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Taakstelling

1. Ondersteunen van de werking van de huurdersbonden
* Individueel en collectief lidmaatschap
* Gratis modelhuurcontracten op www.huurdersbond.be
2. Ondersteunen van de werking van VIVAS (netwerk van sociale
huurders)
3. Belangenbehartiger van kandidaat-huurders en huurders op
de private huurmarkt en in de sociale huisvesting, met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en
alleenstaanden

Auteur “De onzichtbare wooncrisis”

Het Vlaams
Woninghuurdecreet

• Inwerkingtreding Woninghuurdecreet: 1 januari 2019

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Niet van toepassing op geschreven huurovereenkomsten
afgesloten voor 1 januari 2019
• Woninghuurwet blijft van toepassing op schriftelijke
huurovereenkomsten gesloten voor 1/1/2019 (art. 80) ook bij
uitdrukkelijke of stilzwijgende verlenging (MvT)
• Onmiddellijke werking op lopende mondelinge
huurovereenkomsten op 1/1/2019
• Regels onderhuur ook van toepassing onder Woninghuurdecreet
indien gesloten na 01/01/2019, zelfs al is hoofdhuurovereenkomst
afgesloten voor 01/01/2019 (behalve de regeling rond kosten en
lasten)
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Titel 1: algemene bepalingen

Vlaams
Woninghuurdecreet

Titel 2: huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats

Titel 3: huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting

Titel 4 & 5: wijzigings- en slotbepalingen
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Artikel 1: Gewest –en gemeenschapsbevoegdheid

Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 2: Citeeropschrift
Artikel 3: Suppletieve werking gemene huurrecht
Artikel 4: Bekendmaking huurprijs kosten en lasten
• Boete €50 tot €350
• Bevoegdheid gemeente
• Niet voor toeristische logies
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Titel 2: Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen

Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 5: Toepassingsgebied
• Hoofdverblijfplaats
• Uitdrukkelijk of stilzwijgend
• Clausule “niet hoofdverblijfplaats” → verantwoording en
adres hoofdverblijfplaats
• Wijziging naar hoofdverblijfplaats → schri=elijke
toestemming!
Artikel 6: Dwingend karakter
• Dwingend recht
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 7: Opeisbare gegevens
• Documenten noodzakelijk inschatting
huurdersverplichtingen
Artikel 8: Vereiste van een geschrift
• (Identiteits)gegevens contractspartijen
• Begindatum
• Exacte duur
• Aanwijzing van ruimtes en gedeelten
• Huurprijs
• Kosten en lasten
• Verwijzing vulgariserende toelichting
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Artikel 9: Plaatsbeschrijving
• Verplicht

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Gedateerd, omstandig, op tegenspraak, gezamenlijke rekening
• Onbewoond of tijdens 1ste maand beschikken
• Geen akkoord → Deskundige → Voor einde maand vragen aan
rechtbank
• Wijzigingen na plaatsbeschrijving → Bijvoegsel
Artikel 10: Vulgariserende toelichting
• Veiligheid, gezondheid, bewoonbaarheid
• Aard van dwingende bepaling
• Vermindering onroerende voorheffing
• Opzegmogelijkheden
•…
• https://www.woninghuur.vlaanderen/downloads
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Artikel 11: Registratieverplichting en kosten
huurbemiddeling
• Verhuurder,

Vlaams
Woninghuurdecreet

ook voor plaatsbeschrijving

• Boete → VH
• Bemiddelingskost

→ VH, tenzij H opdrachtgever is

Artikel 12: Leveringsplicht
• Goede staat van onderhoud
• Veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit (artikel 5 VWC)
• CA jonger dan 3 maanden → vermoeden

van naleving

(NIEUW)
• Bij aanvang niet in overeenstemming

→ contract nieGg

(VR)
• BezeHngsvergoeding mogelijk → ObjecGeve huurwaarde
en aard gebreken
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Artikel 13: Renovatiehuurovereenkomst

Vlaams
Woninghuurdecreet

•

Schriftelijk

•

Termijn waarbinnen werkzaamheden moeten gebeuren

•

Afwijken veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit (artikel 5 VWC)
• Werken brengen pand in overeenstemming met artikel 5 VWC
• Werkzaamheden worden precies omschreven
• Aanvang binnen redelijk tijdstip bepaald
• Geen huurgelden tijdens duur werken (duur contract niet
korter dan duur werken)

