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1. Inleiding: begripsomschrijvingen en afbakening van bet 
terrein 

1.1. (SOCIAAL) WOON- EN HUISVESTINGSRECHT 

1. Vaak worden de begrippen (sociaal) woon- en huisvestingsbeleid 
en -recht door mekaar gebruikt. Enige terminologische verduidelij
king dringt zich op, omdat zal blijken dat conceptuele betekenissen 
ook gevolgen kunnen hebben in de rechtspraktijk. Het onderscheid 
tussen de samenstellingen met ,huisvestings-" enerzijds en ,woon-" 
anderzijds houdt verband met het perspectief dat wordt ingenomen: 
het lijkt ons evenwel geen specifieke rechtsgevolgen te genereren. 
Ook kan worden vastgesteld dat in normatieve teksten met betrekking 
tot wonen en huisvesting vrijwel altijd gebruik wordt gemaakt van de 
laatste term. Huisvesting verwijst veeleer naar de maatschappelijke 
organisatie van het wonen, terwijl wonen meer refereert naar een 
fundamentele eigenschap van het menselijk bestaan en de wisselwer
king van de mens met het milieu: dit houdt volgens sommigen in dat 
het gebruik van de term wonen een meer gebruikersgerichte visie 
vertolkt. V aak wordt wonen in normatieve, prospectieve en zelfs 
emancipatorische betekenis gebruikt, wanneer afstand wordt geno
men van het (in het verleden of thans gevoerde) huisvestingsbeleid. 
De terminologie huisvesting is daarentegen in hoofdzaak geschikt 
wanneer wordt verwezen naar de bestaande bij deze vorm van over
heidstussenkomst betrokken instellingen en sectoren(l). Er wordt dan 
weer zowel over het recht op wonen als over het recht op huisvesting 
gesproken(2). 

2. In de verbindingen met het begrip ,beleid" gaat het om het 
optreden van de overheid op een bepaald maatschappelijk terrein, in 
casu het wonen en de huisvesting, dit wil zeggen het streven naar het 
bereiken van bepaalde doeleinden en bepaalde middelen en in een 

(1) Zie voor een uitwerking: HUBEAU, B., Het huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps
enfederaal perspectief, Brugge, Die Keure, 1994, 15-16; hierna wordt naar dit werk verwezen 
als: Het huisvestingsrecht. 
(2) Vergelijk de recente opname van ,het recht op een behoorlijke huisvesting" in artikel 23 
van de Grondwet; zie hierover onder meer: Gedr. St., Kamer, 1988, nr. 10/24b-478/1, 3; Gedr. 
St., Senaat, 1988-89, nr. 100-10/2°, 13; Gedr. St., Senaat, 1989-90, nr. 100-10/3°, 5 (,herzie
ning van titel II van de Grondwet door invoeging van een artikel24bis betreffende de sociale en 
econornische grondrechten"). 
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bepaalde tijdsvolgorde(3). Huisvestings- of woonbeleid kan dan wor
den gezien als een onderdeel van het sociaal beleid, dat in grote lijnen 
kan worden gedefinieerd als het optreden van de overheid met het oog 
op het scheppen, het behouden of veranderen van sociale bestaans- en 
ontwikkelingsvoorwaarden van de mensen in functie van het alge
meen welzijn(4). Wat betekent de toevoeging van het begrip ,so
ciaal" in sociaal woon- of huisvestingsbeleid? Het begrip ,volkshuis
vesting" is in Belgie in tegenstelling tot Nederland niet zo gebruike
lijk, tenzij in meer historisch getinte studies(5). Wij zien in het begrip 
sociaal de weerspiegeling van een selectiviteit en gerichtheid, ofwel 
naar bepaalde (types van) woningen, ofwel naar bepaalde (types van) 
woningvragers en bewoners. 

3. Tot welke omschrijvingen leidt dit nu? Het woon- en huisvestings
recht en het woon- en huisvestingsbeleid zien wij als de (regulering 
van de) maatschappelijke organisatie van het wonen, waarbij doel
stellingen worden bereikt door de inzet van overheidsmiddelen, ge
richt zowel naar subjecten (personen), als naar objecten (woningen). 
Dit gebeurt in hoofdzaak door het aanleggen van en door het voorzien 
in het beheer van een eigen patrimonium, door het inzetten en kana
liseren van financiele middelen en door heLuitvaardigen van materiele 
en formele regels in dit verband. 

4. Toch blijft deze definitie te ruim. Anderzijds blijkt niet alle regel
geving, die invloed heeft op het wonen, te voldoen aan de pas 
geschetste criteria, zoals bijvoorbeeld de private huurwetgeving. Door 
een combinatie van de begrippen wonen, sociaal en huisvesting 
komen wij tot de volgende werkdefinities. Woonbeleid, respectieve
lijk woonrecht zijn universeel: de intenties en de regels op dit vlak 
richten zich niet op specifieke doelgroepen; recht en beleid beogen de 

(3) Het huisvestingsrecht, 16; over de soms prob1ematische re1atie tussen recht en be1eid en het 
onderscheid tussen de instrumente1e en de waarborgfunctie van het recht: DE HAAN, P., 
DRUPSTEEN, T.G. en FERNHOUT, R., Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat. Instrument en 
waarborg, Deventer, Kluwer, 1978 en 1986; LUNSHOF, H.R., Welzijn, wet en wetgever, Tjeenk 
Willink, Zwolle, 1989; Rechtsvorming in de sociale rechtsstaat. Opstellen aangeboden aan 
prof mr. P. de Haan ter gelegenheid van zijn afscheid van de TU Delft en de VU Amsterdam, 
DRUPSTEEN, T.G. (ed.), Deventer, Kluwer, 1989; DEHAAN, P., Enkele hoofdlijnen van rechts
ontwikkeling in de verzorgingsstaat, Amsterdam/Oxford/New York, Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen!Noordhollandsche Uitgeversmaatschappij, 1988. 
(4) Zie onder meer: DELEECK, H., HOEBEKE-STAES, V. en VRANKEN, J., lnleiding tot de sociale 
planning, Antwerpen, De Nederlandsche BoekhandeljS.E.S.O., 1971, 13. 
(5) Over dit begrip van de Belgische context, zie: Het huisvestingsrecht, 18; HUBEAU, B., 
,Volkshuisvestingswetgeving in Belgie", in Volkshuisvesting vergeleken, RIE1MAN, H.C.I. en 
DERKSEN, W. (ed.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, 101-102. 
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verhoudingen op het betrokken gebied in hun algemeenheid te be
palen. Huisvestingsbeleid, respectievelijk huisvestingsrecht streven 
daarentegen de realisatie · na van bepaalde doelstellingen ten aanzien 
van specifieke objectieven van huisvesting. Sociaal huisvestingsbe
leid, respectievelijk sociaal huisvestingsrecht richten zich ten slotte 
op de subjecten, bepaalde gegadigden, specifieke bevolkingscatego
rieen van het huisvestingsbeleid. De drie begrippengroepen vertonen 
derhalve een stijgende mate van selectiviteit en doelgerichtheid. 

5. W at de doelgerichtheid betreft staan wij nog zeer kort stil bij de 
diverse doelstellingen van het woon- en huisvestingsbeleid: zij be'in
vloeden immers zowel de concrete regelgeving op dit gebied, als de 
interpretatie ervan in de rechtspraktijk. Wij maken een onderscheid 
tussen een drietal types van doelstellingen van het huisvestingsbeleid 
(en het huisvestingsrecht). De primaire, algemene doelstelling is- zo 
wordt algemeen aanvaard - het verschaffen van woongelegenheid of 
het bezorgen van een behoorlijke woning aan eenieder. In de ver
schillende beleidsintenties, alsook in de daarop betrekking hebbende 
rechtspraak, komen drie elementen steeds naar voren: de gerichtheid 
op de ,minder begoede lagen van de bevolking", de kwaliteit van de 
huisvesting en de betaalbaarheid(6). Er zijn voorts nog secondaire, 
specifieke doelstellingen, die van hun kant meer sectorieel of catego
riaal van aard zijn. De sectoriele doelstellingen betreffen de drie voor 
Belgie traditionele beleidssectoren: het eigendomsbevorderings- of 
woningverwervingsbeleid, het huurbeleid en het renovatie- of sane
ringsbeleid. Deze triade van sectoriele doelstellingen kwam als een 
drieeenheid tot ontwikkeling tussen de periode na de eerste wereld
oorlog en het einde van de vijftiger jaren. De belangrijke juridische 
bakens waren het vooral op eigendom gerichte premiestelsel (wet DE 
TAEYE), de financiering van de infrastructuur en de groepsbouw, 

(6) Zie vooral: R.v.St., Baetens-Beemaert, nr. 11.779, 28 april 1966 (in verband met onge
zonde woningen); R.v.St., Le Logis, nr. 10.118, 28 juni 1963, Pas., 1963, IV, 41, Rec. J. Dr. 
Adm., 1963, 194, versl. HOEFFLER, T.B.P., 1963, 207, R.W., 1963-64, 774 en Mouv. Comm., 
1963, 570; R.v.St., 24 maart 1965, Pas., 1965, IV, 124; R.v.St., Le Logis, nr. 11.333, 25 juni 
1965, Pas., 1966, IV, 25, en Rec. J. Dr. Adm., 1965, 184, adv. en versl. HOEFFLER, J.; Cass., 22 
oktober 1970, Pas., 1971, I, 144, cone!. Proc.-gen. GANSHOFVANDER MEERSCH, W.J., R.C.J.B., 
1972, 283, noot VANWELKENHUYZEN, A., Rec. J. Dr. Adm., 1971, 144, J.T., 1972, 8, noot 
CUVELLIEZ, M.T., Rev. Not. B., 1972,69 en R. W., 1970-71, 1.179; Cass., 10 februari 1983,Arr. 
Cass., 1982-83,751, Pas., 1983, I, 661, J.T., 1983,540, R.W., 1983-84, nootHUBEAU, B., Rev. 
Not. B., 1983, 310 en T. Vred., 1983, 230, noot JADOT, B. (in verband met de huur van sociale 
woningen); zie ook: Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 4 mei 1988, Gedr. St., VI. R., B.Z. 1988, nr. 139/ 
5, 7 (voorontwerp van decreet ,houdende wijziging en aanvulling van de Huisvestingscode"); 
Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 9 juli 1991, Gedr. St., Vl.R., 1989-90, nr. 303/2, 5 (voorstel van 
decreet ,houdende de mogelijkheid voor de gemeenten het woonrecht aan bepaalde voor
waarden te onderwerpen"). 
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waardoor de sociale woningbouw mogelijk werd (wet BRUNFAUT) en 
de krotopruiming en de sanering van woningen (wet van 7 december 
1953). Deze prioriteiten werden bevestigd in de wet LEBURTON van 
27 juni 1956: men heeft het over een pax,belgica op het gebied van het 
huisvestingsbeleid, De secundaire, categoriale doelstellingen (de ge
richtheid op bepaalde groepen) zijn meer conjunctureel bepaald en de 
secundaire, territoriale doelstellingen (gerichtheid op bepaalde terri
toria of ruimtelijke entiteiten) ten slotte zijn veeleer van recente 
datum(?). 

1.2. HET WOON- EN HUISVESTINGSRECHT: PRIV AAT EN/OF PUBLIEK RECHT? 

6. Een studie van het geheel van rechtsregels, die door deze definitie 
worden bedoeld, is een zeer omvangrijke ondememing. W anneer wij 
kijken naar de regelgeving inzake huisvesting, zou de indruk kunnen 
ontstaan dat er sprake is van een min of meer afgebakend rechts
gebied: de vraag is dan of het zou kunnen worden gedefinieerd als een 
zogenaamd autonoom of functioneel rechtsgebied, dit wil zeggen een 
verzameling van regels, die door hun eenheid een zelfstandig rechts
gebied o!__va!<: ~()r~e11_(8}._Wij zien daartoe de noodzaak niet in, in 
hoofdzaak omdat deze statusvedening n1ets mittigs bl.jbrengt voor de 
gewenste gei"ntegreerde studie van het huisvestingsrecht, voorts omdat 
de regels een zeer verspreide en diverse herkomst vertonen en ten 
slotte omdat de uitbouw van dergelijke rechtsgebieden vaak met 
andere dan louter juridische argumenten te maken heeft. 

7. De juridische analyse van het woon- en huisvestingsrecht vereist 
echter wei een gei"ntegreerde, interdisciplinaire en functionele aanpak, 
die een dwarsdoorsnede van de traditionele rechtsgebieden veronder
stelt, en in casu van het privaat en publiek recht. In de geschiedenis 
van de verhoudingen tussen de staatsinterventie en het wezen van de 
rechtsorde heeft de bei"nvloeding tussen privaat en publiek recht, 
onder meer in de vorm van de vermenigvuldiging van de normatieve 
staatsbemoeiing en de overname door de overheid van een aantal 

(7) Zie hierover uitgebreid: Het huisvestingsrecht, 39-42. 
(8) Zie hierover onder andere: DEHAAN, P., ,Functionele vakken als dwarsdoorsneden van 
publiek en privaatrecht, in het bijzonder betreffende onroerend goed", Ars Aequi, 1987, 361-
371; voor de ontwikkeling van de diverse criteria, zij het op een zeer verschillend rechtsgebied: 
GROENENDIJK, C.A., ,Ouderenrecht, functionele rechtsgebieden en discriminatie: mobilisatie 
van recht door ouderen of mobilisatie van ouderen door recht", Ars Aequi, 1988, 615. 
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activiteiten van de private sector, ook op het vlak van de huisvesting 
ongetwijfeld sporen nagelaten(9). 

8. Een grondige studie van het Belgische huisvestingsgebeuren kan 
onmogelijk beperkt blijven tot de zogenaamde publieke-·sector. Er is 
daarvoor een materiele reden, maar ook een institutioneel argument. 
Het huisvestingsrecht kan niet los worden gezien van het woonrecht, 
zoals eerder gedefinieerd, en bijvoorbeeld van de private huurwetge
ving. Dat is in de eerste plaats zo omwille van de zeer beperkte 
kwantitatieve omvang van de publieke woningsector sensu stricto, 
naar gelang van de periodes schommelend tussen 3 en 5% van het 
totale woningbestand. Omdat heel wat huisvestingsinstrumenten zijn 
gericht op de private sector, zoals premies, toelagen en fiscale voor
delen, moeten doelstellingen van het huisvestingsbeleid worden ge
realiseerd op een indirecte wijze. W at de juridische vertaling van het 
huisvestings- en woonbeleid betreft moet worden vastgesteld dat het 
pakket aan regelgeving betreffende de regulering van de financiele 
stromen steeds erg determinerend is geweest en nog steeds is, zowel 
naar de huisvestingsinstellingen, als naar de particulieren toe. De 
juridische omkadering van het subsidieringsinstrument is daarom 
van wezenlijk belang. In een functionele onderverdeling gaat het in 
wezen vooral om subsidies in diverse vormen: overheidswaarborg, 
premies aan particulieren, toelagen aan overheden, subject- en ob
jectgerichte subsidies, leningvoordelen, naast woningtoewijzing, fis
caliteit en andere beschermings- of marktcorrigerende regels, die 
meestal de vorm aannemen van dwingendrechtelijke regelge
ving(lO). Ook bij de analyse van de instrumenten, die betrekking 
hebben op de diverse sectoren van het huisvestingsbeleid, treedt een 
diversiteit op, die wijst op een groeiende wederzijdse be!nvloeding 
van typisch privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aanknopingspun
ten: wij denken aan de lening en de koop in de sociale sector. Boven
dien blijken, ook na de principiele overdracht van de bevoegdheid 

(9) Zie hierover in het algemeen: MERTENS DE WILMARS, J., ,Van privaat naar publiekrecht: 
eenrichtingsverkeer", T.B.P., 1981, 7-13. 
(10) Voor een overzicht, zie onder andere: Toekomstvisie op een sociaal woonbeleid in 
Vlaanderen, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1987, 125-129; voor een vergelijking op 
Europees niveau: D·HoLLANDER, H., ,De overheidsinterventie op het gebied van de woning
bouw in de Europese Gemeenschap", Economisch en Sociaal Tijdschrift, 1982, 479-497; over 
de rol van de subsidiering in het huisvestingsbeleid, zie onder meer: ZEYL, N., ,Systems of 
Individual Subsidies", in X., Financing of Housing, Geneve, United Nations/Economic 
Commission for Europe, 1973, 151; VAN DEN DOEL, J., ,,Het volkshuisvestingsbeleid", in 
X., Beleid belicht. Sociaal-wetenschappelijke beleidsanalyse, Alphen aan de Rijn, Samson, 
1972, 13-39; FLOOR, J.W.G., Beschouwingen over de bevordering van de volkshuisvesting, 
Leiden, Stenfert-Kroese, 1971, 116-190; Het huisvestingsrecht, 43-64. 
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huisvesting naar de Gewesten, nog tal van interferenties, interdepen
denties en bevoegdheidsconflicten te bestaan tussen de federaal ge
bleven aangelegenheden, zoals de private huurovereenkomsten, en de 
gewestelijke aangelegenheden, zoals de sociale huurovereenkomsten. 
Hierop gaan we later verder in. 

9. Voorts moet worden gewezen op de reeds in de vorige eeuw 
gemaakte beleidskeuze om de maatschappelijke organisatie van het 
wonen en de huisvesting weliswaar als ,overheidsonderneming", 
maar toch op een vrij hybriede juridische manier te structureren. De 
instellingen, werkzaam op het gebied van de huisvesting, dienen, in 
het Iicht van de doelstellingen enerzijds een taak van algemeen belang 
na te streven, maar nemen anderzijds de vorm aan van een handels
vennootschap. Dit vergt dan ook een harmonische coexistentie van 
regels van het handels- en ondernemingsrecht en van het publiek 
recht(ll). 

10. In de periode van de groei van het volkshuisvestingsbeleid is ook 
een zekere affiniteit met het sociaal recht ontegensprekelijk aanwezig 
geweest. Dit is met name zo, indien de huisvesting wordt gezien als 
een-vorm-van preventieve -bij stand,-van-sociale_v:oorziening _of v:an .. 
sociale voorzorg. Ook al heeft het gebied van de huisvesting een 
zekere autonomie verworven en is het het sociaal recht duidelijk 
ontgroeid, in een latere periode zijn toch bepaalde blijvende aankno
pingspunten aan te merken, vooral wat de geleidelijke verruiming van 
het toepassingsgebied en de finaliteit van de regelgeving betreft: de 
gezamenlijke doelstelling is immers de verbetering van de bestaans
voorwaarden vanuit een beschermingsgedachte(l2). 

1.3. NAAR EEN PRECISERING VAN DE RELATIE TUSSEN HET HUISVESTINGS

RECHT EN HET PRIVAAT RECHT, RESP. HET BURGERLIJK RECHT 

11. Om tot een volledig inzicht te komen in dit brede gebied is het 
naar onze mening noodzakelijk om naar gelang van de bronnen ervan 
een onderscheid te maken tussen het primair en het secundair woon-

(11) Zie hierover: Het huisvestingsrecht, 1.041-1.060. 
(12) Zie hierover onder meer: LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story
Scientia, 1973, p. 463-465, nr. 316; LENAERTS, H., Inleiding tot het sociaal recht, Gent, Story
Scientia, 1988, p. 225-226, nr. 191; VAN GoETHEM, F., Sociale voorzorg, Antwerpen, Stan
daard, 1954; LEiiN, W., Securite sociale et logement populaire, Brussel, Erasme, 1955; Het 
huisvestingsrecht, 22-25. 
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en huisvestingsrecht. Beslissend hierbij is de vraag of de doelstelling 
van de regelgeving is invloed te hebben op de woon- of huisvestings
situatie, dan wei of er invloed is zonder meer, dit zowel in de materiele 
als in de institutionele betekenis(13). In tegenstelling tot het primaire 
woonrecht gaat het in het secundaire woonrecht om regelgeving met 
huisvestingsvreemde of gemengde doelstellingen, maar met duide
lijke incidenties op het gebied van de huisvesting en het wonen. Het 
secundaire karakter betekent eveneens dat deze regelgeving vanuit 
een functionele benadering tot tal van andere regelcomplexen kan 
worden gerekend, maar ontegensprekelijk een rol speelt bij de juri
dische omkadering van het wonen. V aak betreffen deze laatste soort 
regelen de institutionele context van de huisvesting. Zo is naar onze 
mening zeker huisvestingsvreemd een groat gedeelte van de onroe
rende fiscaliteit (en dus ook de leningvoordelen) en het gemeenterecht 
(en dus ook de bevoegdheid van de burgemeester inzake onbewoon
baarverklaring). Gemengd zijn ons inziens de woningbouwwet en 
bepaalde regelingen uit het Burgerlijk Wetboek. Zo hebben de arti
kelen uit het Burgerlijk Wetboek betreffende de huur van (onroe
rende) goederen in hoofdzaak tot doel de verhoudingen tussen huurder 
en verhuurder en de huurovereenkomst als juridische vorm daarvan te 
regelen. Net zoals de koop- of de leningovereenkomst, behoort de 
huurovereenkomst dan ook tot de categorie van de ,bijzondere 
overeenkomsten", met een wisselende aandacht voor de bescherming 
van de belangen van de betrokken contracterende partijen:(14) in 
sommige bepalingen speelt de woonfunctie echter een doorslagge
vende rol. Deze hebben meestal een dwingendrechtelijk karakter(15). 
Het verlenen van een dwingendrechtelijk karakter aan de ,bescher
mings" -regelingen geldt eveneens voor de in de loop der jaren ont
wikkelde specifieke soorten huur van onroerende goederen, zoals de 
woninghuur-, de handelshuur- en de pachtwetgeving, en de daarbij 
horende bescherming van de huurder, handelshuurder of pachter(16). 
Ook al zijn in het burgerlijk recht ongetwijfeld andere mechanismen 

(13) Zie over dit onderscheid: Het huisvestingsrecht, 85-86. 
(14) MERCHIERS, Y., Le bail en general, in Rip. Not., VIII, Les baux, I, Brussel, Larcier, 1989, 
83-84. 
(15) Over het rechtskarakter van het woon- en huisvestingsrecht, zie: Het huisvestingsrecht, 
86-98. 
(16) Over de groei van deze bijzondere bescherrningsstatuten: FoNTAINE, M., ,La loi du 20 
fevrier 1991 sur les baux a Ioyer: historique, philosophie, reflexions critiques", in La nouvelle 
reglementation des baux a loyer, FONTAINE, M. en JADOUL, P. (ed.), Louvain-La-Neuve/ 
Brussel, Acadernia/Bruylant, 1991, 7-12; HUBEAU, B., ,Een analyse van de positiefrechtelijke 
regeling van de woonzekerheid", in Wonen in ( on)zekerheid, HUBEAU, B. en VANDE LANOTIE, 
J. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1988, 175-225. 
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werkzaam en wordt er uitgegaan van andere basisprincipes dan in het 
publiek recht, de ,bekomrnemis over de 'maatschappelijk zwakke
ren'" is niet afwezig. Integendeel, volgens DEKKERS kan men in de 
verschillende hervormingen in het burgerlijk recht in dat verband een 
groeiende bekommemis vaststellen. Het is een strekking, die zelfs 
,aile andere overschaduwt". DEKKERS noemt de belangen, die de 
gelijkheid en de eenheid in het burgerlijk recht verstoren, ,overheer
sende belangen". Sommige raken de hele samenleving (dat zijn 
openbare belangen); sommige slechts enkele categorieen van burgers, 
zoals bij de huurovereenkomst: zij hebben een privaatrechtelijk ka
rakter. Het gaat in wezen om de bescherming van de zwakkere 
medecontractant. De invoering van afzonderlijke titels in het overeen
komstenrecht, zoals de handelshuur en de landpacht, wordt gezien als 
regelingen om ,tegemoet te komen aan de eisen van bepaalde be
langengroepen" (17). Dit illustreert het gemengde karakter van deze 
regelgeving. 

12. De regelgeving, die tot het secundaire huisvestings- en woonrecht 
kan worden gerekend, is zeer verscheiden en disparaat van herkomst. 
Zij behoort evenzeer tot het privaat recht als tot het publiek recht. 
Voorbeelden-uit-het-eerste rechtsgebied zijn:-het verbintenisstmrecht 
en het reeds vermelde recht recht met betrekking tot de relevante 
bijzondere overeenkomsten, het zakenrecht, onderdelen van het han
dels-, economisch- en financieel recht. Enkele voorbeelden uit het 
publiek recht zijn: de wetgeving en reglementering betreffende de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw, de onteigening, de stads- en 
dorpsvemieuwing, de brandveiligheid, het gemeenterecht, de fiscali
teit. 

13. Laat ons de aandacht thans toespitsen op het pri vaat recht, en in 
het bijzonder het burgerlijk recht, als onderdeel van het woon- en 
huisvestingsrecht. In de eerste plaats bekijken wij deze relatie vanuit 
een algemeen bevoegdheidsrechtelijk perspectief (zie infra, 2.): daar
bij onderscheiden wij een materieelluik (welke relevante bevoegd
heden behoren tot welk bevoegdheidsniveau ?) en een formeel luik 
(met welke types van bevoegdheden wordt tewerkgegaan en wat zijn 
daarvan de gevolgen?). In een volgend deel staan wij in het bijzonder 

(17) Als voorbeelden voor de aandacht voor de zwakkere worden gegeven: de gehuwde 
vrouw, de vreemdeling, het kind, de geadopteerde, ... ; DEKKERS, R., ,150 jaar Burgerlijk 
Wetboek", R. W., 1954-55, k. 743, nr. 9; DEKKERS, R., ,Overheersende belangen", R. W., 1955-
56, k. 1.372-1.373, nr. 28; SIMONT, L., ,Observations sur !'evolution du droit des contrats", 
J.T., 1982, p. 290, nr. 17. 
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stil bij een aantal toepassingsgebieden, die behoren tot het privaat 
recht, respectievelijk het burgerlijk recht, hun verhouding tot het 
woon- en huisvestingsrecht, alsook de consequenties daarvan (zie 
infra, 3.). Na de vaststelling---van de aanwezigheid van een meer
voudige bevoegdheidsrechtelijke duiding gaan we in op een paar 
knelpunten en oplossingen (zie infra, 4.). 

2. De bevoegdbeidsverdeling inzake bet woon- en buisvestings
recbt en bet burgerlijk recbt in de Belgiscbe context 

2.1. DE MATERIELE ASPECTEN VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE 

HUISVESTING 

2.1.1. De gewestelijke bevoegdheid huisvesting 

14. Wanneer wij zoeken naar expliciete bevoegdheidsrechtelijke 
aanknopingspunten met betrekking tot het woon- en huisvestingsrecht 
in het algemeen moeten wij vaststellen dat de opeenvolgende staats
hervormingen (1970, 1980, 1988-89 en 1993) in Belgie de aangele
genheid niet onaangeroerd hebben gelaten. V anaf de eerste stappen in 
de evolutie van de staatsrechtelijke decentralisatie werd de huisves
ting, samen met een aantal andere ,plaatsgebonden aangelegenhe
den", zoals onder meer de ruimtelijke ordening, beschouwd als een 
voor decentralisatie vatbare aangelegenheid. In 1974 kwam de wet 
PERIN-V ANDEKERCKHOVE over de voorbereidende gewestvorming tot 
stand:(18) in de uitvoeringsbesluiten van die wet werd de huisvesting 
aangeduid als een ,aangelegenheid waarvoor een verschillend ge
westelijk beleid geheel often dele verantwoord is"(19). In 1980 werd 
de huisvesting als ,gewestelijke aangelegenheid" opgenomen in arti
kel6, paragraaf 1, IV. van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen(20). De tekst luidt dat tot de gewestelijke 
bevoegdheden behoren , wat de huisvesting betreft . . . de huisvesting 

(18) Wet van 1 augustus 1974 tot oprichting van gewestelijke instellingen, in voorbereiding 
van de toepassing van artikel107quater van de Grondwet, B.S., 22 augustus 1974, err. B.S., 29 
augustus 1974. 
(19) Zie het koninklijk besluit van 2 april 1975 tot afbakening, binnen het raam van de 
bevoegdheden van het Ministerie van Openbare Werken, van de aangelegenheden waarin een 
verschillend regionaal beleid, geheel of gedeeltelijk verantwoord is, B.S., 11 april 1975, zoals 
later gewijzigd; koninklijk besluit van 6 juli 1979 tot afbakening van de aangelegenheden 
inzake het huisvestingsbeleid, waarin een verschillend gewestelijk beleid verantwoord is, B.S., 
10 juli 1979. 
(20) B.S., 15 augustus 1980. 
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en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de 
openbare reinheid en gezondheid"(21). 

