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Actualia Woninghuur 2022

Kristof VANHOVE, Ph.D.

k.vanhove@integra‐advocaten.be

0. Algemeen

• Inwerkingtreding Vlaams Woninghuurdecreet

• 1 januari 2019 

• Uitzondering voor artikel 37 (huurwaarborg).

• Van toepassing op:

• Schriftelijke huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019.
• niet op schriftelijke overeenkomst voor die datum afgesloten
 oude federale recht blijft daarop van toepassing (Woninghuurwet)

• Mondelinge huurovereenkomsten (ongeacht datum)

• Uitzondering: procedureregels (Cass. 21.10.2021) (infra) (ongeacht datum)
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1. Precontractuele info

Art. 4
Precontractuele informatieplichten

– Voor ALLE voor bewoning bestemde goederen (ruimer dan 
hoofdverblijfplaats)

– Beeld totale kostprijs
• ≠ variabele kosten
• ≠ belastingen

– Verstrenging sancties

1. Precontractuele info

Art. 7
Opvragen informatie

• ‘noodzakelijk’

• Vb. identiteit, woonplaats, inkomen

• Niet: gerechtelijk verleden, gezondheidstoestand

• Afdwingbaarheid?
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2. Toepassingsgebied

Art. 5

• Hoofdverblijfplaats

• Roerend en onroerend

3. Vormvereisten

Art. 8
• Schriftelijk

• Bijkomend te vermelden informatie
– Rijksregisternummer
– Maatschappelijke zetel
– Exacte duur van de overeenkomst
– Regeling kosten en lasten
– Verwijzing – geen bijlage – naar vulgariserende toelichting (art. 10)

• Afdwingbaarheid?
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4. Registratie

Art. 11
• Plicht voor verhuurder

• Gevolgen niet‐registratie?
– Geen opzegtermijn/‐vergoeding, wel mededelingsplicht
– Verkrijger treedt van rechtswege in R&P verhuurder (infra):

• Ongeacht uitzettingsbeding huurovereenkomst
• Ongeacht vaste datum huurovereenkomst
• Ongeacht huurder minder dan zes maanden in goed
• Informatieplicht voor verhuurder‐overdrager

5. Plaatsbeschrijving

Art. 9 + 39

• Intredende plaatsbeschrijving
– Regels uit gemene recht overgenomen

– Belangrijke bewijswaarde huurschade!

• Uittredende plaatsbeschrijving
– = intredende beschrijving +  oplijsting schade
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5. Plaatsbeschrijving

• Vred. Merksem 10.05.2022

– Tegensprekelijk karakter: huurder in detentie, 
moet zich maar laten vertegenwoordigen

6. Levering ‐Woningkwaliteit

Art. 12
• Woningkwaliteitseisen ex art. 5 Vlaamse Wooncode

– Zowel bij aanvang als tijdens
– Conformiteitsattest (3m) als vermoeden
– (Voorlopig?) enkel voor onroerende goederen

• Niet‐conformiteit bij aanvang
 Absolute nietigheid
 Bezettingsvergoeding op basis van objectieve huurwaarde
 Vrijgave van de huurwaarborg
 Opleggen van een redelijke respijttermijn aan de bewoner om het goed te verlaten

