afwijking van rationele bezetting
mogelijk mits eensluidend advies

Toewijzing gebeurt
toewijzingscomité.

door

het

Er wordt steeds een aangepaste
woning toegewezen:
- één kamer voor een alleenstaande
- één kamer voor een koppel
- een bijkomende kamer voor een
koppel waarbij één van de leden
ouder dan 65 jaar is of wanneer een
alleenstaande ouder dan 65 jaar is
- een bijkomende kamer voor een
koppel waarvan één van de leden
gehandicapt is of in geval van
gemotiveerde beslissing door SLSP
- voor kinderen:
* één kamer voor een enkel kind
* twee kamers voor twee kinderen
van hetzelfde geslacht indien ouder
dan 10 jaar en minstens vijf jaar
verschil
* twee kamers voor twee kinderen
van een ander geslacht indien één
van hen ouder dan 10 jaar
* één kamer voor een gehandicapt
kind.
Er wordt rekening gehouden met
kinderen in co-ouderschap.
Afwijking van rationele bezetting
mogelijk mits motivering van het
toewijzingscomité:
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van de sociaal afgevaardigde in het
voordeel van de kandidaat-huurder
voor zover daar om verzocht werd.
Om de verhuis naar een aangepaste
woning te bevorderen, wordt bij
verhuis van een onaangepaste naar
aangepaste woning de huur de
eerste drie maanden verminderd
met in totaal € 678,41.

- Toewijzing bij overmacht

Versnelde toewijzing:
- indien gebaseerd op bijzondere
omstandigheden van sociale aard
- op vraag van een OCMW of
welzijnsorganisatie (dit is beperkt
tot 5% van het totaal aantal
toewijzingen en geldt niet voor
SVK’s).

De raad van bestuur kan voor
individuele gevallen en onder
buitengewone
en
dringende
omstandigheden afwijken van het
standaardregime na akkoord van
de sociaal afgevaardigde.
Bij ongunstig advies van de sociaal
afgevaardigde kan de OVM het
dossier voorleggen aan de BGHM.
Aantal versnelde toewijzingen mag
maximaal 40% bedragen van het
aantal toewijzingen van jaar
voordien.

- indien de samenstelling van het
gezin een woning met minstens vijf
kamers vereist en het gezin een
afwijking heeft gevraagd
- indien het gezin aanvaardt dat
voor twee kinderen van hetzelfde
geslacht van meer dan tien jaar en
met minstens vijf jaar verschil maar
één kamer wordt voorzien
- in uitzonderlijke gevallen met
eensluidend advies van de SWLcommissaris
- bij collectieve woningen met
eensluidend advies van de SWLcommissaris
In de eerste twee gevallen mag het
gezin geen mutatie aanvragen
gedurende de eerste drie jaar van
de huur.
Op basis van een gemotiveerde
beslissing, met eensluidend advies
van de SWL-commissaris kan
worden
afgewezen
van
de
toewijzingsregels:
- in geval van overmacht,
geattesteerd door de burgemeester
- om redenen van sociale urgentie
of sociale cohesie (max. 10% van
alle toewijzingen in een gemeente
per kalenderjaar).
Het percentage van 10% kan
verhoogd worden tot 15% en 20%
indien de gemeente over veel
sociale woningen beschikt.
De verdeling tussen voorrang
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- Mutatieaanvragen

- Eerste toewijzingssysteem
(VMSW en SHM’s)

omwille van sociale urgentie en
omwille van sociale cohesie is 2/3 –
1/3 (of 1/2 – 1/2 indien de gemeente
beschikt
over
20%
sociale
woningen).
Er is een afzonderlijk register voor
mutatie-aanvragen met enerzijds
mutaties die voorrang hebben op
nieuwe toewijzingen en mutaties
die geen voorrang hebben op
nieuwe toewijzingen.

Een mutatie wordt behandeld als
een nieuwe inschrijving (incl.
inschrijvingsvoorwaarden).
Indien een voorrang van toepassing
is, geldt de inkomensvoorwaarde
niet.

Standaardvoorrangsregels:
1° toewijzing van een aangepaste
woning of sociale assistentiewoning
aan een persoon met handicap of
beperking
of
iemand
die
ingeschreven is voor een sociale
assistentiewoning
2° toewijzing aan zittende huurder
in een onaangepaste woning
3° toewijzing aan een zittende
huurder van een niet aangepaste
woning aan een persoon zonder
handicap of beperking
4° toewijzing na gegrond verhaal
5°
toewijzing
na
sociaal
beheersrecht
of
renovatieovereenkomst

Standaardregime:
Absolute
voorrang
voor
kandidaat-huurder die gelijk kreeg
na beroep tegen toewijzing.
- Absolute voorrang voor huurders
die een onaangepaste woning
betrekken (op voorwaarde dat ze
ten minste twee jaar huurder zijn
en hun huurdersverplichtingen
nakomen)
Voorrang
op
basis
van
voorkeurrechten:
* Onbewoonbaarverklaring: vijf
voorkeurrechten
* Persoon wiens huurovereenkomst
vroegtijdig werd beëindigd zonder
zijn fout: twee voorkeurrechten