15. Wat houdt de formulering van artikel 6, paragraaf 1, IV. van de 
bijzondere wet nu in? Ondanks een aantal indicaties in de parlemen
taire voorbereiding, de adviespraktijk van de Raad van State en de 
rechtspraak van het Arbitragehof, is de verkenningstocht naar de 
preciese inhoud van de regel niet zonder moeilijkheden. Dat heeft 
deels te maken met het gebrek aan conceptualisering van de bevoegd
heidssferen in de Belgische staatshervormingen: ab initio werd hen 
eigenlijk onvoldoende inhoud verleend op grondwettelijk niveau, 
zodat interpretatiemoeilijkheden overeind blijven. Vooral de parle
mentaire voorbereiding, zowel van de bijzondere wet zelf, als de 
antecedenten van de bevoegdheidsverdeling inzake huisvesting, zijn 
een welgekomen hulpbron. Artikel1 van het reeds genoemde konink
lijk besluit van 6 juli 1979lijkt het meest uitgewerkt te inventariseren 
wat ermee wordt bedoeld: het Gewest is bevoegd ,onder meer voor: 
1 o de Huisvestingscode en de krotopruirning, onder meer voor de 
bevordering van de bouw, de bewoning, de gezondmaking, de verbe
tering, de aanpassing en de afbraak van woningen, 2° wat de sociale 
woningbouw betreft,-de wijzen -van steun,_de aard Yan de _woningen, 
de financiering en de voorwaarden van de verkoop- en huurcontracten 
van de woningen van de openbare huisvestingsmaatschappijen, als
mede de infrastructuur"(22). In de antecendenten van de regel, zoals 
geformuleerd in artikel 6 van de bijzondere wet, vinden wij een aantal 
aspecten, zoals de krotopruirning, het beleid inzake de sociale wonin
gen, de Huisvestingscode, met vermelding van een aantal aspecten, de 
sociale woningbouw, met vermelding van een aantal aspecten, meest
al met toevoeging van ,onder meer", zoals in heel wat bevoegd
heidsverdelende regels. De vermeldingen overstijgen echter nooit het 
exemplatieve: de talrijke verwijzingen naar een bestaand normencom
plex, de Huisvestingscode, en bepaalde aspecten van het beleid ter
zake, bieden derhalve geen sluitend kader om te bepalen of een 
aangelegenheid ondubbelzinnig onder de bevoegdheidsoverdracht 
aan de Gewesten ressorteert. Naast de inhoudelijke verwijzingen naar 
,het gehele huisvestingsbeleid", ,met inbegrip van het beleid inzake 
sociale woningen", alsook de verwijzingen naar de Huisvestingscode, 

(21) Voor een volledige schets, zie: Het huisvestingsrecht, 215-227. 
(22) Zie onder meer: Gedr. St., Senaat, 1979-80, nr. 434/1, 20 (M.v.T. ontwerp van ,bij
zondere wet tot hervorming der instellingen"); voor een uitvoerige analyse, zie: Het huisves
tingsrecht, 239-245. 
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valt verder op dat wordt uitgegaan van een volledige overdracht van 
de bevoegdheid naar de Gewesten en dat deze bevoegdheidsover
dracht - ook al gaat het om aan de Gewesten toegewezen bevoegd
heden - ,zeer breed" en ruim (,de meest uitgebreide bevoegd
heden") dient te worden uitgelegd(23). 
Uitermate enigmatisch is het het tweede onderdeel van de bevoegd
heidsverdelende regel van artikel 6, paragraaf 1, IV., met name ,de 
politie van de woongelegenheden die gevaar opleveren voor de open
bare reinheid en gezondheid, te preciseren". Hiervoor zijn immers 
vrijwel geen aanknopingspunten te vinden. Tach kan deze zinsnede 
worden gesitueerd in het kader van de algemene en de bijzondere 
vormen van administratieve politie. Enerzijds gaat het om een uit
drukkelijk door de bijzondere wet vermelde gewestelijke aangelegen
heid; anderzijds behoren de basiswetten op de ondergeschikte bestu
ren, waaronder de gemeentewet, die onder meer de bevoegdheid van 
de burgemeester inzake de strijd tegen ongezonde woningen behelst, 
tot de federale bevoegdheidssfeer. Vanuit de algemene wijze van 
uitlegging van bevoegdheidsverdelende regels en de beperking van 
de gemeentelijke bevoegdheid tot het grondgebied van de gemeente, 
menen wij dat het praktische belang van dit onderdeel van de be
voegdheidsverdelende regel erin bestaat dat de grenzen waarbinnen 
de gemeentelijke bevoegdheid - uiteraard op het gebied van de 
huisvesting - kan worden uitgeoefend, gewestelijk kunnen worden 
vastgelegd. Dit dient te gebeuren in een dynamisch perspectief, dat 
wil zeggen zonder uitsluiting van bepaalde nieuwe juridische instru
menten. 

16. De bevoegdheid inzake huisvesting wordt verankerd in de ge
westelijke bevoegdheidssfeer, waar vooral sociaal-economische en 
plaatsgebonden bevoegdheidsterreinen thuishoren. Het voeren van 
een divergent regionaal huisvestingsbeleid wordt door middel van 
decreten mogelijk in het Vlaamse en het Waalse Gewest(24). De 
Gemeenschappen van hun kant worden vanaf 1980 bevoegd voor de 
persoonsgebonden aangelegenheden(25). Bij de aanpassing van de 

(23) Ibid.; zie ook: Gedr. St., 1979-80, m. 434/2, 169-170 (Verslag ANDRE en PETRY). 
(24) Zie voor een aantal divergente ontwikkelingen, onder meer: Six, L., ,Enkele tendenzen in 
het geregionaliseerd huisvestingsbeleid", Eco-Brabant, 1980, 26-40; GoossENS, L.,, Ret 
sociaal huisvestingsbeleid in Vlaanderen (1972-1986): op het breukvlak van een traditie?", 
in Ruimtelijke planning, VAN ALsENOY, J. (ed.), Deurne, Van Loghum-Slateurs, 1986, 1-24; 
Het huisvestingsrecht, 108-112. 
(25) Zie artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 
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bijzondere wet in 1988(26) en in 1993(27) bleef de bevoegdheidsver
deling inzake huisvesting ongewijzigd. In 1989 ten slotte werd het 
voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest mogelijk om op het gebied 
van de huisvesting dezelfde bevoegdheden als de andere Gewesten uit 
te oefenen door middel van ordonnanties(28). 

2.1.2. De gedeelde bevoegdheidsoverdracht en andere bevoegdheids
rechtelijke aanknopingspunten inzake huisvesting 

17. In de rechtspraak van de Raad van State en van het Arbitragehof, 
alsook in de juridische commentaren, wordt de bevoegdheidsover
dracht inzake huisvesting doorgaans aangeduid als ,volledig" en 
,ruim": in tegenstelling tot heel wat andere bevoegdheidsverdelende 
regels is er wat de huisvesting betreft geen expliciete uitzondering 
opgenomen(29). Dit strookt met de techniek van overdracht van be
voegdheidsblokken of -pakketten, waardoor wordt verwezen naar de 
(actuele) normencomplexen, die een bepaalde aangelegenheid rege
len, en waardoor heel wat interpretatieproblemen kunnen ontstaan 
over de vraag of een bepaalde deelaangelegenheid wei of niet tot een 
bepaald bevoegdheidsniveau hoort(30). 

18. Toch gaat het naar onze mening slechts om een prima facie 
eenduidige en volledige bevoegdheidsoverdracht naar de Gewesten. 
In wezen is de bevoegdheid inzake huisvesting een (impliciet) ge
deelde of gemengde bevoegdheid. Er zijn op zijn minst twee types van 
mogelijke interdependentie- en dus van mogelijke beleidsconcur
rentie - tussen de verschillende bestuurslagen, die ingevolge de 
opeenvolgende staatshervormingen tot stand zijn gebracht. Vooreerst 

(26) Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, B.S., 13 augustus 1988. 
(27) Wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, B.S., 20 juli 1993. 
(28) Bijzondere wet van 12januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, B.S., 14 
januari 1989. 
(29) Zie onder meer: VAN BoL, J.M., ,Deux annees d'application des lois du 8 et 9 aofit", in 
Les competences regionales et communautaires, Namen, Centre d'Etudes Juridiques des 
Problemes Regionaux, 1983, 109; HuBERLANT, C., ,Quelques aspects juridiques des reformes 
institutionnelles", in Liber Amico rum Frederic Duman, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen, 1983, 890; PEETERS, P., ,Over de bevoegdheidsverdeling en de bevoegdheidsrechte
lijke kwalificatie van normen", R. W., 1984-85, 712-713; PEETERS, P., ,Enkele algemene 
problemen van bevoegdheidsverdeling en bevoegdheidsuitlegging na de tweede Belgische 
staatshervorming", in Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, ALEN, A. en SUETENS, 
L.P. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1988, 77. 
(30) Hierbij moet teveris de optie worden vermeld dat bij de bevoegdheidsrechtelijke duiding 
door het Arbitragehof en de Raad van State verschillend wordt gekeken naar de doelstellingen, 
resp. het voorwerp, de strekking, de inhoud, de gevolgen van een regeling. 
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kan binnen de gewestelijke bevoegdheidssfeer zelf reeds onduidelijk
heid bestaan over de bevoegdheidsverdeling door de interdependentie 
met andere gewestelijke beleidsterreinen. Er kunnen immers inzake 
huisvesting sensu lata aanknopingspunten worden gevonden in andere 
gewestelijke aangelegenheden, zoals de ruimtelijke ordening, het 
grondbeleid, het stadsvernieuwingsbeleid, het economisch beleid, 
het energiebeleid, enzomeer(31). Een voorbeeld is de plaats van het 
prijsbeleid inzake sociale of private woningen (economisch beleid of 
huisvestingsbeleid?) of het kredietbeleid inzake de verlening van 
overheidswaarborg bij leningen (kredietbeleid of huisvestingsbe
leid?). 

19. In de tweede plaats zijn er voor de bevoegdheidsverdeling inzake 
huisvesting naast de gewestelijke bevoegdheidssfeer nog een tweetal 
andere bevoegdheidsrechtelijke verankeringspunten te vermelden, die 
als volgt kunnen worden beschreven. 
Aan het federale niveau komen in hoofdzaak drie soorten bevoegd
heden toe. Uiteraard gaat het allereerst om de door de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 aan het federale niveau toegewezen aangelegen
heden ( een voorbeeld is een deel van het economisch beleid en van het 
energiebeleid, waarbij duidelijke relaties met de huisvesting aanwezig 
zijn). Verder zijn er de zogenaamde residuaire bevoegdheden, de 
bevoegdheden die niet formeel aan een van de bestuurslagen zijn 
toebedeeld en die volgens de algemene beginselen tot op het ogenblik 
waarop uitvoering wordt gegeven aan het zogenaamde Sint-Michiels
akkoord toekomen aan de federale overheid (bijvoorbeeld het burger
lijk recht). Ten slotte zijn er de (door of krachtens de Grondwet) aan 
de wet voorbehouden aangelegenheden, de zogenaamde ,voorbehou
den of gereserveerde materies" (bijvoorbeeld de fiscaliteit). In het 
kader van deze bijdrage gaan wij vooral in op de problematiek van de 
residuaire bevoegdheden(32). 
Aan de Gemeenschappen zijn bevoegdheden toebedeeld inzake de 
cultuur, het onderwijs en de persoonsgebonden aangelegenheden. In 
deze laatste sfeer is naast het gezondheidsbeleid ook ,de bijstand aan 
personen" onder te brengen, met andere woorden delen van het wel
zijnsbeleid, zoals voorzieningen ten behoeve van jongeren (bijzon
dere jeugdbijstand), migranten, ex-gedetineerden, gehandicapte per
sonen, bejaarden. Talrijke zogenaamde ,bijzondere woonvormen" 

(31) Zie hierover uitvoerig: Het huisvestingsrecht, 417-458. 
(32) Zie infra, 2.2.1. 
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(beschermd, beschut, begeleid, ... wonen) zijn in het verlengde van 
deze voorzieningen ontstaan(33). Als onderdeel van de persoons
gebonden aangelegenheden zijn zij het voorwerp van gemeenschaps
reglementering. Het bereik van de gemeenschapsdecreten is echter 
verschillend van de gewestelijke decreten, hetgeen een eerste reeks 
problemen voor gevolg heeft. Bovendien doet zich in het tweetalige 
Brussel-Hoofdstad, waar de gemeenschapsdecreten niet rechtstreeks 
van toepassing zijn op de inwoners, een specifiek probleem voor(34), 
waarop wij echter niet dieper kunnen ingaan. 

2.1.3. Besluit 

20. Er is inzake huisvesting als object van bevoegdheidsverdeling 
derhalve geen sprake van unidimensionaliteit, maar van een meer
voudige bevoegdheidsrechtelijke duiding. Een grondige analyse van 
deze bevoegdheidsverdeling zou zelfs de conclusie rechtvaardigen dat 
de stimulerende en de zorgverlenende -en dus dure - huisvestings
taken toekomen aan de deelgebieden (de Gewesten en de Gemeen
schappen). De rendabele (fiscaliteit) of neutrale (regelgeving) gebie
den van interventie blijven grotendeels bij de federale overheid(35). 
Bit gaat-in··tegen-de--algemene- geest van-exclusieve--bevoegdhe~ 
den(36). In een aantal domeinen is de bevoegdheidsoverdracht vrij 
,integraal", maar rijst met name het probleem dat ,de centrale over
heid zich de meest efficiente instrumenten heeft voorbehouden om 
zonder al te grote administratieve complicaties de huisvesting te 
bevorderen"(37). Bij de uitoefening van de bevoegdheden zullen de 
diverse bevoegdheidsniveaus uiteraard wel het redelijkheids- of pro-

(33) Zie onder meer: Het huisvestingsrecht, 611-948; X., Zo Gewoon mogelijk. Ontwikkelin
gen in het beschut en beschermd wonen, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1987; X., 
Beschut, begeleid, beschermd, zelfstandig, genormaliseerd, centraal ... wonen. Mythen en 
limieten, Berchem, Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, 1985; HUBEAU, B., ,Beschermd en 
beschut wonen", in X., Welzijnsgids, Zaventem, Kluwer Editorial, 1989 en 1994. 
(34) Vergelijk voor een schets van de specifieke bevoegdheidsregelingen en -problemen, die 
daaruit voortvloeien: SMETS, J., ,Jeugdbescherming te Brussel; een probleemstelling", Pan
opticon, 1990, 175-177. 
(35) Vergelijk voor een gelijkaardige stelling: RIMANQUE, K., ,De nieuwe kleren van de 
keizer: over· schijn en werkelijkheid in de staatshervorming", R. W., 1984-85, 642-656; zie 
ook infra, 4.1. 
(36) PEETERS, P., ,Over de bevoegdheidsverdeling en de bevoegdheidsrechtelijke kwalificatie 
van normen", I.e., k. 717-719, nr. 8. 
(37) RlMANQUE, K., ,De nieuwe kleren van de keizer ... ",I.e., 654-655; dat kan door middel 
van fiscale vrijstellingen in de inkomstenbelastingen en de Belasting op de Toegevoegde 
Waarde: ,Aldus worden in beginsel middelen aan de Gewesten onttrokken om op dit domein 
eigen beleidskeuzen te maken. De exclusiviteit van de bevoegdheid is hier derhalve slechts 
schijn". 
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portionaliteitsbeginsel moeten naleven: de onderscheiden machten 
aanvaarden als exteme begrenzing van hun bevoegdheidsdomein 
dat zij elkaar in de uitoefening van hun zelfstandige bevoegdheden 
wederzijds niet onevenredig hinderen,(38) hetgeen inzake het woon
en huisvestingsrecht niet denkbeeldig is. 

2.2. DE FORMELE ASPECTEN VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE 

HUISVESTING 

2.2.1. De residuaire bevoegdheden, het huisvestingsrecht en het bur
gerlijk recht 

a. Probleemstelling 

21. Verschillende problemen van bevoegdheidsverdeling betreffende 
de aangelegenheid huisvesting hebben te maken met het bestaan van 
belangrijke residuaire (federaal gebleven) bevoegdheidsterreinen. Dit 
heeft belangrijke gevolgen. Er is naast de expliciete uitzonderingen op 
de gewestelijke bevoegdheid inderdaad gewezen op de onmogelijk
heid om een samenhangend beleid te voeren, doordat bepaalde be
voegdheden uitdrukkelijk niet aan de Gewesten zijn overgedragen, 
hetgeen de mogelijkheden tot het voeren van een autonoom beleid 
emstig beperkt(39). Naast de fiscaliteit kunnen nog het gemeente
recht, het strafrecht(40) of het gerechtelijk recht(41) worden ver
meld(42). 

(38) Het huisvestingsrecht, 368-369; over dit beginsel, zie onder meer: PEETERS, P., ,Over de 
bevoegdheidsverdeling ... ", I.e., k. 732-733, nr. 16; DEL VA, J., ,Overzicht van de rechtspraak 
van het Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (april 1985-januari 1988)", 
T.P.R., 1988, p. 1.363, nrs. 158-159; DEL VA, J., en MEERSSCHAm, F., ,De rechtspraak van het 
Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk. Overzicht van de sedert januari 1988 
met toepassing van de organieke wet van 28 juni 1983 en van de wet van 10 mei 1985 gedane 
uitspraken", T.P.R., 1990, p. 734, nr. 171. 
(39) RlMANQUE, K., ,De nieuwe kleren van de keizer ... ", I.e., 654; contra: HAUBERT, B., 
,Politique energetique et pouvoir regional. Le cas de la Wallonie", Brussel, Bruylant, 1987, 
p. 187, nr. 140. 
(40) Wij denken aan de wetgeving op de bestrijding van het racisme en de xenofobie of de 
strafbepalingen in bepaalde huisvestingsregelingen. 
(41) Wij denken aan bepalingen in verband met de bevoegdheid van een bepaalde rechtbank 
inzake geschillen met betrekking tot de huisvesting (bijvoorbeeld 1344bis van het Gerechtelijk 
Wetboek over de verzoekschriftprocedure). 
(42) VANDENBERGHE, J.,Het beleid van het Vlaamse Gewest ten aanzien van bewoners van 
gemeubelde kamers, Antwerpen, H.B.K., 1989, 1-2; zie ook: X., Sociaal woonbeleid, Brussel, 
Koning Boudewijnstichting, 1983, 36; X., Beter wonen in het Vlaamse Gewest, Brussel, 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie voor Huisvesting, 1990, 33. 
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b. De residuaire bevoegdheden in de Belgische 
be v o e g dhei d s verde 1 i ng 

22. V66r het Sint-Michielsakkoord vindt men in de parlementaire 
voorbereiding slechts een aanknopingspunt betreffende de vraag wel
ke bevoegdheidssferen worden geacht tot het residuaire (federale) 
niveau te behoren(43). Wij vinden onder meer de vermeldingen sub 
4 ° ,de uitoefening van de bevoegdheden van ... , het burgerlijk, het 
handels- en strafrecht", sub 6° ,het algemeen monetair, fiscaal, 
budgettair en kredietbeleid"(44). 

23. Ter gelegenheid van het Sint-Michielsakkoord kwamen de resi
duaire bevoegdheden in de belangstelling. Overeenkomstig artikel 35 
van de Gecoordineerde Grondwet( 45) zal de federale overheid nog 
slechts bevoegd zijn voor de haar uitdrukkelijk, door de Grondwet of 
door de wetten krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, toege-

(43) Met name in een amendement, een begeleidende verantwoording, alsook het advies van 
de Raad van State daarbij; artikel 28 van het wetsontwerp ,houdende diverse institutionele 
hervormingen"; Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 25 juli 1978, Gedr. St., Kamer, 1977-78, nr. 461/9 
(inzake de artikelen 1 tot 33 van het wetsontwerp ,houdende diverse institutionele hervor
mingen"); zie ook: Gear. St., Kamer, 1977-78, nr. 461/20 en punt 6-0 van het iegeera.kkoord, 
goedgekeurd door de partijen op 1 april 1979 en gepubliceerd als bijlage bij de regerings
verklaring van 5 april1979. 
(44) Zie ook: sub 7° ,het nationaal economische, conjuncturele, industriele en energiebeleid, 
het prijsbeleid, het landbouwbeleid, behalve de aan de Gewesten voorbehouden aangelegen
heden, ... "; hiemaar wordt later in de voorbereiding van de bijzondere wet nog verwezen: zie 
hierover: SMETS, J., ,De verklaring tot herziening van de Grondwet en de door de Grondwet 
aan de 'wet' voorbehouden bevoegdheden", T.B.P., 1992, 459-462. 
(45) Grondwetswijziging van 5 mei 1993, B.S., 8 mei 1993; zie hierover in het algemeen: VAN 
HAEGENDOREN, G., ,De residuaire bevoegdheid: troef of joker? Enkele aanvullende bedenkin
gen bij het gaande debat", T.B.P., 1990, 770-774; PEETERS, P., ,Vlottende residuaire gewest
en gemeenschapsbevoegdheden in de federale Belgische staat: een zinvolle en haalbare 
kaart?", T.B.P., 1990, 53-80 en in X., De derde fase van de staatshervorming. Wat is wat 
ons waard?, Brussel, Stichting Lodewijk De Raet, 1990, 39-55; VAN IMPE, H., ,Problemen in 
verband met de overdracht van de residuaire bevoegdheid aan de gemeenschappen en ge
westen", in De derde fase ... , o.c., 56-59; PEETERS, P., ,Wijzigingen aan de bevoegdheden van 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten", in Het federate Belgii! na de vierde staats
hervorming, ALEN, A. en SUETENS, L.P. (ed.), Brugge, Die Keure, 1993, p. 29, nrs. 2-3; SEUTIN, 
B. en VAN HAEGENDOREN, G., ,De nieuwe bevoegdheden van Gemeenschappen en Gewesten", 
Brugge, Die Keure, 1994, 19-32 en 194; OFFECIERS, C., ,Residuaire bevoegdheid. Enkele 
juridische bedenkingen bij de politieke stellingnames", N. Tijd. Pol., 1992, afl. 3, 57-76; ALEN, 
A. en DELPEREE, F., ,De residuaire bevoegdheden", R.W., 1991-92, 345-350; ALEN, A. en 
DELPEREE, F., ,Les competences residuelles", J.T., 1991, 805-808; ALEN, A., ,De 
bevoegdheidsverdeling tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Enkele algeme
ne bedenkingen na de derde staatshervorming", T.B.P., 1989, 140-141; UYTTENDAELE, M., Le 
federalisme inacheve, Brussel, Bruylant, 1991, 408 en 463-468; COENRAETS, P. en MARON, E., 
,Les transferts de competences de l'autorite federale vers les communautes et les regions", in 
X., Les reformes institutionnelles de 1993. Vers unfederalisme acheve?, Brussel, Bruylant, 
1994, 173-187; ANDERSEN, R., ,Les competences", in X., La Constitutionjederale du 5 mai 
1993, Brussel, Bruylant, 1993, 159-163; VERDUSSEN, M., ,La reforme de l'Etat. III. La 
nouvelle configuration des competences", J.T., 1994, 531. 
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kende bevoegdheden. De Gemeenschappen of de Gewesten zullen, 
ieder wat hen betreft, bevoegd zijn voor de overige aangelegenheden 
onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet 
moet een bijzondere meerderheidswet zijn. Het is belangrijk vast te 
stellen dat er gezien de overgangsbepaling nog niets verandert, zodat 
de residuaire bevoegdheden bij de federale overheid blijven. De 
gevolgen van deze bepaling kunnen inderdaad best emstig worden 
voorbereid. Dit is ook de reden waarom PEETERS de verschuivings
operatie terecht ,een agenda punt van de vijfde staatshervorming" ( 46) 
noemt. De inwerkingtreding van de bepaling wordt krachtens de 
overgangsbepaling afhankelijk gemaakt van (a) de invoeging in de 
Grondwet van een bepaling, die de exclusieve bevoegdheden opsomt, 
ter gelegenheid van een volgende grondwetsherziening en (b) de 
nadere bepaling bij bijzondere meerderheidswet van de wijze, waarop 
die residuaire bevoegdheid door de Gemeenschappen en/of de Ge
westen zal worden uitgeoefend. De bijzondere meerderheidswetgever 
beschikt hier over een ruime keuzevrijheid: (a) ofwel zal die berusten 
bij de Gemeenschappen, (b) ofwel bij de Gewesten, (c) ofwel zal ze 
worden uitgesplitst, hetgeen ,vlottende residuaire bevoegdheid" 
wordt genoemd(47). Hierbij zijn nog vormen van samenwerking en 
overleg denkbaar(48). De wet preciseert inderdaad niet waar de 
residuaire bevoegdheid zal berusten. Volgens het regeerakkoord van 
10 mei 1988 zou het residu bij de Gewesten komen te liggen, onder 
meer omwille van de grotere duidelijkheid met betrekking tot de 
territoriale omschrijving. 

24. De discussie over de plaats van de residuaire bevoegdheden in 
een federaal staatsbestel moet worden gesitueerd in het spanningsveld 
tussen de voorstanders van het behoud van de huidige bevoegdheids
verdeling en de voorstanders van een verdere overdracht van be
voegdheden(49). Er bestaat thans het voornemen om een limitatieve 
opsomming te geven van de federale bevoegdheden en de residuaire 
bevoegdheid te verschuiven naar de deelgebieden. De toewijzing van 
de residuaire bevoegdheid kan worden gezien als een vormgeving aan 

(46) PEETERS, P., ,Wijzigingen aan de bevoegdheden van de Staat, ... ", l.c., p. 29, nr. 3. 
(47) Zie hierover: PEETERS, P., ,Vlottende residuaire gewest- en gemeenschapsbevoegdhe
den ... ",I.e. 
(48) Zie ook infra, 4.; Gedr. St., Senaat, 1991-92, nr. 100-2911°, 2-3 (toelichting bij het 
voorstel tot herziening van Titel III van de Grondwet door invoeging van een artikel 25ter 
betreffende de residuaire bevoegdheden); PEETERS, P., ,Wijzigingen aan de bevoegdheden van 
de Staat, ... ",i.e., p. 29, nr. 3. 
(49) Gedr. St., Kamer, 1992-93, nr. 946/3,7 (Verslag TANT); PEETERS, P., ,De wijzigingen aan 
de bevoegdheden van de Staat, ... ", l.c., p. 29, nr. 3. 
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de wens tot verruiming van de bevoegdheden van de deelgebieden: dit 
kan op andere manieren nog door bijkomende pakketten toe te wijzen, 
door uitzonderingen weg te werken, door de impliciete bevoegdheden 
te verruimen(50). 

