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Grondwettelijk Hof, arrest nr. 181/2021 van 9 december 2021 

 

 

Sociaal recht – OCMW – Huisvesting – Kortlopende overeenkomst van precaire bezetting – 

Uithuiszetting – Rechtsverhouding tussen de partijen – Maatschappelijke dienstverlening 

 

 

Op 15 februari 2018 verkreeg de verwerende partij voor de vrederechter de subsidiaire 

beschermingsstatus. Met ingang vanaf 1 november 2018 werd door het betrokken OCMW, 

eisende partij voor de vrederechter, aan haar een leefloon toegekend in het kader van de wet 

van 26 mei 2002 “betreffende het recht op maatschappelijke integratie”. Het betrokken OCMW 

en de verwerende partij sloten met het oog op huisvesting een overeenkomst van voorlopige 

bezetting (bezetting ter bede) vanaf 21 juni 2019 tot 20 september 2019. Omdat de verwerende 

partij binnen die initiële periode nog geen andere woning had gevonden, werd een addendum 

bij de overeenkomst van voorlopige bezetting opgemaakt om deze te verlengen tot 20 november 

2019. Het addendum werd niet door de verwerende partij ondertekend omdat zij niet 

aangetroffen werd in de woning. 

 

De verwerende partij werd per brief op 13 november 2019 meegedeeld dat de voormelde 

overeenkomst op 20 november 2019 zou worden beëindigd en dat zij aldus de woning nadien 

niet meer mocht gebruiken. Zij gaf hier geen reactie op omdat zij in voorlopige hechtenis zat. 

Na het einde van de voorlopige hechtenis nam zij terug haar intrek in de woning tot op heden. 

 

Het OCMW heeft vervolgens een procedure ingeleid bij de vrederechter teneinde voor recht te 

horen zeggen dat de overeenkomst van bezetting ter bede van rechtswege beëindigd is op 

20 november 2019, en dat de verwerende partij de woning sindsdien bezet zonder recht of titel. 

Het OCMW vordert de uitdrijving van de verwerende partij uit de woning. Daarnaast vordert 

het OCMW achterstallige bezettingsvergoedingen en de betaling van een vergoeding voor de 

periode van 21 november 2019 tot op de dag van de volledige ontruiming van het goed. 

 

De vrederechter heeft bij vonnis van 18 juni 2020 de zaak doorverwezen naar de 

Arrondissementsrechtbank omdat zij twijfelde aan haar bevoegdheid. 

 

De Arrondissementsrechtbank heeft bij vonnis van 13 oktober 2020 geoordeeld dat de 

arbeidsrechtbank niet bevoegd is en de zaak teruggestuurd naar de vrederechter omdat de 

vordering van het OCMW niet gebaseerd is op een formele beslissing van het OCMW dat de 

verwerende partij geen recht meer heeft op “maatschappelijke dienstverlening”. 

 

De vrederechter onderzoekt de geldigheid van de bezettingsovereenkomst, die de aanleiding en 

grondslag vormt voor de vordering tot uithuiszetting, vanuit het uitgangspunt dat de 

onderliggende verhouding tussen de partijen in het bodemgeschil berust op (een effectief recht 

op) “maatschappelijke dienstverlening”. De vrederechter interpreteert de artikelen 1 en 60, § 3, 

eerste lid, van de OCMW-Wet in die zin dat zij het OCMW toelaten aan personen die recht 

hebben op “maatschappelijke dienstverlening” en nood aan huisvesting hebben andere hulp te 

bieden dan “maatschappelijke dienstverlening”, met name huisvesting door middel van een 

kortlopende overeenkomst van precaire bezetting (bezetting ter bede). De “maatschappelijke 

dienstverlening” is een onderdeel van de sociale bijstand, ten aanzien waarvan het recht daarop 

(artikel 1 van de OCMW-Wet) en de passende vorm (o.a. artikel 60, § 3, van de OCMW-Wet) 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen respectievelijk dienen te worden uitgeoefend en 

vastgesteld. 
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Vooraleer zich over de grond van de zaak uit te spreken, stelt de vrederechter een aantal 

prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. 