Na twee weigeringen wordt men
geschrapt uit het register voor
mutatie-aanvragen.
Een geschrapte kandidaat kan zich
gedurende de eerste zes maanden
niet opnieuw inschrijven.
Voorrangspunten:
Aan de kandidaat-huurders kunnen
voorrangspunten
worden
toegekend:
- op basis van de woonst van de
kandidaat-huurder (max. 5)
- op basis van de persoonlijke
situatie van de kandidaat-huurder
(max. 5)
Punten uit elke categorie kunnen
gecombineerd worden; niet binnen
dezelfde categorie (dus in totaal
max. 10).
Bijkomend
wordt
een
punt
toegekend per jaar op de wachtlijst
(max. 6).
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6° toewijzing aan zittende huurder
die woont in een niet rationeel
bezette woning
7° toewijzing aan gezin na
gezinshereniging
8° toewijzing aan persoon uit een
constructie niet bestemd voor
bewoning
9° toewijzing aan persoon uit een
onbewoonbaar verklaarde woning
artikel 135 N.Gem. of een o/overklaarde woning volgens VWC
met specifieke voorwaarden
10° toewijzing aan persoon uit
onteigende woning
11° toewijzing aan ontvoogde
minderjarige.
Optionele voorrangsregels:
Op te nemen in het intern
huurreglement.
1° toewijzing aan persoon die in de
periode van zes jaar voor de
toewijzing minstens drie jaar
inwoner is of was van de gemeente
waar de woning ligt
2° toewijzing aan persoon die in de
periode van zes jaar voor de
toewijzing minstens drie jaar
inwoner is of was van een gemeente
van het werkingsgebied
3° toewijzing aan persoon die nog
geen huurder bij een SHM is.
Toewijzing verloopt vervolgens via

* Slachtoffer van overmacht,
natuurlijke of sociale ramp die
onvoorzien verlies van de woning
tot
gevolg
heeft:
twee
voorkeurrechten
* Alleenstaande ouder: twee
voorkeurrechten
* Gezin met één gehandicapte
persoon: twee voorkeurrechten
* Persoon die een woning verlaat
die
het
behoud
van
de
gezinseenheid in gevaar brengt:
twee voorkeurrechten
* Huurder die sedert twee jaar een
onaangepaste woning van een
andere
OVM
betrekt:
twee
voorkeurrechten
* Per persoon in het gezin ouder
dan 60 jaar: een voorkeurrecht
*
Per
krijgsgevangene,
oorlogsinvalide,
weduwe/weduwnaar ervan: een
voorkeurrecht
* Gezin met kind van maximum zes
jaar dat aangetast is door klinisch
vastgestelde
loodvergiftiging
waarvan de hoofdoorzaak de
aanwezigheid van oude verf- of
loodschilfertjes in de huidige
woning is: een voorkeurrecht
* Gezin met lid jonger dan 35 jaar
en twee kinderen ten laste: een
voorkeurrecht
* Persoon die geniet van een
huurtoelage die binnenkort zal

Absolute prioriteit:
Voor
kandidaat-huurders
die
gehandicapt zijn of ouder dan 65
jaar, wanneer de woning is
aangepast aan een handicap of
ouderdom.
Quota:
- minstens 30% van de toewijzingen
elk kalenderjaar moet toegewezen
worden aan huurders die een
mutatie-aanvraag
hebben
ingediend.
Indien op deze basis geen 30%
toewijzingen kunnen gebeuren, kan
dit aangevuld worden met nieuwe
toewijzingen.
minstens
50%
van
de
toewijzingen in een gemeente per
kalenderjaar moeten gebeuren aan
mensen in een precaire toestand
- indien de gemeente minstens 5%
sociale huurwoningen telt, kan een
percentage gelijk aan het aandeel
sociale huurwoningen worden
toegewezen aan personen met een
gemiddeld inkomen. In grote
steden worden de voorwaarden nog
verstrengd
- het restant kan worden
toegewezen aan personen met
bescheiden
inkomen
(nog
verminderd
met
het
aantal
versnelde toewijzingen).
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de
chronologie
inschrijvingen.

van

de

vervallen: een voorkeurrecht
- Voorkeurrechten op basis van
anciënniteit:
* eerste jaar op de wachtlijst: een
voorkeurrecht
* elke nieuwe verjaardag: twee
bijkomende voorkeurrechten.
- Voorrang op basis van een
herhuisvestingsplan voor huurders
van
woningen
die
zullen
gerenoveerd worden.
Toewijzing verloopt vervolgens via
de
chronologie
van
de
inschrijvingen.
60% van de jaarlijkse toewijzingen
moet gebeuren aan kandidaathuurders met inkomen dat lager is
dan
85%
van
de
inkomensvoorwaarde.

