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Hervorming van de huurcontracten: Een (kleine) 
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Het Brussels Gewest heeft zopas de oude wet op de woninghuurovereenkomsten hervormd, een erfenis 
van de federale overheid die door de zesde staatshervorming naar de gewesten werd overgeheveld . 
Volgens de gewestelijke wetgever moet de nieuwe reglementering soelaas bieden voor de 
huisvestingscrisis en een gezond evenwicht creëren tussen de rechten van de huurders en die van de 
eigenaars (de verhuurders).   
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1. Het “recht om in Brussel te wonen” 
 
 

Sinds de vastgoed-boom van de jaren ’90 wordt Brussel geconfronteerd met een acute 
huisvestingscrisis. Het is bijna onmogelijk voor een gezin met een bescheiden inkomen om in de 
hoofdstad een woning aan betaalbare prijs te vinden. In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië 
zijn de meeste Brusselaars huurders van hun woning. Een groot aantal onder hen (ongeveer 
70%) heeft een bescheiden inkomen, wat de facto een felle en meedogenloze concurrentie in de 
betaalbare huurwoningen voor dit segment met zich meebrengt (ongeveer 5% van de Brusselse 
huurwoningen). Bovendien zijn de huurwoningen in het Gewest grotendeels in slechte staat. De 
situatie is dus ronduit chaotisch. 
 
De huisvestingcrisis is een belangrijk aspect van de bestaansonzekerheid waarmee de Brusselse 
werknemers kampen. Ze is het gevolg van een samenspel van meerdere factoren: de 
demografische groei, de verpaupering van een groot deel van de bevolking en de internationale 
ontwikkeling van de stad die de vastgoedspeculatie en prijsstijging van de woningen met zich 
meebrengt. Brussel is immers een van de Europese metropolen die in de ban is van een 

ongeremde vastgoedspeculatie1. Sedert de beurscrisis, die een buitengewone belangstelling 

voor vastgoedbeleggingen heeft opgewekt, en na de komst van talrijke nieuwe, zowel Europese 
als geïmmigreerde inwoners, heeft de huur- en koopmarkt een heel sterke druk en een snelle 
progressieve stijging van de prijzen gekend. Daarbovenop komt nog de slechte kwaliteit van de 
volkshuisvesting, die bijzonder zorgwekkend is voor de volksgezondheid. 
 
Geconfronteerd met deze situatie voeren de vakbondsorganisaties en woonverenigingen strijd 
opdat het stedelijk beleid concreet “het recht op de stad” voor álle Brusselaars in aanmerking 
neemt. Dit wil zeggen iedereen (die dat wil) de mogelijkheid bieden om in goede omstandigheden 
te wonen waar hij of zij werkt. Want opkomen voor de lonen en de bestaanszekerheid van de 
Brusselse werknemers houdt ook de verbetering in van de leefomstandigheden in de stad. 
Daarom streven wij ernaar dat iedereen die leeft van enkel zijn of haar arbeidskracht zich een 
waardige woonst kan permitteren (veilig, met aangepaste ruimten en tegen een prijs die geen 
aanslag vormt op hun totale koopkracht), kan genieten van een volwaardige inrichting van de 
openbare ruimte, en met voldoende en kwaliteitsvolle collectieve voorzieningen 
(kinderdagverblijven, scholen, sociale diensten, gemeenschappelijk openbaar vervoer, …). 
Sedert bijna 20 jaar is de situatie duidelijk achteruit gegaan: steeds meer Brusselaars met 
bescheiden inkomen zien zich gedwongen een krot te huren tegen een schandalig hoge prijs. 
Anderen trekken weg uit de streek en vestigen zich in perifere gemeenten. De noodcentra voor 
daklozen daarentegen zitten overvol… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Kleine en grote beleggers speculeren over de groei van de vraag naar woningen en de daaruit voortvloeiende stijging van de 

huurprijzen. Zij kopen onroerend goed (grond, industriële gebouwen, leegstaande kantoren, oude huizen) op aan lage prijzen, in 

afwachting van een stijging van hun marktwaarde. In afwachting van verkoop voor een hogere prijs laten ze de panden leegstaan, 

ofwel vormen ze ze om tot luxewoningen, ofwel delen ze het pand op in kleine wooneenheden (huisjesmelkerij). Dit alles om hun 

winst te maximaliseren. 
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2. De hervorming van de Brusselse huurmarkt 
 