•

Pand niet bewonen zolang veiligheids-/ gezondheidsrisico

•

Huurder vraagt CA indien werken nodig normen VWC

•

Tegenprestatie: afzien opzeg en/of huurprijsherziening en/of
huurprijsverlaging en/ of kwijtschelding

•

Oplevering op tegenspraak op verzoek meest gerede partij

11

Artikel 14: Rustig genot verzekeren

Vlaams
Woninghuurdecreet

•

Verplichting verhuurder

•

Verhuurder moet goed kunnen betreden voor onderhoudherstellingen

Artikel 15: Aanvang opzegtermijn
•

Opzeg ten allen tijde

•

1ste dag maand die volgt op maand waarin opzeg wordt gedaan

Artikel 16: Negenjarige duur
•

HOK waarop deze Gtel van toepassing is → 9 jaar

•

Opzeg VH 6 maanden op voorhand

•

H blij= → Beroepen sGlzwijgende wederinhuring niet mogelijk

•

9+3+3+3+3+….
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Artikel 17: Opzeg 9-jaar voor persoonlijk gebruik
• Op elk moment – 6 maanden

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Partner/familieleden tot 3de graad → opzeg niet
verstrijken voor einde 3de jaar
• Identiteit en verwantschap
• 1 jaar na verstrijken opzeg/teruggave 2 jaar werkelijk en
doorlopend gebruiken
• 18 maanden SV, tenzij buitengewone omstandigheden
• Uitsluiten/beperken opzeg mogelijk
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Artikel 18: Opzeg 9-jaar wegens grondige renovatie
• Opzeg elk moment – 6 maanden

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Opzeg kan niet verstrijken voor einde 1ste 3+-jarige periode
• Eerbiediging reglementering ruimtelijke ordening
• Werkzaamheden aan bewoonde gedeelte
• Kostprijs werken 3 jaar huur / 2 jaar huur
• Vergunning – Bestek/beschrijving van werken –
Kostenraming/aannemingscontract
• Aanvang binnen 6 maanden na opzeg/teruggave, klaar
binnen 24 maanden
• 18 maanden SV
• VH moet kosteloos documenten bezorgen
• Uitsluiten/beperken opzeg mogelijk
• Na einde werken → VH vraagt CA aan
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Artikel 19: Opzegging verhuurder zonder motief

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Einde 3de jaar → 9 maanden SV
• Einde 6de jaar → 6 maanden SV
• Einde 9de jaar → Geen SV (arGkel 16 WHD)
• Uitsluiten/beperken mogelijk
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Artikel 20: Opzegging door de huurder

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Opzeg 3 maanden
• SV in eerste 3 jaar
• Niet geregistreerd op datum opzegging
Opzegtermijn kiezen
Geen SV
! VH krijgt sowieso 2 maanden om contract te
registreren!
Aanvang 1ste dag van maand die volgt op opzegging
• Tegenopzeg 1 maand → EB, RENO, Einde 3de en 6de
jaar zonder motief
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Artikel 21: Korte duur

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Schriftelijk
• 3 jaar of minder
• Geen tussentijdse opzegmogelijkheden VH
• Eenmalige verlenging onder zelfde voorwaarden
• Beide samen max 3 jaar
• Zelfde huurprijs (indexeren mag wel)
• Opzeg 3 maanden voor verstrijken duur
• Geen opzeg → HOK = 9 jaar
• Let op verlengingsbeding!
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Artikel 21: Korte duur

Vlaams
Woninghuurdecreet

NIEUW!!!! → Tussentijdse opzegmogelijkheden voor HUURDER
•1ste jaar → 1,5 maand SV
•2de jaar → 1 maand
•3de jaar → 0,5 maand
•Niet geregistreerd op datum opzegging: opzegtermijn naar
keuze en geen opzegvergoeding te betalen
Opgelet:
• VH krijgt sowieso 2 maanden om contract te registreren!
• Aanvang 1ste dag van maand die volgt op maand van
opzegging
• Woninghuurwet: GEEN tussentijdse opzegmogelijkheden
huurder
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Artikel 22: Huurovereenkomst voor meer dan negen jaar
• Schriftelijk

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Opzeg VH = 6 maanden voor einde termijn
• +3+3+3+3…
• Einde 9 jaar of volgende 3 jarige periode → 3 maanden
SV
• SVK → HHOK ≥ 15 jaar: Opzegmogelijkheid H kan
uitgesloten worden
Artikel 23: Huurovereenkomst voor het leven
• Schriftelijk
• Einde van rechtswege bij overlijden H
• Opzegmogelijkheden VH niet tenzij anders
overeengekomen
19