- Tweede
(SVK’s)

toewijzingssysteem

Absolute voorrangsregels:
1° toewijzing van een aangepaste
woning of sociale assistentiewoning
aan een persoon met handicap of
beperking
of
iemand
die
ingeschreven is voor een sociale
assistentiewoning
2° toewijzing na gegrond verhaal
3°
toewijzing
na
sociaal
beheersrecht
of
renovatieovereenkomst
Optionele voorrangsregel:
Op te nemen in het

intern
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huurreglement.
- toewijzing aan de kandidaathuurder die zelf een aangepaste
woning aanbrengt.

- Afwijkende
toewijzingssystemen

Toewijzing verloopt vervolgens via
een puntensysteem, dat werd
uitgewerkt op basis van woonnood,
kinderlast, actueel besteedbaar
inkomen en mutatieaanvraag van
de zittende huurder (verplicht) en
aantal jaren ingeschreven in het
register en aantal jaren verblijf in de
gemeente of het werkingsgebied
(optioneel).
Gemeenten kunnen een lokaal
toewijzingsreglement opstellen op
basis van:
1° Lokale binding
2° Specifieke doelgroep
3°
Bewaken,
versterken
en
herstellen van de leefbaarheid.
Het reglement moet goedgekeurd
worden door de minister.

Toewijzingsovereenkomst
bij
stijging van het huurpatrimonium:
Indien bij stijging van het
huurpatrimonium de bevolking van
huurders
afwijkt
van
het
gemiddelde
niveau
inzake
inkomsten en samenstelling gezin:
toewijzing op basis van een
programma, goedgekeurd door
BGHM.
Maximaal 40% van de nieuwe
woningen kan toegewezen worden
via het programma.

De
Waalse
Regering
kan
toestemming geven om af te wijken
van de toewijzingsregels van het
sociaal huurbesluit:
- voor toekeninning van woningen
in een wijk waarvoor een
verbeteringsprogramma
werd
uitgewerkt
- in het kader van een specifiek
huisvestingsproject.

Toewijzingsovereenkomst
met
OCMW:
De OVM kan een overeenkomst
van prioritaire toewijzing sluiten
met het OCMW voor maximaal
10%
van
de
beschikbare
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huurwoningen.
De BGHM moet dit goedkeuren.
Toewijzingsovereenkomst
met
BGHM:
Indien de inkomenscoëfficiënt van
een OVM kleiner is dan 1, kan zij
een
toewijzingsovereenkomst
sluiten met de BGHM met
verhoogde inkomensgrens.
De Brusselse Regering moet dit
goedkeuren.
De toewijzingsovereenkomst komt
in de plaats van de standaard
toewijzingsregels.
- Preventieve
toewijzing

weigering

tot

Een
kandidaat-huurder
kan
gemotiveerd geweigerd worden:
- indien de huurovereenkomst werd
beëindigd omwille van ernstige en
blijvende tekortkoming
- indien wordt aangetoond dat de
huurder ernstig of blijvend zijn
verplichtingen niet is nagekomen
- indien de huurovereenkomst werd
beëindigd wegens wanbetaling en
nog niet alle schulden werden
betaald (indien de huurder is
toegelaten tot de collectieve
schuldbemiddeling en er een
aanzuiveringsregeling
werd
opgesteld, kan de toewijzing niet
geweigerd worden – indien de
huurder in budgetbegeleiding zit,
kan enkel geweigerd worden indien
minder dan 75% van de schulden

Alvorens toe te wijzen, kan het
toewijzingscomité een huurder met
schulden bij een SLSP een
aanzuiveringsplan
en
een
proefperiode opleggen.
Bij niet-aanvaarding kan de woning
niet worden toegewezen.
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werd afbetaald)
- indien de verhuurder kan
aantonen dat de kandidaat-huurder
een ernstige bedreiging vormt voor
de fysische of psychische integriteit
van de bewoners.

- Huurovereenkomst

Als alternatief voor een weigering,
kan de verhuurder toewijzen onder
voorbehoud van het afsluiten van
een begeleidingsovereenkomst met
een
welzijnsof
gezondheidsvoorziening.
Op
basis
van
typehuurovereenkomst voor SHM’s
enerzijds – SVK’s anderzijds.

Op
basis
typehuurovereenkomst: model
bepaalde
duur,
model
onbepaalde duur, model
renovatiehuurovereenkomst.

van
van
van
van

De SLSP ontvangt de huurders
vooraleer ze de woning betrekken
en
geeft hen
alle nuttige
informatie.
Naast de huurovereenkomst moet
ook een “Charte des sociétés et des
locataires” ondertekend worden.
Op
basis
van
typehuurovereenkomst.

- Plaatsbeschrijving

2.5. Verhaal

Plaatsbeschrijving opgesteld door
de verhuurder: maximaal €32 voor
de huurder (geïndexeerd bedrag
2014).
Plaatsbeschrijving opgesteld door
deskundige aangesteld door de
vrederechter: de huurder betaalt de
helft van de kosten.
Kandidaat-huurder
die
zich
benadeeld acht, kan verhaal
instellen bij de toezichthouder.
De toezichthouder beoordeelt de

Zie algemeen beroepsrecht.

een

Zie algemeen beroepsrecht.