De regionalisering van de woninghuurovereenkomsten2 is een echte kans om een Brussels 

huisvestingsbeleid op maat uit te werken waardoor er werk kan worden gemaakt van de sanering 
van de huurmarkt. Met dit doel voor ogen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs de 
federale wet op de huurovereenkomsten hervormd.  

De woninghuurovereenkomst legt de rechten en de plichten van de verhuurder en de huurder 
vast. Voorheen waren deze overeenkomsten federale materie. Door de zesde staatshervorming 
kreeg het Brussels Gewest de volledige bevoegdheid hierover. De nieuwe reglementering is een 
aanvulling op de Brusselse Huisvestingscode. Deze wettekst regelt de fundamentele aspecten 
over woningverhuur, de duur van de overeenkomst, de mogelijkheden van opzegging door de 
huurder en de verhuurder, de overdracht van huur, de onderhuur, de indexering en de 
prijsherziening van de huur. Enkele nieuwe regels bieden eveneens een wettelijk kader voor 
nieuwe woonvormen zoals medehuur, studentenwoonst (waarvoor een bijzondere regeling nodig 
is), de nieuwe regels omtrent de huuroverdracht en de onderverhuur.  

Omdat het gewest een verarmde bevolking heeft voor wie toegang tot huisvesting lastig is, is het 
voor de sector prioriteit om de overheid te dwingen verder te gaan dan enkel de 
huurovereenkomsten te “pimpen”. Zo zou de overheid een einde moeten maken aan de 
ongeremde verhoging van de huren, vooral als ze helemaal niet gerechtvaardigd is… De 
prijsverhoging plaatst gezinnen met een bescheiden inkomen in een precaire situatie omdat ze 
de eindjes niet (meer) aan elkaar kunnen knopen. Daarom lijkt het ons vanzelfsprekend om de 
huurprijzen te objectiveren. Dit kan via onder andere een “huurrooster”. En er werd daadwerkelijk 
een huurrooster opgenomen in de ordonnantie. Maar wat is het bereik ervan? Dit is een van de 
vragen die we in deze tekst trachten te beantwoorden.  
 
 
2.1. Beter rekening houden met de verschillende woonvormen 

 
 
2.1.1. Medehuren 
 
Van een van de vele nieuwe woonvormen is medehuren in Brussel aan een opmars bezig, 
en is de afgelopen jaren door de almaar stijgende huurprijzen in een stroomversnelling 
gekomen, in de eerste plaats in volksbuurten. Traditioneel was medehuren iets alleen voor 
studenten. Nu maken ook andere doelgroepen (zoals jonge gezinnen) er gebruik van, 
voornamelijk onder invloed van de hoge kosten van de traditionele huisvesting, maar soms 
ook ingegeven door de keuze voor een levensstijl. Deze woonvorm had geen specifieke 
wetgeving vóór de goedkeuring van de ordonnantie. 

Met deze nieuwe wetgeving wordt aan de bekommernissen van beide partijen tegemoet 
gekomen: de verhuurder kan vertrouwen op de onderlinge solidariteit van zijn huurders, en 
van hun kant kunnen de medehuurders voordeel halen uit de flexibiliteit van de nieuwe 
regeling. De huisgenoten moeten onderling de verschillende basismodaliteiten van hun 
samenwoning vastleggen via een “medehuurpact”. Hoewel alle aspecten van het 
samenwonen vrij worden overeengekomen door de huisgenoten, moeten bepaalde 
aspecten wel verplicht ingevuld worden, zoals de verdeelsleutel van de huur tussen de 

                                                
2. Door de 6e staatshervorming werd het Brussels gewest op het vlak van huisvesting bevoegd voor “1° de huisvesting en de politie 

van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en de gezondheid; 2° de specifieke regels betreffende de 

huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan.” - Artikel 6, §1, IV Bijzondere wet tot hervorming der instellingen, zoals 

gewijzigd door de Bijzondere van 6 januari 2014.  
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medehuurders, de verdeling van de huurschade, de verdeling van de lasten, de modaliteiten 
voor nieuwkomers, vertrekkers en het vervangen van een medehuurder, enzoverder.  