• Niet‐conformiteit tijdens
 Art. 1184 BW

9

10



6

6. Levering ‐Woningkwaliteit

• Cass. 06.01.2022
1. Krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, Woninghuurwet, zoals hier van toepassing, moet het gehuurde goed, onverminderd
de normen betreffende de woningen, opgesteld door de Gewesten bij het uitoefenen van hun bevoegdheden,
beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
Krachtens het tweede lid van deze bepaling wordt de in het vorige lid voorgeschreven voorwaarde beoordeeld door te
verwijzen naar de staat van het gehuurde goed op het moment dat de huurder in het genot ervan treedt.
Krachtens het zesde lid van deze bepaling heeft de huurder, indien de door de vorige leden voorgeschreven voorwaarden
niet zijn vervuld, de keuze ofwel de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in
overeenstemming te brengen met de vereisten van het eerste lid, ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen
met schadevergoeding.
2. Aangezien artikel 2, § 1, eerste lid, Woninghuurwet uitdrukkelijk ook verwijst naar de normen betreffende de woningen,
opgesteld door de Gewesten bij het uitoefenen van hun bevoegdheden, kan de bijzondere sanctieregeling bepaald in het
zesde lid van deze bepaling ook toepassing vinden ingeval het gehuurde goed bij de aanvang van de huur niet voldoet aan
de gewestelijke woonkwaliteitsnormen.
3. Het middel dat geheel ervan uitgaat dat uit het openbare orde‐karakter van de woonkwaliteitsnormen neergelegd in de
Vlaamse Wooncode, zoals hier van toepassing, voortvloeit dat de rechter, indien hij vaststelt dat de huurwoning bij de
aanvang van de huur niet aan die normen voldeed, ertoe is gehouden om ambtshalve de absolute nietigheid van de
huurovereenkomst op te werpen wegens strijdigheid van het voorwerp of de oorzaak van de huurovereenkomst met de
openbare orde en de huurder niet langer gerechtigd is om te opteren voor de sanctieregeling van artikel 2, § 1,
Woninghuurwet door van de verhuurder de uitvoering van de noodzakelijke werken te vorderen of de ontbinding van de
overeenkomst te vragen, berust op een onjuiste rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.

6. Levering ‐Woningkwaliteit

• Vred. Westerlo 23.01.2019
– Verhuring van een goed zonder omgevingsvergunning = overeenkomst 

met een ongeoorloofd voorwerp

– De vordering tot betaling van huurgelden is ontoelaatbaar
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6. Duur ‐ opzegging

Art. 16 e.v.
• Principe: negenjarige overeenkomst

• Opzegmogelijkheden verhuurder
– Persoonlijk gebruik

• VH: te allen tijde + opzeg 6 m
• Familie: opzeg mag niet eindigen vóór eerste driejarige periode + toevoeging wettelijks 

samenwonende partner

– Grondige renovatiewerken
• Te allen tijde na eerste driejarige periode
• Voorwaarden ruimtelijke ordening
• Bouwvergunning én bestek of kostenraming of aannemingsovk.
• Aanvraag conformiteitsattest door verhuurder

– Ongemotiveerd

6. Duur ‐ opzegging

• Vred. Vorst 12.07.2019

– Opzegging die verloren gaat bij Bpost vóór 
aanbieding aan wederpartij = geen opzegging

• Vred. Gent 10.05.2021

– Huurder blijft 7 maanden na einde goed bezetten 
– dit vormt een buitengewone omstandigheid 
voor de verhuurder om zijn motief (eigen gebruik) 
niet uit te voeren – geen vergoeding verschuldigd
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6. Duur ‐ opzegging

Art. 20

• Opzegmogelijkheden huurder

– Te allen tijde (normale opzegmogelijkheid + 
vergoeding, tenzij niet geregistreerd)

– Tegenopzegging 

6. Duur – korte duur

Art. 21
• Minder dan 3 jaar
• 1 maal hernieuwbaar onder dezelfde voorwaarden (totale maxT = 3 jaar)

– Quid Cass. 20/10/17 (schriftelijke verlenging) en Cass. 18/12/15?
– Duur in de overeenkomst

• Opzeggen om conversie naar 9 jaar te vermijden.