258

gegrondheid van het verhaal.
De sociale verhuurder neemt
vervolgens een nieuwe beslissing.
2.6. Verwerving van een bestaande - Indien de woning al een sociale
woning
door
een
sociale woning is, wordt een nieuwe
verhuurder
huurovereenkomst afgesloten met
overgangsbepaling
voor
de
huurprijs.
- Indien de woning nog geen sociale
woning is, krijgt de zittende
huurder
een
sociale
huurovereenkomst
aangeboden
indien hij voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden. Zoniet zal
de
huurovereenkomst
worden
opgezegd
overeenkomstig
de
Woninghuurwet.
3. Uitvoering van de huurovereenkomst
3.1.
Toetreding
tot
de Enkel duurzame bijwoners moeten
huurovereenkomst
toetreden
tot
de
huurovereenkomst.

De SLSP kan elke bewoner die zich
domicilieert in de woning en het
huurcontract niet heeft getekend
een nieuwe huurovereenkomst
laten
ondertekenen
als
coondertekenaar.

Toetreding is enkel mogelijk indien
de toetreder voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden (inkomen
uitgezonderd) en indien de woning
niet onaangepast wordt.
3.2. Verplichtingen van de partijen
3.2.1. Verplichtingen van de
verhuurder

- Onverwijld de te betalen huurprijs
meedelen en een indicatie van de
huurlasten
- De woning laten voldoen aan de
elementaire
woningkwaliteitsvereisten
- De woning onderhouden

- De huurder beschikt over een
recht op toegang tot bepaalde
informatie, te verstrekken door de
OVM.
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3.2.2. Verplichtingen
huurder

van

de

- De verhuurder zorgt voor het
uitvoeren
van
de
basisbegeleidingstaken.
Bijkomend besteedt het SVK
bijzondere aandacht aan de
individuele
begeleiding
en
ondersteuning van de huurders.
Indien de huurder bijkomende
begeleiding nodig heeft, wordt hij
doorverwezen naar het OCMW.
- Sociale huurwoning betrekken en
wijziging van personen die de
woning
duurzaam
bewonen
meedelen aan de verhuurder
In
de
woning
de
hoofdverblijfplaats hebben en er
gedomicilieerd zijn
- De huurprijs betalen
- De elementen nodig voor de
huurprijsberekening meedelen als
de verhuurder er om verzoekt
- De woning onderhouden als goed
huisvader
Taalbereidheidsvoorwaarden
vervullen
- Inburgeringsbereidsvoorwaarden
vervullen
- De leefbaarheid niet in het
gedrang brengen
De
eventueel
afgesloten
begeleidingsovereenkomst
respecteren
- Instemmen met verhuis owv
renovatiewerkzaamheden

De
huurder
mag
enkel
aanpassingen doen aan het goed
met voorafgaande en schriftelijke
toelating van de OVM.
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- Instemmen met verhuis indien
een aangepaste woning niet langer
bewoond wordt door een persoon
met een handicap.
Mogelijkheid om de huurder te
laten begeleiden bij het nietnakomen van zijn verplichtingen.

3.2.3. Herstel of renovatie van de
sociale huurwoning

Zie ook typehuurovereenkomst.
Algemeen:
- de verhuurder moet de huurders
informeren over geplande werken
- de huurder moet werken in zijn
woning
tolereren
zonder
huurprijsvermindering, tenzij de
herstellingen
langer
dan
40
kalenderdagen duren.
Herhuisvesting:
- de huurder stemt in met
herhuisvesting als de verhuurder
dat
noodzakelijk
acht
owv
renovatiewerkzaamheden
- tijdens de herhuisvesting mag de
huurprijs niet hoger liggen
- na renovatie is de huurder
verplicht naar de woning terug te
keren, tenzij hij die niet rationeel
kan bezetten.
- er kan ook definitief geherhuisvest
worden.

4. De duur van de verhuring
4.1. Algemeen principe

Huurovereenkomst van onbepaalde
duur.

De huurovereenkomst zal vervallen
indien de huurder een onroerend

Een persoon die een sociale woning
toegewezen krijgt, beschikt over
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Tenzij de verhuurder zelf maar voor
een kortere periode over de woning
beschikt.
Ontbinding van rechtswege:
- overlijden laatste huurder a of b
- opzeg of vertrek door laatste
huurder a of b
- nieuwe huurovereenkomst bij
zelfde verhuurder.
Respijttermijn voor overblijvende
huurder c: zes maanden.
Door de verhuurder verlengbaar tot
maximaal
vijf
jaar
om
billijkheidsredenen.