Het medehuurpact moet verplicht aan de huurovereenkomst gehecht worden. Dit instrument 
moet van elke medehuurder een bewuste en verantwoordelijke partij maken.  

Ten slotte zijn ook de voorwaarden voor het verlaten van de woonst versoepeld. Voortaan 
wordt een opzegtermijn van twee maanden zonder schadevergoeding als regel gehanteerd, 
op voorwaarde dat een door de groep aanvaarde vervanger wordt voorgesteld. Als de groep 
herhaaldelijk weigert, wordt de vertrekkende huisgenoot ontslagen van zijn verplichtingen. 

Verder bepaalt de jurisprudentie van het arbeidsrecht (rechtbank van arbeid van Gent) dat 
een persoon als geïsoleerd kan worden beschouwd, ook al woont hij of zij samen met een 
andere persoon omwille van materiële redenen.  

 
 
2.1.2. De Studentenwoonst 

 
Als algemene regel geldt dat een student zijn hoofdverblijfplaats bij zijn ouders behoudt, 
hoewel hij een goed huurt. Deze situatie heeft al heel wat problemen opgeleverd op 
verschillende aspecten: wettelijke bescherming van de student, huurverhoging, de 
huurtermijn die niet rijmt met het studentenstatuut. 

Daarom werd er een specifiek juridisch kader voor uitgewerkt, met als hoofdelement de duur 
van de huurovereenkomst. Die wordt afgesloten voor een maximale periode van 12 
maanden, waardoor studenten een minder lange huurovereenkomst kunnen hebben. 
Verlenging gebeurt jaarlijks. Bovendien kan de huurder de huurovereenkomst tot één maand 
vóór het betreden van het pand beëindigen mits een vergoeding van één maand huur. Deze 
bepaling is bedoeld voor studenten die niet slagen voor een toelatingsexamen (of tweede 
zit) of van studierichting willen veranderen (andere onderwijsinstelling en dus huisvesting). 
Er is een speciaal kwaliteitslabel voor studentenhuisvesting in de maak. Dit moet de kwaliteit 
van de gehuurde accommodatie garanderen (gezondheid, geluidsisolatie, wifi, enz.). 

 
 
2.1.3. Intergenerationele woningen 

 
Net als voor de studentenwoning is er voor de intergenerationele huisvesting een label in de 
maak. Verschillende verenigingen ontvingen een subsidie voor de creatie van dit type 
woning. 

 
 
2.1.4. Huurovereenkomsten van korte duur 

 
De nieuwe wetgeving voorziet de mogelijkheid om korte overeenkomsten vervroegd op te 
zeggen (middels een opzegging van drie maanden en de betaling van een maand 
schadevergoeding). De verhuurder daarentegen kan tijdens een periode van een jaar de 
overeenkomst niet opzeggen, behalve als hij dit doet voor persoonlijke bewoning. De bijlage 
bevat een overzichtstabel die de verschillende soorten huurovereenkomsten onderscheidt 
naargelang de duur.  
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2.1.5. Glijdende huurovereenkomst 
 
De glijdende huurovereenkomst is ontstaan in Frankrijk en wordt er al meerdere jaren in de 
praktijk gebracht. Met dit soort huurovereenkomst kan een vereniging een huis huren om het 
daarna door te verhuren aan mensen in moeilijkheden die geen of slechte huisvesting 
hebben. Hiermee wordt een heel specifiek publiek bereikt dat grote moeilijkheden ondervindt 
als het aankomt op het overtuigen van een potentiële verhuurder. De vereniging biedt sociale 
ondersteuning om de huurder te helpen en op te volgen bij het betalen van de huur en bij 
het beheer van het gehuurde goed. Na een overgangsperiode “glijdt” het huurcontract van 
de vereniging naar de bewoner... 

