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De wetgeving 

Je mag als huurder geen woning of bouwgrond 
gedeeltelijk, of volledig in volle eigendom, 
vruchtgebruik, erfpacht, of recht van opstal 
hebben. Zelfs als je maar een paar procent volle 
eigendom bezit, mag dit niet.     

Deze regels gelden voor de huurders (= de 
referentiehuurder en zijn/haar inwonende 
partner) en, voor een woning of bouwgrond in 
het binnen- of buitenland.  

Je mag als huurder ook geen bouwgrond of 
woning inbrengen in een vennootschap waarvan 
je zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder 
bent.  Deze regels gelden ook voor jouw 
inwonende partner.  

Concreet betekent dit…. 

▪ Je koopt een huis/bouwgrond aan 

▪ Je bezit een deel van woning of 

bouwgrond na een scheiding 

▪ Je erft een deel van een woning of een 

bouwgrond 

▪ Je ontvangt een schenking van een 

woning  of een bouwgrond 

▪ Jouw partner die komt inwonen heeft 

eigendom 

▪ …. 

Wat te doen als je eigendom hebt?  

Je bent als huurder verplicht om elke verwerving 

(= aankoop, erfenis…) van een woning of een 

bouwgrond, gedeeltelijk of volledig in volle 

eigendom of in vruchtgebruik  te melden aan 

Ninove-Welzijn 

✓ Kom langs op kantoor  

✓ max. 1 maand na verwerving van 

de eigendom 

 

Wat wordt er besproken?  

Ninove-Welzijn bekijkt samen met jou de aard en 

de verwerving van de eigendom.  

We delen jou mee wat de wettelijk bepaalde 

verkoopstermijnen voor jouw eigendom zijn.  

Welke documenten breng je mee? 

Breng alle relevante documenten over de 

verwerving van de eigendom mee. Bijvoorbeeld:  

▪ Compromis 

▪ Notarisakte  

▪ Attest van erfenis 

▪ … 

 

 

Wat mag niet?  

Een bouwgrond of woning, volledig of 

gedeeltelijk in … 

▪ Volle Eigendom (bvb 1/1 – 1/8 – 1/20….) 

▪ Vruchtgebruik  

▪ Recht van Opstal  

▪ Erfpacht  

▪ Blote Eigendom, indien je het 

vruchtgebruik, erfpacht of opstal reeds 

hebt weggeschonken. 

…En dit in binnenland of buitenland! 

 

Wat als het niet mogelijk is om de eigendom 

binnen de opgelegde termijnen te verkopen? 

Als het niet mogelijk is om jouw woning te 

verkopen of vervreemden binnen de opgelegde 

termijnen, dan kan je ons schriftelijk verzoeken 

om uitstel toe te kennen.  
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Wat als je de eigendom weigert te 

vervreemden 

Ninove-Welzijn is verplicht jouw 

huurovereenkomst stop te zetten met een 

opzegtermijn van 6 maanden.  

 

 Vragen? 

Voor meer uitleg kan je ons steeds contacteren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigendom bij huurders 

 
 

 
 
 
 
 
 

SHM Ninove-Welzijn CVBA 
Acaciastraat 1 
9400 Ninove 
054/31 86 66 

 
info@ninovewelzijn. be 
www.ninovewelzijn.be 

 
 

Openingsuren:  
maandag, woensdag en vrijdag:   

van 8u30 tot 11u30 

mailto:info@ninovewelzijn.woonnet.be
http://www.ninovewelzijn.be/