goed bestemd als woning of
gebruikt voor beroepsdoeleinden
verwerft, tenzij OVM toestemming
geeft.
- Huurovereenkomsten aangegaan
vóór 1 januari 2013 zijn van
onbepaalde duur.
- Huurovereenkomsten aangegaan
na 1 januari 2013 zijn voor een
bepaalde duur van 9 jaar gesloten.
Uitzondering:
*
huurovereenkomst
met
gehandicapten
* huurovereenkomst met een
persoon die op het ogenblik
waarop de huurovereenkomst
ingaat minstens 65 jaar is.
Voor de huurovereenkomsten van
bepaalde duur:
- na acht jaar wordt het inkomen
nagegaan
* de huurovereenkomst wordt
opgezegd tegen het einde van het
negende jaar wanneer de huurder
een inkomen heeft van 150% de
inkomensvoorwaarde
* de huurovereenkomst wordt
automatisch verlengd voor drie jaar
wanneer het inkomen onder de
grens van 150% blijft
*
indien
tijdens
de
opzeggingstermijn het inkomen
buiten de wil van de huurder

een recht van bewoning van negen
jaar. Dit recht van bewoning
eindigt:
- indien de huurder niet meer
voldoet aan de voorwaarden van
inkomen
en
de
patrimoniumvoorwaarde
- indien de huurder valse
verklaringen aflegde over de
samenstelling van het gezin of de
elementen om de huurprijs te
berekenen
- indien de samenhangende
begeleidingsovereenkomst wordt
ontbonden
indien
de
huurder
de
typehuurovereenkomst
of
het
reglement van inwendige orde niet
nakomt.
Indien
de
sociale
huurovereenkomst
niet wordt
opgezegd door de SLSP, wordt de
huurovereenkomst verlengd voor
een nieuwe periode van negen jaar.
Op de 1ste januari die volgt na een
driejarige periode kan de SLSP de
huurovereenkomst opzeggen (met
opzeggingstermijn
van
zes
maanden):
- indien de huurder niet voldoet
aan de patrimoniumvoorwaarde
- indien de woning minstens 4
kamers heeft en niet meer
aangepast is aan de samenstelling
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opnieuw onder de grens van 150%
zakt, kan de huurder dit laten
weten aan de BGHM
- na acht jaar wordt de
gezinssamenstelling nagegaan
* indien het gezin een bovenmatige
woning betrekt, dient de OVM het
gezin een nieuwe woning voor te
stellen
* het gezin mag de nieuwe woning
enkel weigeren indien deze niet
binnen dezelfde gemeente of
binnen een straal van 5km. ligt of
indien de nieuwe huurprijs 15%
hoger is
*
zoniet
wordt
de
huurovereenkomst opgezegd tegen
het einde van het negende jaar
* voor de nieuwe woning wordt een
nieuwe
huurovereenkomst
afgesloten voor een periode van
drie jaar
*
indien
het
gezin
geen
bovenmatige
woning
betrekt,
wordt
de
huurovereenkomst
automatisch verlengd voor drie jaar
- op het einde van het tweede jaar
van elke verlenging vindt een
nieuwe controle naar inkomen en
gezinssamenstelling plaats
- indien de huurder tijdens de
huurovereenkomst wordt erkend
als gehandicapte, wordt hem een
huurovereenkomst van onbepaalde
duur voorgesteld.

van het gezin, tenzij de huurder
ouder is dan 70 jaar
- indien de woning werd
ontworpen voor personen ouder
dan 65 jaar, personen met een
handicap of voor studenten, de
huurder geen oudere, gehandicapte
of student is en een aanvraag werd
ingediend voor een dergelijke
woning.
In de twee laatste gevallen moet de
SLSP een nieuwe woning aanbieden
in dezelfde gemeente voor de
resterende
duur
van
het
bewoningsrecht.
De huurder mag een maal
weigeren.
De verhuurder kan op het einde
van een negenjarige periode de
huurovereenkomst
opzeggen
indien inkomsten van de huurder
te hoog zijn (opzeggingstermijn
van zes maanden).
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4.2. Opzegging door de huurder

4.3. Opzegging door de verhuurder

De huurder kan te allen tijde de
huurovereenkomst opzeggen.
Opzeggingstermijn:
- geen indien nog andere huurders
a of b
- drie maanden indien geen andere
huurders a of b
- één maand indien geen andere
huurders a of b en verhuis naar
woonzorgcentrum.
Op basis van de VWC:
- indien huurder niet meer voldoet
aan
patrimoniumvoorwaarde
(opzeggingstermijn zes maanden)
- bij ernstige of blijvende
tekortkoming van de verplichtingen
van de huurder (opzeggingstermijn
drie maanden).
Bemiddeling van het OCMW moet
aangevraagd worden indien het
inkomen van de huurder dan 16.200
euro bedraagt (te indexeren).
Bijkomende opzeggingsgronden op
basis van KSH:
- Indien de huurder wegens
onjuiste of onvolledige verklaringen

De Brusselse Regering moet
begeleidingsmaatregelen uitwerken
voor personen van wie de
huurovereenkomst
wordt
opgezegd.
De
huurder
kan
de
huurovereenkomst op elk ogenblik
opzeggen
met
een
opzeggingstermijn
van
drie
maanden.

Opzegging door de verhuurder:
- bij onjuiste aangifte over
onroerend
bezit
bij
kandidaatstelling
- bij gemotiveerde aangetekende
brief.
De weigering te verhuizen naar een
aangepaste woning voorzien van
gelijkaardig
comfort,
gelegen
binnen de gemeente of in een
straal van 5km., met een huurprijs
die < 15% hoger ligt, kan leiden tot
opzegging door de verhuurder
(opzeggingstermijn 6 maanden).