 
 
2.1.6. Overlijden van de huurder 
 
De nieuwe reglementering vergemakkelijkt de beëindiging van de huurovereenkomst in 
geval van overlijden van de huurder. De wetgever wilde een eenvoudigere oplossing voor 
de verhuurder ingeval van verlieslatende erfenis of afwezigheid van erfgenamen. Zo kan hij 
onder andere gemakkelijker het pand vrijgeven en de waarborg terugvorderen (op 
voorwaarde dat er geen ander lid van het gezin in de woning woont en dat de eigenaar twee 
maanden na het overlijden van de huurder de huur en de kosten niet heeft ontvangen). 

 
 
 

2.2. Een indicatief rooster voor de huurprijzen 
 

Om de sterke stijging van de huurprijzen in het Brussels Gewest te objectiveren, heeft de 
wetgever een meetinstrument ontworpen: het indicatief rooster van de huurprijzen. Met dit 
instrument kunnen huurders (maar ook eigenaars) een idee hebben van de prijzen in functie van 
een hele reeks criteria en variabelen zoals de oppervlakte van de woning, het comfort, de wijk, 
enz. Maar dit indicatieve rooster heeft geen dwingende waarde en kan dus niet gebruikt worden 
voor de vrederechter om een te hoge huur aan te klagen.  

 
 
2.3. Huurwaarborgfonds van het OCMW 

 
Vóór de goedkeuring van deze nieuwe bepaling kon het OCMW een morele waarborg bieden 
voor mensen in moeilijkheden die daarom vroegen. Deze "morele" garantie was echter 
grotendeels onvoldoende om een eigenaar te overtuigen die van zijn kant een financiële 
waarborg eiste. Om het OCMW te ontlasten in zijn steunopdracht, gaat het Gewest een systeem 
opzetten waarmee de huurwaarborg via het Woningfonds kan worden samengesteld. Concreet 
zal het Fonds de huurwaarborg anoniem op een geblokkeerde bankrekening op naam van de 
huurder storten. Dit voorkomt stigmatisering omdat de eigenaar niet weet waar het geld vandaan 
komt. 
 
Bovendien zal het gewest een studie opstarten over de economische, juridische en technische 
haalbaarheid van de oprichting van een universeel fonds voor de huurwaarborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

2.3.1. Evaluatie van de regionaliseerde woninghuurovereenkomst 
 
We zijn dit artikel begonnen met een eerder sombere stand van zaken over de toegang 
tot huisvesting voor de werkende klasse in de Europese hoofdstad. De bevolking, die 
voor het merendeel bestaat uit huurders met een laag inkomen, verwachtte van de 
politieke leiders een ambitieuze en moedige tekst, die garandeert dat de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen toegang tot huisvesting hebben (en er in goede omstandigheden 
kunnen blijven). De sector verwachtte ook een progressieve en vernieuwende tekst over 
verschillende aspecten: stabiliteit voor de huurder dankzij de huurovereenkomst; 
huurcontrole; het verdwijnen van schadevergoedingen of op zijn minst een significante 
afname ervan; de strijd tegen materiële discriminatie. Wat zeggen de feiten? 

 
- Beter beschermde huurders dankzij de huurovereenkomst?  

