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Sociale huisvesting - Recht op behoorlijke huisvesting - Openbare dienst van sociale 

huisvesting - Gebruiker van de openbare dienst - Huurder - Begrippen - Recht op huisvesting 

van de overlevende  

 

 

Een huurder van een sociale woning in Brussel had een dochter, en die dochter was bij hem 

ingetrokken.  

 

De sociale huisvestingsmaatschappij was hiervan op de hoogte gebracht en berekende de 

huurprijs op basis van het gezamenlijke inkomen van de vader en de dochter. Er was echter 

geen huurcontract met de dochter getekend. 

 

Na vele jaren stierf de vader. De dochter had een zogenaamd "bescheiden" inkomen dat de 

toegang tot sociale huisvesting rechtvaardigde en voldeed aan alle voorwaarden voor het 

verkrijgen van dergelijke huisvesting. De sociale huisvestingsmaatschappij zag haar echter niet 

als huurder. Omdat zeer veel kandidaten heel lang moeten wachten op sociale huisvesting, 

meende de maatschappij dat de dochter eerst een aanvraag moest indienen en haar beurt 

afwachten. Zij startte een procedure voor de vrederechter.  

 

Was zij huurder of niet? Was zij vrijgesteld van een eigen sociale huuraanvraag en van opname 

in de wachtlijst of niet? De vraag rijst vaak voor de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende 

partner, de feitelijke partner, kinderen die meerderjarig zijn geworden, een ouder of een andere 

persoon die met een sociale huurder samenwoont zonder een huurovereenkomst te tekenen. Het 

lijkt erop dat sociale huisvestingsmaatschappijen de echtgeno(o)t(e) en de wettelijk 

samenwonende partner altijd hebben toegestaan om na het overlijden van de referentiehuurder 

in de woning te blijven wonen, en meestal ook de feitelijke partner. De moeilijkheden die in de 

rechterlijke uitspraken worden vermeld, hebben bijna altijd betrekking op kinderen die 

meerderjarig zijn geworden, ouders of andere personen.  

 

De Vlaamse Wooncode regelt deze situatie: de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende 

partner en de feitelijke partner gedurende een zekere tijd, zijn huurders en kunnen in de woning 

blijven na het overlijden van de referentiehuurder; de andere personen zijn geen huurders maar 

kunnen over een periode van zes maanden tot vijf jaar beschikken om de woning te verlaten. 

 

De Brusselse Huisvestingscode daarentegen regelt hieromtrent niets. De mogelijke oplossing 

moest worden beslecht. 

  

Het Hof van Cassatie heeft uit de bepalingen van de Huisvestingscode afgeleid dat sociale 

huisvesting een openbare dienst is, ten behoeve van bepaalde personen, die bedoeld is om het 

recht op behoorlijke huisvesting, gewaarborgd door artikel 23 van de Grondwet, te realiseren. 

Daaruit volgt ook dat de gebruikers van deze openbare dienst, de personen met een 

"bescheiden" inkomen als bedoeld in de code, naast de referentiehuurder die het huurcontract 

ondertekent, de leden van zijn of haar huishouden zijn die de rechtsbekwaamheid hebben om 

een dergelijk contract te sluiten (dus niet de minderjarige kinderen), waarvan het inkomen in 

aanmerking wordt genomen bij de berekening van de huurprijs (m.a.w. niet de kinderen ten 

laste en niet de personen die niet aan de maatschappij werden gemeld) en die voldoen aan de 

andere voorwaarden voor toegang tot deze huisvesting (onder meer een bescheiden inkomen 
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hebben, geen onroerend goed bezitten, voldoen aan een voorwaarde van nationaliteit of van 

verblijf van vreemdelingen). 

 

Volgens het Hof is de huurovereenkomst van sociale woningen in werkelijkheid slechts het 

instrument van deze openbare dienst. Het is de reglementering zelf die bepaalt wie wel of niet 

de huurder is. Het is niet, zoals in principe bij private huur, de verhuurder die al dan niet instemt 

met het sluiten van de huurovereenkomst. De toestemming van de sociale 

huisvestingsmaatschappij is irrelevant, zij is de verhuurder van de persoon die door de 

reglementering wordt aangewezen, zoals die wordt gelezen en geïnterpreteerd door de rechter 

wanneer de oplossing niet vanzelfsprekend is. 

 

Bij het overlijden van de referentiehuurder gaat de huur verder met de andere aldus aangewezen 

huurders.  

 

Na de dood van haar vader kon de dochter haar huisvesting dus behouden.  