Artikel 24: Verlenging wegens buitengewone
omstandigheden

Vlaams
Woninghuurdecreet

•
•
•
•
•
•
•
•

Verzoek minstens maand voor einde opzeg aan VH
AS, ontvangstbewijs, deurwaardersexploot
Geen akkoord → Vrederechter
Belangen H en VH (eventueel hoge leeftijd)
VR stelt duur vast → moet bepaald zijn
Verhoging huurprijs, beperken/opheffen SV
ongemotiveerde opzeg mogelijk
1 aanvraag hernieuwing verlenging
Geen akkoord → opnieuw VR
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Artikel 25: Onderhouds-/ herstellingsplicht verhuurder
• Onderhouden zodat het kan dienen tot het gebruik waartoe het
verhuurd is

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Alle herstellingen die nodig zijn behalve deze ten laste van
huurder
Artikel 26: Onderhouds-/ herstellingsplicht huurder
• Kleine herstellingen
• Door gebruik in strijd met bestemming
• Slecht huisvaderschap
• Tekortkoming meldingsplicht (belang AS!!!!)
• Ouderdom/slijtage & overmacht→ VH
• Vlaamse regering → Lijst huurherstellingen
• Uitsluiten/beperken herstellingsplicht H mag
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Artikel 27: Dringende herstellingen
•Kunnen niet wachten tot einde huur

Vlaams
Woninghuurdecreet

•Huurder moet gedogen
•Ongeacht ongemakken en genotsderving
•Langer dan 30 dagen → Vermindering huur (duur werken en
onbruikbare ruimtes) → DWINGEND
•Normale bewoning onmogelijk? → Huurder kan ontbinding
vragen
Artikel 28: Gebruik van het goed als goed huisvader
•Goed huisvader
•Volgens bestemming die er aan gegeven is
•Geen gebruik conform bestemming → ontbinding mogelijk
•Meldingsplicht herstellingen voor VH (belang AS)
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 29: Aansprakelijkheid brand
• H aansprakelijke brand –en waterschade
• H moet onschuld bewijzen
• H moet zich verplicht verzekeren (NIEUW!)
• VH aansprakelijk brand –en waterschade ook
verzekeren
• Verzekering bij erkend verzekeraar
Artikel 30: Aansprakelijkheid voor huisgenoten of
onderhuurders
• H aansprakelijk voor verliezen en
beschadigingen
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 31: Overdracht van de huur
•
Verboden tenzij voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming VH!
•
Overdrager geen toekomstige verplichting meer tenzij
anders overeengekomen
•
H tav VH en overnemer aansprakelijk voor gevolgen
niet naleven voorwaarden
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 32: Onderhuur
• Volledig onderverhuren mag niet !
• Toestemming van verhuurder vereist
• Onderhuur mag niet langer zijn dan resterende duur hoofdhuur
• Informatieplicht H naar onderhuurder
• Opzeg hoofdhuurcontract door verhuurder
→ H brengt OH uiterlijk 15de dag na ontvangst van
opzeg op de hoogte
→ Onderhuur eindigt op moment hoofdhuur
• Opzeg hoofdhuurcontract door hoofdhuurder
→ Opzeg 3 maanden aan OH en afgi=e kopie opzeg aan
VH
→ Opzeg OH in eerste 3 jaar → Schadevergoeding
• Indien opzeg verhuurder of hoofdhuurder → Verlenging
buitengewone omstandigheden voor onderhuurder niet
mogelijk!
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Artikel 33: Betalingsverplichting
• Betalen op overeengekomen termijn

Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 34: Indexatie
•
•
•
•
•

Schriftelijke huurovereenkomst
Verjaardag huurcontract
Uitsluiten mag
Schriftelijk verzoek door belanghebbende partij
3 maanden terugwerkende kracht
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Formule:
basishuurprijs x nieuw indexcijfer

Vlaams
Woninghuurdecreet

aanvangsindexcijfer
Basishuurprijs: Huur zonder kosten & lasten
Nieuw indexcijfer: Gezondheidsindexcijfer maand voor verjaardag
Aanvangsindexcijfer: Gezondheidsindexcijfer maand voor
inwerkingtreding
!! WHW!!: Aanvangsindexcijfer: Gezondheidsindexcijfer maand voor
ondertekening !
Huurcalculator:
https://huurcalculator.statbel.fgov.be/NI/indicators/cpi/rent_nl.asp
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Artikel 35: Huurprijsherziening
Vlaams
Woninghuurdecreet