• Onopzegbaar tussentijds voor verhuurder

• Opzegbaar voor huurder
– Te allen tijde
– Termijn drie maanden
– Vergoeding 0,5m/1m/1,5m
– Uitzondering bij niet‐registratie
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6. Duur – verlenging

Art. 24

• Verlenging wegens buitengewone 
omstandigheden

6. Duur – verlenging

• Vred. Gent 16.07.2020
– Art. 24 Vlaams Woninhuurdecreet versus art. 11 
WHW (hernieuwing verlenging)

– Hoge leeftijd, allenstaande en corona

• Vred. Waver 12.02.2019
– Vrederechter heeft ruime beoordelingsmarge

– Gezondheidsproblemen huurder versus eigen gebruik
verhuurder (jong koppel met kinderen) – voordeel huurder in de
belangenafweging
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7. Duur ‐ onderhuur

Art. 31‐32

• Regels onderhuur blijven idem

• Enkel nog vergoeding 1m/2m/3m huurder‐
onderhuurder bij einde in eerste drie jaar

8. Duur ‐ overlijden

Art. 42
• Ontbinding van rechtswege twee maanden na overlijden

• Ontruiming door erfgenamen (of verzet, door allen?) binnen twee 
maanden, anders aanstelling curator

• Opzeg van één maand

• Geen opzegvergoeding, ook als einde in eerste drie jaar

• Eventuele positieve saldo (integraal?) voor verhuurder
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8. Duur ‐ overlijden

• Vred. Gent 06.07.2020

– Lot huurwaarborg? Bijzonder voorrecht 
verhuurder?

• Vred. 17.02.2021

– VH kan geen beroep doen op deze procedure om
enkel de vrijgave van de huurwaarborg te
verkrijgen (>< Brussel / Wallonië)

9. Onderhoud / herstelling

Art. 25 e.v.
• Huurherstellingen

– Bevestiging gekende regel
– Richtinggevende, exemplatieve lijst (cf. kosten en lasten)
– Afwijking in voordeel huurder mogelijk
– Wettelijke verankering bezoekrecht verhuurder en meldingsplicht 

huurder

• Dringende huurherstellingen
– Ontbinding indien ‘normale bewoning onmogelijk’ i.p.v. 

‘onbewoonbaar’
– Huurprijsvermindering al na 30 dagen

 Aanpassing standaardclausule!
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9. Rustig genot

Art. 28

• Vred. Waregem 25.01.2021

– Art. 28, § 1 Vlaams Woninghuurdecreet (jo. 1728 
Oud B.W. ?)

– Art. 30 Vlaams Woninghuurdecreet (jo. 1735 Oud 
B.W.

– Ontbinding huur bij burenhinder / overlast aan andere huurders
door partner van de huurder (“slechts 2 rustige periodes”)

10. Financiële aspecten

Art. 33 e.v.
• Huurprijsregulering

– Geen huurprijsregulering
– Huurprijsblokkering overeenkomsten korte duur met idem huurder, behoudens indexering of 

+10%/+20%‐regel

• Indexering
– Behouden van de klassieke principes, MAAR:
– Verandering definitie aanvangsindex (inwerkingtreding versus afsluiten)
– Belangrijke beperking via decreet 03.10.2022 ifv EPC‐label

• Huurprijsherziening ook bij energiebesparende maatregelen
– Te allen tijde door partijen 
– Te allen tijde door rechter indien normale huurwaarde +10% (geen premies meetellen)
– Toestemming huurder indien niet dringend
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10. Financiële aspecten

Art. 36
• Kosten en lasten

– Opname verdeelsleutel (zakelijker vs. persoonlijke 
rechten)

– Dwingende (?) exemplatieve lijst
– Onroerende voorheffing/bemiddeling door derden
– Regeling in de overeenkomst

• Stofferingsplicht?