25. Deze omkering van het residu valt doorgaans niet in zeer goede 
aarde. PEETERS staat alleszins zeer kritisch tegenover het in het voor
uitzicht gestelde stelsel van vlottende residuaire bevoegdheden(51). 
Ook ALEN en DELPEREE werpen bezwaren op tegen de verschuiving 
van het residu, hetgeen ook voor de aangelegenheid huisvesting een 
,aardverschuiving" zou kunnen betekenen, aangezien er heel wat 
,onbenoemde" bevoegdheden zijn. Grosso modo betreft het tech
nisch-juridische bezwaren (de gewestelijke bevoegdheidsomschrij
ving in artikel 39 van de Gecoordineerde Grondwet en de bijzondere 
wet), institutioneel-technische bezwaren (Gewest en Gemeenschap 
hebben een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid) en bezwaren inver
band met de juridische toepasbaarheid, met name de moeilijkheden, 
die rijzen bij het opsommen van bevoegdheden(52). De opsomming 
zal moeilijk blijven, onder meer ook door de aanwezigheid van een 
aantal parallelle bevoegdheden, zoals met betrekking tot het aangaan 
van leningen ()f d~machtiging totonteig~l!ing. Vaak zal_l11el1VO()!iS 
moeten grijpen naar zeer vage begrippen, zowel voor de bevoegd
heidstechnische omschrijving (wij denken aan termen, zoals het ,al
gemeen" of ,federaal" karakter om het centrale bevoegdheidsniveau 
aan te duiden), als voor de inhoud van de lijst zelf. VAN HAEGENDOREN 
doet de denkoefening, die erin bestaat de federale bevoegdheden te 
inventariseren, verwijzend naar enkele pogingen in het verleden: 
minimaal zou de lijst de bevoegdheden inhouden, die overeenstem
men met de taken van de traditionele gezagsdepartementen, alsook 
,de grote takken van het burgerlijk recht". Als algemene regel stelt 
hij: ,de bevoegde overheid is deze, bij wie een bepaalde aangelegen
heid in functie van zijn algemene bevoegdheid past"(53). Het pro
bleem met de grondwettelijke bepaling in verband met de toegewezen 
aard van de gewestbevoegdheden is naar onze mening niet zo zwaar
wichtig, omdat een vijfde staatshervorming de vooropgestelde begin-

(50) Zie onder meer: VAN lMPE, H., ,Problemen in verband met de overdracht van de 
residuaire bevoegdheid ... ", I.e., 57-59. 
(51) PEETERS, P., ,Vlottende residuaire bevoegdheden ... ", I.e., 87. 
(52) ALEN, A. en DELPEREE, F., ,De residuaire bevoegdheden", I.e., p. 347-349, nr. 5. 
(53) Een ,culturele of persoonsgebonden" versus een ,localiseerbaar sociaal-economische 
aangelegenheid": ,elke aangelegenheid moet toewijsbaar zijn en zal worden toegewezen": 
VAN HAEGENDOREN, G., I.e., 92. 
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selen nog moet uitwerken. Tijdens de parlementaire voorbereiding is 
ten slotte ook uitdrukkelijk vermeld dat de verschuiving van het residu 
noodzakelijkerwijze de herziening van het systeem van de financie
ring van de Gemeenschappen en de Gewesten impliceert(54). 

c. Burgerrechtelijke aanknopingspunten in het 
huisvestingsrecht 

26. Er is ongetwijfeld een wederzijdse bei'nvloeding tussen het huis
vestingsrecht en het burgerlijk recht. Toch is het begrip ,burgerlijk 
recht" op zich niet probleemloos, zeker zo daaraan bevoegdheids
rechtelijke gevolgen worden gekoppeld. Er zijn wel een aantal cou
rante omschrijvingen te vermelden van dit rechtsgebied(55). Zoals de 
Raad van State opmerkt - en de Commissie voor persoonsgebonden 
aangelegenheden volgt hem daarin - maakt het begrip burgerlijk 
recht(56) niet het voorwerp uit van een in een wettekst vastgelegde 
definitie(57). ,Evenmin zijn ze (de hiema vermelde rechtsgebieden), 
het ontbreken van zulke definities ten spijt, zo vast omlijnd - door de 
doctrine of door de jurisprudentie - dat ze geen enkele ruimte laten 
voor een zekere diversiteit van opvattingen die elk op zich niet zouden 
onverdedigbaar zijn. Vanzelfsprekend is die ruimte niet onbeperkt, 
zoniet komt in het gedrang de zin zelf, niet alleen van de begrippen 
burgerlijk recht, strafrecht, en gerechtelijk recht, elk apart beschouwd, 
maar ook van het begrippenarsenaal waarvan ze maar een deel uit
maken"(58). 

(54) Gedr. St., Senaat, 1991-92, nr. 100-29/3°, 9-10 (Verslag); Gedr. St., Kamer, 1992-93, 
nr. 946/3, 11 (Verslag TANT). 
(55) Zie bijvoorbeeld: ,Le droit civil synthetise les grands principes qui dominent les rapports 
d'interet prive, l'activite civile (c'est-a-dire l'activite juridique fondamentale). II fixe les 
notions essentielles qui commandent et vivifient toutes les autres quelque soit leur nature et 
leurs modalites" (DE PAGE, H., Traite, I, p. 5, nr. 2); ,een geheel van rechtsregels los van de 
personen die er door beschermd worden en strekk:end tot vastheid en tot veiligheid van het 
maatschappelijk Ieven, en waarvan de naleving desnoods door toedoen van de openbare macht 
kan worden afgedwongen" (DEKKERS, H., Handboek, I, p. 9-10, nr. 2); naar deze beide 
definities wordt verwezen in de nota van de Minister in verband met de bevoegdheidsverdeling 
inzake jeugdbescherming; Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 627110, 65 (Verslag LE HARDY DE 
BEAULIEU en DE GREVE). 
(56) Net zo min als het strafrecht en het gerechtelijk recht overigens. 
(57) Verslag van de Commisse van Advies over de persoonsgebonden aangelegenheden van 
22 maart 1985, p. 23, nr. 78, gevoegd bij de Nota over de bevoegdheid van de Vlaarnse 
Gemeenschap inzake persoonsgebonden aangelegenheden, ingediend door de Heer G. GEENS, 
Voorzitter van de Vlaamse Executieve, Gedr. St., VI. R., 1984-85, nr. 321/1. 
(58) Adv. R.v.St. (afd. wetg.); Gedr. St., VI. R., 1984-85, nr. 302/1, 29 (antwerp van decreet 
,houdende wijziging van artikelen 37, 66, 67, 69, 70 en 71 van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming"). 
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27. Enerzijds kan men stellen dat het burgerlijk recht in zijn geheel 
geen aangelegenheid vormt, die door de Grondwet aan de federale 
wetgever is voorbehouden: wij hebben derhalve niet te maken met een 
zogenaamde ,voorbehouden aangelegenheid". Zo de andere voor
waarden zijn vervuld, kon artikel 10 van de bijzondere wet over de 
impliciete bevoegdheden dus van toepassing worden geacht(59). Tach 
zijn sommige delen van het burgerlijk recht daarentegen wel door de 
bijzondere wet zelf aan de federale wetgever voorbehouden(60). 

28. Het algemeen verbintenissen- en contractenrecht blijft federaal, 
maar er dient rekening te worden gehouden met sommige bijzondere 
overeenkomsten, met name de sociale huurovereenkomsten, waarvoor 
de Gewesten bevoegd zijn. W at de bijzondere overeenkomsten betreft 
gaat het ook om de koop-, de lening de bouw- en/of aannemings
overeenkomst, alsook de bouwpromotieovereenkomsten en de verze
keringsovereenkomst. Een ander voorbeeld in dit verband is de aan
gelegenheid, die wordt geregeld door de zogenaamde woningbouw
wet, de wet BREYNE (61). Andere burgerrechtelijke aangelegenheden, 
die incidenties hebben op de huisvesting, houden verband met het 
zakenrecht. Wij denken aan het eigendomsrecht en de eigendoms
overdracht (wat de aankoop en verkoop en de (mede-)eigendom van 
onroerende goederen betreft), de voorrechten en de hypotheken (on
der meer wat de hypothecaire leningen voor aankoop, bouw of sane
ring betreft), alsook de specifieke voorrechten, die van toepassing zijn 
in de verhouding koper-verkoper, huurder-verhuurder en de regelin
gen van bepaalde zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, gebruik en 
bewoning, opstalrecht en erfpacht. Als behorend tot het personen- en 
gezinsrecht moeten ook de familiaalrechtelijke en erfrechtelijke as
pecten worden vermeld, zoals bijvoorbeeld de wetgeving op de kleine 
nalatenschappen(62) en de erfrechtelijke reserve van de langstlevende 

(60) VAN OEVELEN, A., De gevolgen van de staatshervorming voor het burgerlijk recht, paper, 
Kortrijk, K.U.Leuven!Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen, 1990, 2; VAN IMPE, H., ,De 
Belgische Bondsstaat of de kenmerken van het federalisme in Belgie", T.B.P., 1991, 439. 
(61) Zie ook infra, 3. 
(62) Zie de wet van 15 mei 1900 tot erfregeling van de kleine nalatenschappen, B.S., 21-22 
mei 1900, zoals gewijzigd door de wetten van 20 december 1961, B.S., 9 januari 1962 en van 
14 mei 1981, B.S., 17 mei 1981; zie ook de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake 
landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continui'teit, B.S., 24 september 
1988. 
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echtgenoot. In het huwelijksgoederenrecht wordt aandacht besteed 
aan de beschenning van de gezinswoning(63). De organisatie van de 
beroepen, die verband houden met de huisvesting, zijn - voor zover 
gereglementeerd- eveneens federaal georganiseerd(64). 
In het licht van de eerder aangeduide begripsonduidelijkheid over het 
burgerlijk recht zou de vermelding ervan als federale bevoegdheid 
derhalve zeker niet alle problemen oplossen. 

2.2.2. De impliciete bevoegdheden, het huisvestingsrecht en het bur
gerlijk recht 

a. Probleems telling 

29. Overeenkomstig artikel10 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980, zoals gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988, zijn de 
Gemeenschappen en de Gewesten bevoegd rechtsbepalingen aan te 
nemen in aangelegenheden, waarvoor de Raden niet bevoegd zijn, 
voor zover die bepalingen ,noodzakelijk" zijn voor de uitoefening 
van hun bevoegdheid. V 66r de inwerkingtreding van de wijziging 
ingevolge de wet van 8 augustus 1988 luidde het: voor zover die 
bepalingen ,onontbeerlijk" zijn voor de uitoefening van hun be
voegdheid. De bepaling over de impliciete bevoegdheden geeft uit
drukking aan de onbetwistbare wil van de wetgever dat de bevoegd
heden van de Gemeenschappen en de Gewesten ruim dienen te 
worden ge!nterpreteerd. De theorie van de impliciete bevoegdheden 
is in wezen gericht op een ,zinvolle uitoefening" van de expliciet 
toegewezen bevoegdheden(65). De vraag is of het beginsel op het 
gebied van de huisvesting, en in het bijzonder de relatie met het 
burgerlijk recht, betrekking heeft en op welke wijze. 

(63) Artikel215, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 14 
juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, alsook door de wet van 20 februari 1991; zie ook infra, 3. 
(64) Zie onder meer de architect, ingenieur, aannemer, landmeter, makelaar, notaris, promo
tor; zie ook infra, 2.2.2,. 
(65) Zie hierover in het algemeen: VANDE LANOTIE, J., ,De impliciete bevoegdheden op een 
Belgisch spoor", in Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, o.c., 81-142; RIMAN
QUE, K., GIJSELS, J. en PEETERS, P., ,Stilzwijgend toegekende bevoegdheden", T.B.P., 1980, 
226-244; KREINs, Y., ,Les pouvoirs implicites au sens de !'article 10 de laloi speciale du 8 aoftt 
1980: une erreur legislative?", J.T., 1985, 477-487; HAUBERT, B., ,Les pouvoirs implicites ou 
les creux de la reforme institutionnelle", Adm. Publ. (T), 1985, 290-307; CEREXHE, G., ,Les 
matieres reservees': une notion de droit constitutionnel", Adm. Publ. (T), 1983, 243-257; 
CEREXHE, G., Les competences implicites et leur application en droit beige, Brussel, Bruylant, 
1989; PEETERS, P., ,Wijzigingen aan de bevoegdheden van de Staat, ... ", l.c., p. 53-54, nrs. 48-
51; SEUTIN, B. en VAN HAEGENDOREN, G., o.c., 191-202; Het huisvestingsrecht, 354-357. 
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b. De impliciete bevoegdheden in de Belgische be-
v o e g dheids verdelin g 

30. Voor de toepassing van artikel 10 gelden enkele bijzondere 
regels(66). Vooreerst is geen enkel domein van het recht a priori 
uitgesloten van de draagwijdte van artikel 10 van de bijzondere wet. 
Het doel van een decreet mag er vervolgens niet in bestaan in te 
grijpen in aangelegenheden, die niet tot het eigen bevoegdheidsdo
mein behoren. Het beleid mag slechts incidenties hebben, bijvoor
beeld op instellingen van burgerlijk recht, zo wordt uitdrukkelijk 
gesteld, wanneer dit onontbeerlijk is voor de uitoefening van een 
van hun bevoegdheden: dit is het aanvullend karakter van de impli
ciete bevoegdheden. In de derde plaats dient er een verband van 
onmisbaarheid te bestaan tussen de zelfstandig specifieke bevoegd
heid van de Gemeenschappen en Gewesten en de uitgeoefende im
pliciete bevoegdheid: dit verb and dient in concreto te worden beoor
deeld. Ten slotte kan de decretale wetgever zich niet beroepen op de 
impliciete bevoegdheden om voorschriften uit te vaardigen, die over
eenkomstig de Grondwet of krachtens een wet moeten worden ge
regeld. Ook al kan het burgerlijk recht niet worden beschouwd als een 
, voorbehouden aangelegenheid", heeft het probleem van de relatie 
ttissen de impliciete bevoegdhedenenerzijds en de -zogenaamae voor
behouden aangelegenheden anderzijds lang gespeeld. Uit de recht
spraak van het Arbitragehof volgt dat een beroep op artikel 10 van de 
bijzondere wet slechts toelaatbaar is op voorwaarde dat de aan de 
Staat voorbehouden bevoegdheid zich leent tot een gedifferentieerde 
regeling en dat de weerslag op die aangelegenheid slechts marginaal 
is(67). 

31. Ingevolge het Sint-Michielsakkoord is het de bedoeling om de 
draagwijdte van de bevoegdheden, die, alhoewel impliciet, uitdruk
kelijk zijn ingeschreven in artikel 10 van de bijzondere wet, uit te 
breiden. Dit gebeurde door de wijziging van artikel 19, paragraaf 1 
van de bijzondere wet, dat is gaan luiden: ,Behoudens toepassing van 
artikel 10, regelt het decreet de aangelegenheden, bedoeld in de 
artikelen 4 tot 9, onverminderd de bevoegdheden die door de grand
wet aan de wet zijn voorbehouden". Het artikel diende inderdaad om 

(66) Zie vooral de arresten van het Arbitragehof nummers 7, 25, 27, 31, 36, 37, 40, 41, 44, 49, 
50, 66, 11189 en 32/92. 
(67) Zie vooral: Arb. Hof, nr. 7, 20 december 1985, B.S., 21 januari 1986,Arr. Arb. Hof, 1985, 
47 en T.B.P., 1986, 259; Arb. Hof, nr. 66, 30 juni 1988, B.S., 21 juli 1988, J. Dr. Jeun., 1988, 
aft. 7, 2 en Rev. Rig. Dr., 1989, 113. 
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de Gemeenschappen en de Gewesten normeringsbevoegdheid te ont
zeggen voor de door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden 
aangelegenheden. De Gemeenschappen en de Gewesten kunnen nu 
met een beroep op artikel 10 van de bijzondere wet de gereserveerde 
materies betreden(68). 

c. De impliciete bevoegdheden, het huisvestings-
recht en het burgerlijk recht: toepassingen 

32. Met betrekking tot de aangelegenheid huisvesting kunnen wij een 
aantal toepassingen vermelden, maar wij beperken ons tot de gevallen 
waarin het ingevolge een beroep op de leer van de impliciete be
voegdheden betreden terrein betrekking heeft op het burgerlijk 
recht(69). 
Een beroep op deze bevoegdheden werd onder meer afgewezen in het 
kader van de vraag of de Gewesten onrechtstreeks lopende lening
overeenkomsten, die mijnwerkers aangegaan zijn met financierings
instellingen, ,aan te tasten", omdat deze ingreep niet noodzakelijk 
is(70). 
Voorts had in het W aalse Gewest een antwerp van decreet als doel om 
aan het Waalse W oningfonds dezelfde voordelen toe te kennen als aan 
het Woningfonds van de Bond van de Grote Gezinnen, inzonderheid 
een aantal fiscale voordelen, maar ook de vermindering van het 
notarisereloon. De Raad van State sluit in zijn advies van 20 oktober 
1982 in die voorbehouden aangelegenheden het optreden op grand 
van artikellO van de bijzondere wet niet uit(71). Ook het Overlegco
mite was van ootdeel dat de betreffende bepalingen onontbeerlijk zijn 
voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheid inzake huis
vesting. Doorslaggevend lijkt wei dat hierdoor geen financiele dis
torties ontstaan ten opzichte van de situatie van v66r de staatshervor
ming(72). 
Een voorstel van decreet houdende voordelen ter bevordering van de 
stadsvemieuwing bevatte een gedeelte met fiscale en financiele voor-

(68) Zie onder meer: PEETERS, P., ,Wijzigingen aan de bevoegdheden van de Staat, ... ", I.e., 
p. 53-54, nrs. 48-51. 
(69) Voor een volledig overzicht: Het huisvestingsrecht, 358-368. 
(70) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 4 mei 1988, Gedr. St., Vl. R., 1988, nr. 139/1, 18 (voorstel van 
decreet ,houdende wijziging en aanvulling van de Huisvestingscode)". 
(71) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 20 oktober 1982, Gedr. St., W. Gew. R., 1982-83, nr. 6111 
(on twerp van decreet ,completant le Titre II du Code du Logement par des dispositions 
relatives au Fonds du Logement des families nombreuses de Wallonie"). 
(72) Overlegcomite, 1 februari 1983, Gedr. St., W. Gew. R., 1982-83, nr. 61/1, 2; voor een 
grondige bespreking, zie vooral: VAN BoL, J.M., ,Deux annees d' application ... ",I.e., 109-128. 
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delen, met name een kooppremie, een overheidswaarborg, een ver
mindering van de omoerende voorheffing, een vermindering van het 
registratierecht en een vermindering van het notaristarief. Wij gaan 
vooral op dit laatste in. De notariserelonen zijn een vorm van , vergoe
ding van een openbare dienst die deel uitmaakt van de inrichting van 
het notariaat": deze materie wordt niet als een plaatsgebonden aan
gelegenheid aangeduid. De bepaling van artikellO van de bijzondere 
wet kan niet van toepassing worden geacht om de Vlaamse Raad met 
betrekking tot het notaristarief bevoegd te maken(73). 
We vermelden ook de (impliciete) bevoegdheid om voorrechten en 
hypotheken te creeren: wei wordt de rang, die de wetgever verleent 
aan het voorrecht, getoetst aan de evemedigheid of de redelijkheid, 
hetgeen betekent dat de verschillende wetgevers het belang, dat zij 
door het instellen van het voorrecht beogen te beschermen, moeten 
afwegen tegen andere belangen, die door door andere wetgevers 
ingestelde voorrechten worden beschermd(74). 

33. Twee adviezen van de Raad van State betreffen het recht van 
voorkoop van de gemeenten en de bouwmaatschappijen tot nut van 
het algemeen (de sociale huisvestingsmaatschappijen) enerzijds en de 
gedwongen -verkoop anderzijds als instrumenten-:van huisvestingsbe
leid. Noch een gedwongen openbare verkoop, noch een recht van 
voorkoop kunnen volgens de Raad van State worden verantwoord als 
gewestelijke bevoegdheden(75). De gedwongen openbare verkoop 
wordt gezien als een vorm van onteigening, bevoegdheid die niet 
aan de Gewesten kan toekomen, en waarbij een beroep op de impli
ciete bevoegdheden is uitgesloten(76). Voor het recht van voorkoop 
verwijst de Raad van State naar artikel 544 van het Burgerlijk Wet-

(73) R.v.St. (afd. wetg.), 1 april 1981, Gedr. St., VI. R., nr. 25/2 (voorstel van decreet 
,houdende bevordering van de stadsvernieuwing"); zie voor een bespreking en kri
tiek: VAN BoL, J.M., ,Deux annees d'application ... ", l.c., 124-125; hij vindt de oplossing 
van de Raad van State zowel vanuit bevoegdheidsrechtelijk, als vanuit materieel standpunt 
onjuist. 
(74) Arb. Hof, nr. 27, 22 oktober 1986, B.S., 13 november 1986, Arr. Arb. H., 1986, 547 en 
T.B.P., 1987, 324, noot VELAERS, J., ,De (impliciete) bevoegdheid van de Gewesten om 
voorrechten en 'decretale' hypotheken te creeren"; CEREXHE, G., o.c., 356. 
(75) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), I april1981, Gedr. St., VI. R., 1980-81, nr. 25/2 (voorstel van 
decreet ,houdende bevordering van de stadsvernieuwing"); Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 1 april 
1981, Gedr. St., VI. R., 1980-81, nr. 47/3 (voorstel van decreet ,houdende maatregelen voor 
een sociaal grondbeleid"). 
(76) Voor argumenten tegen deze stelling vanuit de analyse van de wezenlijke verschillen 
tussen de gewone onteigening en de gedwongen openbare verkoop, alsook een kritiek op het 
nemen van artikel 79, paragraaf 1 van de bijzondere wet als rechtsgrond om dit te beoordelen, 
zie: Het huisvestingsrecht, 362-363. 
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boek en ziet erin een beperking van het eigendomsrecht. Het betreft 
,een burgerrechtelijke aangelegenheid die als zodanig niet kan wor
den ondergebracht in een van de verschillende bevoegdheden die 
uitdrukkelijk aan de Raad werden toegekend door de bijzondere 
wet ... ". Omdat de bijzondere wet een regeling van onteigening ten 
algemene nutte bevat (artikel 79) kan de opname in dit decreet niet als 
onontbeerlijk worden beschouwd(77). Thans moet worden gewezen 
op het na het Sint-Michielsakkoord gewijzigde artikel 14 van de 
bijzondere wet. Binnen de grenzen van de bevoegheden van de 
Gewesten en de Gemeenschappen kunnen de decreten een recht van 
voorkoop instellen, voor zover dit recht van voorkoop geen afbreuk 
doet aan een op de dag van de inwerkingtreding van de bepaling 
bestaand recht van voorkoop(78). 

d. Besluit 

34. Ondanks de vrij restrictieve toepassing van artikel 10 van de 
bijzondere wet menen wij dat gezien het specifieke karakter van de 
aangelegenheid huisvesting in de bevoegdheidsverdeling een beroep 
op de leer der impliciete bevoegdheden op zijn plaats is, indien wordt 
aangetoond dat een bepaalde van het gemeen recht afwijkende rege
ling noodzakelijk is, indien de voorgestelde afwijkende regeling in
derdaad is ingegeven door de specificiteit en indien het evenredig
heidsbeginsel niet wordt geschonden(79). 

3. De bevoegdheidsverdeling inzake het woon- en huisvestings
recht en het burgerlijk recht: enkele toepassingsgebieden 

35. Terwijl wij in 2. in het algemeen de problematische relatie tussen 
(de bevoegdheidsverdeling inzake) het huisvestingsrecht en het bur
gerlijk recht hebben bekeken, willen wij deze algemene stelling 
aantonen aan de hand van een aantal toepassingsgebieden. 

(77) Voor kritiek op deze opvatting: Het huisvestingsrecht, 365-366; CEREXHE, G., o.c., 342. 
(78) Ziehierover: PEETERS, P., ,Wijzigingen aande bevoegdheden van de Staat, ... ", l.c., p. 56-
57, nrs. 54-57; SEUTIN, B. en VAN HAEGENDOREN, G., o.c., 179-190. 
(79) Over dit beginse1, zie supra, 2.1.3. 
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3.1. REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN WONINGEN 

3.1.1. De regeling over de staat van de gehuurde waning en de 
renovatiehuurovereenkomst 

36. Aan de ene kant moet de vraag worden beantwoord of de aan de 
Gewesten overgedragen bevoegdheid ook betrekking heeft op de 
kwaliteits(-normen) voor het geheel of een deel van de private wonin
gen. Uit de adviespraktijk van de Raad van State, maar vooral de 
rechtspraak van het Arbitragehof, blijkt dat ,de Gewesten bevoegd 
zijn voor de volheid van het huisvestingsbeleid, met inbegrip van aile 
aspecten van dit beleid die specifiek de kwaliteit van de woongelegen
heden en de bescherming van de bewoners op het oog hebben"(80). 
Voortbouwend op de rechtspraak van het Arbitragehof over de brand
veiligheid, brandbeveiliging en brandpreventie zou de volgende be
voegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de Gemeenschap
pen en de Gewesten kunnen worden vooropgesteld: voor de algemene 
normen is de federale overheid bevoegd (de bepaling van artikel 2 van 
de woninghuurwet), daar waar de Gemeenschappen voor voorzienin
gen voor specifieke groepen en categorieen van personen (bejaarden, 
begeleid zelfstandig wonen, personen met een handicap) en-de Ge~ 
westen voor specifieke gebouwen, woningen of constructies bevoegd 
zijn wat het uitvaardigen van kwaliteitsnormen betreft(81). Naar onze 
mening is zelfs de stelling verdedigbaar dat de algemene bevoegdheid 
voor het stellen van kwaliteitsnormen een integrale gewestelijke be
voegdheid is geworden. Toch vergt dit enige precisering. In dit ver
band moet vooraf nog de gewestelijke regeling worden vermeld, die 
bestaat in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voor de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de gemeubelde woningen ingevolge de or-

(80) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 9 oktober 1991 en 29 oktober 1991, onuitg., nr. L. 19.413NR/8 
(antwerp van besluit van de Vlaamse Executieve ,houdende de Vlaamse Huisvestingscode"); 
Arb. Hof, nr. 64/92, 15 oktober 1992; zie hierover onder meer: Gedr. St., VI. R., 1992-93, 
nr. 332/1, 2 (voorstel van decreet ,houdende reglementering van de kamerverhuring"). 
(81) Zie ook: Het huisvestingsrecht, 254; VANDE LANOTIE, J., ,Brandpreventie of con
flictpreventie? Cornrnentaar bij arrest nr. 40 van het Arbitragehof', R. W., 1987-88, 1.010-
1.016; het gaat om de volgende arresten in verband met brandvei1igheid, brandbeveiliging en 
brandpreventie: Arb. Hof, nr. 25, 26 juni 1986, B.S., 15 juli 1986, Arr. Arb. H., 1986, 533 en 
R. W., 1987-88, 635; Arb. Hof, nr. 40, 15 oktober 1987, B.S., 6 november 1987, Arr. Arb. H., 
1987, 95, Vl. T. Gez., 1987-88, 270, l.T., 1988, 154, noot DEROUSSE, F., Adm. Publ. (M), 1987, 
127 en R. W., 1987-88, 638; Arb. Hof, nr. 41, 29 oktober 1987, B.S., 21 november 1987 enArr. 
Arb. H., 1987, 101; Arb. Hof, nr. 49, 10 maart 1988, B.S., 29 maart 1988, R. W., 1987-88, 1.544, 
noot VANDE LANOTIE, J., ,Bevoegdheidsverdeling inzake brandveiligheid", en Rev. Reg. Dr., 
1988, 424; Arb. Hof, nr. 66,30 juni 1988, B.S., 21 ju1i 1988, J. Dr. Jeun., 1988, afl. 7, 2 en Rev. 
Reg. Dr., 1989, 113; Arb. Hof, nr. 67,9 november 1988, B.S., 2 december 1988 enl. Dr. Jeun., 
1988, afl. 7, 37. 
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donnantie van 15 juli 1993(82). De ordonnantie is van toepassing op 
gemeubileerde woningen, die ongeacht de duur van de bewoning, 
verhuurd of te huur worden gesteld, tenzij het gebouw waarin die zich 
bevinden, wordt bewoond door de verhuurder en hij er niet meer dan 
twee gemeubileerde woningen in verhuurt. 

37. Uiteraard heeft de woonkwaliteit ook en vooral betrekking op de 
private sector, voorwerp van het huurrecht. Er moet derhalve worden 
nagegaan welke de verhouding is tussen de in de bevoegdheidsver
delende regel vermelde bevoegdheid inzake de ,politie van de woon
gelegenheden" en de bepalingen inzake de kwaliteit van woningen en 
woongelegenheden uit het burgerlijk recht. Over het verband tussen 
de kwaliteitsbepaling in de woninghuurwet en de gewestelijke be
voegdheidssfeer vinden wij twee aanknopingspunten(83). In de eerste 
plaats kan de federale wetgever niet tot vaststelling van de kwaliteits
normen overgaan, aangezien de Gewesten bevoegd zijn, zo wordt 
gesteld(84). Evenmin is terzake aan de Koning een opdracht toever
trouwd om minimale normen uit te vaardigen op het vlak van de 
veiligheid, de gezondheid of de bewoonbaarheid van woningen om
wille van de grote verscheidenheid aan woningen en het feit dat het 
gaat om een gewestelijke bevoegdheid(85). In de tweede plaats kan 
men stellen dat de burgerrechtelijke bepalingen vooral de interne 
kwaliteit van woningen betreffen, terwijl de normen, die in het kader 
van de administratieve politie inzake huisvesting zouden worden 
uitgevaardigd, de externe (open bare) aspecten daarvan als voorwerp 
hebben. Er zijn in de eerste plaats de algemene bepalingen uit het 
Burgerlijk Wetboek over de levering en het onderhoud in goede 
staat(86). Daarnaast geldt de verplichting om het gehuurde goed, 

(82) Ordonnantie van 15 juli 1993 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor 
gemeubelde woningen, B.S., 2 september 1993, err., B.S., 9 februari 1994; zie ook het Besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 november 1993 met betrekking tot de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de verhuring van gemeubelde woningen, B.S., 31 
december 1993, eerste uitgave, gewijzigd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 30 juni 1994, B.S., 7 oktober 1994; zie ook: voorstel van decreet J. VANDELA
NOTIE e.a. houdende reglementering van de kamerverhuring, Gedr. St., Vl. R., 1992-93, nr. 332/ 
1. 
(83) Het is uiteraard ook zo dat na de woninghuurwet de gemeentelijke bevoegdheid onverkort 
blijft bestaan: Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1.190/2, 42 (Verslag VAN RoMPAEY). 
(84) Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.357/10, 46-47 (Verslag HERMANS en MAYEUR). 
(85) Zie ook: VAN OEVELEN, A., Het nieuwe huurrecht anno 1991, Antwerpen/Apeldoom, 
Maklu, 1991, p. 37, nr. 31; VAN OEVELEN, A., ,Het nieuwe huurrecht anno 1991 ", R. W., 1990-
91, p. 1.470, nr. 31. 
(86) Zie de artikelen 1719 en 1720 van het Burgerlijk Wetboek. 
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dat als hoofdverblijfplaats van de huurder ter beschikking wordt ge
steld, te Iaten beantwoorden aan de elementaire eisen van veiligheid, 
gezondheid en bewoonbaarheid(87). Deze bepalingen genereren (bur
gerrechtelijke) contractuele verbintenissen in hoofde van de contrac
tanten, met eigen contractuele sanctioneringsmechanismen. Een even
tueel reglement van de woongelegenheden creeert daarentegen een 
typisch publiekrechtelijk (adrninistratiefrechtelijk) kader met even
tuele sancties, maar zou in zekere zin wei de leverings- en onder
houdsverplichting in concreto kunnen organiseren(88). 