• 9de en de 6de maand voor einde 3-jarige periode
• Geen akkoord → Vrederechter
• 6de en 3de maand voor einde 3-jarige periode
• ↗ of ↘ 20% nieuwe omstandigheden
• ↗ 10% werken VH tenzij noodzakelijk VWC
• Renovatiehuurovereenkomst: uitsluiten mogelijk
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NIEUW!!!
Vlaams
Woninghuurdecreet

Huurprijsherziening te allen tijde mogelijk bij
energiebesparende investeringen → !!! Niet
voorzien in WHW!!!
Stijging 10%: eisbaar maand na uitvoering
werken
Niet: werken noodzakelijk Vlaamse wooncode
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Artikel 36: Verrekening kosten & lasten

• Zakelijke rechten → Verhuurder

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Gebruik → Huurder
• Onroerende voorheﬃng → Verhuurder
• Niet-limitaGeve lijst → Kostenverdeling
(!!! WHW !!!→ contract of rechtspraak)

• Werkelijke kosten tenzij uitdrukkelijk een vast
bedrag bepaald is
• VH moet bewijsstukken voorleggen (inzagerecht)
• Herziening forfait of omzetting naar werkelijke
kost mogelijk
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Lijst → Dwingend
Vlaams
Woninghuurdecreet

HUURDER

VERHUURDER

EGW
Vuilnisophaling
Schoonmaak/onderhoud
Kleine herstellingen (lijst herstellingen)

Grote herstellingen
Aankoop meters EGW
Reservefonds
Beheers/administratiekost
Risico-analyse lift/Grote werken

Onderhoud lift (50%)
Syndicus (34%)
Conciergekost (75%)

Onderhoud lift (50%)
Syndicus (66%)
Conciergekost (25%)
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Artikel 37: Huurwaarborg
• Max 3 maanden

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Keuzemogelijkheid H
• Geblokkeerde rekening
• Zakelijke zekerheidstelling
• Bankwaarborg standaardcontract tussen OCMW en
Bank

• Borgstelling mits akkoord VH
• Cash verboden: mag beschouwd worden als huurgeld
maar huurder moet wel zelfde bedrag op geblokkeerde
rekening plaatsen
• Vrijgave kan maar bij einde huur
• Verhuurder: rechtsvordering tot vrijgave verjaart na 1
jaar
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VLAAMSE HUURWAARBORGLENING → NIEUW

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Max €1800 (3 x €600)
• Te verhogen met €225 PTL tot maximaal €900
• Te verhogen met €180 in grootstedelijk gebied
• Bedragen worden geïndexeerd
• Kosteloos en renteloos
• Afbetalingstermijn 24 maanden
• Aanvraag bij Vlaams Woningfonds
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Voorwaarden:
• Inschrijving bevolkingsregister of referentie-adres OCMW

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Inkomensgrenzen:
Alleenstaande zonder PTL: €30.591
Alleenstaande ernstige handicap zonder PTL: €33.445
Andere: €45.833, verhoogd met €2.857 per PTL
• Geen woning/bouwgrond in volle eigendom (uitz: partner
HOK niet)
• Geen woning/bouwgrond in erfpacht, opstal of
vruchtgebruik, gegeven of genomen hebben (uitz.: partner
HOK niet)
• Geen betalingsachterstand bij Centrale voor kredieten aan
particulieren
• Huurwoning gelegen in Vlaams gewest
• Niet voor sociale huurwoning SHM, wel voor SVK
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AANVRAAG:
• Binnen 3 maanden na ondertekening huurcontract

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Aanvrager = ondertekenaar huurcontract
• Elektronisch aanvraagformulier, post, afgifte ter plaatse
• VWF controle via elektronische gegevensuitwisseling
• VWF meldt binnen 2 dagen volledigheid of ontbrekende stukken
• VWF beoordeelt binnen 10 dagen na volledige aanvraag en stort binnen 10 dagen op
geblokkeerde rekening huurder (Korfina mag)
• OCMW betaalt, VWF stort op rekening OCMW
• Ontlener domiciliëren binnen 3 maanden → sancGe minstens 2%
• Verhaalmogelijkheid Toezicht (vraag verlenging betalingstermijn of weigering HWB)
• Pro-actieve aanvraag mogelijk: 3 maanden geldig
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Uitsluitingsvoorwaarden:

Vlaams
Woninghuurdecreet

•

Reeds 2 huurwaarborgleningen waarvan
betalingstermijn (24m) nog niet verstreken

•

Betalingsachterstand bij eerder verkregen
huurwaarborglening

•

Verkregen via onjuiste verklaringen ter kwader trouw
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Huurwaarborglening vervroegd opgeëist:
• Na ingebrekestelling 2 mensualiteiten achterstal

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Na ingebrekestelling nog 20% van totaalbedrag
verschuldigd
• Verkregen via onjuiste verklaringen ter kwader trouw
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Artikel 38: Overdracht van het gehuurde goed

Vlaams
Woninghuurdecreet

NIEUWE REGELING!!!!
• Verkoper moet koper op de hoogte brengen van
verhuring
• Type huurcontract meedelen
• Gegevens moeten opgenomen worden in overeenkomst
tot overdracht
• Koper treedt in rechten en plichten
• Geen ‘soepele’ opzegmogelijkheden meer bij gebrek aan
vaste datum (!!! wel bij 9 jarige contracten WHW!!!)
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Artikel 39: Teruggaveplicht door de huurder

Vlaams
Woninghuurdecreet

• H aansprakelijk voor verliezen/beschadigingen
• H moet bewijzen dat dit niet het geval is
• Ouderdom/overmacht en herstellingen VH niet voor H
• PB op verzoek H of VH bij einde huur of afgifte sleutels
• Geen overeenstemming → Deskundige via VZ binnen de
maand na ontruiming
→ Vonnis uitvoerbaar, hoger beroep niet mogelijk
• Geen intredende PB → Bewijslast bij VH
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Artikel 40: Beëindiging huurovereenkomst door
ontbinding

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Tenietgaan verhuurde goed
• Huurder of verhuurder die verplichting niet nakomt
• Ontbinding door schuld van huurder
• Huurprijs gedurende tijd nodig voor wederverhuring
• Onverminderd vergoeding voor schade door wangebruik

Artikel 41: Beëindiging van de door tenietgaan van het
goed door toeval
• Geheel tenietgegaan → ontbinding van rechtswege
• Ten dele tenietgegaan → Vermindering huurprijs of ontbinding
• VH geen schadevergoeding verschuldigd
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Artikel 42: Overlijden huurder of verhuurder

Vlaams
Woninghuurdecreet

Verhuurder sterft → contract blij= lopen
Huurder ster= → erfgenamen 2 opGes:
1. Overname contract → blij= lopen
2. Geen overname → contract ontbonden einde 2
maand na overlijden + 1 maand schadevergoeding voor
verhuurder
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Artikel 43: Bevoegdheid vrederechter
• Geschillen huurovereenkomsten ongeacht bedrag van de
vordering

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Plaats waar goed gelegen is
• Bij voorraad uitspraak over geschillen die VR spoedeisend
acht
Artikel 44: Uitsluiting mogelijkheid tot arbitrage
Artikel 45: Inleiding bij verzoekschrift
• Vordering huurovereenkomsten
• Vormvereisten op straffe van nietigheid
• Gerechtsbrief EN gewone brief
• Verschijning binnen 15 dagen na inschrijving VZ op rol
• Handtekening verzoeker of advocaat vereist
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 46: Kennisgeving aan OCMW
• Verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning →
vordering uithuiszetting
• Griﬃer of deurwaarder → telecommunicaGe &
aangetekend sturen met ontvangstbewijs
• OCMW → hulp meest aangewezen wijze binnen
wettelijke opdracht
Artikel 47: Verzoening
• Vrederechter probeert te verzoenen
• Niet mogelijk of verstek → procedure ten gronde
• Vermelding in vonnis
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Artikel 48: Uitvoering uithuiszetting – termijn
1 maand na betekening vonnis, tenzij:

Vlaams
Woninghuurdecreet

• VH bewijst dat goed verlaten is;
• Akkoord tss partijen over andere termijn (opname in
vonnis)
• Bewijs van uitzonderlijke ernstige omstandigheden
• Uitspraak in kortgeding
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 49: Uitvoering uithuiszetting – goederen
• Na opgelegde termijn vanaf betekening vonnis
• Goederen op openbare weg
• Belemmering → 6 maanden in bewaring bij
gemeente
Artikel 50: Kennisgeving vonnis aan OCMW
• Betekening vonnis
• Aangetekend sturen met ontvangstbewijs,
afschrift vonnis naar OCMW
• Hulp op meest aangewezen wijze binnen
wettelijke opdracht
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Artikel 51: Echtgenoten en wettelijke samenwoners
NIEUW!!!