11. Vervreemding

Art. 38

• Overdracht verhuurd goed

– Informatieplicht

– Koper treedt in de rechten en plichten van VH
• Ongeacht uitzettingsbeding huurovereenkomst

• Ongeacht vaste datum huurovereenkomst

• Ongeacht huurder minder dan zes maanden in goed
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12. Mede‐huur (institutioneel)

Art. 51
• Bescherming van artikel 215 B.W. en 1477 B.W. is enkel van toepassing

tijdens de samenwoonst
• Partner wordt huurder van rechtswege

– Ongeacht tijdstip huwelijk/wettelijke samenwoonst
– Mededeling gegevens partner aan verhuurder

• Hoofdelijke gehoudenheid
– Behalve voor plichten ontstaan vóór huurderschap
– Eventueel nieuwe plaatsbeschrijving

• Ontbinding huwelijk/wettelijke samenwoonst
– Onderlinge overeenstemming wie verderzet
– Adiëren vrederechter
– Ex‐huurder nog zes maanden gehouden tot huurgelden indien bij aanvang

huurder was

12. Mede‐huur (feitelijk)

Art. 52
• Medehuurder op gezamenlijk verzoek aan verhuurder
• Geen bevestigend antwoord na drie maanden:

– Gezamenlijk verzoek aan vrederechter
– Alleen weigering om specifieke redenen

• Hoofdelijke gehoudenheid
– Behalve voor plichten ontstaan vóór huurderschap
– Eventueel nieuwe plaatsbeschrijving

• Opzeg door medehuurder
– Te allen tijde
– Termijn drie maanden/geen opzegvergoeding
– Voorstel nieuwe medehuurder aan huurders en verhuurder

• Geen bevestigend antwoord binnen drie maanden: vrederechter, die enkel kan weigeren om 
specifieke redenen

• Zes maanden gehouden tot huurprijs indien geen nieuwe medehuurder
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12. Mede‐huur (feitelijk)

• Vred. Roeselare 19.04.2022

– 6 maanden gehouden na opzegging

– Enkel voor de huur; niet voor de 
wedeverhuringsvergoeding + 
bezettingsvergoeding

12. Mede‐huur (feitelijk)

Een huurovereenkomst met meerdere huurders doet aan de zijde
van de verhuurder een ondeelbare verbintenis ontstaan tot het
verschaffen van het huurgenot en aan de zijde van de huurders
een deelbare of samengevoegde verbintenis tot betaling van de
huurprijs, tenzij de hoofdelijkheid werd bedongen.
Wordt een huurovereenkomst gesloten met meerdere huurders,
dan heeft iedere medehuurder, in beginsel, het recht om met de
verhuurder overeen te komen om de huurovereenkomst wat hem
betreft te beëindigen. Indien in een dergelijk geval de
huurovereenkomst die met één der huurders werd beëindigd,
door de medehuurder wordt voortgezet, dan geldt deze vanaf dat
ogenblik als enige contractpartij voor de toekomst (Cass.
17.02.2016)
(idem voor opzegging “voor zichzelf”)
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13. Procedure

Art. 43

• KG voor vrederechter

• Cass. 21.10.2021: 

– niet beperkt tot “nieuwe” contracten

– voorwaardelijke volheid van bevoegdheid REA

• Gevolgen arrest?
– Andere procedureregels ook van toepassing op ‘alle’ contracten

– Quid procedureregels in materieel recht?

13. Procedure

• Vred. Gent 03.05.2019
– Kort geding: klassieke kort geding bevoegdheid (urgentie / 
prima facie / rechten van partijen niet definitief 
beslechten) – ontbinding en uithuiszetting zijn geen 
maatregelen die in kort geding bevolen kunnen worden

• Vred. Antwerpen 19.05.2021
– Art. 1344bis Ger.W. versus art. 45 Vlaams 
Woninghuurdecreet
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13. Procedure

Art. 44
• Geen arbitrageclausule vóór ontstaan geschil

• GrwH 12 en 26.11.2020: niet ongrondwettig

• Vred. Veurne 02.02.2021
– Arbitragebeding in huurovereenkomst onder WHW is geldig

– Art. 44 is niet van toepassing op schriftelijke overeenkomsten van voor 
01.01.2019 (juist?)

Kuringersteenweg 179 | 3500 HASSELT
www.integra‐advocaten.be
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