3.1.2. De premiereglementering 

38. Zoals eerder toegelicht bestaat het huisvestingsrecht inhoudelijk 
voor een belangrijk deel uit de regulering van transferten van de 
overheid naar particuliere rechts- of fysieke personen. Het gaat dan 
om prernies, tegemoetkomingen en toelagen, waarvan het regelings
kader vooral publiekrechtelijk is gelnspireerd(89). 

39. Met betrekking tot de gewestelijke prerniereglementering in het 
bijzonder is sprake van een problematische relatie met de federale 

(87) Artikel 2 van de woninghuurwet. 
(88) De mogelijke beperkingen op het eigendomsrecht zijn inherent aan de definitie van 
administratieve politie en kunnen daarom geen bevoegdheidsprobleem stellen; zoniet wordt de 
uitoefening van bevoegdheden door de gewestelijke wetgevers in een aan de Gewesten 
toebedeelde bevoegdheidsgebied onmogelijk gemaakt; vergelijk: Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 7 
november 1984, Gedr. St., W. Gew. R., 1984-85, nr. 164/1, 39 (ontwerpdecreet ,completant et 
modifiant les lois sur les mines"); op de vraag naar de incidenties van normen op de (lopende) 
huurovereenkomst kunnen wij hier niet uitvoerig ingaan; zie hierover vooral: MERCHIERS, Y., 
,L'incidence sur les relations contractuelles entre bailleur en preneur de normes nouvelles 
emanant d'une autorite publique imposant des travaux de transformation et d'amenagement du 
bien" (noot onder Cass., 29 mei 1989), R.C.J.B., 1990, 540-558; het arrest is tevens gepu
bliceerd in: Pas., 1989, I, 1.022 en Arr. Cass., 1989-90, 1.133. 
(89) Dit belet niet dat in heel wat gevallen de Raad van State zich onbevoegd acht voor de 
betwistingen inzake premies, van zodra de reglementering op zulke wijze is uitgewerkt dat de 
betrokkenen een subjectief recht op de premie verwerven: R.v.St., Selleslagh, nr. 5.824, 15 
oktober 1957; R.v.St. Lauwereins, nr. 6.105, 4 maart 1958; R.v.St., Parmentier, nr. 13.130, 25 
september 1961; R.v.St., Lafosse, nr. 13.452, 18 maart 1969; R.v.St., Denis, nr. 16.932, 12 
maart 1975, Pas., 1977, IV, 100 en Rev. Comm., 1975, 135; R.v.St., Beke en Hoop, nr. 21.458, 
15 oktober 1981; R.v.St., Van Gyseghem en De Moor, nr. 22.411, 1 juli 1982; R.v.St., 
Tronquay, nr. 25.545, 2 juli 1985, Adm. Pub!. (M), 1985, 100; R.v.St., Heivers, nr. 22.079, 
25 februari 1982; R.v.St., Vander Stappen, nr. 22.965, 18 februari 1983, Adm. Publ. (M), 1983, 
30; R.v.St., De Flines, nr. 28.334, 1 juli 1987, Rev. Reg. Dr., 1987, 422; R.v.St., Delahaut, 
nr. 28.063, 10 juni 1987, Adm. Publ. (M), 1987, 90; R.v.St., Debatty, nr. 29.611, 23 maart 
1988; R.v.St., Onder, nr. 36.773, 28 maart 1991, T.B.P., 1992, 594; HUBEAU, B., Overzichtvan 
de sociale huisvesting 1975-1986, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, p. 99-105, 
nrs. 147-161; Het huisvestingsrecht, 63. 
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huurwetgeving in de private sector. Een voorbeeld is de gegaran
deerde woonzekerheid, die contractueel aan de huurder wordt gebo
den, ingeval hij premiegerechtigde verbeteringswerken in een huur
woning financiert. Op de bepaling over de renovatiehuurovereen
komst na,(90) stimuleert het globale karakter van de gemeenrechte
lijke huurwetgeving de zelfwerkzaamheid van de huurder eigenlijk 
niet(91). Het gewestelijke huisvestingsbeleid heeft immers geen greep 
op de federale huurwetgeving: daardoor worden ,de beleidsdoelstel
lingen om ook de kwaliteit van huurwoningen te verbeteren zwaar. 
gehypothekeerd" (92). 

40. Anderzijds moet de verhuurder, die een premie voor werken aan 
een huurwoning in een erkend herwaarderingsgebied ontvangt, ge
durende vijf jaar vanaf de voltooiing van de werken de verbintenis 
aangaan de woning niet te vervreemden, en de premie af te trekken 
van de kosten van de renovatiewerken, indien op grond van deze 
kosten een huurverhoging of een vergoeding van de huurder wordt 
gevorderd. Indien de huurder werken uitvoert moet - net zoals bij de 
reglementering inzake de premies, gesteund op de Huisvestingscode 
- een geregistreerde huurovereenkomst tussen huurder en verhuur
der worden opgesteld; er geldt - in tegenstelling tot de reglemente
ring in het kader van de premies, gesteund op de Huisvestingscode -
evenwel geen verplichting om de woning zelf te bewonen, noch een 
verbod van onderverhuring of huuroverdracht(93). 

41. Wat de gevolgen betreft, die de premiereglementering verbindt 
aan een premieaanvraag door de verhuurder-niet-bewoner (enerzijds 
wordt een duur van vijf jaar gewaarborgd voor de huurder; anderzijds 
is er geen mogelijkheid om de huurprijs aan te passen gedurende een 
zekere periode), doen zich eveneens problemen voor. Houdt dit in dat 

(90) Zie artikel 8 van de Woninghuurwet. 
(91) VANDENBERGHE, J., ,De woonzekerheid in de wetgeving inzake de strijd tegen de 
ongezonde woningen (Vlaamse Gewest) en in de onroerende fiscaliteit" in Wonen in (on)
zekerheid, o.e., p. 244, nr. 30. 
(92) VANDENBERGHE, J., ,De woonzekerheid ... ",I.e., p. 244, nr. 31; hetgeen wordt geillu
streerd aan de hand van de (contractuele) mogelijkheid om na werken toch een huurprijs
verhoging door te voeren. 
(93) In het stelsel van het besluit van de Vlaamse Executieve van 23 december 1987 tot 
instelling van een stads- en dorpsvernieuwingspremie in herwaarderingsgebieden, B.S., 12 
februari 1988, zie artikel13; zie ook: VANDENBERGHE, J., ,De woonzekerheid ... ",I.e., p. 243, 
nr. 27 en p. 244, nr. 29. 
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de verhuurder afstand doet van het recht om een herziening aan te 
vragen overeenkomstig artikel 7, paragraaf 1 van de woninghuurwet? 
De verhuurder doet hier immers niet uit vrije wil afstand van het 
betreffende recht om een einde te maken aan de huurovereenkomst in 
bepaalde gevallen, bijvoorbeeld na drie jaar - los van het ogenblik, 
waarop de huurovereenkomst is aangegaan, daar waar de premie
reglementering uiteraard uitgaat van een andere tijdsdimensie - of 
om de herziening van de huurprijs te vragen in de door de woning
huurwet bepaalde omstandigheden. 

42. Opnieuw komt hier de relatie aan de orde tussen de gemeenrech
telijke huurwetgeving en de ingevolge bepalingen uit de Huisves
tingscode uitgevaardigde reglementeringen. De machtiging, die aan 
de Koning is verleend ingevolge artikel 96 van de Huisvestingscode 
voor het Vlaamse Gewest (premies en toelagen met betrekking tot alle 
vormen van strijd tegen ongezonde woningen, waaronder sanering, 
enzomeer), is zeer ruim geformuleerd(94). Enkel het mogelijke voor
werp van de premies wordt aangeduid; over de modaliteiten wordt 
met geen woord gerept. Voor zover deze (uitvoerings-)reglementering 
strijdig zou zijn met de bepalingen van de woninghuurwet, zal de niet
toepasselijkheid-door-.de-rechter kunnen-worden-ingeroepen.-Aange~ 
zien de bepalingen in de premiereglementering er echter niet strijdig 
mee zijn, maar enkel een mogelijkheid ontnemen om toepassing te 
maken van de woninghuurwet, is niet elke bepaling problematisch. 
Naar onze mening is het echter anders gesteld met de reglementering 
inzake stadsvernieuwing en/of -herwaardering: daar is de rechtsgrond 
immers zeer twijfelachtig en ons inziens zelfs onbestaande. De on
rechtmatigheid kan eventueel vanuit de grondwettelijke bepalingen 
over de bevoegdheidsverdeling tussen de uitvoerende en de wetge
vende macht worden opgeworpen(95). 

(94) De tekst van de Huisvestingscode is ingevolge het decreet van 23 oktober 1991 gewij
zigd. 
(95) Zie hierover uitvoerig: Het huisvestingsrecht, 320-321 en 423-429. 
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------------- -~---~--~~ 

3.2. DE IN DE SOCIALE HUISVESTING GEHANTEERDE OVEREENKOMSTEN 

3.2.1. De sociale huurregeling, de sociale huurovereenkomst en het 
burgerlijk recht 

a. De re1atie tussen het sociaa1 huurrecht en het 
gemeen huurrecht 

43. Hoe kan wat het vaststellen van de huurvoorwaarden voor wonin
gen betreft de verhouding worden geschetst tussen de geweste1ijke 
bevoegdheid van artike1 6, paragraaf 1, IV. van de bijzondere wet en 
de federa1e bevoegdheidssfeer? In het advies van de Raad van State 
van 9 oktober 1991 komt daarop een duide1ijk antwoord: door de 
huurvoorwaarden voor socia1e woningen vast te stellen, overschrijden 
de Gewesten hun bevoegdheid niet. Op grond van artike1 6, paragraaf 
1, IV. van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 hebben zij de 
bevoegdheid inzake de huisvesting. De voorbereidende werken, meer 
in het bijzonder wat de socia1e huisvesting betreft, - zo 1uidt het -
preciseren dat de gewestbevoegdheid in die aange1egenheid onder 
meer betrekking heeft op de huurvoorwaarden voor socia1e woningen. 
De federa1e wetgever b1ijft bevoegd om de huurovereenkomsten van 
onroerende goederen in het a1gemeen te bepa1en, en om de specifieke 
rege1en voor bepaa1de categorieen van huur aan te nemen. De ge
westelijke wetgever van zijn kant is bevoegd om de specifieke rege1en 
betreffende de huur van socia1e woningen uit te vaardigen(96). 

44. In dit advies schui1en de contouren, die van be1ang zijn bij de 
beantwoording van de vraag naar de aard van het sociaa1 huurste1se1 
voor socia1e woningen enerzijds en de toepasselijkheid van het ge
meen recht anderzijds. 

1. In de eerste p1aats is er de eerder geschetste bevoegdheidsover
dracht van de bevoegdheid huisvesting naar de Gewesten, die ruim is 
geformu1eerd, ook a1 wordt niet naar specifieke domeinen verwezen. 
De Huisvestingscode kan zonder meer als primaire rechtsbron voor 
het huisvestingsrecht worden beschouwd in materiee1 en in institutio
nee1 opzicht. Het gaat om een door het koninklijk bes1uit van 10 de-

(96) ,De algemene en bijzondere regelen blijven - als dwingend of als aanvullend recht -
toepasselijk op sociale woningen, tot wanneer de Gewesten specifieke (aanvullende of zelfs 
afwijkende) huurregelen voor die categorie woningen hebben aangenomen"; Adv. R.v .St. ( afd. 
wetg.), 9 oktober 1991, Gedr. St., W. Gew. R., 1990-91, nr. 231/2, 2-3 (voorste1 van decreet 
,completant I' article 4, paragraphe 2, du decret du 25 octobre 1984 instituant Ia Societe 
Regionale Wallonne du Logement"). 
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cember 1970 tot stand gebrachte codificatie, bekrachtigd door de wet 
van 2 juli 1971(97). Deze Code is het gevolg van een bijzondere 
machtiging van de wetgever aan de uitvoerende macht. Als kaderwet 
dient de Huisvestingscode ook doorgaans als rechtsgrond voor de 
huisvestingsreglementering. Dat is ook het geval voor de sociale 
huurreglementering, waarvoor men een dergelijke machtiging vindt 
in artikel 31 (wat het Waalse Gewest betreft), artikel SOter (wat het 
Vlaamse Gewest betreft) en artikel 5 van de ordonnantie van 9 sep
tember 1993 houdende de wijziging voor het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting. De aan
gelegenheden, waarvoor de uitvoerende macht regelingen mag tref
fen, zijn vrij ruim geformuleerd. De beantwoording van de vraag of 
bepaalde regelingen al dan niet binnen het bestek van de machtiging 
zijn gebleven wordt beheerst door het wettigheidsbeginsel. Discussies 
zijn in het verleden in het bijzonder ontstaan met betrekking tot de 
omvang van de machtiging. Met name luidde de vraag of de uitvoe
rende macht eveneens kan overgaan tot de regeling van de rechtstoe
stand van de huurders tijdens de verhuring, dan wei enkel de toe
gangsregels (toelatingsvoorwaarden, prioriteiten voor bepaalde cate
gorieen van huurders, huurprijsbepaling, enzomeer) mag bepalen. Een 
aantal aangelegenheden werd door de rechtspraak expliciet uitge
sloten, omder meer sornrnige aspecten in verband met de bepaling 
van de huurlasten. Wij zijn van mening dat bij de beoordeling van de 
machtiging ook de specificiteit van de regeling beslissend is: deze 
specificiteit hangt uiteraard samen met de doelstellingen van het 
sociaal huisvestingsrecht. Wezenlijk zijn de eigen doelstellingen, 
die meteen de omvang van de machtiging bepalen, met name het 
bieden van voldoende, betaalbare en behoorlijke woongelegenheid 

(97) Voor het Vlaamse Gewest: Koninklijk Besluit van 10 december 1970 houdende de 
Huisvestingscode, B.S., 17 december 1970; err. B.S., 30 januari 1971, wet van 2 juli 1971 
tot bekrachtiging van het Koninklijk Besluit van 10 december 1970 houdende de Huisves
tingscode, B.S. 6 augustus 1971, gewijzigd door de wet van 18 mei 1973, B.S., 22 december 
1973, de wet van 2 augustus 1973, B.S., 7 november 1973, de wet van 17 juli 1975, B.S., 20 
augustus 1975, de wet van 1 augustus 1978, B.S., 12 oktober 1978, het decreet van de Vlaamse 
Raad van 16 november 1983, B.S., 10 december 1983, het decreet van de Vlaamse Raad van 30 
oktober 1984, B.S., 21 december 1984, het decreet van de Vlaamse Raad van 30 november 
1988, B.S., 17 december 1988, bet decreet van de Vlaamse Raad van 5 juli 1989, B.S., 9 
september 1989, het decreet van de Vlaamse Raad van 4 april1990, B.S., 7 juni 1990, en het 
decreet van de Vlaamse Raad van 23 oktober 1991, B.S., 10 december 1991; 

Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: Koninklijk Besluit van 10 december 1970 
houdende de Huisvestingscode, B.S., 17 december 1970, err. B.S., 30 januari 1971, wet van 
2 juli 1971 tot bekrachtiging van het Koninklijk Besluit van 10 december 1970 houdende de 
Huisvestingscode, B.S., 6 augustus 1971, gewijzigd door de wet van 18 mei 1973, B.S., 22 
december 1973, de wet van 2 augustus 1973, B.S., 7 november 1973, de wet van 15 juli 1975, 
B.S., 20 augustus 1975, de wet van 25 maart 1981, B.S., 22 april 1981, artikel 39 van de Wet 
van 16juni 1989, B.S., 7 juni 1989 en de ordonnantie van 9 september 1993, B.S., 31 december 
1993. 
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aan personen met bescheiden inkomsten: daarbij is de aanpassing van 
de huurprijs aan de mogelijkheden van de huurder van belang. Dit is 
tegelijkertijd een grond voor het weren van de toepassing van de 
algemene, niet-gedifferentieerde regels uit het gemeen huurrecht, 
maar ook een mogelijkheid om de regels te moduleren naar de sector 
en de gebruikers van het huisvestingsvoordeel toe. Dit maakt dus 
eigen toegangsregels en een eigen huurprijsberekeningsstelsel nood
zakelijk in de vorm van toelatingsvoorwaarden, prioriteiten en toewij
zingsregels(98). 

2. Een tweede vraag betreft de verhouding tussen het huisvestings
recht, en de Huisvestingscode in het bijzonder, en het gemeen recht, 
en het gemeen huurrecht in het bijzonder. De vraag naar de toepasse
lijkheid van het gemeen (huur-)recht op de overeenkomsten van 
sociale huur heeft reeds lang de nodige aandacht gekregen, zowel in 
het kader van het gemeen huurrecht sensu stricto, als van de woning
huurwet(99). Wij staan in dit verband de stelling van de aanvullende 
toepassing voor ( ofwel naar analogie, ofwel door rechtstreekse toe
passing), vooral in gevallen waarvoor geen eigen (gewestelijke) regel 
voorligt. Deze vertrekt vanuit de basisoptiek dat de sociale huurover
eenkomst specifieke aspecten vertoont, maar toch wezenlijk beant-

(98) Voor een uitwerking: Het huisvestingsrecht, 115-131. 
(99) Voor rechtspraak: in dit verband, zie onder meer: Cass., 25 januari 1985, Pas., 1985, I, 
617, Arr. Cass., 1984-85, 697, R. W., 1985-86, 1.155, noot HUBEAU, B., ,De rechtspositie van 
de huurder van een socia1e waning m.b.t. de huurprijs en de diensten", en Res Jur. Imm., 1986, 
p. 7, nr. 6.404; Vred. Luik, 16januari 1987, T. Vred., 1987, 182, J.L.M.B., 1987,232, en Amen., 
1987, 127; Rb. Luik, 29 juni 1987; T. Vred., 1988, 236, noot HUBEAU, B., en Amen., 1988, 130, 
noot HUBEAU, B., ,Regionalisation du logement: droit commun et reg1ementation en region 
wa11onne"; Rb. Luik, 27 januari 1989, J.L.M.B., 1989, 1.088; Rb. Antwerpen, 28 januari 1985, 
T. Vred., 1986, 303, noot HUBEAU, B., ,De duur van een huurovereenkomst voor een sociale 
waning"; Vred. Brussel, 31 januari 1986, T. Vred., 1986, noot TAVERNE, M.; Vred. Zelzate, 9 
juni 1983, R. W., 1983-84, noot HUBEAU, B., ,Het statuut van de 'diensten' in de sociale huur en 
de kwalificatie van de verhouding huurder-verhurende maatschappij"; Vred. Brussel, 30 juli 
1987, T. Vred., 1988, 12, noot HUBEAU, B.; Rb. Luik, 26 juni 1980, Jur. Liege, 1981, 86, noot 
LIENARD, D., ,Protection du domicile conjugal en separation des epoux"; Rb. Brussel, 13 
september 1985, D.C.C.R., 1989, 207, noot HUBEAU, B., ,De bescherming van de gezinswo
ning (art. 215 B.W.) en de huur van sociale woningen"; Vred. Antwerpen, 1 februari 1984, 
Tegenspr., 1985, aft. 4-5, 37, noot HUBEAU, B. en LAMBRECHTS, M., ,De bescherming van de 
gezinswoning en rechtsmisbruik bij de opzeggingen in de sociale huur"; Vred. Couvin, 10 
maart 1988, J.L.M.B., 1988, 91, noot BossARD, P., ,Le bail d'un logement social est-il conclu 
intuitu personae?"; impliciet: Cass., 10 januari 1983, Arr. Cass., 1982-83, 751, Pas., 1983, 
661, J.T., 1983, 540 en R. W., 1983-84, 2.233, noot HUBEAU, B., Rev. Not. B., 1983, 310 en T. 
Vred., 1983, 230, noot JADOT, B., ,Un des aspects de la problematique des relations juridiques 
entre les locataires sociaux et les societes agreees de logement: occupation, conditions de 
revenus et resiliation"; voor rechtsleer in dit verband, zie vooral: JADOT, B., ,La resiliation du 
bail des logements sociaux", J.T., 1983, 709-716; HERBOTS, J.H. en PAUWELS, C., ,Overzicht 
van rechtspraak:. Bijzondere overeenkomsten (1982-1988)", T.P.R., 1989, p. 1.206, nr. 199 en 
p. 1.208, nr. 202. 
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woordt aan de burgerrechtelijke notie huurovereenkomst(lOO). De 
suppletiviteit moet dan zo worden opgevat dat enerzijds de afwijkin
gen van het gemeen recht in het sociale huurstelsel kunnen worden 
verantwoord vanuit de finaliteit en de specificiteit van de sociale 
huisvesting en dat anderzijds de toepassing van het gemeen recht 
bij gebrek aan eigen regelgeving aan die finaliteit wordt aange
past(IOl). Een andere stelling, die de toepassing uitsluit, steunt vooral 
op de regionalisering en de specificiteit van de aangelegenheid(102). 
Uit de volgende discussie blijkt echter dat niet altijd duidelijk is wat in 
dit verband al dan niet tot het burgerlijk recht behoort. In het voorstel 
van decreet ,houdende regeling van de huurovereenkomsten voor 
sociale woningen" wordt voorgesteld om naast de - reeds geweste
lijke - reglementering van de huurprijs en de toelating als sociale 
huurder ook de andere bepalingen ,gewestelijk" te maken. ,De 
bewering dat dit voorstel van decreet zich volop in de sfeer van het 
burgerlijk recht situeert is juist", zo wordt gesteld naast de vermelding 
van artikel 10 van de bijzondere wet, ,maar wij kunnen niet aannemen 
dat het niet tot de gewestelijke materie zou behoren. Vooreerst is de 
reglementering over de huurprijs net zo goed burgerlijk recht: het is de 
uitwerking van de hoofdverplichting van de huurder huur te betalen. 
Bovendien -moet het-Gewest voor-het voeren van-een eigen -huisves
tingsbeleid, en meer bepaald voor een sociaal huurbeleid, noodzake
lijkerwijze de voorwaarden, waaronder verhuurd wordt, kunnen vast
leggen"(103). Met het tweede gedeelte van de verantwoording kun
nen wij het eens zijn. Dat de huurprijsberekening in de sociale huur 

(100) Zie vooral: Cass., 22 oktober 1970, Pas., 1971, I, 144, concl. Proc.-gen. GANSHOFVAN 
DERMEERSCH, W.J.,R.C.l.B., 1972,283, nootVANWELKENHUYZEN, A.,Rec. J. Dr. Adm., 1971, 
144, J.T., 8, nootCUVELLIEZ, M.T., Rev. Not. B., 1972,69 enR.W., 1970-71, 1.179; R.v.St., Le 
Logis, nr. 11.333, 25 juni 1965, Rec. J. Dr. Adm., 1965, 185, adv. en versl. HOEFFLER, J.; 
R.v.St., Le Logis, nr. 10.118, 28 juni 1963, Pas., 1963, IV, 41, Rec. J. Dr. Adm., 1963, 194, 
versl. HOEFFLER, J., T.B.P., 1963, 207, R. W., 1963-64, 774 en Mouv. Comm., 1963, 570; Het 
huisvestingsrecht, 131-136; dit heeft echter- in tegenstelling tot wat bepaalde rechtspraak 
aanvaardt - niet tot gevolg dat het zou gaan om een overeenkomst intuitu personae; zie 
hierover: BosSARD, P., ,Le bail d'un logement social est il conclu intuitu personae?" (noot 
onder Vred. Couvin, 10 maart 1988), Rev. Liege, 1989, 93-97; HUBEAU, B., ,De sociale 
huurovereenkomst is geen overeenkomst intuitu personae" (noot onder Vred. Gent, 24 juni 
1985), R. W., 1988-89, 1.094-1.095. 
(101) Zo blijkt bijvoorbeeld uit de algemene filosofie van de Huisvestingscode dat de huurder 
van een sociale waning deze laatste persoonlijk en effectief dient te bewonen, hetgeen strenger 
is dan de burgerrechtelijke verplichtingen uit het huurrecht: Cass., 10 februari 1983, Arr. Cass., 
1982-83, 751, Pas., 1983, I, 661, J.T., 1983, 540, R. W., 1983-84, noot HUBEAU, B., Rev. Not. 
B., 1983, 310 en T. Vred., 1983, 230, noot JADOT, B. 
(102) Zie hiervoor vooral: VANDE LANOTTE, J., ,Publiekrechtelijke vraagtekens over de 
toepasselijkheid van de nieuwe huurwet op de sociale woningen", R. W., 1984-85, 1.825-1.842. 
(103) Gedr. St., Vl. R., 1982-83, nr. 202/1, 3 (voorstel van ,decreet houdende regeling van de 
huurovereenkomsten voor sociale woningen"). 
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enkel een uitwerking is van de huurprijsbetalingsverplichting van het 
gemeen recht, is naar onze mening echter onjuist(l04). 

45. In de woninghuurwet is overigens geen expliciete uitzondering 
van de sociale huurovereenkomsten opgenomen(105). Tijdens de 
parlementaire voorbereiding wordt wel voorbehoud gemaakt voor 
de aangelegenheden, waarvoor de Gewesten nog geen eigen regels 
hebben uitgewerkt: daarvoor is de toepassing van de bepalingen van 
het Burgerlijk Wetboek denkbaar(106). In het stelsel van de uitzonde
ringshuurwetgeving was men het er daarentegen over eens dat deze 
bepalingen niet van toepassing waren op de sociale huurovereenkom
sten(l07): dit had te maken met de eigen karakteristieken van die 
wetgeving(l08). 