De
huurder
kan
de
huurovereenkomst opzeggen met
een opzeggingstermijn van drie
maanden.

De
verhuurder
kan
de
huurovereenkomst op elk moment
opzeggen
met
een
opzeggingstermijn van minstens
drie maanden:
- indien de huurder valse
verklaringen aflegde over de
samenstelling van het gezin of de
elementen om de huurprijs te
berekenen
indien
de
huurder
de
typehuurovereenkomst
of
het
reglement van inwendige orde niet
nakomt
- indien de samenhangende
begeleidingsovereenkomst wordt
ontbonden.
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voordelen heeft verkregen of
onrechtmatig tot de woning werd
toegelaten.
- Indien voorzien in het intern
huurreglement: indien de huurder
voor het derde jaar op rij de
basishuurprijs van de woning zal
betalen én het inkomen voor het
derde jaar op rij minimaal gelijk is
aan
het
dubbele
van
de
inkomensgrens.
Alternatief voor opzegging:
- doorverwijzing naar welzijns- of
gezondheidsvoorziening
voor
begeleiding
doorverwijzing
naar
onthaalbureau bij inbreuken op
inburgeringsverplichting.
5. Financiële aspecten van de huur
5.1. Huurprijs
- SHM’s

De verhuurder informeert de
huurder jaarlijks over de manier
waarop
de
huurprijs
wordt
berekend en geeft daarbij de
noodzakelijke toelichting.
De huurprijs is gelijk aan:
- 1/55 van het in aanmerking
genomen inkomen
verminderd
met
de
patrimoniumkorting
- verminderd met de gezinskorting
- verrekend met de korting op de
onroerende voorheffing.

Bij elke herziening van de huurprijs
moet de OVM het bedrag ervan
meedelen aan de huurder.

De verhuurder bezorgt aan de
huurder een fiche met daarop de
berekening van de huur.

De huurprijs is gelijk aan de
basishuurprijs
vermenigvuldigd
met de coëfficiënt van het
inkomen.

De huurprijs is gelijk aan 40% van
de basishuurprijs + inkomen
vermenigvuldigd
met
een
coëfficiënt.
Er is een vermindering van €6 per
kind ten laste.

De basishuurprijs is een bedrag
berekend op basis van een
percentage van de geactualiseerde
kostprijs van de woning dat tussen
3% en 10% ligt. Het totaal van alle

De huur mag niet minder zijn dan
12% van het inkomen.
De huur mag niet meer zijn dan
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Grensbedragen:
- de marktwaarde van de woning is
de maximale huurprijs
- de huurprijs kan niet lager zijn
dan
de
minimale
huurprijs
(vastgelegd op basis van de
marktwaarde van de woning).
Patrimoniumkorting: bepaald op
basis van de marktwaarde van de
woning.
Gezinskorting: € 15 per persoon ten
laste.
Energiecorrectie: indien de woning
beter of slechter presteert dan de
instructies van de VMSW bij
ontwerp van sociale woningen.
De huurprijs wordt jaarlijks op 1
januari aangepast aan het inkomen
van de huurder.
Tussentijdse
aanpassingen
gebeuren:
- als een huurder overlijdt of uit de
huurovereenkomst wordt geschrapt
- als het gemiddelde inkomen van
de
huurder
gedurende
drie
maanden 20% is gedaald
- als personen met inkomen
toetreden tot de huurovereenkomst
- als de huurder met pensioen gaat
(tenzij
dit
huurprijsverhoging
veroorzaakt)
- als de basishuurprijs wordt

basishuurprijzen ligt tussen 4,30%
en 6% van de waarde van het
patrimonium van de OVM. De
OVM kan de basishuurprijs
jaarlijks aanpassen.
De coëfficiënt van de inkomsten
wordt verkregen door het inkomen
te delen door het referentieinkomen.
Er is een vermindering op basis van
het aantal kinderen ten laste:
- 5% van de basishuurprijs voor 1
kind ten laste
- 10% van de basishuurprijs voor
twee kinderen ten laste
- 20% van de basishuurprijs voor
drie kinderen ten laste
- 30% van de basishuurprijs voor
vier kinderen ten laste
- 40% van de basishuurprijs voor
vijf kinderen ten laste
- 50% van de basishuurprijs voor
zes of meer kinderen ten laste.
Er is een vermindering van 20%
van
de
basishuurprijs
per
gehandicapte volwassene in het
gezin.
Er gelden bepaalde grenzen bij het
bepalen van de huurprijs:
- niet lager zijn dan de helft van de
basishuurprijs
met
bepaalde
minima