We denken van niet. Volgens de oude reglementering kon een huurovereenkomst van 
korte duur slechts één keer worden verlengd. Daarna werd het automatisch omgezet 
in een overeenkomst van lange duur (9 jaar), die de huurder veel beter beschermt. Nu 
kan de kortetermijnovereenkomst verlengd worden zonder dat de totale looptijd langer 
is dan 3 jaar... Het risico is huurcontracten te zien van enkele maanden, die in 
werkelijkheid worden beschouwd als testperiodes of het uitproberen van huurders. Dit 
maakt het in elk geval mogelijk dat de verhuurders, om wat voor reden dan ook, om 
het even wanneer, een huurder "buitenzetten" als deze niet aan hun verwachtingen en 
wensen voldoet... Dit roept minstens twee zorgwekkende problemen op: het in gevaar 
brengen van de stabiliteit van huurders en hun gezinnen; en een stijging van het 
huurdersverloop, wat een verhoogd risico op de inflatie van de huurprijzen als gevolg 
heeft, iets wat de afgelopen jaren bevestigd is. 
 

- En de omkadering van de huren met het huurrooster?  
Ondanks de enorme hoop die dit punt in de sector heeft gewekt, is het duidelijk dat de 
wetstekst geen significante vooruitgang boekt. Zeker, we verwelkomen de komst van 
dit rooster in het Brussels Gewest. Maar we begrijpen niet waarom de wetgever heeft 
besloten om de willekeur van huurprijzen te laten voortduren. Dit rooster, een soort 
gemiddelde huurprijs in Brussel, heeft immers geen bindende waarde... Hiermee 
kunnen huurders hun huur niet opnieuw onderhandelen... Eigenaars daarentegen, 
kunnen hun argumenten om de huurprijs te verhogen er wel kracht mee bijzetten…. 
 

 
2.3.2. Minder schadevergoeding bij voortijdig vertrek van de huurder? 

De sector verwachtte moed van de wetgever om een aantal praktijken uit de vorige eeuw 
aan te passen of af te stoffen. Zo is de zware vergoeding die een huurder moet betalen 
in geval van vroegtijdig vertrek (in de eerste 3 jaar moet hij een vergoeding betalen gelijk 
aan 3, dan 2, dan 1 maand huur) niet ingetrokken... Deze compensatie is op dit moment 
steeds minder gerechtvaardigd omdat de huren veel sneller zijn gestegen dan alle 
indexen en loonindexering. Bovendien is de vraag naar woningen in Brussel zo sterk dat 
een huurleegstand gezien die enorme vraag bijna onmogelijk is. 

Conclusie: de huurders met lage inkomens zitten door deze schadevergoedingen de 
eerste jaren vast aan hun huurovereenkomst. Zelfs als de behuizing ongezond of 
gevaarlijk is, durven ze het risico niet te nemen om te vertrekken omwille van de hoge 
vergoedingen.  
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2.3.3. Een doelmatigere strijd tegen discriminatie?  

De grootste discriminatie in huisvesting is van financiële aard. Om discriminatie tegen te 
gaan, heeft de wetgever voorzien om de persoonlijke informatie die de verhuurder kan 
vragen aan een huurder in te perken. Maar in deze beperkte lijst zijn de financiële 
middelen van het huishouden opgenomen. Nochtans zijn het net de mensen die van een 
vervangingsinkomen leven die het meest gediscrimineerd worden op de huurmarkt. De 
overheid moet nog steeds de inhoud van de informatielijst specificeren. Laten we hopen 
dat dit een einde zal maken aan de huidige praktijken (vragen naar loonbrieven, eisen 
van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, betaalbewijs van de laatste 
maanden huur, contacten met de vorige verhuurder om de "eerlijkheid" van de kandidaat-
huurder te beoordelen, enz.). We volgen de invulling van deze lijst, die de sector zorgen 
baart, met argusogen op.  

Zoals we zien komt deze nieuwe reglementering niet tegemoet aan de huidige 
uitdagingen op het vlak van huisvesting. De sector is teleurgesteld over het gebrek aan 
ambitie van de tekst en maakt zich bovendien zorgen over de uitvoering ervan. De 
verenigingen blijven dus bij hun eis voor meer sociale rechtvaardigheid in de 
huurwetgeving. Desalniettemin zullen enkele verenigingen die actief zijn op het vlak van 
huisvesting gezinnen begeleiden die te maken hebben met een buitensporige huur of met 
een woonst waarvan de algemene toestand de gevraagde huur niet rechtvaardigt, waarbij 
ze zich baseren op het indicatieve rooster. De verenigingen zullen hen voor de 
vrederechter verdedigen op basis van de wet van 20 februari 1991 waarmee een 
vrederechter de huurprijs kan herzien.  