46. In het kader van de bevoegdheidsverdeling moeten wij echter op 
twee aspecten wijzen. In de eerste plaats is er een specifieke en 
bijkomende bevoegdheidsbeperkende factor, die het gevolg is van 
de uitgebreide machtiging aan de uitvoerende macht, vervat in de 
Huisvestingscode. Daardoor kan elk besluit betreffende de verhuring 
van sociale woningen ingevolge het wettigheidsbeginsel door de 

(104) Zie infra. 
(105) Zie onder meer: V ANKERCKHOVE, J. en RoMMEL, G., ,Lois du 20 fevrier et 1er mars 1991 
modifiant et completant les dispositions du Code civil relatives aux baux a loyer", J.T., 1991, 
p. 32, nr. 13; VAN 0EVELEN, A., ,Het nieuwe huurrecht ... ", p. 1.468-1.469, nr. 28; VAN 
OEVELEN, A., Het nieuwe huurrecht ... , o.c., p. 33-34, nr. 28; HERBOTS, J., ,Algemeenheden", 
in Woninghuur en nieuw algemeen huurrecht, HERBOTS, J. en MERCHIERS, Y. (ed.), Brugge, 
Die Keure, 1991, p. 31, nr. 15; HUBEAU, B., Drie jaar toepassing van de nieuwe woning
huurwet 1991-1993, Gent, Mys en Breesch, 1994, p. 3-5, nr. 8. 
(106) Gedr. St., Karner, 1990-91, nr. 1.357/10, 98-103 (Verslag HERMANS en MAYEUR); Gedr. 
St., Senaat, 1990-91, nr. 1.190/2, 34 (Verslag VAN RoMPAEY); voor de bespreking van een 
amendement om wel een uitdrukkelijke uitsluiting op te nemen, zie ook: Gedr. St., Senaat, 
1990-91, nr. 1.190/2, 151-154 (Verslag VAN ROMPAEY). 
(107) Zie: adv. R.v.St. (afd. wetg.), 9 oktober 1991, Gedr. St., W. Gew. R., 1990-91, nr. 231/2, 
2-3 (voorstel van decreet ,completant l'article 4, paragraphe 2 du decret du 25 octobre 1984 
instituant la Societe Regionale du Logement)"; voor rechtspraak in dit verband, zie: Vred. 
Grivegnee, 28 mei 1975, Pas., 1975, III, 52, J.T., 1975, 663 en Res. fur. lmm., 1976, p. 27, 
nr. 5.496; Vred. Tubize, 12 maart 1980, Mouv. Comm., 1981, 435; Vred. Fleron, 28 april1981, 
Tegenspr., 1982, 411; Vred. Tubize, 27 oktober 1981, T. Vred., 1982, 171; Vred. Gent, 4 
februari 1982, R.W., 1982-83, 946, noot HUBEAU, B., ,De beeindiging van de huurovereen
komst voor een sociale woning door de verhurende maatschappij", en Tegenspr., 1982, 379; 
voor rechtsleer in dit verband: Het huisvestingsrecht, 136-137; HVBEAU, B., LIPPENS, J., VANDE 
LANOTTE, J. en VANDENBERGHE, J., Overzicht van rechtspraak tijdelijke huurwetgeving ( 1975-
1983), T.R.D.-Dossier, 1983-3, p. 9-10, nrs. 6-7; VAN OEVELEN, A., ,De nieuwe tijdelijke 
huurwet van 23 december 1980: meer dan een coordinatie", T.P.R., p. 85-86, nr. 16; HERBOTS, 
J. en PAUWELS, C., l.c., p. 1.208-1.209, nr. 203; MOREAU-MARGREVE, I., ,Aper'<U critique sur 
l'etat de la jurisprudence relative aux legislations 'temporaires' en matiere des baux", in 
Bijzondere overeenkomsten. Actuele problemen, HERBOTS, J., Antwerpen, Kluwer Rechts
wetenschappen, 1980, 190-191. 
(108) Zie infra, b. 
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rechter worden getoetst. Daar de federale, gemeenrechtelijke regeling 
van de huurovereenkomsten op het niveau van een federale wet is 
uitgewerkt, dient deze regeling - en in intensere mate zo het dwin
gendrechtelijke regels betreft - als referentiekader, onder meer voor 
de sociale huurreglementering. In termen van bevoegdheidsverdeling 
stelt men dan ook vast dat men in casu eerder dan van een ongewilde 
kan gewagen van een gewilde en vrijwillige onderschikking van de 
gewestelijke aan de federale normen. 

47. Voorts heeft de stelling over de suppletiviteit vanuit de specifi
citeit van deze regelingen als gevolg dat we niet te maken hebben met 
een loutere ,uitvoering" van de federale normen. Noch de Grondwet, 
noch de bijzondere wet sluiten inderdaad de mogelijkheid expliciet uit 
dat de Gewesten en de Gemeenschappen de regels van het gemeen 
recht zouden aanpassen aan de specificiteit van de gemeenschaps- of 
gewestelijke bevoegdheden. Wij denken hier aan het burgerlijk recht, 
het gerechtelijk of het administratief recht, zelfs indien deze niet aan 
de deelgebieden zijn overgedragen en zij derhalve federaal blij
ven(l09). Zowel de Raad van State als het Arbitragehof (dit laatste 
echter minder expliciet) lijken inderdaad te aanvaarden dat gemeen
rechtelijke principes kunnen worden aangepast aan de specificiteit 
van de hen opgedragen bevoegdheden, ofwel op een concurrerende, 
ofwel zelfs op een exclusieve wijze(llO). Niet enkel met betrekking 
tot de regeling van de sociale huurovereenkomst, maar ook voor de 
sociale koopovereenkomst en de hypothecaire leningen, gelden spe
cifieke regels, die het gevolg zijn van en eigen zijn aan de koppeling 
met het (sociaal en geregionaliseerd) huisvestingsbeleid. 

(109) JADOT, B., ,L'Etat, la Region et la protection de l'environnement", in De grondwette
lijke bevoegdheidsverdeling inzake leefmilieu, BocKEN, H. (ed.), Brussel, Story-Scientia, 1986, 
p. 135, nr. 63 en p. 138, nr. 66 (die stelt dat bet beleid inzak:e leefmilieu zozeer te mak:en heeft 
met een aantal regelingen van de traditionele rechtsgebieden, dat deze noodzak:elijkerwijze 
moeten worden ingeschak:eld in dat beleid); zie hierover: Gedr. St., Senaat, 1979-80, nr. 434/1, 
37 (M.v.T. ontwerp van ,bijzondere wet tot hervorming der instellingen"); Gedr. St., Senaat, 
1979-80, nr. 434/2, 217 (Verslag ANDRE en PETRY); VAN BoL, J.M., ,Les matieres ... ", l.c., 
633; VAN BoL, J.M., ,Deux annees ... ", l.c., 116; zie ook: CHANDELLE, J.M., ,Droit et 
environnement", Ann. Dr. Liege, 1973, 156-157; JADOT, B., HANNEQUART, J.P. en ORBAN DE 
XIVRY, E., Le droit de l'environnement, Brussel, De Boeck, 1988, p. 50, nr. u7. 
(110) JADOT, B., ,L'Etat, la Region ... ", [.c., p. 132-133, nr. 61; JADOT, B., HANNEQUART, J.P. 
en ORBAN DE XIVRY, E., o.c., p. 50, nr. 68; voor een toepassing: Arb. Hof., nr. 27, 22 oktober 
1986, B.S., 13 november 1986 en Arr. Arb. H., 1986, 547. 
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b. Huurwetgeving en burgerlijk recht: het federale 
be v oe gdhei d sterrein 

48. W aaruit bestaat nu het huurrecht, dat behoort tot het burgerlijk 
recht? Uiteraard is er in de eerste plaats de huurwetgeving, zoals 
opgenomen in het Burgerlijk Wetboek; het gaat zowel over de ge
meenrechtelijke bepalingen, als de bijzondere afdelingen betreffende 
de woninghuur, de handelshuur en de pacht. Het onderscheid tussen 
(de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake) de huurovereen
komsten en een sociaal huisvestingsbeleid wordt uitdrukkelijk ver
meld als uitgangspunt van de woninghuurwet(lll). Voor een sociaal 
huisvestingsbeleid, zo luidt de toelichting door de Minister, bestaan 
,er immers andere instrumenten, met name de fiscaliteit, de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen inzake stedebouw, bijzondere maat
regelen om het openbaar of particulier huisvestingsaanbod te verbe
teren, steunmaatregelen ten gunste van de bouwnijverheid of de 
bewoners, enz. Verschillende van die instrumenten vallen onder de 
gewestelijke bevoegdheden"(l12). 

49. Vaak worden echter beginselen uit dit gemeen recht doorgetrok
ken naar bijzondere situaties, waarvan de bevoegdheid ressorteert 
onder de Gewesten. Een van de aspecten, die determinerend worden 
geacht, is de zogenaamde ,woonzekerheid"(113). Ofschoon het hier 
niet om een juridisch begrip sensu stricto gaat en het zeker niet 
uitsluitend met het burgerlijk recht moet worden verbonden, wordt 
deze het makkelijkst geanalyseerd aan de hand van de positiefrechte
lijke regeling van de duur en de beeindiging van de huurovereen
komst, thans bijvoorbeeld in het licht van de woninghuurwet. Deze 
regeling moet worden geacht te behoren tot het regelencomplex van 
een bepaald huurstelsel, hetgeen de bevoegdheidsrechtelijke duiding 

(111) ,Men voert geen sociaal huisvestingsbeleid door sommige bepalingen van het Burger
lijk Wetboek inzake de huurovereenkomsten te wijzigen": Gedr. St., Kamer, 1990-91, 
nr. 1.357/10, 3 (Verslag HERMANS en MAYEUR). 
(112) Ibid.; zie ook: Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1.190/2, 3 (Verslag VAN RoMPAEY); het 
ontwerp heeft niet als doel ,een sociaal huisvestingsbeleid mogelijk te maken, noch regels uit 
te werken voor aangelegenheden die geregeld moeten worden door andere gezagsniveaus of 
andere wetten" (voorbeelden zijn op gewestelijk niveau: stedebouw en ruimtelijke ordening of 
steunmaatregelen voor de huisvesting, de bouw en de renovatie; op het federale niveau: de 
fiscaliteit). 
(113) Functioneel word! dit begrip gedefinieerd als ,de zekerheid van het uitzicht op een 
gunstig woonperspectief": HUBEAU, B. en VANDE LANOTTE, J ., ,Het concept woonzekerheid en 
elementen voor een woonzekerheidsvriendelijk huur- en huisvestingsbeleid", in Wonen in 
(on)zekerheid, o.c., p. 5, nr. 5; DESCHAMPS, L., ,Het belang van de woonzekerheid in de 
wooncarriere", in Wonen in (on)zekerheid, o.c., p. 91, nr. 1. 
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op1evert. De woonzekerheid kan worden gewaarborgd door de wet; 
wat de socia1e huursector betreft vindt men de rege1ing echter in de 
type-huurovereenkomst( 114 ). 

50. Een aspect, dat nauw verband houdt met de woonzekerheid, 
betreft de ,opvangmoge1ijkheden", de uitwegen bij de beeindiging 
van de huurovereeilkomst. Hierbij moet een onderscheid worden ge
maakt tussen de juridische technieken om deze beeindiging uit te 
stellen, zoa1s de termijnen van respijt(ll5) of de verlenging van de 
huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden,(116) en 
de technieken, die erin bestaan nieuwe huisvesting te bieden, in het 
vooruitzicht te stellen of daarbij bijstand te verlenen. G1obaa1 kan dit 
,de herhuisvestingsnotie"(l17) worden genoemd, die derha1ve en a1s 
een midde1en- en a1s een resultaatverbintenis kan worden benaderd. 
Deze is in de meer recente periode voora1 in de reg1ementering 
betreffende de geweste1ijke aange1egenheid huisvesting (a1sook be
treffende de stadsvemieuwing of de stadsontwikke1ing) doorgedron
gen. Dat is echter niet a1tijd zo geweest. Omdat het begrip geen 
onderdee1 is van het burgerlijk recht (en in het bijzonder van het 
gemeen huurrecht), kan de socia1e huisvestingsreg1ementering daar
aan op vrij autonomewijzeeen we1bepaa1clejuridisehe-vorm geven. 
In het privaat huurrecht is de herhuisvestingsprob1ematiek echter 
meesta1 verbonden met het uitzonderingspuurrecht. 

51. Ook de tijdelijke of uitzonderingshuurwetgeving is steeds be
schouwd a1s federa1e aange1egenheid(ll8). De toepasse1ijkheid van 

(114) Een voorstel van decreet stelde daarom om ,het principe van de huurovereenkomst van 
onbepaalde duur via een decreet in de Huisvestingscode" op te nemen, om aldus aan de 
woonzekerheid een ,decretale basis te geven": Gedr. St., VI. R., 1988-89, nr. 217/1, 1 (voorstel 
van decreet ,houdende wijziging van de Huisvestingscode"). 
(115) Artikel1244 van het Burgerlijk Wetboek. 
(116) Artikel 1759bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel 11 van de woninghuurwet. 
(117) Zie hierover in het algemeen: Het huisvestingsrecht, 325-332; VANDENBERGHE, J., ,De 
woonzekerheid ... ",I.e., p. 233-239, nrs. 7-17 en p. 246-247, nr. 35. 
(118) Ook al is soms de invoering van een tijdelijke reglementering voor de huur van sociale 
woningen vooropgesteld; zie onder meer: Gedr. St., W. Gew. R., 1982-83, nr. 57/1 (voorstel 
van decreet ,concernant la reglementation des baux et autres conventions concedant la 
jouissance d'un immeuble, relatives aux habitations appartenant a la Societe Nationale du 
Logement et aux societes agreees par elle"); Gedr. St., VI. R., 1982-83, nr. 158/1 (voorstel van 
decreet ,houdende tijdelijke regeling van huurovereenkomsten betreffende woningen die aan 
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting of aan de door haar erkende vennootschappen 
toebehoren "). 
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het gemeen recht wordt gekoppeld aan de aanwezigheid van ,normale 
omstandigheden": in bepaalde situaties, met name na de twee wereld
oorlogen, periodes van economische moeilijkheden, diende men de 
,woningcrisissen", die daar het gevolg van waren, te beheersen in de 
vorm van tijdelijke- en uitzonderingswetten(l19). Kenmerkend zijn 
de zeer verscheiden doelstellingen van de tijdelijke huurwetten: op
treden tegen de verarming van de huurders, anti-inflatie, economische 
heropbloei, herleving van de bouw, verdeling van de inkomensmati
ging, bescherming van de gezinswoning(120). LANCKSWEERDT en 
LA VRYSEN onderscheiden de sociale, de economische en de liberali
serende doelstelling (de terugkeer naar het gemeen recht),(121) maar 
echte huisvestingsdoelstellingen zijn zeldzaam. Deze - vooral eco
nomische - doelstellingen leveren nog argumenten voor een federale 
bevoegdheidsrechtelijke duiding (inkomensbeleid, prijsbeleid)( 122). 
Tijdelijke en uitzonderingsbepalingen komen vrijwel steeds neer op 
een wettelijk ingrijpen in de huurprijs en de duur van de huurover
eenkomsten(123). De hoofdobjectieven zijn steeds gekoppeld: de 
blokkering van de huurprijzen of de beperking van de stijgingen en 
de verlenging van de huurovereenkomst voor de huurder, teneinde te 
vermijden dat de verhuurders aan de eerder genoemde beperkingen 

(119) ,Les principes classiques regissant le louage impliquent des conditions de vie norma
les": van deze wetten stellen LA HAYE en V ANKERCKHOVE dat zij als effect hebben ,faisant 
parfois table rase des principes fondamentaux regissant les baux pour les soumettre il des 
statuts imperatifs"; LAHAYE, M. en V ANKERCKHOVE, J., Le louage des chases, I, Les baux en 
general, in Les Nove lies, Droit Civil, VI-I, Brussel, Larcier, 1994, p. 59, nr. 1; zie hierover in 
het algemeen: FoNTAINE, M., I.e., 9-10; SPELTINCX, H.J., Geschiedkundig overzicht van de 
Belgische wetgeving inzake sociale huisvesting, Brussel, Nationaal Instituut voor de Huis
vesting, 1981, 32-36. 
(120) FONTAINE, M., I.e., 11-12. 
(121) LANCKSWEERDT, E. en LAVRYSEN, L., I.e., p. 51, nr. 64. 
(122) Het huisvestingsrecht, 310-314 en 440-444; VANDER VEEREN, C., VAN ROMPUY, P., 
HEREMANS, D. en HEYLEN, E., De Economische en Monetaire Unie in de Belgische samen
leving, Antwerpen, Maklu, 1987, 116-117; JACQUEMAIN, A., MAYSTADT, P. en MICHAUX, B., 
,Politiques d'intervention de l'Etat et administration economique", in X., Aspects juridiques 
de !'intervention des pouvoirs publics dans Ia vie econoinique, Brussel, Bruylant, 1976, p. 37, 
nr. 35; DELAHAUT, P.J., ,Observations il propos des aspects juridiques de la politique des 
rev en us", Ann. Dr., 1977, 405-427; vergelijk in het kader van het recente ,Globaal Plan" en de 
wijziging van artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek: HUBEAU, B., ,De invoering van de 
gezondheidsindex en de 'vrijwaring van's lands concurrentievermogen': analyse van enkele 
knelpunten"; Nieuwsbrief Huur, 1994, aft. 6, p. 57-60, nrs. 205-215. 
(123) FoNTAINE onderscheidt drie soorten maatregelen: de tussenkomsten inzake handelshuur 
en pacht, de tussenkomsten inzake huurprijs en duur en de tussenkomsten, die te maken hebben 
met een herijking van de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder: FoNTAINE, M., I.e., 
9. 
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zouden ontsnappen(124). Er is vaak sprake van zogenaamde ,bevoor
rechte categorieen" in de verschillende tijdelijke huurwetten(125). 
Het is opvallend dat de bescherming ten aanzien van bepaalde per
sonen en groepen met specifieke kenmerken inderdaad nooit in de 
definitieve bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen: 
een uitzondering hierbij is de vermelding van de leeftijd van de 
partijen bij de beoordeling van een aanvraag tot verlenging van de 
huurovereenkomst we gens buitengewone omstandigheden( 126). 

c. De bescherming van de gezinswoning en het 
huisvestingsrecht 

52. Wij staan voorts even stil bij artikel 215, paragraaf 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, omdat deze regeling bijzondere consequenties 
heeft, onder meer voor de verhuring van sociale woningen. Het is 
duidelijk dat artikel 215 aileen al door de plaats ervan in het Burger
lijk Wetboek behoort tot het primair huwelijksrecht, en om die reden 
een federale aangelegenheid blijft(127). Het belangrijkste gevolg van 
deze bepaling is dat opzeggingen, kennisgevingen en exploten be-

(124) Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft zich in de zaak Mellacher 
gebogen over de vraag naar de conformiteit van huurprijsverminderingen ingevolge over
heidsregelingen, opgelegd in vrijwillig aangegane contractuele relaties; zulke maatregelen 
worden geacht niet strijdig te zijn met artikel 1 van het eerste protocol bij het E.V.R.M.: 
E.H.R.M., 19 december 1989, Rev. Trim. Dr. Homme, 1990, 381, noot FLAuss, J.F., ,Liberte 
contractuelle et contrille des layers a l'aune de la Convention europeenne des droits de 
l'homrne"; reeds eerder had de Comrnissie huurprijsbeperkingsmaatregelen en de beperking 
van de contractuele vrijheid inzake huishuur gekwalificeerd als maatregelen ter reglementering 
van het gebruik van goederen: E.C.R.M., nr. 673/59, 28 juli 1961, Jaarboek 4, 286; E.C.R.M., 
nr. 8.003/77, 3 oktober 1979, D.R., 17, 80; FLAuss, J.F., l.c., 391; de contractuele vrijheid 
wordt overigens niet als recht gewaarborgd door de Europese Conventie: FLAuss, J.F., I.e., 388. 
(125) Het huisvestingsrecht, 923-928. , 
(126) Artikel10 van de woninghuurwet; over het element leeftijd bij de beoordeling door de 
rechter, zie onder meer: DAMBRE, M., ,Verlenging we gens buitengewone omstandigheden", in 
Woninghuur en nieuw algemeen huurrecht, o.c., p. 116-117, nrs. 151-152; Het huisvestings
recht, 698-700. 
(127) Voor rechtsleer over artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek, zie uitvoerig: Het huis
vestingsrecht, 322-324; zie verder onder meer: BAETEMAN, G., ,De bescherming van de 
gezinswoning", T.P.R., 1985, 381; DE CocK, Y. en DELAT, J., ,De bescherrning van de 
gezinswoning", lura Falc., 1977, 355-387; HERBOTS, J., CLARYSSE, D. en WERCKX, J., ,Over
zicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1977-1982)", T.P.R., 1985, p. 1.138-
1.139, nr. 286; HUBEAU, B., ,De bescherming van de gezinswoning (art. 215, paragraaf 2 
van het Burgerlijk Wetboek) en de huur van sociale woningen" (noot onder Rb. Brussel, 13 
september 1985), D.C.C.R., 1989, 210-216; LIENARD, D., noot onder Rb. Luik, 26 juni 1980, 
fur. Liege, 1981, 86; MERCHIERS, Y., Le bail en general, o.c., p. 106-107, nr. 68; VERWILGHEN, 
M., ,Le logement et la farnille en droit beige", Ann. Dr., 1982, p. 91, nr. 48. 
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treffende de huur van de gezinswoning aan beiden afzonderlijk wor
den gericht of betekend en van beiden uitgaan(128). 

53. Is artikel 215 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing op alle 
soorten huurovereenkomsten? Deze bepaling is niet van toepassing op 
handelshuurovereenkomsten, noch op overeenkomsten van landpacht, 
maar wel op de huur van woningen, toebehorend aan de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting, haar rechtsopvolgers of de door 
haar erkende vennootschappen, in zoverre aan de toepassingsvoor
waarden is voldaan, onder meer dat er een huurovereenkomst is 
betreffende de voomaamste gezinswoning(129). In een vonnis van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik van 26 juni 1980 komt een 
toepassing van artikel 215, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek 
naar analogie voor. Wanneer een woning is toegewezen in functie van 
het aantal personen, namelijk een met mekaar gehuwde man en vrouw 
met vier kinderen, die deze in feite zullen bewonen, moet de verhuring 
worden geacht te zijn aangegaan zowel met de contracterende huur
der, als met zijn samenwonende partner, wiens aantal kinderen ten 
laste in aanmerking is genomen voor de toewijzing van de woning. 
Indien de erkende vennootschap enkel een opzegging geeft aan de in 
de overeenkomst aangeduide huurder, is deze niet tegenwerpelijk aan 
de samenwonende persoon(130). Een andere toepassing inzake socia-

(128) Artikel 215, paragraaf 2 van bet Burgerlijk Wetboek is gewijzigd door artikel3 van de 
wet van 20 februari 1991; over deze wijziging, zie: HERBOTS, J., ,Wijzigingen aan bet gemeen 
recht", I.e., p. 9, nr. l; VANDER ELST, K., ,De nieuwe huurwet en bet huwelijksvermogens
recht", T.B.B.R., 1991, 351-354; VAN OEVELEN, A., Het nieuwe huurrecht ... , o.c., p. 19-20, 
nr. 10; VAN 0EVELEN, A., ,Het nieuwe huurrecht ... ",I.e., p. 1.462-1.463; nr. 10; V ANKERCK
HOVE, J., ,Introduction generale, champ d'application et duree des baux de residence princi
pale", in Baux a Ioyer (Bail de residence principale et droit commun), BENOIT, G., MERCHIERS, 
Y. en VANWIJCK-ALEXANDRE, M. (ed.), Brusse!, La Charte, 1991, 74; VANKERCKHOVE, J. en 
RoMMEL, G., I.e., p. 322, nr. 4; Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.357/1 (M.v.T. wetsontwerp 
,tot uitbreiding van de bescherming van de gezinswoning"); Gedr. St., Senaat, 1990-91, 
nr. 1.190/2, 154 (Verslag VAN RoMPAEY); Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.357/10, 103 
(Verslag HERMANS en MAYEUR). 
(129) HUBEAU, B., Overzicht van de sociale huisvesting ... , o.c., p. 56-58, nrs. 78-80; voor 
toepassingsgevallen inzake sociale huur: Vred. Gent (3), 2 januari 1980, onuitg., A.R., nr. 781/ 
79; Vred. Gent (2), 7 oktober 1982, onuitg., A.R., nr. 161/81; Vred. Brussel, 31 januari 1986, T. 
Vred., 1986, 310, noot TAVERNE, M.. 
(130) Rb. Luik, 26 juni 1980, Jur. Liege, 1981, 86, met noot LIENARD, D., ,Protection du 
domicile conjugal et separation des epoux"; in een noot vraagt LIENARD zich af waarom de 
rechtbank een beroep doet op artike1 215, paragraaf 2 van bet Burgerlijk Wetboek, daar waar 
,les mecanismes juridiques ne manquent pas pour donner a ce litige Ia meme solution" (ibid., 
87); bet is immers duidelijk dat de door bet artikel215, paragraaf 2 van bet Burgerlijk Wetboek 
vermoede solidariteit inzake medehuur enkel van toe passing is op huwelijkse relaties; voor een 
commentaar: Het huisvestingsrecht, 322-323. 
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le huur vindt men in het vonnis van de Vrederechter van het vierde 
kanton te Antwerpen op 1 februari 1984. Daar komt de meer funda
mentele problematiek aan de orde van het rechtskarakter van artikel 
215, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek en de sanctionering van 
de niet-naleving ervan. Hoewel de vrederechter aileen kennis heeft 
van de opzegging, die aan de man is betekend, meent hij niet verder te 
moeten onderzoeken of ook aan de andere echtgenoot een opzegging 
is betekend, omdat volgens hem de rechtsgeldigheid van de opzegging 
niet door de procespartijen wordt betwist(131). Een vonnis van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 13 september 1985(132). 
stelt het volgende: eens de bescherming, in casu door de echtschei
ding, is verdwenen, bestaat tussen de verhurende vennootschap en de 
gewezen echtgeno( o )te, die de huurovereenkomst niet mee onderte
kende, geen rechtsband, noch van wettelijke, noch van conventionele 
aard. Daarom is een opzegging door de verhurende vennootschap voor 
sociale huisvesting verantwoord(133). 

54. Van de mogelijke toets van de uitvoeringsreglementering inzake 
sociale huur aan het gemeen recht levert het arrest van de Raad van 
State van 22 oktober 1986(134) een goed voorbeeld. Artikel25 van de 
toen-geldende type-huurov€re(mkomst--voor-het-Brusselse-Gewest,-dat 
de volgende bepaling bevatte: ,de ontbinding van onderhavige over
eenkomst is van rechtswege tegenstelbaar aan alle leden van het gezin 
van de huurder", wordt door dit arrest vernietigd. De reden is dat 
onder de ,leden van het gezin van de huurder" ook de echtgeno( o )t( e) 
kan worden begrepen en dit derhalve ingaat tegen de regel van artikel 
215, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek. Uit deze bepaling volgt 

(131) Vred. Antwerpen, 1 februari 1984, Tegenspr., 1985, aft. 4-5, 37, noot HUBEAU, B. en 
LAMBRECHTS, M., ,Bescherming van de gezinswoning en rechtsmisbruik bij opzeggingen in de 
sociale huur"; vergelijk onder meer met: Cass., 22 maart 1991, R. W., 1991-92, 846. 
(132) Rb. Brussel, 13 september 1985, D.C.C.R., 1989, 207, noot HUBEAU, B., ,De bescher
ming van de gezinswoning (artikel 215, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek) en de huur 
van sociale woningen". 
(133) Zie artikel 6, paragraaf 1, alinea 2 van het toen geldende koninklijk besluit van 30 juni 
1981 betreffende de huur, in het Brusselse Gewest, van woningen beheerd door de Nationale 
Maatschappij voor de Huisvesting of door de door haar erkende vennootschappen, verwijzend 
naar de verplichting om deze regel in de type-huurovereenkomst op te nemen: zie het 
ministerieel besluit van 13 november 1981 tot goedkeuring voor het Brusselse Gewest, van 
de type-huurovereenkomst voor de woningen beheerd door de Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting of de door haar erkende vennootschappen, B.S., 27 november 1981. 
(134) R.v.St., Kapelleveld, nr. 27.048, 3 oktober 1986, Adm. Publ. (M), 1986, 129. 
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dat een vordering van de verhuurder tot ontbinding van de huurover
eenkomst tegen beide echtgenoten dient te worden ingeleid(135). 