20% van het inkomen of de
normale huurwaarde.
De basishuurprijs wordt berekend
op basis van de geactualiseerde
waarde, vermenigvuldigd met een
percentage tussen 2 en 10. Het
totaal van alle basishuurprijzen
bedraagt 6% van de waarde van het
patrimonium van de SLSP.
De coëfficiënt wordt jaarlijks
vastgesteld voor elke SLSP voor alle
huurders op basis van de methode
in bijlage 1 bij het besluit.
De huurprijs wordt verhoogd
indien de woning onderbezet is,
tenzij de huurder gehandicapt is of
een mutatie heeft aangevraagd:
- 25 euro voor één extra kamer
- 60 euro voor twee extra kamers
- 100 euro voor drie extra kamers
- 150 euro voor vier extra kamers of
meer.
De huurprijs wordt jaarlijks op 1
januari aangepast op basis van het
inkomen van de huurder, de
basishuurprijs en de coëfficiënt.
Tussentijdse
aanpassingen
gebeuren:
- als de samenstelling van het gezin
wijzigt
- als het inkomen minstens 15%
stijgt of daalt.
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vervangen.
De marktwaarde wordt om de
negen jaar aangepast.
Vervroegde aanpassing is mogelijk:
- indien de marktwaarde met 5% is
gedaald
- indien de marktwaarde met 10% is
gestegen
ten
gevolge
van
werkzaamheden die op kosten van
de verhuurder zijn uitgevoerd.
Een
onderbezettingsvergoeding
werd voorzien in het KSH, maar
werd nog niet effectief ingevoerd.
Een energiecorrectie werd voorzien
in het KSH, maar werd nog niet
effectief ingevoerd.

- in geen geval lager dan € 84,82
per maand.
- niet hoger dan 20% van het
inkomen wanneer het inkomen
lager is dan het referentie-inkomen
- niet hoger dan 22% van het
inkomen wanneer het inkomen
hoger is dan het referentieinkomen en lager dan het
toelatingsinkomen
- niet hoger dan de normale
huurwaarde.

De huurder is verplicht om elke
wijziging in de gezinssamenstelling
en een stijging of daling van de
huur met minstens 15% door te
geven aan de verhuurder, zodat de
huur herberekend kan worden.

Er geldt een bijkomend bedrag
omwille van een bovenmatige
woning
(vanaf
de
tweede
overtollige slaapkamer) van 4% van
het inkomen.
Dit bedrag wordt niet aangerekend:
- voor slaapkamers niet groter dan
6m²
- indien de huurder ouder dan 70
jaar is
indien
de
huurder
een
mutatieaanvraag
naar
een
aangepaste
woning
heeft
ingediend.
Er geldt een toeslag indien de
huurder een passiefwoning of lage
of
zeer
lage
energiewoning
bewoont.
Er geldt een solidariteitsbijdrage
voor huurders met een inkomen
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hoger dan het toegangsinkomen.
De huurprijs wordt jaarlijks op 1
januari aangepast aan het inkomen
van de huurder.
Tussentijdse
aanpassingen
gebeuren:
- als het inkomen minstens 20%
daalt
- als het inkomen daalt doordat de
huurder met pensioen gaat (zelfs
indien de daling minder dan 20%
is)
- als de gezinssamenstelling wijzigt
(zelfs indien de daling minder dan
20% is).
- SVK’s

5.2. Kosten en lasten

De huurprijs van een SVK-woning
is in principe dezelfde als de
huurprijs die het SVK betaalt aan de
private of publieke verhuurder.
Voor SHM’s: volgens bijlage III bij
KSH.
De verhuurder is verplicht om
jaarlijks een overzicht te bezorgen.

Volgens regeling opgenomen in
sociaal huurbesluit.

Volgens besluit van de Waalse
Regering van 25 februari 1999.
De huurder kan eenmaal per jaar
op de zetel van de SLSP alle
elementen ter berekening van de
kosten en de lasten inkijken.

In principe huurwaarborg volgens
artikel 10 Woninghuurwet.

De
huurder
ontvangt
een
gedetailleerd overzicht van de
afrekening en het nieuwe bedrag
van de provisie.
De huurder heeft het recht om
binnen de maand kennis te nemen
van de bewijsstukken bij elke
afrekening.
In principe huurwaarborg volgens
artikel 10 Woninghuurwet.

Uitzonderingen mogelijk:

In afwijking geldt een minimum-

Voor SVK’s: volgens regels private
huurmarkt.

5.3. Waarborg
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- huurder heeft het recht om de
waarborg
met
maandelijkse
betalingen samen te stellen
- indien voorzien in het intern
huurreglement: de waarborg moet
in handen van de verhuurder
worden gestort.
De huurder heeft ook dan het recht
om de waarborg met maandelijkse
betalingen samen te stellen.
De verhuurder heeft het recht om
bij herhuisvesting of beëindiging
van de huurovereenkomst alle
verschuldigde sommen van de
waarborg af te houden.

5.4. Controle op het inkomen en
sancties

Indien de huurder ervoor kiest om
de waarborg met maandelijkse
betalingen samen te stellen, is hij
een kostenvergoeding van 10 euro
verschuldigd. Hij moet bij aanvang
minstens de helft van de waarborg
betalen en vervolgens de waarborg
binnen 18 maanden samengesteld
hebben.
- De huurder heeft enkel recht op
de sociale korting als hij alle
noodzakelijke informatie bezorgt
aan de verhuurder en deze
informatie niet frauduleus is.
- De huurders is verplicht om de
elementen die nodig zijn voor de
berekening van de huurprijs mee te
delen aan de verhuurder, uiterlijk

en maximumbedrag
huurwaarborg.

voor

de

In afwijking kan het aandeel van de
huurder in de OVM dienen als
huurwaarborg.