 

 
 
3. Mobilisatie van de verenigingen 

In de aanloop naar de gewestverkiezingen van 2014 zijn de Brusselse verenigingen voor 
integratie via huisvesting en de twee belangrijkste vakbondsorganisaties bijeengekomen als 
actieplatform. Hun gemeenschappelijk idee was om de staatshervorming en de regionalisering 
van de woninghuurovereenkomsten aan te grijpen als kans om hervormingen in gang te zetten 
die de toegang tot huisvesting voor Brusselaars vergemakkelijken. 

In dit perspectief is dit platform Huisvesting overeengekomen om zich te concentreren op drie 

belangrijke eisen, zodat iedereen toegang heeft tot woningen die voldoen aan de normen van 

bewoonbaarheid, veiligheid en financiële toegankelijkheid.  

- Creatie van voldoende sociale woningen; 

- Toekenning van een veralgemeende huurbijpassing; 

- Omkadering van de huurprijzen op basis van een referentierooster met objectieve criteria 

om de prijzen te bepalen 

Ondanks doorgedreven lobbywerk bij de partijen (en jarenlange aanhoudende mobilisatie op dit 
thema), was het platform teleurgesteld over het gebrek aan ambitie van de wetgevingstekst over 
de regionalisering van de woninghuurovereenkomsten. Waar we een sterke tekst verwachtten, 
ter verdediging van personen die niet of slecht gehuisvest zijn, kregen we een "light" wetgeving, 
die niet voldoende rekening houdt met de flagrante wanverhouding tussen huurders (vooral met 
een laag inkomen) en (welvarend) eigenaars... 
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* * * 

Kortom, we durven stellen dat de regionalisering van de woninghuurovereenkomsten uiteindelijk 
amper aan onze kritiek beantwoordt en dat ze het huisvestingsprobleem in Brussel eerder 
versterkt dan dat ze het regelt…  
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4. Bijlage: de verschillende soorten woninghuurovereenkomsten in Brussel 

 

 

Duur van de 
huurovereenkomst 

Vervroegde opzegging door de 
verhuurder 

Vervroegde opzegging door de 
huurder 

Huurovereenkomst 
van 9 jaar 

 Persoonlijke bewoning (op 
elk moment); 

 Werken (na periode van 3 
jaar) 

 Zonder reden maar tegen 
schadevergoeding. Mogelijk 
op het einde van de 
driejarige periode (9 
maanden indien opzeg op 
het eind van de 1er driejarige 
periode, 6 maanden indien 
opzeg op het einde van de 
2e driejarige periode). 

 Op elk moment; 

 Vooropzeg van 3 maanden; 

 Vergoeding (3, 2, 1 
maanden) indien tijdens de 
eerste drie jaren. 

Huurovereenkomst 
van korte duur  

(maximum 3 jaar) 

 Huurovereenkomst van korte 
duur  

 (maximum 3 jaar) 

 Indien korter dan 6 
maanden, is opzeg niet 
mogelijk. 

 Indien meer dan 6 
maanden: op elk moment, 
opzeg van 3 maanden, een 
maand schadevergoeding  

Huurovereenkomst 
van lange duur 

Vergoeding beperkt tot 3 maanden 
indien opzeg zonder reden na afloop 
van 3e driejarige periode of een 
volgende driejarige periode. 

 Op elk moment; 

 Vooropzeg van 3 maanden; 

 Vergoeding (3, 2, 1 
maanden) indien tijdens de 
eerste drie jaren. 

Levenslange 
huurovereenkomst 

Behalve tegengesteld akkoord, geen 
opzeg. 

 Op elk moment;  

 Vooropzeg van 3 maanden; 

 Vergoeding (3, 2, 1 
maanden) indien tijdens de 
eerste drie jaren. 

 