3.2.2. De sociale koopregeling, de sociale koopovereenkomst en het 
burgerlijk recht 

a. Algemeen 

55. In de eerste plaats staan wij stil bij de vraag naar de verhouding 
tussen de specifieke reglementering voor de sociale koop en het 
gemeen recht (inzake koop-verkoop). Ret in verband met de bevoegd
heidsverdeling voor de huurvoorwaarden voor sociale woningen ge
schetste suppletiviteitsbeginsel gaat ook op voor de voorwaarden in de 
koopovereenkomsten voor sociale woningen. Toch vertoont de toe
passing van dit beginsel in casu eigen kenmerken,(136). wanneer het 
gaat om de aanvullende toepassing van het gemeen recht, wanneer 
specifieke regels ontbreken. Enerzijds werden in de parlementaire 
voorbereiding van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 de ver
koopvoorwaarden voor een sociale woning als gewestelijk aangeduid. 
W at de verkoop zelf betreft blijft de federale wetgever echter bevoegd 
- zo wordt elders gesteld - omdat de gewestwetgever wat dit aspect 
betreft geen eigen bevoegdheid heeft. In beginsel zijn de gemeen
rechtelijke regels voor de koop van onroerende goederen van toepas
sing op de verkoopovereenkomsten voor sociale woningen. Toch zijn 
er enkele afwijkingen, die worden gerechtvaardigd door het feit dat 
deze woningen overeenkomstig de Huisvestingscode ter beschikking 
moeten worden gesteld en voorbehouden aan ,personen met beschei
den inkomsten"(137). Om deze reden gelden specifieke regels ten 

(135) Vred. Tielt, 20 september 1979, R. W., 1979-80, 2.644, T. Vred., 1980, 293 en Rec. Gen. 
Enr. Not., 1980, nr. 22.492; BAETEMAN, G., ,De bescherming van de gezinswoning", l.c., 
p. 346-347, nr. 12; DE BUSSCHERE, C., De feitelijke scheiding der echtgenoten en de echtschei
ding op grand vanfeitelijke scheiding, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, p. 152, 
nr. 242; RENCHON, J.L., noot onder Cass., 6 oktober 1978, Rev. Trim. Dr. Fam., 1979, 372; we 
vermelden dat de type-huurovereenkomst voor het Vlaamse Gewest eenzelfde - niet door de 
Raad van State vemietigde - bepaling bevatte; artikel 23 van de type-huurovereenkomst; zie 
het 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. 
(136) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 9 oktober 1991, Gedr. St., W. Gew. R., 1990-91, nr. 23112, 2-3 
(voorstel van decreet ,completant !'article 4, paragraphe 2 du ctecret du 25 octobre 1984 
instituant Ia Societe Regionale Wa!lone du Logement"). 
(137) Zie onder meer de artike1en 10, 14 en 19 van de Huisvestingscode. 
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aanzien van de rechtspositie van de kopers enerzijds, bijvoorbeeld 
door een aantal beperkingen op het eigendomsrecht (verbod van 
verhuring of vervreemdeling gedurende een zekere termijn, de sanc
tionering van de niet-naleving van dergelijke voorschriften, waarbij 
dan toch weer naar burgerrechtelijke figuren wordt gegrepen, zoals 
het recht van wederinkoop, de nietigverklaring en het recht van 
voorkoop, enzomeer), en van de betreffende huisvestingsinstellingen 
anderzijds(138). 
Een specifiek probleem doet zich voor met betrekking tot de rechts
positie van de huurder, die een woning bewoont, voorwerp van derge
lijke sociale koopovereenkomst. Het is in dit verband mogelijk dat de 
statuten van de huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld voorrang ver
lenen aan de bewoner(139). ,Voor zover de Gewesten binnen de 
perken van hun bevoegdheden blijven, wordt het aan de rechter 
overgelaten om eventueel via een prejudiciele vraag, te beoordelen 
of de in de overeenkomst opgenomen bepaling de vrijheid van hande
len eerbiedigt, waarover de Gewesten beschikken binnen het raam van 
de bevoegdheden die hun zijn toegekend door de bijzondere wet tot 
hervorming der instellingen. Indien de sociale huisvestingsmaat
schappij steunt op een onbestaande gewestelijke bevoegdheid om 
voorwaarden op te leggen die afbreuk doen aan het Burgerlijk Wet
hoek is de rechter bevoegd om de toepassing van die voorwaarden te 
weigeren"(l40). Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 
regel, die de bevoegdheden verdeelt tussen de federale overheid en de 
Gewesten (de ,huisvesting" is gewestelijk geworden), en de vraag of 
inzake de verkoop van sociale woningen inderdaad een decretale 
grondslag voorhanden is: naar onze mening is dit wel degelijk het 
geval(l41). Er blijft echter een probleem rijzen, wanneer niet aan de 
huurder, maar aan een derde wordt verkocht: de maatschappij kan 
immers niet eenzijdig besluiten ,om een overeenkomst waarbij ie
mand de beschikking krijgt over een sociale woning om te vormen tot 
een gewone huurovereenkomst. Twee verschillende rechtsconstruc
ties staan hier haaks op elkaar en de huurder is daarvan het slacht
offer". De Minister stelt ter gelegenheid van de totstandkoming van 
de woninghuurwet dat de huurder op het ogenblik van de verkoop aan 

(138) Zie hierover uitvoerig: Het huisvestingsrecht, 1.085-1.093; over het vermeende intuitu 
personae-karakter van deze overeenkomsten, zie supra, 3.2.1. 
(139) Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.257/10, 100 (Vers1ag HERMANS en MAYEUR). 

(140) Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.357/10, 102 (Verslag HERMANS en MAYEUR). 

(141) Zie onder meer artikel 10, 8° van de Huisvestingscode voor het Vlaamse Gewest. 
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een derde niet meer huurder is van een sociale waning: bijgevolg 
gelden de bepalingen van de woninghuurwet(l42). 

b. De bevoegdheidsverdeling inzake de verkoop 
van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen 
(de zogenaamde Wet BREYNE) 

56. Ben bijzondere vraag betreft bevoegdheidsverdeling in verband 
met de wetgeving op de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde 
woningen, de zogenaamde Wet BREYNE, waarbij een koppeling tussen 
het koop- en het aannemingsrecht voorligt. Ook het aannemingsrecht 
is immers een federale aangelegenheid gebleven(l43). Specifiek luidt 
de vraag of de woningbouwwetgeving niet tot de gewestelijke be
voegdheid inzake huisvesting kan worden gerekend(l44). Ben verge
lijkbare discussie was reeds aan de orde .ter gelegenheid van het -
toen nog unitaire - antwerp van wetboek van sociale huisvesting. 
Omdat men hier een beperking in de vrijheid van overeenkomsten zou 
doorvoeren, beoogde het wetsontwerp tot vaststelling van een wet
hoek van sociale huisvesting ,de uitschakeling van de uitzonderlijke 
risico's, die thans door de koper op plan worden gedragen, om ze tot 
het niveau van de normale risico's terug te brengen, welke iedere 
overeenkomst noodzakelijkerwijze in zich sluit"(145). Toch was de 
Raad van State duidelijk van oordeel dat het hier een aangelegenheid 
van burgerlijk recht betreft en dat deze derhalve niet thuishoort in een 
,volkshuisvestingswet"(146). Ben bijkomend- maar niet doorslag
gevend - argument is dat het merkwaardig overkomt dat juist de 
sociale huisvestingssector ontsnapt aan het toepassingsgebied van de 
woningbou wreglementering. 

(142) Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.357/10, 102-103 (Verslag HERMANS en MAYEUR). 
(143) FLAMME en FAVRESSE rangschikken de wet BREYNE onder de selectieve vormen van 
reglementering op economisch gebied: FLAMME, M.A. en FAVRESSE, J.M., ,Les instruments 
juri diques de !'intervention des pouvoirs publics", in Aspects juridiques de l 'intervention des 
pouvoirs publics dans la vie economique, o.c., p. 243, nr. 4 en p. 298, nr. 57. 
(144) Zie hierover: Het huisvestingsrecht, 335-337. 
(145) Gedr. St., Kamer, 1960-61, nr. 694/1, 9 (M.v.T. ontwerp van ,wetboek van sociale 
huisvesting"); het zogenaamde ,basismiddel" om de bescherming te realiseren is de auto
matische overdracht van de eigendom vanaf het ogenblik dat de materialen worden aangewend 
en verwerkt, zodat eventuele schuldeisers van de aannemer ze niet in beslag kunnen nemen en 
de kandidaat-koper alleszins beschikt over de tegenwaarde van zijn gedane stortingen; zie ook: 
Gedr. St., Kamer, 1970-71, nr. 83712, 3 (wetsontwerp ,tot bekrachtiging van de Huisvestings
code"). 
(146) De Raad acht de voordracht door de Minister van Justitie noodzakelijk: Adv. R.v.St. 
(afd. wetg.), Gedr. St., Kamer, 1960-61, nr. 694/1, 27 (ontwerp van ,wetboek van sociale 
huisvesting"). 
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57. Een eerste tussenkomst in verband met de woningbouw komt er 
ingevolge het koninldijk besluit van 1 juli 1969(147). Een specifieke 
wettelijke regeling van de verkoop van te bouwen of in aanbouw 
zijnde woningen is het gevolg van de zogenaamde Wet BREYNE van 
9 juli 1971(148). Door deze wet wordt een drievoudige bescherming 
beoogd van de persoon, die een woning of appartement wil laten 
bouwen of op plan kopen(149): een bescherming tegen het risico van 
insolvabiliteit, van onvermogen of van faillissement van de verkoper 
of de aannemer, aan wie hij (vaak v66r de uitvoering van het werk) 
belangrijke bedragen had betaald; een bescherming tegen de praktij
ken van bepaalde bouwpromotoren, die in hun publiciteit volledige 
dienstverlening voorspiegelen, maar in wezen sterk hun aansprake
lijkheid beperkten in de aangeboden toetredingsovereenkomsten; ten 
slotte wilde de wetgever verhinderen dat de bouwheer reeds is ge
bonden tot betaling, voordat hij behoorlijk is ingelicht over zijn 
rechten en verplichtingen(150). Het gaat enerzijds vooral om een 
financiele beveiliging van de koper, wat onder meer blijkt uit het feit 
dat de wet slechts van toepassing is op overeenkomsten, waarbij de 
koper reeds stortingen dient te doen voor de voltooiing van het 
gebouw, en anderzijds om een huisvestingswet, hetgeen blijkt uit 
het toepassingsgebied. 

58. Om na te gaan of deze wettekst kan worden gekwalificeerd als 
,huisvestingsinstrument" bekijken wij daarom even het toepassings
gebied. De overeenkomsten, gesloten door de huisvestingsinstellin
gen, vielen reeds buiten het toepassingsgebied van het koninklijk 
besluit van 1 april 1969. De redenering is dat de administratieve 
voogdij en het toezicht over deze instellingen bij wet zijn geregeld. 
Ook in de Wet BREYNE zelf zijn de overeenkomsten, aangegaan door 
de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Land
maatschappij en de erkende maatschappijen, alsook door gemeenten 
en intercommunale verenigingen, samen met de verkrijger of de 
opdrachtgever, wiens geregelde werkzaamheid erin bestaat huizen 
of appartementen op te richten of te laten oprichten om ze onder 

(147) B.S., 15 juli 1969. 
(148) B.S., 11 september 1977; de wet is gewijzigd ingevolge de wet van 3 mei 1993, B.S., 19 
juni 1993. 
(149) Zie hierover onder meer: RENARD, A. en VANDER SMISSEN, P., La Loi Breyne, Brussel, 
Nemesis, 1989, 9-10; BAERT, G., Privaatrechtelijk bouwrecht, Gent, Story-Scientia, 1986, 545-
561. 
(150) Voor de instrumenten, gebruikt om deze doelstellingen te bereiken, zie de artikelen 4 tot 
12 van de wet van 9 juli 1971. 
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bezwarende titel te vervreemden, uit het toepassingsgebied van de wet 
gesloten(151). De wettekst maakt geen onderscheid tussen de situ
aties, waarbij deze instellingen optreden als verkrijger-bouwheer dan 
wei als verkopers. Geldt de niet-toepasselijkheid van de wet van 9 juli 
1971 in algemene zin? Hierover is in de parlementaire voorbereiding 
een zekere aanwijzing te vinden: het was met name de bedoeling de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn niet op te nemen in de 
uitzonderingen van artikel 2 van de wet. Deze instellingen hebben -
in tegenstelling tot deze, die wei zijn opgesomd - enkel de verhuring 
van woningen op het oog, zodat het niet nodig is ze op te nemen. 
Volgens RENARD en VAN DER SMISSEN volgt hieruit duidelijk dat de 
wetgever vooral de overeenkomsten op het oog had, die worden 
gesloten tussen de betreffende openbare instellingen en de private 
verkrijgers, die zij de bescherming van de wet wilden ontzeggen. 
Toch vinden zij niet dat het daaruit voortvloeit te kunnen stellen dat de 
overeenkomsten van deze instellingen, in eerste instantie gesloten met 
aannemers, toch zouden worden beschermd door de wetsbepalingen. 
Dat zou ingaan tegen de tekst van artikel 2: daar wordt irnmers geen 
onderscheid gemaakt. Bovendien zou het abnormaal zijn dat de 
particulieren elke bescherming van de wet zou worden ontzegd, 
terwijl de instellingen zich erop zouden kunnen beroepen in hun 
relaties met de aannemers. Zeker omwille van het karakter van de 
erkende vennootschappen lijkt het niet noodzakelijk hen een bijko
mende bescherming te bieden: de regeling is immers vooral ontwor
pen ten behoeve van de ,vaak ontwapende consumenten". Een vol
gend argument luidt dat de betrokken instellingen enkel zouden 
bouwen of Iaten bouwen om deze ,appartementen" opnieuw te ver
kopen. Hierbij stelt zich overigens de vraag of ze in dit opzicht 

(151) Artikel 2, 1° en 2° van de wet van 9 juli 1971; over de uitsluiting van de woningen van 
publiekrechtelijke huisvestingsmaatschappijen: DELWICHE, F., ,De wet Breyne, (ongeveer) 
tien jaar la!er", in Bijzondere overeenkomsten, o.c., p. 255-256, nrs. 4-6; RIGAUX, P., ,La 
promotion d'immeubles d'habitation", in X., Le droit de Ia construction et de l'urbanisme, 
Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1976, 457; DE CALUWE, A. en DELCORDE, A. C., ,La loi du 
9 juillet 1971 reglementant les contracts relatifs a certaines constructions immobilieres", J.T., 
1972, p. 182, nr. 10; DE SURAY, J., Vente et elltreprise des immeubles. Commentaire de Ia loi du 
9 juillet 1971, Brussel, Bruylant, 1972, p. 48, nr. 41; RENARD, A. en VANDER SM!SSEN, P., o.c., 
58-61; BAERT, G., o.c., 547; ingevolge de wijzigingen aan de wet door de wet van 3 mei 1993 
werd de terminologie inzake de huisvestingsinstellingen aangepast aan de nieuwe toestand en 
benamingen; voor enkele recente toepassingsgevallen inzake de begrenzing van bet toepas
singsgebied: DEvos, D., ,Chronique de jurisprudence. Les contrats (1980-1987). La vente", 
J.T., 1991, p. 174, nr. 39. 
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niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 2, 3° van de wet 
van 9 juli 1971, hetgeen hen hun specificiteit verleent(152). 

59. De recente wijziging van de wet ingevolge de wet van 3 mei 
1993, waarbij ook overeenkomsten met betrekking tot verbouwing of 
uitbreiding onder het toepassingsgebied vallen, heeft niet ingegrepen 
in de wezenlijke karakteristieken van de wet: bevoegdheidsrechtelijk 
heeft deze wijziging dan ook geen gevolgen(153). 

3.2.3. De sociale leningregeling, de sociale leningovereenkomst en 
het burgerlijk recht 

60. Naast de koop- en de huurovereenkomst is de rechtsfiguur van de 
lening een van de zogenaamde ,basisovereenkomsten"(154), die pre
existeren aan de toekenning van een aantal sociale huisvestingsvoor
delen, met name de sociale rentevoet, de rentevermindering, de rente
toelage of -subsidie. De overeenkomst leidt een bestaan op zich, 
hoewel de contractpartijen vaak ab initio de verkrijging van het 
huisvestingsvoordeel incalculeren, hetgeen doorgaans ook blijkt uit 
de opname van een opschortende voorwaarde in de leningovereen
komst. 

61. Hieruit blijkt een zekere dubbelsporigheid in de verhouding 
tussen de leningovereenkomst enerzijds en het door het Gewest ver
leende huisvestingsvoordeel anderzijds. Deze is tekenend bij een 
aantal huisvestingsvoordelen en legt een brug tussen de privaatrechte
lijke en de publiekrechtelijke aspecten in de rechtsverhouding met de 
particulier. Ofschoon dit vooral aan de orde is gekomen inzake de 
leningvoordelen voor mijnwerkers, kan worden gesteld dat deze 
dubbelsporigheid het juridische stelsel van de stimuleringsmiddelen 

(152) Gedr. St., Kamer, 1970-71, nr. 1.017/2,4 (Verslag VAN LENT); RENARD, A. en VANDER 
SM!SSEN, P., o.c., 59-60; dat het om een van de opdrachten van deze instellingen gaat is 
duidelijk, maar artikel 10 van de Huisvestingscode wijst aan dat dit slechts een (feitelijk 
eveneens) beperkt aandeel van de activiteiten uitmaakt; de auteurs lijken hun eigen argument 
ook onmiddellijk zelf te relativeren door te stellen dat ,cette circonstance n' est pas a elle seule 
exclusive de !'application de Ia loi lorsque 1e revendeur n'est pas professionne1 au sens strict": 
ibid., 59. 
(153) Vooreen stand van zaken na de wijziging door de wet van 3 mei 1993, zie: MEULEMANS, 
D., ,De woningbouwwet- Bespreking van de wet van 9 juli 1971, zoals gewijzigd bij de wet 
van 3 mei 1993", in Liber Amicorum Paul de Vroede, Antwerpen, Kluwer Rechtsweten
schappen Belgie, 1994, 1.085 e.v.; over de uits1uiting van de huisvestingsmaatschappijen en de 
aanpassing aan de institutionele realiteit: Gedr. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 22/5,4 (Verslag 
VAN LOOY); MEULEMANS, D., ,De woningbouwwet ... ", l.c., p. 1.098, nr. 42. 
(154) Zie hierover uitvoerig: Het huisvestingsrecht, 1.093-1.100. 
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inzake sociale huisvesting kenmerkt, zowel voor het lenen, als voor 
het kopen en het huren(155). Het voordeel dat de overheid aan de 
mijnwerker geeft, zo wordt gesteld, is niet de lening die hij nodig 
heeft, maar enkel de rentebijdrage. Het belangpjkste, de lening, moet 
hij bekomen van een financieringsinstelling van de openbare sector, 
aan wie daartoe opdracht is gegeven door de wetgever. Tussen die 
financieringsinstelling en de mijnwerker komt alzo een civielrechte
lijk contract tot stand, zoals gewoonlijk tussen geldopnemer en geld
verstrekker gesloten wordt"(156). Op deze civielrechtelijke overeen
komst wordt het voordeel van de progressieve rentebijdrage vanwege 
de overheid geent. Deze overeenkomst is de ,hoofdzaak"; hierdoor 
worden de verbintenissen van de geldopnemer (de mijnwerker) en van 
de geldverstrekker (de financieringsinstelling) gevestigd met betrek
king tot de hypothecaire lening voor het bouwen of het kopen van een 
sociale woning: de overheid is dus geen partij bij de overeenkomst. 
Om de algemene bedoeling van de overeenkomst te garanderen 
worden specifieke voorschriften en bepalingen(157) vooropgesteld, 
met name ,te waarborgen dat het essentiele van de leningoperatie 
bereikt wordt, met name de geldopnemer moet zijn gezin behoorlijk 
huisvesten" enerzijds en te beletten dat ,een geldopnemer met zijn 
goedkope, voor sociale doeleinden gegeven lening een immobilaire 
speculatie zou financieren"(158). Maar er is eveneens de publiek
rechtelijke kant, hetgeen de Raad van State ,de belangrijke bijzaak" 

(155) Dit is vooral aan de orde gekomen in een advies van de afdeling wetgeving van de Raad 
van State van 4 mei 1988: Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 4 mei 1988, Gedr. St., VI. R., B.Z. 1988, 
nr. 139/5 (voorontwerp van decreet ,houdende wijzigingen en aanvullingen van de Huisves
tingscode"); het gaat om de artikelen 57 tot 60 van de Huisvestingscode; Het huisvestingsrecht, 
350-351 en 1.099-1.101; in het algemeen over de combinatie van privaatrechtelijke en pu
bliekrechtelijke principes en de gevolgen voor de in de sociale huisvesting geldende rechts
verhoudingen, waarvoor talrijke benarningen zijn bedacht, zoals ,amalgamie van 
reglementaire en contractuele bepalingen", ,hybriede situatie", en waarbij harmonische 
coexistentie moet worden nagestreefd: Het huisvestingsrecht, 1.060-1.101; ORIANNE, P., 
,Les conflits d'application entre le droit prive et le droit public, specialement en matiere 
economique", in X., Les nouveaux modes d'intervention des pouvoirs publics dans /'entre
prise/De nieuwe vormen van overheidstussenkomst in de onderneming, Brussel, Bruylant, 
reeks Interuniversitair Centrum voor Staatsrecht, 1988, 303-353; PEETERS, B., ,De ver
houding tussen open bare diensten en hun gebruikers: een contractuele of een reglemen
taire relatie?", R.W., 1990-91, 137-148; DEOM, D., Le statut jw'idique des entreprises 
publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, p. 414-415, nr. 270. 
(156) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 4 mei 1988, I.e., 13. 
(157) Die heel vaak de vorm aannemen van type-overeenkomsten, of modelakten, die a! dan 
niet reglementair zijn opgelegd; over hun betekenis in het burgerlijk recht, zie onder meer: 
SAVATIER, R., Les metamorphoses economiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui, Parijs, 
Dalloz, 1964, p. 27, nr. 19bis; HUYs, M. en KEUTGEN, G., ,L'autonomie de Ia volonte face 
a l'imprevision et aux reglementations en matiere de prix et de contrats de louage", in X., 
L' evolution recente du droit commercial et economique, Brussel, Editions du Jeune Barreau, 
1978, 258. 
(158) Adv. R.v.St (afd. wetg.), 4 mei 1988, I.e., 16. 
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noemt, ,een eenzijdige publielaechtelijke beslissing genomen uit 
laacht van de wet en van het uitvoeringsbesluit waarbij de admini
stratieve overheid het bestaan vestigt ten aanzien van de mijnwerker 
en de financieringsinstellingen ... "(159). 

62. Bovendien rijst een hiermee samenhangend bevoegdheidspro
bleem, met name of de gewestwetgever - via een wijziging van de 
Huisvestingscode - bevoegd is om de opheffing te regelen van een 
aantal verplichtingen, voortvloeiend uit bepaalde overeenkomsten in 
verband met mijnwerkersleningen, met name het verbod om een met 
een mijnwerkerslening gebouwde of gekochte waning te verkopen of 
te verhuren. De gewestwetgever wordt daarbij onbevoegd geacht om 
in te gri jpen in de burgerrechtelijke overeenkomsten. Artikel1134 van 
het Burgerlijk Wetboek verzet zich er met name tegen dat een van de 
partijen zou worden gemachtigd eenzijdig de overeenkomst op te 
zeggen: de overeenkomsten ,zijn voor hem (het Gewest) juridisch 
onaantastbaar en blijven dus gelden"(160). Een regel van burgerlijk 
recht staat dus de bevoegdheid van het Gewest in de weg. Evenmin 
kan de gewestwetgever onrechtsreeks de leningovereenkomst aantas
ten. Hij is immers niet de wetgever, die bevoegd is voor de laediet
instelling~n, gie. d~ .lenil}gen ver_§tre~e_g: yo or .Qez~ inst~llingen _yvor_:: 
den de verplichtingen nog steeds vastgesteld door de federale wet
geving(161). 

3.3. DE OVEREENKOMSTEN IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE WOONVOR

MEN EN HET BURGERLIJK RECHT 

3.3.1. Algemene situering 

63. Zoals gezegd zijn sinds de jaren tachtig talrijke vormen van 
beschut, beschermd, begeleid en zelfstandig wonen uitgebouwd. Het 
gaat om initiatieven van beschut wonen in het kader van de psychi
atrie, het begeleid zelfstandig en kamer-wonen in de bijzondere 
jeugdzorg, het zelfstandig wonen van fysiek gehandicapten, het be-

(159) Ibid., 16-17. 
(160) Ibid., 17; vergelijkook: Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 28 november 1983, Gedr. St., W. Gew. 
R., 1983-84, nr. 107 (on twerp van decreet ,sur 1a protection des eaux de surface contre 1a 
pollution"). 
(161) Voor de bevoegdheidsverdeling inzake het kredietbe1eid: Het huisvestingsrecht, 444-
453; zie onder meer ook: HENRION, R., ,Union ou scission de Ia politique economique et 
financiere de Ia Belgique?", Rev. Gen., 1984, 27-36; BARDOS-FELTORONYI, N., ,La regionalisa
tion du credit: pourquoi et comment le faire?", Reflets et Perspectives, 1979, 403-415. 
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geleid wonen van mentaal gehandicapten, de woonvoorzieningen 
voor bejaarden, het beschermd en beschut wonen in de thuislozen
zorg. Op de eerste soort voorzieningen na, waarbij de koppeling met 
de ziekenhuiswet een federale bevoegdheidsverankering oplevert, 
behoren zij tot de persoonsgebonden bevoegdheidssfeer, waarvoor 
de Gemeenschappen bevoegd zijn(162). 

64. De reglementering van de woonvormen, die zich bewegen op 
bepaalde beleidsgebieden en voor bepaalde doelgroepen, stelt vaak 
het sluiten van overeenkomsten voorop om aan deze bijzondere 
woonvorm concreet gestalte te geven. Naast een grote verscheiden
heid aan terminologie(163), is er een diversiteit in de vormgeving zelf. 
In sommige woonvormen gaat het om een en dezelfde overeenkomst, 
die de verschillende aspecten regelt. In andere gevallen wordt de 
rechtsverhouding tussen de (begeleidende en huisvestende) instantie 
beheerst door verschillende overeenkomsten, in beginsel met een
zelfde rechtskracht. Ten slotte kan in de geschetste verhouding even
eens gebruik worden gemaakt van diverse juridische bronnen, die ten 
opzichte van mekaar in een onderlinge hierarchie staan, zoals bijvoor
beeld een overeenkomst, aangevuld met een reglement van orde. 

65. Gemeenschappelijk is echter wel dat bij de uitbouw van deze 
bijzondere woonvoorzieningen vrijwel steeds twee functies worden 
gecombineerd, met name de huisvestingsfunctie en de zorg- of dienst
verleningsfunctie, hetgeen specifieke rechtsgevolgen genereert: ,de 
combinatie van wonen en zorg stelt het huurrecht voor nieuwe vragen 
die aileen kunnen worden opgelost als rekening wordt gehouden met 
de bijzondere omstandigheden"(l64). 

3.3.2. De bijzondere woonvormen en het burgerlijk recht: enkele 
knelpunten 

66. Zoals geschetst kunnen problemen rijzen in verband met de 
relatie tussen de institutionele context van de woonvormen, de ge
sloten overeenkomsten en het burgerlijk recht. In de eerste plaats 
willen wij de problematiek van de kwalificatie van de gebruikte 

(162) Wij kunnen op al deze vormen uiteraard niet in detail ingaan; zie hiervoor: Het huis
vestingsrecht, 629-766. 
(163) Enkele voorbeelden: overeenkomst, prognose, plan; begeleidings-, verblijfs-, behande
lings-, hulpverlenings-, dienstverlenings-, verzorgingsovereenkomst. 
(164) In casu van ouderenhuisvesting: HAGEN, J.A., ,Ouderenhuisvesting en huurbescher
ming", N.J.B., 1990, 1.772. 
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overeenkomsten aanduiden. Indien sprake is van een overeenkomst, 
die de verschillende elementen bevat, kan hier het onderscheid tussen 
hoofd- en bijkomende overeenkomst niet nuttig worden gebruikt. In 
een aantal bijzondere woonvormen wordt echter enerzijds een ver
blijfsovereenkomst opgesteld, die aan de huisvestingsfunctie vorm 
geeft, en anderzijds een begeleidingsovereenkomst, die de verzor
gingsfunctie preciseert: dit heeft veel weg van een hulpverlenings
overeenkomst. Het geldt hier naar onze mening twee evenwaardige 
overeenkomsten, waarbij de begeleidingsovereenkomst vervalt, zo 
aan het verblijf een einde wordt gemaakt. Een volgende vraag is of 
het kan gaan om een zogenaamde onbenoemde overeenkomst ( een 
verzorgings- of verblijfsovereenkomst), dan wei of een benoemde 
overeenkomst (de huurovereenkomst) voorligt. Hoewel de partijen 
vrij zijn in de regeling van hun contractuele rechtsverhouding, komt 
het bij de kwalificatie door een rechter vaak voor dat een onbenoemde 
overeenkomst wordt teruggebracht tot eetl benoemde overeenkomst. 
Anderzijds kan het ook gaan om gemengde overeenkomsten, waarbij 
kenmerken van twee of meer overeenkomsten aanwezig zijn. Het 
onderscheid is vooral van belang om te weten welke rechtsregels 
van toepassing zijn. Bij de beoordeling van de absorptie-, de coinbi
natie- en de sui generis-theorie zijn wij voorstander van de combina
tietheorie: dit houdt in dat de huurwetgeving dient te worden toe
gepast op die aspecten, die de huisvestingsfunctie, het verblijf sensu 
stricto regelen(l65). 