De huurder moet jaarlijks alle
gegevens in verband met de
familiale en patrimoniale toestand
van het gezin aan de OVM
verstrekken voor het einde van de
maand die volgt op de maand
waarin hem dat gevraagd werd en
na aangetekende rappel.
Indien er fraude werd gepleegd

De huurder is verplicht binnen de
maand nadat er om werd verzocht
alle informatie te geven die nodig is
om de toelatingsvoorwaarden af te
toetsen en de huurprijs te
berekenen.
Hij is eveneens verplicht om de
SLSP te machtigen alle informatie
op te vragen.
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de laatste dag van de maand die
volgt op het verzoek.
Als de huurder na een rappel in
gebreke blijft, zal hem vanaf 1
januari een huurprijs worden
aangerekend die maximaal gelijk is
aan de basishuurprijs. De huurprijs
wordt opnieuw verminderd met de
sociale korting vanaf de maand
volgend op de maand waarin de
noodzakelijke informatie wordt
bezorgd.

inzake samenstelling van het gezin
of indien bepaalde inkomsten niet
aangegeven werden, kan de OVM
op elk ogenblik de huurprijs
verhogen tot de normale huurprijs,
vermeerderd
met
het
maximumbedrag
van
de
solidariteitsbijdrage.

- De verhuurder verkrijgt toegang
tot
elektronische
informatiedatabanken.
6. Sancties en toezicht
6.1. Sancties huurders

De verhuurder kan de huurprijs
verhogen tot het maximum of de
huurovereenkomst
ontbinden,
indien
de
huurder
geen
toestemming
geeft
om
inkomensgegevens op te vragen,
niet de nodige info bezorgt na
verzoek van de SLSP, valse
verklaringen aflegt of de wijziging
in de gezinssamenstelling of
inkomen niet doorgeeft.
De beslissing wordt genomen door
de RvB van de sociale verhuurder
na advies van de commissaris van
de SWL.

- Administratieve maatregelen
- Administratieve geldboeten

6.2. Rechtsbescherming voor de
(kandidaat-)huurder

- Strafsancties:
- Domiciliefraude
- Verhindering van toezicht
- Verhaal (kandidaat-huurder)
- Klachtrecht bij de sociale
verhuurder zelf + klachtrecht bij
Ombudsman
(op
basis
van
Klachtendecreet
en
Ombudsdecreet)

Elke betrokkene die zich benadeeld
acht, kan beroep instellen binnen
een termijn van 6 maanden bij de
OVM.
Nadien is beroep bij de BGHM
mogelijk.

- Algemeen klachtrecht bij de SLSP
- Beperkte beroepsmogelijkheid bij
de Chambre de recours bij SWL
- Bemiddelaar van het Waalse
Gewest
- Beroepsmogelijkheden moeten
worden vermeld bij elke beslissing.
- Bepaalde beslissingen moeten
formeel gemotiveerd worden.

7. Verhuring buiten sociaal huurstelsel
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Maximaal 1% van het patrimonium
van de verhuurder mag buiten het
sociaal
huurstelsel
worden
verhuurd (verhuur om leegstand te
vermijden in afwachting van
renovatie wordt niet meegerekend).

“Le logement à loyer d’équilibre”
Een aantal woningen wordt door de
SLSP op een lijst geplaatst, die ter
goedkeuring wordt voorgelegd aan
de SWL en de minister, samen met
de voorgestelde huren.

Verhuring
buiten
sociaal
huurstelsel is enkel mogelijk:
- voor de huisvesting van een
bijzondere doelgroep
- voor tijdelijke opvang van
personen in een noodsituatie
(maximaal 6 maanden)
- voor het vermijden van leegstand
in afwachting van renovatie
- voor het onderbrengen van
gemeenschapsvoorzieningen in het
kader van leefbaarheid
- aan huisbewaarders
aan
personen
met
een
ondersteunende
functie
die
leefbaarheid en sociale veiligheid
kunnen bevorderen.

Er wordt een afzonderlijke lijst
aangelegd voor toewijzing.

Niet mogelijk voor SVK’s.

De huur mag niet hoger liggen dan
25% van het inkomen van de
huurder.
“Du logement social étudiant”
Een aantal woningen worden
voorbehouden voor studenten.
Deze worden verhuurd voor een
periode
van
12
maanden
(hernieuwbaar)
volgens
een
afzonderlijke
typehuurovereenkomst.
“Du logement loué aux ménages
victimes de la catastrophe suvernue
à Liège le 27 janvier 2010”
Indien deze gezinnen zich hebben
aangemeld bij het OCMW Luik
voor 15 april 2010 hebben zij
voorrang op toewijzing voor een
periode van zes maanden, éénmaal
verlengbaar. Zij krijgen een
bezettingsovereenkomst en de
huur mag maximaal 20% van hun
inkomen bedragen.
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