
Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 
29bis,§5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale 
huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de versnelde 

toewijzing van het appartement gelegen te  aan  
 

Uitspraak nr. WB 609-01-29-03 

DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE 
ECONOMIE, 

In zake: de sociale huisvestingsmaatschappij  
met zetel gevestigd 

met ondernemingsnummer 
hierna de sociale huisvestingsmaatschappij genaamd. 

I. Voorwerp van het beroep 

Op 31 januari 2012 neemt het directiecomité van de sociale huisvestingsmaatschappij 
de beslissing om het appartement gelegen te versneld 
toe te wijzen aan 

Op 3 februari 2012 vernietigt hierna de toezichthouder genaamd, 
deze beslissing. 

Het beroep ingesteld op 23 februari 2012 strekt tot hervorming van bovenvermelde 
vernietigingsbeslissing van de toezichthouder. 

11. Ontvankelijkheid van het beroep 

De vernietigingsbeslissing van de toezichthouder dateert van 3 februari 2012. 

Op grond van artikel 29bis, §5, van de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij decreet van 
29 april 2011 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, 
moet de sociale huisvestingsmaatschappij binnen de dertig dagen na de vernietiging 
beroep aantekenen. De laatste nuttige dag is 5 maart 2012. Het beroep dateert van 23 
februari 2012, waardoor het tijdig is ingesteld. 



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, 
bepaalt dat het beroep, op straffe van onontvankelijkheid, moet gericht worden aan de 
minister op het adres van de afdeling Woonbeleid. 

Artikel 2, §7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van 
de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het 
besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011, verleent mevrouw Freya Van 
den Bossche de bevoegdheid voor het beleidsveld woonbeleid. 

Het beroep is op het juiste adres en aan de bevoegde minister gericht. 

111. Feiten 

Het directiecomité van de sociale huisvestingsmaatschappij beslist op 31 januari 2012 
om het appartement gelegen te versneld toe te wijzen 
aan 

IV. Onderzoek van de middelen 

Standpunt van de toezichthouder 

De toezichthouder stelt dat de rationele bezetting de eerste absolute voorrangsregel is 
en hiervan niet kan afgeweken worden, ook niet bij een versnelde toewijzing. Op basis 
van het intern huurreglement van de sociale huisvestingsmaatschappij komt  

 niet in aanmerking voor een appartement met 2 slaapkamers. 

Tevens haalt de toezichthouder aan dat niet als kandidaat
huurder is ingeschreven bij de sociale huisvestingsmaatschappij. 

In casu zijn er volgens de toezichthouder geen bijzondere omstandigheden van sociale 
aard, zoals vereist in artikel 24, §1, tweede lid 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, hierna het kaderbesluit Sociale huur genoemd. Het 
feit dat  (huurder categorie d) de woning dient te verlaten 
ingevolge het overlijden van zijn moeder (huurder categorie a) kan niet als een 
voldoende motivering gelden om een toepassing van artikel 24, §1, tweede lid van het 
Kaderbesluit Sociale huur te verantwoorden. 

Standpunt van de sociale huisvestingsmaatschappij 

De sociale huisvestingsmaatschappij stelt dat  voldoet aan de 
voorwaarden om toegelaten te worden tot een sociale woning. Ze haalt aan dat 
betrokkene niet als kandidaat-huurder is ingeschreven bij de sociale 
huisvestingsmaatschappij omdat hij op het ogenblik van de ondertekening van het 
huurcontract minderjarig was, alsook omdat hij het overlijden van zijn moeder en een 
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uithuiszetting niet kon voorzien. Volgens de sociale huisvestingsmaatschappij kan deze 
samenloop van omstandigheden beschouwd worden als bijzondere omstandigheden 
van sociale aard. 