67. Een andere vraag betreft de toepasselijkheid van de woninghuur
wet op sommige vormen van beschermd wonen(166). De problemen 
waarnaar wordt verwezen zijn enerzijds dat de beschermingsregeling, 
zoals uitgewerkt door de woninghuurwet, niet of zeer moeilijk toe
pasbaar is, gezien de eigen kenmerken van deze woonvormen (onder 
meer de duur van de huurovereenkomst)(l67), en anderzijds dat 
heel wat initiatieven woningen huren van derden en ze verder 

(165) Voor een uitvoerige analyse, alsook een toepassing op de woonvoorzieningen voor 
bejaarden: Het huisvestingsrecht, 912-915; vergelijk: BARTELS, J.A.C., Hulpverleningsrecht, 
Deventer, Kluwer, 1984, 114-202; HAGEN, J.A., I.e.; BOCKWINKEL, A., ,Twee arresten over 
huur van serviceflats", W.P.N.R., 1988, afl. 5.860, 82-85; HUBEAU, B., ,De kwalificatie van 
overeenkomsten in bet kader van de bejaardenhuisvesting", T.B.B.R., 1994, 89-101. 
(166) Zie hierover: Het huisvestingsrecht, 920-923; HUBEAU, B., Driejaar toepassing ... , o.c., 
p. 5-7, nr. 9. 
(167) Gedr. St., Kamer, 1990-91, nr. 1.357110, 39 (Verslag HERMANS en MAYEUR); Gedr. St., 
Kamer, 1990-91, nr. 1.357/1, 10-11 (M.v.T. wetsontwerp ,tot uitbreiding van de bescherming 
van de gezinswoning"); ook wordt verwezen naar artikel 1712 van bet Burgerlijk Wetboek 
over de verhuring van de goederen van openbare besturen. 
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onderverhuren aan de ,bewoners", hetgeen strijdig is met het (gehele 
of gedeeltelijke) onderverhuringsverbod, wanneer het gehuurde goed 
door de huurder niet tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd, maar 
waarbij dit wei het geval zou zijn voor de onderhuurder(l68). De 
gevolgen daarvan zijn een beperking van de duur van de onderverhu
ring, een mededelingsverplichting vanwege de onderverhuurder aan 
de onderhuurder en bepaalde beschermingsregelingen bij de beeindi
ging van de huurovereenkomst(169). Alleszins is deze regeling dui
delijk niet van toepassing, wanneer de vereniging aan de bewoner 
onderverhuurt. Daar het echter gaat om de onderverhuring door een 
instelling, die niet onder het toepassingsgebied van de woninghuurwet 
valt, is de regel van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek niet van 
toepassing: deze bepaling is immers aanvullend recht. De lege ferenda 
zou naar onze mening een kaderbepaling in de gewestelijke bevoegd
heidssfeer, met name in de Huisvestingscode, voor een kaderregeling 
voor deze bijzondere woonvormen kunnen instaan(170). 

4. Een meervoudige bevoegdheidsrechtelijke duiding: knelpun
ten en mogelijke oplossingen 

4.1. PROBLEEMSTELLING: EEN ( ONGEWENSTE) MEERVOUDIGE BEVOEGD

HEIDSRECHTELIJKE DUIDING 

68. Uit het voorgaande blijkt alleszins dat kan worden gesteld dat de 
overheidszorg inzake huisvesting in het algemeen en inzake de sociale 
huisvesting of volkshuisvesting in het bijzonder een ,gemengd uni-

(168) Zie het door de wet van 20 februari 1991 gewijzigde artikel 1717 van het Burgerlijk 
Wetboek; het is uiteraard onmogelijk om opal de aspecten van deze problematiek in te gaan; 
wij willen verwijzen naar een aantal commentaren: VERCRUYSSEN, W., ,De chaotische impact 
van de woninghuurwet op de residentiiHe voorzieningen", Acta Hasp., 1991, 139-142; HEEREN, 
G., ,Serviceflats voor senioren in Vlaanderen: ontstaan en werking alsmede de relatie met de 
huurwet", T. Gem., 1993, 102-152; MUYs, K., ,De toepassing van de huurwetgeving op 
serviceflats", Guesthome, 1992, afl. 20; over de regeling van de onderverhuring: MEULEMANS, 
D., o.c., 94-97, nrs. 289-290; PAUWELS, C., ,Overdracht van huur en onderhuur", in Woning
huur en nieuw algemeen huurrecht, o.c., p. 160-164, nrs. 235-242; VANKERCKHOVE, J. en 
ROMMEL, G., l.c., p. 331-333, nrs. 37-40; VAN OEVELEN, A.,Hetnieuwe huurrecht ... , o.c., p. 68-
69, nrs. 61-62; VAN OEVELEN, A., Het nieuwe huurrecht ... , l.c., p. 1.483-1.484, nrs. 61-62; 
v ANWIJCK-ALEXANDRE, M., ,Cession et sous-location. Transmission du bien loue"' in Baux a 
Loyer (Bail de residence principale et droit commun), o.c., 1991, 122-135. 
(169) Zie over deze nieuwe formulering van artikel 1717 van het Burgerlijk Wetboek: PAU
ELS, C., l.c., p. 157, nr. 229; VANKERCKHOVE, J. en ROMMEL, G., l.c., p. 322, nr. 5; VAN 
OEVELEN, A., Het nieuwe huurrecht ... , o.c., p. 25, nr. 17; VAN OEVELEN, A., ,Ret nieuwe 
huurrecht ... ", l.c., p. 1.465, nr. 17; VANWIJCK-ALEXANDRE, M., l.c., 111-114. 
(170) Zie ook infra, 4.2. 
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tair-regionaal karakter" vertoont. In bevoegdheidsrechtelijke termen 
kan worden gesproken van een meervoudige bevoegdheidsrechtelijke 
duiding,(171) dit wil zeggen dat voor de aangelegenheden, die be
trekking hebben op het huisvestingsrecht sensu lato op zijn rninst drie 
bevoegdheidssferen moeten worden aangegeven. Dit komt tot uiting 
in het onderscheid tussen wetgeving, die bevoegdheidsrechtelijk be
trekking heeft op een bepaalde aangelegenheid, tegenover wetgeving, 
die invloed heeft op of verband houdt met deze aangelegenheid, 
zonder dat deze volledig kan worden gesubsumeerd onder de be
voegdheid. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke bepaling daaromtrent 
heeft de rechtspraak in enkele gevallen een meervoudige bevoegd
heidsrechtelijke kwalificatie moeten opklaren. In het advies met be
trekking tot de dierengezondheidswet gaat de Raad van State in op de 
hypothese van de onmogelijkheid van gelijktijdige toepassing van de 
federale en de gemeenschaps- of gewestnormen, terwijl - ook na de 
toetsing aan het redelijkheidsbeginsel - de verschillende overheden 
binnen de perken van hun bevoegdheden zijn gebleven(172). De Raad 
van State geeft dan de voorrang aan de overheid bekleed met de 
volheid van bevoegdheid. Doorgaans wordt een ,selectieve" be
voegdheidsrechtelijke kwalificatie cioorgevoerd, aldan niet aangevuld 
met de evenredigheids., of redelijkheidstoets. In een aantal gevallen 
heeft de Raad van State in dat geval ook gewezen op de noodzaak van 
samenwerking en overleg tussen de bevoegdheidsniveaus(173). Dat is 
geen unicum in het Belgische bevoegdheidslandschap. Tach dienen 
inzake huisvesting in het bijzonder een aantal kanttekeningen te 
worden gemaakt. 

69. De expliciete bevoegdheidsverdeling, samen met de beginselen, 
die (impliciet) de bevoegdheidsverdeling beheersen (inzonderheid het 
nog geldende beginsel van de residuaire bevoegdheidstoebedeling aan 

(171) Wij hanteren het zopas gebruikte begrip niet noodzakelijk bij de aanwezigheid van 
normconflicten (betekenis, die vooral door P. PEETERS aan dit begrip wordt gehecht), we1 bij de 
vaststelling van een p1uriformiteit aan verankeringspunten in eenze1fde of in een of meer 
verschillende bevoegdheidssferen; PEETERS, P., ,Over de bevoegdheidsverde1ing ... ", l.c. 
(172) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 30 juni 1983, Gedr. St., Senaat, 1985-86, nr. 194/1, 19 
(antwerp van ,dierengezondheidswet"). 
(173) Zie onder meer: Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 27 maart 1981, B.S., 14 januari 1981 (antwerp 
van koninklijk bes1uit ,betreffende de bestrijding van voor p1anten en p1antaardige produkten 
schade1ijke organismen"); Adv. R.v.St. (afd. wetg.), 17 juni 1981, Gedr. St., Senaat, 1982-83, 
nr. 469/1, 31 (wetsontwerp ,betreffende de bescherming en het we1zijn der dieren"); in deze 
houding van de Raad van State zien wij positieve en negatieve aanknopingspunten; positief is 
het aandringen op een (optimale) unidimensionaliteit van bevoegdheidsniveau en de nadruk op 
overleg en samenwerking; eerder negatief komt ons over de vooropgeste1de quasi-dwingende 
noodzakelijkheid van een effectieve unidimensionaliteit vanaf het ogenb1ik dat bevoegdheids
verde1ende rege1s tot stand zijn gekomen. 
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het federale niveau), hebben tot gevolg dat een aantal aangelegen
heden, die betrekking hebben op de huisvesting, tot het federale 
bevoegdheidsdomein zijn blijven behoren. Hierbij is uitvoerig stilge
staan bij een aantal aangelegenheden, die behoren tot het burgerlijk 
recht. Huisvesting is derhalve duidelijk een gedeelde en gemengde 
bevoegdheid. Dit is zo ondanks de eenduidige en exclusieve formule
ring, waardoor de indruk zou kunnen worden gewekt dat de bevoegd
heden geconcentreerd zijn bij een (het gewestelijke) beleidsniveau. 
Ofschoon op het eerste gezicht de bevoegdheid inzake de gewestelijke 
aangelegenheid huisvesting als een louter exclusieve bevoegdheid 
overkomt, is dit in wezen inderdaad niet het geval. Bij een poging 
tot duiding van deze bevoegdheidsverdeling zien sommigen als (im
pliciete) breuklijn tussen de bevoegdheden van de federale overheid 
en deze van de Gewesten het al dan niet rechtstreeks karakter van de 
tussenkomst, waarbij de (rechtstreekse) toelagen, premies en tege
moetkomingen behoren tot het gewestelijke niveau, de (onrecht
streekse) fiscale voordelen tot de federale bevoegdheidssfeer(174). 
Het verschil tussen het fiscaal recht(l75) enerzijds en het burgerlijk 
recht anderzijds is dat de eerste aangelegenheid door de Grondwet aan 
de wetgever is voorbehouden, hetgeen niet het geval is voor het 
burgerlijk recht. De gevolgen van dit onderscheid met betrekking 
tot het gebeurlijke beroep op artikel 10 van de bijzondere wet be
treffende de impliciete bevoegdheden tot de wijziging van deze bepa
ling werden eerder belicht. 

70. Een andere invulling van de grondslag voor het gedeelde karakter 
van de bevoegdheid zou kunnen luiden dat ingevolge de bevoegd
heidsverdeling de ,sociale" aspecten van de huisvesting, die tevens 
budgettair het zwaarste wegen, aan de Gewesten werden toever
trouwd, alsook een aantal aan de Gemeenschappen, omwille van het 
persoonsgebonden karakter, terwijl de meer lucratieve (zoals de fis
cale aspecten in het algemeen en de huisvestingsfiscaliteit in het 
bijzonder) en de budgettair-neutrale aangelegenheden (zoals de dwin
gendrechtelijke huurbescherming van bepaalde types van woningen, 

(174) LAURENT, L. en JACQUES, M., La politique sociale du logement en Belgique, Brussel, 
Coface/Commission Logement, reeks Documents, 1986, 76. 
(175) Voor de bevoegdheidsverdeling inzake fiscaliteit, zie uitvoerig: Het huisvestingsrecht, 
338-346; ALEN, A. en SEUTIN, B., ,De fiscale bevoegdheden van Gemeenschappen en 
Gewesten", in De hervorming van de instellingen. Tweede fase, ALEN, A. en SUETENS, L.P. 
(ed.), Brugge, Die Keure, 1989, 83-123; ALEN, A. en SEUTIN, B., ,De staatsrechtelijke verde
ling van fiscale bevoegdheden", inActuele problemen vanfiscaal recht, VAN CROMBRUGGE, S., 
STORME, M., CouTURIER, J. en RIMANQUE, K. (ed.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 
1989, 336. 
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zoals de gezinswoning en de hoofdverblijfplaats) op het federale 
niveau werden behouden. Ofschoon het woord ,sociaal" niet in de 
bevoegdheidsverdelende regels is gebruikt, kan toch worden gesteld 
dat enkel de ,dure" sociale aspecten van de aangelegenheid aan de 
Gewesten zijn overgedragen. De sociale aspecten van het huisves
tingsbeleid zijn determinerend: huisvestingsbeleid is essentieel soci
aal beleid(l76). Anderzijds mag het woord ,sociaal" niet restrictief 
worden ge!nterpreteerd, zo luidt de stelling van de Raad van State in 
het kader van de bevoegdheidsverdeling inzake het (post-)penitenti
aire beleid(l77). In het grondbeleid wordt sociaal gebruikt om de 
selectiviteit aan te duiden, gerealiseerd door de invoering van drem
pels om niet alle inkomenscategorieen te laten genieten van de voor
delen(178). De Raad van State heeft verduidelijkt dat de term moet 
worden verstaan in een van zijn gebruikelijke betekenissen(179). 
Dergelijke bevoegdheidsverdeling lijkt ons voor kritiek vatbaar. Ge
westelijke en federale maatregelen, kaderend in een huisvestingsbe
leid, kunnen mekaar immers ondersteunen, maar evenzeer ook be
strijden of tegenwerken en ten slotte zelfs mekaar neutraliseren(180). 
Voorts gaan de fiscale inkomsten grotendeels naar de federale over
heid. 

71. De vaak voorkomende opdeling, die zowel door het Arbitragehof 
als door de Raad van State wordt gemaakt tussen de meer algemene 
rechtsregelingen en bepalingen enerzijds en de meer specifieke an
derzijds, als bevoegdheidsonderscheidend criterium, onder meer in
zake brandveiligheid en inzake de huurvoorwaarden, is tot op zekere 
hoogte bruikbaar, maar biedt uiteraard geen tot alle bevoegdheids
vragen veralgemeenbare oplossing: de eerste zouden dan van nature 
uit behoren tot de federale, de tweede tot de gewestelijke of gemeen
schapsbevoegdheidssfeer. Wij moeten derhalve uitkijken naar andere 
mogelijke oplossingen. 

(176) Zie ook supra, I.; zie ook: LAURENT, L. en JACQUES, M., o.c., 75. 
(177) Artikel 5, paragraaf I, II., 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980; Gedr. St., 
Kamer, 1979-80, nr. 627/5, 11 (amendement) en Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 627/10 
(Verslag LE HARDY DE BEAULIEU en DE GREVE). 

(178) Gedr. St., Vl. R., 1990-91, nr. 437/6, 7-8 (Verslag BREYNE}. 

(179) Adv. R.v.St. (afd. wetg.), nr. L.13.697/2, geciteerd in: TAPIE, P. en HANoTIAu, M., ,La 
jurisprudence du Conseil d'Etat", in Les competences regionales et communautaires, o.c., 36. 
(180) LAURENT, L. en JACQUES, M., o.c., 76. 
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-----~-~--~-~--~-= 

4.2. 0VERLEG EN SAMENWERKING TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE GE

WESTEN EN DE GEMEENSCHAPPEN 

72. Aangezien blijkt dat een coherent beleid, dat zich enkel op het 
gewestelijke niveau beweegt, weinig perspectieven biedt omwille van 
de afhankelijkheid van het federale niveau, is samenwerking tussen de 
federale overheid en de Gewesten en de Gemeenschappen ten deze 
zeker aangewezen(181). De noodzaak van overleg en samenwerking 
kan worden gezien als een gevolg van de groeiende autonomie van de 
verschillende deelgebieden. De gevoelige toename van de geweste
lijke en gemeenschapsbevoegdheden hebben het meer dan noodzake
lijk gemaakt mechanismen te creeren, die de autonome overheden de 
mogelijkheid bieden ,sommige van hun bevoegdheden samen te 
beheren"(182). Belangrijk is dater sinds de wijziging van de bijzon
dere wet van 8 augustus 1980 in 1988 is gestreefd naar ,de opbouw 
van een algemeen mechanisme van samenwerking binnen het Bel
gisch verband, tussen zowel de Staat en de deelgebieden als tussen de 
Gewesten en de Gemeenschappen onderling"(183), hetgeen door de 
wijzigingen aan de bijzondere wet in 1993 nog is versterkt. Wei 
mogen deze mogelijkheden niet worden overschat: het uitgangspunt 
blijft immers de totstandgebrachte en in casu gedeelde bevoegdheids
verdeling. 

(181) Voor een bescheiden optimisme na de staatshervorming van 1980: RIMANQUE, K., ,De 
nieuwe kleren van de keizer ... ", I.e., 655; zie ook: HAUBERT, B., ,La prevention des conflits 
d'inter€t entre les differentes composantes de l'Etat belge: la notion d' association" (noot onder 
R.v.St., Waalse Gewest, nr. 31.587, 14 december 1988), J.L.M.B., 1989, 552-554; voor de 
regeling na de staatshervorming van 1988-89: ALEN, A., ,De samenwerking tussen de federale 
staat en de deelstaten", R. W., 1990, 1.303-1.313; ALEN, A. en PEETERS, P., ,Samenwerkings
verbanden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten", in Staat, Gemeenschappen 
en Gewesten, Brugge, Die Keure, 1989, 71-127; ALEN, A. en PEETERS, P., ,Belgie op zoek naar 
een cooperatief federaal staatsmodel", T.B.P., 1989, 343-371; ALEN, A. en PEETERS, P., 
, 'Bundestreue' in het Belgische grondwettelijk recht", R. W., 1989-90, 1.122-1.156; CEREXHE, 
E., ,Les mecanismes de cooperation dans un Etat federal", in X., Presence du droit public et 
les droits de l'homme, Brussel, Bruylant, II, 1992, 1.019-1.035; UYITENDAELE, M. en COEN
RAETS, P., ,Les accords de cooperation", Courr. Hebd. C.R.l.S.P., 1991, afl. 1.325; TAPIE, P., 
,La prevention des conflits, les mecanismes de cooperation et les conflits d'interets", in X., 
L'avimement des Communautes et des Regions. Quels changements pour les praticiens du 
droit?, Brussel, De Boeck, 1990, 27-34; TAPIE, P., ,La cooperation et les conflits d'interet", 
Rev. Dr. U.L.B., 1990, 69-89; X., Les conjlits d'interet. Quelle solution pour la Belgique de 
demain?, Namen, Faculte de Droit/La Charte, 1990; voor de regeling na de staatshervorming 
van 1993: VERDUSSEN, M., I.e., 530-531; VEYS, M., ,De 'exclusiviteit' van de federatief 
opgedeelde normatieve bevoegdheden: rechtsvergelijkende inzichten", T.B.P., 1993, 144-145. 
(182) Gedr. St., Kamer, B.Z. 1988, nr. 516/1 (M.v.T. antwerp van bijzondere wet ,tot wijzi
ging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen"); ALEN, A. 
en PEETERS, P., ,Samenwerkingsverbanden ... ", l.c., 73. 
(183) Zie artikel92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980~titel IVbis); zie: ALEN, A. 
en PEETERS, P., ,Samenwerkingsverbanden ... ",I.e., 115-118. 
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73. Ook al is er voor wat de voorgeschreven samenwerkingsvormen 
betreft( 184) geen enkel aanknopingspunt te vinden in de institutionele 
wetten om voor het burgerlijk recht in het algemeen en het huisves
tingsrecht in het bijzonder, is voor de ruim opgevatte aangelegenheid 
huisvesting een beroep op deze technieken meer dan aangewezen. 
Voor de deelaangelegenheden, die verband houden met de huisvesting 
sensu lato, dienen in de eerste plaats de overlegprocedures tussen de 
federale overheid en de Executieven van de Gemeenschappen of de 
Gewesten te worden vermeld(185). Andere vormen zijn de vertegen
woordiging in beheers- en beslissingsorganen en de 
samenwerkingsakkoorden(186). Ook indien er voor de aangelegen
heid huisvesting geen verplichte overleg-, noch samenwerkingspro
cedures zijn opgelegd, is een vrijwillig gebruik daarvan zeker wense
lijk en zijn wij voorstander van een algemene overleg- of samen
werkingsregeling, die als het ware een preventieve werking heeft ten 
aanzien van bijvoorbeeld procedures voor het Overlegcomite(187). 
Ook al zijn de verschillende vormen van samenwerking tussen de 
federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten ingevolge de in 
1988 en 1993 aangebrachte wijzigingen aan de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 aanzienlijk uitgebreid, toch bestaat er in de Grondwet 
geen.algemene_hepaling_hetreffende __ d_eze_samenwerking;_b_ovendien 
zijn de meeste samenwerkingsvormen getuige van ,,empirisme'', 
zodat van een globale regeling geen sprake is; ten slotte zijn er tal 
van technische bezwaren verbonden aan de diverse mechanis
men(188). 

74. Op het gebied van de huisvesting zijn deze technieken nog niet 
gehanteerd. Op rninstens twee terreinen op het gebied van het woon
en het huisvestingsrecht lijkt het ons echter wenselijk en noodzakelijk 
om van deze procedures gebruik te maken. Voor het eerste zijn de 
federale en de gewestelijke overheden betrokken: het gaat om de 
relatie van de aangelegenheid huisvesting met de kwaliteitsnormen 
voor woningen en in het bijzonder voor deze, die tot hoofdverblijf-

(184) Zie de bijlage 1 van: MoERENHOUT, R. en SMETS, J., De samenwerking tussen defederale 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, 
251-266; wei bijvoorbeeld inzake jeugdbescherrning en inzake strafrecht. 
(185) De bepalingen van artikel6, paragraaf 3bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
zoals gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988 en paragraaf 3 zouden daarbij naar onze 
mening als model kunnen dienen. 
(186) Alsook de protocols tussen de federale regeling en de Executieven in bepaalde beleids
domeinen: ALEN, A. en PEETERS, P., Samenwerkingsverbanden ... , I.e., 112-115. 
(187) Zie ook reeds: Het huisvestingsrecht, 354. 
(188) MOERENHOUT, R. en SMETS, J., o.c., p. 243-249, nrs. 387-405. 
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plaats dienen. Hiervoor is een dubbel aanknopingspunt voorhanden: 
enerzijds behoort de vaststelling ervan logischerwijze tot de geweste
lijke bevoegdheidssfeer. Anderzijds ligt de bepaling van artikel 2 van 
de woninghuurwet voor. Een tweede aspect betreft de doorwerking 
van dezelfde woninghuurwet naar diverse regelingen, die in hoofd
zaak zijn gesteund op het systeem van de onderverhuring: door de 
uitwerking van deze regelingen op het niveau van de uitvoerende 
macht treden er conflicten op met de dwingende federale woning
huurwetgeving( 189). 

4.3. ZIJN BEVOEGDHEIDSRECHTELIJKE INGREPEN GEWENST OF NOODZAKE

LIJK? 

75. Welke mogelijkheden bestaan om aan de geschetste ongewenste 
toestand via de bevoegdheidsverdeling zelf te verhelpen? Anders 
gesteld: in welke zin zou - zo dit wenselijk is, wat ons inziens het 
geval is - de bevoegdheidsverdeling in deze aangelegenheid kunnen 
worden verbeterd? Is een kleinere multidimensionaliteit, of zelfs 
unidimensionaliteit wenselijk, mogelijk en noodzakelijk? Een eerste 
vraag bij de hertekening van de bevoegdheidsverdeling is deze naar 
het meest relevant geachte bevoegdheidsniveau. Wanneer de voor
keur voor een bepaald niveau mag worden uitgesproken, lijkt ons de 
verankering in de gewestelijke sfeer de meest aangewezen. In de 
eerste plaats is de woonproblematiek in het algemeen meer verbonden 
met typische deelgebieden-bevoegdheden, dan met federale bevoegd
heden. Daarbij komt dat de relatie tussen de woonsituatie en de 
persoonsgebonden aangelegenheden slechts indirect en secundair is. 
Dit spoor doordenken betekent het effectief en unidimensioneel toe
wijzen van alle deelaangelegenheden van de huisvesting aan het 
gewestelijke niveau, voor zover men aanneemt dat het hier gaat om 
,beleidsaangelegenheden", die functioneel een geheel vormen(l90). 

76. Indien een unidimensionele verankering onmogelijk blijkt, plei
ten wij alleszins voor een dubbele in plaats van een driedubbele 

(189) In de gewestelijke sfeer is dat onder meer het geval voor het stelsel van de huur
compensatie, in de persoonsgebonden sfeer voor bepaalde bijzondere woonvormen. 
(190) De oproepen om de gemeenschaps- en gewestelijke bevoegdheden ratione materiae te 
bepalen op een volstrekt exclusieve wijze, in de vorm van homogene bevoegdheidspakketten 
en op een duidelijke manier zijn zeer talrijk; enkele voorbeelden: VAN BoL, J.M., ,Les 
matieres communautaires et regionales", J.T., 1981, 642; VANWELKENHUYZEN, A., ,Redis
tribution des pouvoirs et repartition des competences dans Ia Belgique de demain", J. T., 1982, 
220. 
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verankering, met name vooral in de gewestelijke en gedeeltelijk in de 
federale bevoegdheidssfeer. De bevoegdheidsverdeling kan dan op
nieuw worden herdacht vanuit het eerder gemaakte onderscheid tus
sen het woonrecht en het (sociaal) huisvestingsrecht anderzijds. Tegen 
het. opnemen van een aantal kaderbepalingen in de gewestelijke 
context voor het opzetten van de bijzondere woonvormen, die thans 
worden gekoppeld aan de persoonsgebonden aangelegenheden, bij 
voorkeur in de Huisvestingscode, bestaan naar onze mening geen 
fundamentele bezwaren. 

77. Een mogelijkheid bestaat erin uitzonderingen te vermelden in 
artikel 6, paragraaf 1, IV. van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980. Dit lijkt ons echter in te gaan tegen de algemene tendens om 
veeleer uitzonderingen in de bevoegdheidsverdelende regels te 
schrappen (zoals bijvoorbeeld is geschied ter gelegenheid van de 
wet van 8 augustus 1988), om aldus uit te monden in de volheid 
van bevoegdheid voor de Gemeenschappen en de Gewesten. Deze 
optiek moet naar onze mening eveneens de bevoegdheidsuitlegging 
determineren. Hetzelfde geldt voor het criterium, dat RlMANQUE in 
zijn bijdrage over ,de nieuwe kleren van de keizer" aanhoudt, met 
name de rnogelij.kheid om eensamenhangend beleid te voeren: _Qi! 
moet ons inziens ook ernstig de uitlegging van bevoegdheidsverde
lende regels bepalen(191). Bovendien zou dit naar onze mening niet 
noodzakelijk een ruimere en duidelijkere bevoegdheidsoverdracht 
naar de Gewesten a1s gevolg hebben. Ingevolge de geldende inter
pretatiemethodes ten aanzien van de bevoegdheidsverdelende regels 
zouden de expliciete uitzonderingen niet ruim worden uitgelegd. 
Breed geformuleerde uitzonderingen zouden echter nieuwe moeilijk
heden tot stand kunnen brengen. 

78. Bovendien is er de in het vooruitzicht gestelde overdracht van de 
residuaire bevoegdheden. Toegepast op de problematiek van de huis
vesting betekent dit bijvoorbeeld dat als federale aangelegenheid ,het 
burgerlijk recht" zou kunnen worden aangeduid. Zoals eerder toege
licht lost dit echter zeker niet alle vragen op. 