 

De vrederechter wenst vooreerst te vernemen of de interpretatie van de artikelen 1 en 60, § 3, 

eerste lid, van de OCMW-Wet niet leidt tot een ongelijke behandeling van personen inzake 

bescherming naar gelang van de wijze waarop de huisvesting wordt georganiseerd. De 

vrederechter stelt in dat opzicht dat de persoon die een woning van het OCMW ter beschikking 

krijgt via een overeenkomst van precaire bezetting, evenals het OCMW zelf, gebonden zijn 

door een overeenkomst die van rechtswege eindigt na afloop van de afgesproken termijn, 

ongeacht of de persoon aan wie de precaire bezetting werd verleend al dan niet nog in de 

voorwaarden verkeert om “maatschappelijke dienstverlening” te verkrijgen. Zij overweegt dat 

de persoon die daarentegen een woning ter beschikking krijgt in de vorm van “maatschappelijke 

dienstverlening” slechts met het einde van zijn hulp inzake huisvesting kan worden 

geconfronteerd indien de wettelijke voorwaarden voor het verkrijgen van “maatschappelijke 

dienstverlening” niet meer zijn vervuld, hetgeen een beslissing van het OCMW vereist. 

 

Het Grondwettelijk Hof stelt vooreerst vast dat he recht op “maatschappelijke dienstverlening” 

geen automatisch of absoluut recht is, maar dat die dienstverlening door de betrokkene bij het 

OCMW dient te worden aangevraagd, waarna het OCMW vervolgens na een individueel sociaal 

onderzoek betreffende, enerzijds, diens nood aan en de omvang van diens behoefte aan 

dienstverlening en, anderzijds, de meest passende middelen, beslist over de aanvraag en de te 

bieden hulp. Zowel de toekenning als de wijziging of beëindiging van die hulp – wat de 

hoedanigheid van rechthebbende op “maatschappelijke dienstverlening” bepaalt – vereist een 

beoordeling door en een formele beslissing van het OCMW. 

 

Het Hof stelt vervolgens vast dat in deze zaak een formele beslissing inzake de toekenning, 

evenals een formele beslissing tot de wijziging of beëindiging van “maatschappelijke 

dienstverlening” in de zin van artikel 60, § 3, eerste lid, van de OCMW-Wet ontbreekt. Het Hof 

leidt daaruit af dat de overeenkomst tot stand is gekomen in het kader van een rechtsverhouding 

inzake “maatschappelijke dienstverlening” tussen de partijen in het bodemgeschil. De 

hoedanigheid van rechthebbende op “maatschappelijk dienstverlening” is immers niet bij 

formele beslissing van het OCMW vastgesteld. 

 

Het Hof overweegt dan dat het feit dat de verwerende partij voor de vrederechter de facto 

mogelijkerwijs in aanmerking zou kunnen komen voor een rechtsverhouding in het kader van 

een recht op “maatschappelijke dienstverlening” in de zin van de artikelen 1 en 60, § 3, van de 

OCMW-Wet, niet leidt tot een andere conclusie aangezien de hoedanigheid van rechthebbende 

op “maatschappelijke dienstverlening” wordt bepaald via een beslissing door het OCMW, 

waarbij na een sociaal onderzoek uitspraak wordt gedaan over een aanvraag, onder het 

rechterlijk toezicht van de arbeidsrechtbank. 

 

Het Hof besluit dat de prejudiciële vraag van de vrederechter berust op het verkeerde 

uitgangspunt dat de rechtsverhouding tussen de partijen in het bodemgeschil wordt beheerst 

door de bepalingen waarover het Hof wordt ondervraagd (de artikelen 1 en 60, § 3, eerste lid, 

van de OCMW-Wet). 