Verder wijst de sociale huisvestingsmaatschappij op een artikel in het Nieuwsblad van 
25 januari 2012 waarin de minister aangeeft dat het absurd is dat een kind dat 
minderjarig was bij de ondertekening van het huurcontract de woning dient te verlaten 
na het overlijden van de ouders terwijl een kind dat meerderjarig was daar zonder 
problemen mag blijven wonen. In een dergelijk geval dient er volgens de sociale 
huisvestingsmaatschappij geen rekening te worden gehouden met de rationele 
bezetting. 

Beoordeling 

De sociale huisvestingsmaatschappij dient de huurovereenkomst op te zeggen aan  
 gezien de moeder van betrokkene overleden is. 

De huurovereenkomst wordt immers overeenkomstig artikel 98, §1, eerste lid van de 
Vlaamse Wooncode van rechtswege ontbonden na het overlijden van de laatste 
huurder vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 34°, a), b), c) van de Vlaamse Wooncode. 

De moeder van valt onder huurderscategorie a, zoals vermeld in 
artikel 2, §1, eerste lid, 34° van de Vlaamse Wooncode. 

 was op het ogenblik van het afsluiten van de huurovereenkomst 
minderjarig en heeft, toen hij meerderjarig werd, het huurcontract niet mee 
ondertekend. Hij valt dus overeenkomstig artikel 73, §2, tweede lid van het Kaderbesluit 
Sociale Huur onder huurderscategorie d, zoals vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 34° 
van de Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 98, §1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode wordt de 
huurovereenkomst niet onmiddellijk beëindigd, doch van rechtswege pas ontbonden de 
laatste dag van de zesde maand die volgt op de datum waarop de verhuurder het 
overlijden van de laatste huurder, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 34°, a), b) en c) 
vernomen heeft, in casu het overlijden van de moeder van betrokkene. 

dient dus ingevolge het overlijden van zijn moeder de sociale 
huurwoning te verlaten na het verstrijken van voormelde termijn. 

Op grond van artikel 24, §1, tweede lid van het Kaderbesluit Sociale Huur kan de 
verhuurder een woning versneld toewijzen, maar deze beslissing moet wel gebaseerd 
zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard. De toezichthouder heeft de 
beslissing tot de versnelde toewijzing o.m. vernietigd omwille van het onvoldoende 
motiveren van de bijzondere omstandigheden van sociale aard. Er wordt door de 
sociale huisvestingsmaatschappij geen bijkomende motivering gegeven in het 
beroepschrift over de omstandigheden die de bijzondere sociale aard kunnen 
aantonen. Het loutere feit dat  minderjarig was op het ogenblik van het 
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ondertekenen van de huurovereenkomst, dat hij niet kon voorzien dat zijn moeder plots 
zou overlijden en dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om een sociale woning 
te huren is onvoldoende om als bijzondere omstandigheden van sociale aard 
beschouwd te worden. 

Op grond van artikel 24, §3 van het Kaderbesluit Sociale Huur kan een versnelde 
toewijzing alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet aan de voorwaarde 
van rationele bezetting. In casu beantwoordt de woning niet aan de voorwaarde van 
rationele bezetting volgens het intern huurreglement van de sociale 
hui svesti ngsmaatschappij. 

dient dus ingevolge het overlijden van zijn moeder de woning te 
verlaten. Het is aangewezen dat hij zich zo snel mogelijk inschrijft voor het huren van 
een sociale woning als hij inderdaad aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, zodat hem 
een woning die wel voldoet aan de voorwaarde van rationele bezetting kan worden 
toegewezen. Voor zover er bijzondere omstandigheden van sociale aard zouden 
kunnen worden aangetoond, kan de sociale huisvestingsmaatschappij met toepassing 
van artikel 24 van het Kaderbesluit Sociale Huur afwijken van de reguliere 
toewijzingsregels en versneld een woning toewijzen aan 

V. Beslissing 

Het beroep van 23 februari 2012, ingesteld door de sociale huisvestingsmaatschappij 
inzake de versnelde toewijzing van het appartement gelegen te 

aan  wordt niet ingewilligd. 

Brussel, 3 0 MAART 2012 

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, 
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