(191) RIMANQUE trekt de ,vestimentaire" vergelijking door en komt tot het besluit dat ,eerder 
dan van nieuwe kleren ... er hier sprake (is) van gelapte kleren, die zonder samenwerking tussen 
de federale overheid en die van de deelgebieden kunnen verworden tot lompen": RIMANQUE, 
K., ,De nieuwe lderen van de keizer ... ", l.c., 654-655. 
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5. Algemeen besluit 

79. Is het juridisch en bevoegdheidsrechtelijk klimaat, om aan de 
eerder geschetste doelstellingen van het woon- en huisvestingsrecht te 
beantwoorden, voorhanden? Het is ongetwijfeld zo dat de ontwikke
lingen in het kader van de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling 
inzake huisvesting en vooral voor de periode vanaf 1980 het materieel 
en het institutioneel kader ervan ingrijpend hebben belnvloed. Er 
wordt vaak gesteld dat de door de deelgebieden verworven bevoegd
heden een nieuwe dynamiek op gang hebben gebracht op het vlak van 
de inhoud van de reglementering, bijvoorbeeld een diversificatie van 
de huisvestingsinstrumenten. Ook voor wat de instellingen en de 
institutionele omkadering betreft gaat dit echter op. Deze vaststellin
gen betreffen zowel de sector van de gewestelijke aangelegenheid 
huisvesting zelf, als het domein van de persoonsgebonden bijzondere 
woonvormen. Dit is op zich echter geen garantie voor de kwaliteit van 
de regelgeving, noch voor de efficientie en effectiviteit van de inge
zette instrumenten. Dit nieuwe elan kan evenmin de bevoegdheids
rechtelijke onduidelijkheden en interferenties verhelen, die ongetwij
feld kunnen leiden tot beleidsinertie op de grensgebieden, hetgeen 
duidelijk is gebleken. De grondwettelijke bevoegdheidsverdeling in
zake de aangelegenheid huisvesting is - in tegenstelling tot wat de 
tekst van de bevoegdheidsverdelende regel van artikel 6, § 1, IV. van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 zou kunnen Iaten vermoeden 
- inderdaad complex omwille van de vrij vage omschrijving van het 
begrip als bevoegdheidsterrein enerzijds, maar ook door de mogelijke 
meervoudige bevoegdheidsrechtelijke verankering ervan op zijn 
minst bij drie bevoegdheidsniveaus (federaal, gewestelijk en gemeen
schapsniveaus) anderzijds. Deze problematiek stelt zich in het bij
zonder ten aanzien van de relatie tussen het huisvestingsrecht en 
( onderdelen van) het burgerlijk recht. De daarmee verwante vragen 
rand de toebedeling van de zogenaamde ,residuaire bevoegdheden", 
alsook het mogelijk beroep op de zogenaamde ,impliciete bevoegd
heden", illustreerden dit in algemene zin. Knelpunten bij regelingen 
in verband met de kwaliteit van woningen, de in het kader van de 
sociale huisvesting gehanteerde overeenkomsten en de juridische 
vormgeving aan bijzondere woonvormen legden in concreto de vinger 
op de wonde. Een complexe bevoegdheidsverdeling is op zichzelf 
bekeken geen unicum in het Belgische bevoegdheidsverdelingsland
schap. Wanneer dit echter aanleiding geeft tot distorties inzake de 
mogelijke vormgeving aan het huisvestings- en woonbeleid, bijvoor-
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beeld door een onevenwichtige verdeling van de baten van en de 
kosten voor het voeren ervan, achten wij het van belang mogelijk
heden tot remediering voor te stellen. Daartoe hebben wij in de eerste 
plaats getracht conceptuele verduidelijkingen aan te brengen inzake 
de bestreken rechtsgebieden en maakten hiertoe het onderscheid 
tussen woonrecht, huisvestings- en sociaal huisvestingsrecht. Bepa
lend hierbij waren de groeiende mate van selectiviteit, de herkomst 
(privaat versus publiekrechtelijke) en de aard van de relatie met het 
woon- en huisvestingsbeleid (primaire en secundaire regelgeving). 
Wij hebben dan ook gepleit voor een herdenking en een herijking van 
het woon- en huisvestingsrecht van een zo groot mogelijke bevoegd
heidsrechtelijke unidimensionaliteit, waarbij het gewestelijk be
voegdheidsniveau naar onze mening centraal moet staan. Daarvoor 
vormen de regionale Huisvestingscodes een gepast kader. 
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SOMMAIRE 

DROIT EN MATIERE DE LOGEMENT ET DROIT CIVIL: 

DE QUELQUES ASPECTS MATERIELS ET FORMELS DE LA REPARTITION 

DES COMPETENCES 

Le probleme central examine dans la presente etude conceme la question de la nature 
des relations entre ce qu' on appelle le ,droit en matiere de logement", d'une part et 
le droit civil, d'autre part, et les consequences qui en decoulent. Ces relations sont 
principalement analysees ici au depart d'une perspective de droit de la competence, 
!'analyse portant aussi bien sur les aspects materiels (le contenu de la repartition des 
competences, en particulier en ce qui conceme le logement) que sur les aspects 
formels (la technique de la repartition des competences dans un contexte plus large). 

Pour apporter une reponse au probleme examine, il faut d' abord faire la clarte sur la 
terminologie utilisee. Les notions (au plan social) de politique et de droit en matiere 
d'habitat et de logement ne sont manifestement pas encore tres nettement definies 
dans la pratique du droit. La politique et le droit en cette matiere sont consideres 
comme (la reglementation de) !'organisation sociale de l'habitat, les objectifs (la 
fourniture d'un logement convenable a chacun) se trouvant realises par l' engagement 
de moyens publics orientees a la fois sur les sujets (les personnes) et les objets 
(habitations). Cet objectif est poursuivi davantage par la politique et le droit en 
matiere de logement (au plan social) que par la politique et le droit en matiere 
d'habitat. L'examen de !'ensemble des regles de droit visees par cette definition, 
requiert une approche integree, interdisciplinaire et fonctionnelle qui presuppose une 
analyse horizontale des domaines juridiques traditionnels, en l'espece du droit prive 
et du droit public. 

Par ailleurs, il n' existe pas davantage une delimination incontoumable du contenu du 
droit civil. 11 est certain en tout cas que de nombreux aspects du droit civil ont leur 
importance pour 1' encadrement juridique de l' habitat et du logement, parfois de 
fa<;:on directe (c'est ce que nous appelons le droit primaire de l'habitat et du 
logement), parfois de fa<;:on indirecte (droit secondaire de !'habitat et du logement). 
Des exemples en sont les regles en matiere de baux d'immeubles, le contrat de vente 
et de pret, la legislation sur la construction d'habitations, la protection du logement 
familial. 

Dans une deuxieme partie, la presente etude esquisse la repartition des competences 
en matiere de droit de !'habitat et du logement et de droit civil dans le contexte beige. 
So us l' angle du droit materiel, aux termes de l' article 6, paragraphe 1, IV de la loi 
speciale du 8 aout 1980 de reforme des institutions, le logement est une matiere 
attribuee aux Regions. Ce transfert de competence est generalement considere 
comme tres large et complet. 

Selon I' auteur, il ne s'agit cependant que, a premier vue seulement, d'un transfert 
univoque et complet de competences aux Regions. Dans son essence, la competence 
en matiere de logement est une competence (implicitement) partagee ou mixte. Dans 
la sphere des competences regionales elles-memes, des questions se posent deja sur 
les rapports avec les autres terrains de la politique regionale, ce qui peut engendrer la 
concurrence, voire l'inertie dans la politique a suivre. En deuxieme lieu, on peut 
encore mentionner, outre les aspects regionaux, certains autres points d'ancrage du 
droit des competences, a savoir au niveau des competences federales (les matieres 
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maintenues federales par la loi speciale, les competences residuaires et les matieres 
reservees). 
Dans le cadre des competences communautaires egalement, on peut citer plusieurs 
domaines en matiere d' assistance aux personnes, dans le cadre desquels se sont 
egalement developpees des mesures concernant ce qu'on appelle des ,formes 
particulieres d'habitat". 
Dans une troisieme partie, l'etude s'attache a certains champs d'application qui 
illustrent la repartition (parfois problematique) des competences afferentes au droit 
en matiere d'habitat et de logement et au droit civil. 11 s'agit, en premier lieu, des 
regles regissant la qualite des logements et les rapports entre les dispositions de droit 
commun concernant 1' etat de logements pris en location et les contrats de renovation, 
d'une part, et la reglementation en matiere de primes ace sujet, d'autre part. L'etude 
aborde ensuite les divers contrats utilises en matiere de logement social. 11 s'agit des 
contrats de bail (social), d'achat (social) et de pret (social). Dans chaque cas, sont 
esquisses les rapports entre les regles en matiere de logement social et les regles de 
droit commun ainis que les regles applicables au contrat en cause. 11 s'agit chaque 
fois de contrats comportant des caracteristiques fondamentales de droit civil, mais 
completes d' accents typiques de droit public dans la mesure ou ils se trouvent 
integres dans le cadre de !'interet general (en l'espece, le logement). Un troisieme 
champ d'application est constitue par les contrats conclus dans le cadre de formes 
particulieres d'habitat. 
Dans la quatrieme partie, la presente etude part de 1' analyse pluriforme precedem
ment esquissee du droit des competences, chose inopportune aux yeux de 1' auteur. 
Une repartition complexe des competences n'est pas en soi une chose unique dans le 
paysage beige dela repartition des competences. Toutefois, quand ceci entrafne-des 
distorsions a 1' endroit des formes susceptibles d' etre donnees a la politique en 
matiere de logement et d'habitat, par exemple, par une repartition desequilibree 
des gains et des coats de cette politique, il importe selon 1' auteur de rechercher des 
solutions. Trois pistes indiquent autant d'interventions de gradation croissante. En 
premier lieu, !'auteur plaide pour la concertation et la cooperation entre l'Etat 
federal, les Regions et les Communes et ce, dans les contours actuels de la repartition 
des competences, meme en !'absence d'une obligation legale sur ce point. Une 
deuxieme possibilite consiste a intervenir dans les regles memes de repartition des 
competences: ceci peut se faire d'une fa<;:on minimale par une loi speciale. Si un 
intervention plus radicale est envisagee, 1' auteur plaide pour une reduction des points 
d'ancrage en matiere de competences, si possible a un seul niveau de competence (la 
niveau regional), eventuellement a deux niveaux (regional et federal), ce qui ren
forcerait l'impact et la coherence de la politique en matiere de logement et d'habitat. 
Pour repenser et reeq'uilibrer ainsi la politique en matiere de logement, les codes des 
Regions en matiere de logement constituent un cadre approprie. 

ZUSAMMENFASSUNG 

WOHNUNGSRECHT UNO ZIVILRECHT: 

EINIGE MATERIELLE UNO FORMLICHE ASPEKTE DER BEFUGNISVERTEILUNG 

Die Zentralproblematik der Studie gilt die Frage nach der Art der Beziehung 
zwischen einerseits dem ,Wohnungsrecht" und andererseits dem Zivilrecht und 
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deren Folgen. Die Beziehung wird vor allem aus befugnisrechtlicher Perspektive 
betrachtet, wobei materielle (der Inhalt der Befugnisverteilung an sich, insbesondere 
hinsichtlich des Wohnungswesens) sowie formliche Aspekte (die Technik der Be
fugnisverteilung in breiterem Rahmen) behandelt werden. 

Urn fiir die Problematik eine Antwort zu finden, muB zuniichst iiber die angewendete 
Terrninologie Klarheit herrschen. Die Begriffe (soziale) Wohnungspolitik und Woh
nungsrecht sind in der Rechtspraxis offenbar noch keine wohldefinierten Termini. 
Die Wohnungspolitik und das Wohnungsrecht wird als die Reglung der gesellschaft
lichen Organisation des W ohnens betrachtet, wobei dessen Zielsetzungen Gedem 
eine ordentliche Wohnung zur Verfiigung stellen) durch den Einsatz von Obrigkeits
rnitteln die sich auf Subjekte (Personen) wie auf Objekte (Wohnungen) richten, 
erreicht werden. Das soziale W ohnungsrecht und die W ohnpolitik ist zielorientiert. 
Die Studie des in dieser Definition zusammengefaBten Systems an Rechtsregeln 
erfordert eine integrierte, interdiszipliniire und funktionelle Betrachtungsweise, die 
einen Querschnitt der traditionellen Rechtsgebiete, in casu des privaten und des 
offentlichen Rechtes voraussetzt. 

Andererseits gibt es ebenso wenig eine scharfumrissene Definition des Zivilrechtes. 
Fest steht allerdings, daB eine Menge von zivilrechtlichen Aspekten fiir den Juris
tischen Rahmen des Wohnens und des Wohnungswesen von Bedeutung sind: direkte 
Aspekte (die wir als das primiire Wohnungsrecht bezeichnen) und indirekte (das 
sekundiire Wohnungsrecht). Beispiele sind etwa die Reglungen der Miete von 
Immobilien, des Kauf- und Darlehensvertrags, die Wohnungsbaugesetzgebung, der 
Schutz der Einfamilienwohnung. 

Bin zweiter Teil behandelt die Befugnisverteilung hinsichtlich des Wohnungsrechtes 
und des Zivilrechtes im belgischen Rahmen. In materieller Hinsicht ist das Woh
nungswesen infolge Art. 6, Abschn. 1, IV. des Sondergesetzes vom 8. August 1980 
zur Reform der Institutionen eine Befugnis der Regionen. Diese Befugnisiibertra
gung wird im allgemeinen als umfassend und vollstiindig betrachtet. Dennoch 
handelt es sich unseres Erachtens nur urn eine eindeutige und vollstiindige Befug
nisiibertragung prima facie auf die Regionen. In Essenz ist die Wohnungsbefugnis 
eine implizit geteilte und gernischte Befugnis. Innerhalb des regionalen Befugnis
bereiches selbst gibt es schon Fragen nach der Beziehung zu den anderen regionalen 
Befugnisbereichen, woraus sich Befugniskonkurrenz und sogar politische Untiitig
keit ergeben konnen. An zweiter Stelle konnen neben den regionalen noch zwei 
andere befugnisrechtliche Verankerungspunkte erwiihnt werden, namentlich die 
foderalen Befugnisbereiche (durch das Sondergesetz der Foderation zugewiesene 
Angelegenheiten, die residuiiren Befugnisse und die vorbehaltenen oder reservierten 
Angelegenheiten). Weiter ktinnen im Rahmen der Gemeinschaftsbefugnisse eine 
Reihe von Befugnisbereichen hinsichtlich der Hilfeleistung an Personen erwiihnt 
werden, bei denen auch MaBnahmen fiir sogenannte ,besondere Wohnformen" 
entwickelt worden sind. 

Im dritten Teil werden einige Anwendungsbereiche behandelt, die die (oft pro
blematische) Befugnisverteilung hinsichtlich des Wohnungsrechts und des Zivil
rechtes belegen. Es handelt sich vor allen urn die Reglungen hinsichtlich der Qualitiit 
der W ohnungen und das V erhiiltnis zwischen den gemeinrechtlichen Bestimmungen 
hinsichtlich des Zustandes der gemieteten Wohnung und des Renovationsrnietver
trags einerseits und der entsprechenden geltenden Pramienreglung andererseits. 
W eiter werden die verschiedenen im sozialen W ohnungswesen iiblichen Vertriige 
behandelt, niimlich der (soziale) Mietvertrag, der (soziale) Kaufvertrag und der 
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(soziale) Darlehensvertrag. Die jeweilige Beziehung zwischen der Reglung im 
sozialen Wohnungswesen und der gemeinrechtlichen Reglung und die entsprechen
den Vertragsbedingungen werden angedeutet. Es handelt sich jeweils urn Vertrage 
mit grundsatzlich zivilrechtlichen Merkmalen, die jedoch mit typisch offentlich
rechtlich betonten Bestimmungen erganzt werden, soweit diese im Rahmen des 
allgemeinen Interesse (in casu des Wohnungswesens) eingesetzt werden. Einen 
dritten Anwendungsbereich bilden die Veru·age die im Rahmen der besonderen 
W ohnformen abgeschlossen werden. 

Der vierte Teil geht von der vorher beschriebenen mehrfachen befugnisrechtlichen 
Deutung aus, die unseres Erachtens nicht erwtinscht ist. In dem belgischen System 
der Befugnisverteilung ist eine komplexe Befugnisverteilung nicht einmalig. Die 
Suche nach moglichen Losungen ist allerdings unbedingt erforderlich, wenn dies 
Entstellungen der Wohnungspolitik hinsichtlich der moglichen Gestaltung herbei
ftihrt, etwa durch eine ungleichmaBige Verteilung der Nutzen und Kosten einer 
solchen Politik. Die drei Spuren zeigen auf eine zunehmende Eingriffsbereitheit. 
An erster Stelle wird Rticksprache und Zusammenarbeit zwischen der Foderation, 
den Regionen und den Gemeinschaften innerhalb der heutigen Grenzen der Befug
nisverteilung beftirwortet, auch wenn diese nicht gesetzlich auferlegt worden sind. 
Einen andere Losung ware das Eingreifen in die befugnisverteilenden Regeln selbst: 
Ein Mindesteingriff ist dabei die Anpassung der Definition des Sondergesetzes. 
W enn sich ein grundlicherer Eingriff aufdrangt, befUrworten wir die Reduzierung 
der befugnisrechtlichen Verankerungspunkte, wenn moglich auf einen einzigen 
Befugnisbereich (den regionalen), vielleiht auf zwei (den regionalen und den fOde
ralen), was der Effizienz und der Koharenz der Wohnungspolitik nutzen wurde. Ftir 
dieses Umdenken und diese Neudefinition der Wohnungspolitik bilden die regionale 
W ohnungskoden den geeigneten Rahmen. 

SUMMARY 

HOUSING LAW AND THE CIVIL LAW: 

SOME SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL ASPECTS OF THE DIVISION 

OF RESPONSIBILITIES 

The central issue of this study concerns the nature of the relationship between the so
called ,housing law" and the civil law, as well as its implications. This relationship is 
examined in particular from the point of view of the rules on the division of 
responsibilities, which has both substantive aspects (i.e. the substance of the division 
itself, in particular in relation to housing law) and procedural aspects (i.e. the 
organisational rules on the division of responsibilities set in a broader context). 

In order to tackle the problem raised, it is necessary in the first place to be clear about 
the terminology used. The notions of social accommodation housing policy and law 
clearly have yet to become clearly defined notions in legal practice. Accommodation 
and housing policy and law are regarded as being the regulation of accommodation in 
society, whose social objectives, i.e. the provision of proper housing to all, are 
achieved both by the use of public funds, which concerns both subjects (i.e. persons) 
and objects (residences). More than accommodation policy and law, social housing 
policy and law are purposive. The study of the entire body of rules which are covered 
by this definition requires an integrated, interdisciplinary and functional approach 
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which assumes the intersecting of the traditional areas of the law, in this case private 
and public law. 

On the other hand, there do~s not exist either an inflexible demarcation of that which 
comprises the civil law. What is certain, however, is that there are a considerable 
number of aspects of the civil law which are relevant for the purpose of providing a 
legal framework for accommodation and housing, some of these aspects have a direct 
influence, i.e. that which we will call the primary law of accommodation and 
housing, whilst others have an indirect effect (this is the secondary accommodation 
and housing law). Examples of these are the rules on the leasing of real property, 
contracts of purchase and lending contracts; house building legislation, and the 
protection of the family home. 

The second part examines the division of responsibilities in the field of accommoda
tion and housing law and civil law in a Belgian context. In substantive terms, housing 
is, under Article 6 (1) (IV) of the Special Law of 8/8/1980 relating to institutional 
reform, a matter which has been allocated to the Regions. This division of powers is 
generally regarded as being very broad and comprehensive. However, I take the view 
that the clear and comprehensive nature of the allocation of responsibilities to the 
regions is merely superficial. In essence, powers to deal with housing are, at least 
implicitly, shared or mixed powers. Within the powers of the Regions themselves, a 
number of questions have already been raised concerning the relationship with the 
other policy areas of the Regions, which can lead to concurrence of policy-making 
and even policy inertia. Second, in addition to the regional dimension, there are 
another two points of reference from the point of view of the organisation of powers, 
i.e. the federal level (matters which have remained federal as a result of Special 
Laws, residual powers and reserved areas). In addition, within the context of the 
powers of the Language Communities, a large number of policy areas concerning 
assistance to persons, in the context of which a number of arrangements for so-called 
,special forms of accommodation", have been developed. 

In Part III, some areas of application are examined, which illustrate the division of 
responsibilities- which sometimes gives rise to problems- in relation to accom
modation and housing law and the civil law. Here, we are dealing in the first place 
with rules relating to the quality of accommodation and the relationship between the 
rule of ordinary law on the state of rented housing and the renovation rent agreement 
on the one hand, and the applicable rules on bonuses in this regard on the other hand. 
The various agreements used in the area of social housing policy are then discussed. 
These are the social rent agreement, the contract of purchase of social housing and 
loan contracts relating to social housing. On each occasion, the relationship is 
outlined between the rules which apply to social housing and the rules of ordinary 
law, as well as the rules governing the agreement in question. Each of the above are 
agreements having fundamental characteristics of civil law, which have, however, 
been supplemented by means of rules having a distinct public law character where 
they have been inserted on the basis of the public interest (in this case, housing 
needs). The third area of application is formed by those agreements which are 
concluded in the context of special types of accommodation. 

Part IV is used on the pluralist direction which, in terms of the division of responsi
bilities, is desirable in our view. In itself, a complex division of responsibilities is not 
a unique feature of the Belgian law on this subject. However, where this gives rise to 
distortions as regards the possible legal framework for accommodation and housing 
policy, such as, for example, through the lack of balance between the earnings and 
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costs of implementing it, we consider it important that solutions be attempted. The 
three tracks for doing so reflect a growing degree of intervention. In the first place, 
there are calls for consultation and co-operation between the federal state, the 
Regions and the Language Communities within the current framework of the 
division of responsibilities, even where this is not imposed by law. Another possible 
avenue to explore is to intervene in the rules on the division of responsibilities 
themselves: this can be done at the most minimal level by adjusting the wording of 
the Special Law. Where more intervention is being considered, we would advocate a 
reduction in the points of reference in the law on the division of responsibilities, 
where possible reducing it to one single level of responsibility, i.e. that of the 
Regions, or possible to two levels (the regional and federal levels), which could 
improve both the efficiency and the coherence of accommodation and housing 
policy. For the purpose of this rethinking and improving of accommodation and 
housing policy, the Regional Housing Codes would appear to be a suitable frame
work. 

RESUMEN 

DERECHO DE ALOJAMIENTO Y DERECHO CIVIL: 

ALGUNOS ASPECTOS MATERIALES Y FORMALES DE DISTRIBUCI6N 

DE LAS COMPETENCIAS 

El planteamiento central del estudio concieme la cuesti6n- de la relaci6n entre el 
llamado ,derecho de alojamiento" por una parte y el derecho civil por otra parte y 
sus consecuencias. Esa relaci6n se enfoca sobre todo desde la perspectiva de las 
competencias, tratandose tanto de aspectos materiales ( el contenido de la distribu
ci6n de cada competencia, particularmente en cuanto al alojamiento ), como de 
aspectos formales (la tecnica de la distribuci6n de las competencias en un contexto 
mas amplio). 

Para abordar el problema, primero hay que definir claramente la terminolog{a 
utilizada. Esta claro que los conceptos polftica y derecho de habitaci6n y alojamiento 
(social) son conceptos que min no estan bien definidos en la practica juridica. Se 
considera la polftica y el derecho de habitaci6n y alojamiento como (la regulaci6n de) 
la organizaci6n social de la vivienda, lograndose estos objetivos (el procurar una 
habitaci6n decente a toda persona) a traves de la utilizaci6n de recursos publicos, 
orientandose dichos objetivos tanto a sujetos (personas) como a objetos (viviendas). 
Mas que la polftica y el derecho de habitaci6n, la polftica y el derecho de alojamiento 
(social) tienen una orientaci6n directa. El estudio del con junto de reglas juddicas, a 
que se refiere esta definicion, requiere un enfoque integrado, interdisciplinario y 
funcional, que supone una secci6n transversal de ramas tradicionales del derecho, en 
este caso, del derecho privado y publico. 

Tampoco existe una delimitaci6n precisa de lo que abarca el derecho civil. Lo que es 
absolutamente cierto es que muchos aspectos del derecho civil son importantes para 
el encuadramiento juddico de la vivienda y del alojamiento : algunos lo son de 
manera directa (es lo que llamamos el derecho primario de habitaci6n y alojamiento); 
otrDs lo son de manera indirecta (derecho secundario de habitaci6n y alojamiento). 
Algunos ejemplos son las normas jur1dicas de arrendamiento de bienes inmuebles, el 
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contrato de compraventa y de prestamo, la legislacion sobre la construccion de 
viviendas, Ia proteccion de Ia vivienda familiar. 

En una segunda parte, se esboza la distribucion de las competencias en cuanto al 
derecho de habitacion y de alojamiento y al derecho civil en el contexto helga. Desde 
el punto de vista material, el alojamiento es una materia atribuida a las Regiones, en 
virtud del articulo 6, parrafo 1, IV. de la ley especial del8 de agosto de 1980 sobre Ia 
reforma de las instituciones. Generalmente, se considera esta transmision de com
petencias como muy amplia y completa. Sin embargo, en nuestra opinion, se trata de 
una transmision de competencias a las Regiones que solo es unfvoca y completa 
prima facie. En el fondo, la competencia en cuanto a alojamiento es una competencia 
dividida o compartida (implfcita). Dentro del ambito de competencias regionales 
mismo, ya surgen preguntas acerca de Ia relacion con los otros terrenos de polftica 
regional, lo que puede conducir a una competencia, e incluso, inercia polftica. En 
segundo lugar, ademas del nivel regional, todav{a se pueden mencionar dos otros 
puntos de anclaje de las competencias, es decir el nivel de competencia federal 
(materias que han quedado federales en virtud de la ley especial-las competencias 
residuales- y las materias reservadas). Ademas, en el marco de las competencias 
comunitarias, tambien se pueden mencionar muchos terrenos poHticos en cuanto ala 
asistencia a personas, en el marco de los cuales tambien se han desarrollado unas 
previsiones para lo que se llama ,formas particulares de habitacion". 

En una tercera parte, se discute de algunos ambitos de aplicacion que dan una 
ilustracion de Ia distribuci6n (a veces problematica) de las competencias en cuanto 
al derecho de habitacion y alojamiento y al derecho civil. En primer lugar, se trata de 
las regulaciones en cuanto a las condiciones tecnicas de las viviendas y de la relacion 
entre las disposiciones de derecho comun acerca del estado de Ia vivienda alquilada y 
el contrato de alquiler de renovacion por una parte y Ia reglamentacion de primas 
vigente en este contexto por otra parte. A continuacion, se habla de los diferentes 
contratos utilizados en el campo del alojamiento social. Se trata del contrato de 
alquiler (social), del contrato de compraventa (social) y del contrato de prestamo 
(social). Cada vez, se da un esbozo de la relacion entre Ia regulacion en el aloja
miento social y la regulacion en el derecho comun y de las reglas que se aplican al 
contrato en cuestion. En ambos casos, se trata de contratos con caracteristicas 
fundamentales de derecho civil, pero con pinceladas tipicas de derecho publico, si 
estan utilizados en el marco del interes general (en el caso presente, el alojamiento). 
Un tercer ambito de aplicacion es constituido por los contratos que se concluyen en el 
marco de la formas particulares de habitacion. 

La cuarta parte se basa en Ia interpretacion multiple, explicada mas arriba, del 
derecho de competencias y que, en nuestra opinion, es indeseable. Una distribucion 
compleja de competencias en s{ no es algo unico en el marco de la distribucion de 
competencias en Belgica. Pero, si esto da lugar a distorsiones en cuanto al posible 
diseiio de la poHtica de alojamiento y de habitacion, por ejemplo, a causa de un 
reparto desequilibrado de los beneficios y de las cargas para llevar a cabo esa 
polftica, creemos que es preciso buscar soluciones. Las tres pistas indican un nivel 
creciente de intervencion. En primer lugar, se aboga por consultas y colaboracion 
entre el Estado federal, las Regiones y las Comuni'dades dentro de los contomos 
actuales de la distribucion de las competencias, incluso si esto no es obligatorio con 
la ley en la mano. Otra posibilidad es una intervencion a nivel de las propias reglas de 
distribucion de las competencias : esto es posible, por lo menos, por la adaptacion de 
la formulacion de la ley especial. Si se piensa en una intervencion mas profunda, 
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abogamos por la reducci6n de los puntos de anclaje del derecho de competencias, si 
posible hasta obtener un solo nivel de competencia (el regional), eventualmente dos 
niveles (el regional y el federal), lo que redundarfa en beneficio de la combatividad y 
de la coherencia de la poHtica de habitaci6n y de alojamiento. Para repensar y 
recalibrar la poHtica de alojamiento, los C6digos regionales de Alojamiento consti
tuyen un marco adecuado. 
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