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Rubriek 3 

Huurcontract 

 

Huurder, bijwoner of logé? 
 
3.1 Wie is huurder?  
 
Hoe maken we het onderscheid?  
Niet iedereen die in de sociale huurwoning verblijft, is huurder van de woning. We 
onderscheiden huurders, bijwoners en logés. Dat verschil is belangrijk. Voor elke groep 
kunnen de rechten en plichten, maar ook de verhouding ten aanzien van de verhuurder, 
verschillend zijn.  
 
Alleen huurders hebben een persoonlijk woonrecht in de sociale huurwoning. Ze hebben 
dan ook de meeste rechten en plichten. Om in de sociale huurwoning te kunnen blijven 
wonen, mogen huurders geen onroerend bezit verwerven. 
 
3.2 Wie is bijwoner?  
 
Bijwoners zijn alle andere personen die samen met de referentiehuurder in de sociale 
woning wonen. Zij hebben geen persoonlijk woonrecht. Dat wil zeggen dat de bijwoners 
de woning moeten verlaten als de huurovereenkomst eindigt. Dat kan gebeuren omdat de 
laatste huurder overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of niet meer in de woning woont.  
 
Bijwoners hebben dus minder woonzekerheid dan huurders.  
De bijwoners ondertekenen de huurovereenkomst niet. Ze hoeven niet te voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden. De huurder moet wel altijd aan de verhuurder melden dat er 
iemand komt bijwonen.  
 
>> Let wel op! De bijwoonst is niet toegelaten als de sociale huurwoning daardoor 
overbezet is of niet aangepast is aan de fysieke toestand van de bijwoners. 
 
We onderscheiden twee groepen van bijwoners: 
 

Duurzame bijwoners Tijdelijke bijwoners 
 

 
Deze personen hebben hun 
hoofdverblijfplaats in de sociale 
huurwoning (ze zijn er gedomicilieerd of 
verblijven er voor langere tijd) en vallen 
niet onder de categorie ‘tijdelijke 
bijwoners’. 

 
Personen die slechts heel tijdelijk in de 
woning verblijven (bv. Een kind van de 
huurder dat tijdelijk terug thuis komt 
wonen door een relatiebreuk of een 
mantelzorger die tijdelijk zorg komt 
verlenen aan de huurder en zijn eigen 
woning behoudt).  
 



Gele kaft 2021 Rubriek 3 Pagina 2/3 

Personen die nog geen definitieve 
uitspraak hebben over hun 
verblijfsstatuut (bv. Asielzoekers).  
 

 

3.3 Wie is logé?  
 
Logés zijn de personen die in de sociale huurwoning niet bijwonen maar er enkel logeren 
(bv. een kleinkind bij de grootouders). Dat moet uiteraard niet gemeld worden aan de 
verhuurder.  
 

3.4. Wie is er huurder ? 

      Inschrijving  Referentiehuurder  

De persoon die zich bij de inschrijving voor een sociale huurwoning 
heeft opgegeven als toekomstig referentiehuurder.  

 
      Start   Echtgenoot, wettelijke samenwoner, feitelijke partner  

De echtgenoot, de wettelijke samenwoner of de feitelijke partner van 
de referentiehuurder. Deze persoon woont in de sociale huurwoning 
van bij de start van de huurovereenkomst.  

 
     Tijdens   Echtgenoot, wettelijke samenwoner  

De echtgenoot of de wettelijke samenwoner van de referentiehuurder. 
Deze persoon is na de start van de huurovereenkomst komen 
bijwonen. Hij/zij moet samen met de referentiehuurder voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden. Het samenwonen mag ook niet leiden tot een 
overbezette woning. De woning moet ook aangepast zijn aan de 
fysieke toestand van de echtgenoot of de wettelijke samenwoner.  
 
Wat doen? De referentiehuurder meldt aan de verhuurder dat 
zijn/haar echtgeno(o)t(e) van plan is om te komen bijwonen of dat 
hij/zij van plan is om met een persoon wettelijk te gaan samenwonen 
in de sociale huurwoning. Dat is nodig omdat de verhuurder moet 
kunnen controleren of de voorwaarden voor het samenwonen in de 
sociale huurwoning vervuld zijn. Als de toelatingsvoorwaarden vervuld 
zijn, wordt zijn/haar echtgeno(o)te of de persoon met wie hij/zij 
wettelijk wil samenwonen automatisch huurder. Hij/zij hoeft de 
huurovereenkomst niet te ondertekenen. Als de 
toelatingsvoorwaarden niet vervuld zijn, zal hij/zij niet kunnen 
bijwonen.  
 
Feitelijke partner  
De feitelijke partner van de referentiehuurder. Deze persoon is na de 
start van de huurovereenkomst in de sociale huurwoning komen 
bijwonen en woont intussen minstens een jaar samen met de 
referentiehuurder. Hij/zij moet voldoen aan een aantal voorwaarden.  
Hij/zij bewijst met een verklaring op erewoord bij het begin van het 
samenwonen aan de verhuurder dat hij/zij de feitelijke partner van de 
referentiehuurder is. De referentiehuurder moet dat bevestigen. Er kan 
maar één feitelijke partner zijn.  
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Als de feitelijke partner een jaar met de huurder heeft samengewoond, 
kan hij/zij alleen maar in de woning blijven wonen als zij samen 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Als de toelatingsvoorwaarden 
vervuld zijn, wordt hij/zij automatisch huurder. Hij/zij hoeft de 
huurovereenkomst niet te ondertekenen. Als de 
toelatingsvoorwaarden niet vervuld zijn, zal hij/zij de woning moeten 
verlaten.  
De feitelijke partner kan dus een jaar wonen in de sociale huurwoning 
zonder dat de toelatingsvoorwaarden worden gecontroleerd. Hij/zij is 
in die periode geen huurder maar een bijwoner. 
 

3.5 Samenvatting: 
 

Huurders Duurzame bijwoners Logés of tijdelijke 
bijwoners 

 
Persoonlijk woonrecht 

 
Geen persoonlijk woonrecht  
 
 

 
Geen persoonlijk 
woonrecht  
 
 

 
Woonzekerheid  
 

 
Minder woonzekerheid  
 
 

 
Geen woon- zekerheid, 
verblijven slechts tijdelijk  
 
 

 
Moeten voldoen aan de 
toelatings- voorwaarden 

 
Moeten niet voldoen aan 
de toelatings- voorwaarden 

 
Moeten niet voldoen aan 
de toelatings- voorwaarden  
 
 

 
Het inkomen wordt 
meegerekend voor de 
huurprijs- berekening 

 
Het inkomen van de 
meerder- jarige duurzame 
bijwoners wordt  
meegerekend voor de 
huurprijs-  
berekening behalve het 
inkomen van de personen 
waarvoor men nog 
kinderbijslag ontvangt 
 

 
Het inkomen wordt niet 
mee- gerekend voor de 
huurprijs- berekening  
 

 
Worden in rekening 
gebracht bij de rationele 
bezetting van de woning en 
bij controle van 
onderbezetting 

 
Worden in rekening 
gebracht bij de rationele 
bezetting van de woning en 
bij controle van 
onderbezetting 

 
Worden niet in rekening 
gebracht bij de rationele 
bezetting van de woning en 
bij controle van 
onderbezetting  
  

 