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Van rechtswege huurder
• Hoofdelijk en ondeelbaar
• Niet voor verplichtingen die ontstaan zijn voor hij/zij
huurder werd
• Einde huwelijk of samenwoonst → huurders delen
verhuurder mee wie blijft
• Geen akkoord → rechter bepaalt
• Bij aanvang ondertekend door beide huurders
→ Verhuurder kan de huurder tot 6 maanden nadat hij geen
huurder meer is aanspreken op huurprijs
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 52: Feitelijke samenwoners
• H’s kunnen VH vragen medebewoner te
“promoveren” naar H
• Geen instemming binnen 3 maanden →
Vrederechter
• Vordering wordt alleen afgewezen:
•
•
•
•

Niet minstens één jaar hoofdverblijfplaats en duurzame huishouding
heeft
Vordering alleen strekking heeft om persoon op korte termijn positie H
te verschaffen
Onvoldoende financiële waarborg voor nakoming huur
Overschrijding bezettingsnorm VWC

• Hoofdelijk en ondeelbaar → behalve voor
verplichtingen voor ‘huurderschap’
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Artikel 52: Feitelijke samenwoners

Vlaams
Woninghuurdecreet

Opzeg feitelijke samenwoners → NIEUW!!!
• Afzonderlijke opzeg mogelijk! → 3 maanden
• Voorstellen nieuwe huurder
• Geen akkoord binnen 3 maanden → Huurder naar rechtbank
voor Kandidaat-huurder
• Vrederechter wijst vordering alleen af:
• Onvoldoende financiële draagkracht
• Andere huurders geven uitdrukkelijk te kennen
Kandidaat-huurder niet te kunnen aanvaarden
• Overschrijding bezettingsnormen Vlaamse Wooncode
• Akkoord of beslissing Vrederechter → Geen verplichGngen
meer na opzeg
• Geen nieuwe huurder → tot 6 maanden na opzeg
aanspreekbaar voor betaling huurprijs
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Titel 3: Huurovereenkomsten voor de huisvesting van
studenten

Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 53: Toepassingsgebied
• Student: iedere persoon ingeschreven bij een instelling die
voltijds onderwijs aanbiedt
• Niet met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming tot
hoofdverblijf bestemd
Artikel 54: Dwingend recht
Artikel 55: Vereiste van geschrift
Artikel 56: Plaatsbeschrijving
Zie artikel 9 en artikel 39 hoofdverblijfplaats
Artikel 57: Leveringsplicht en staat goed bij aanvang
Zie artikel 12 hoofdverblijfplaats
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 58: Onderhouds- en herstellingsplicht huurder en
verhuurder
• Zie artikel 25 tot en met 28
• Kleine herstellingen → specifieke lijst
Artikel 59: Overdracht en onderhuur
• Verboden tenzij toestemming
• Toegestaan bij studie-uitwisselingsprogramma of stage
• Huurder blijft aansprakelijk tav verhuurder
Artikel 60: Vaststelling huurprijs en verrekening kosten en
lasten
• Huurprijs moet ook alle kosten en lasten omvatten
(behalve verbruik energie, water en telecommunicatie)
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Artikel 61: Indexatie
• HOK > 1 jaar : zelfde als bij hoofdverblijf

Vlaams
Woninghuurdecreet

• Opeenvolgende contracten tussen zelfde partijen : enkel
indexatie toegestaan
Artikel 62: Huurwaarborg
• Maximaal 2 maanden huur
• Ten vroegste 3 maanden voor aanvang contract betalen
• Geblokkeerde rekening niet verplicht
• Terugbetaling binnen drie maanden na verlaten kamer
tenzij betwisting verhuurder bij aangetekend schrijven
Artikel 63: Verbod op stilzwijgende verlenging
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Vlaams
Woninghuurdecreet

Artikel 64: Beëindiging van de huurovereenkomst
• voor inwerkingtreding : opzegvergoeding 2 maanden
huur indien beëindiging minder dan 3 maanden voor
inwerkingtreding
• Beëindiging studie : opzegtermijn 2 maanden
• Overlijden ouder of andere persoon die instaat voor
onderhoud student : opzegtermijn 2 maanden
• Overlijden student : ontbinding van rechtswege eerste
dag volgende maand
Artikel 65: Betwistingen
• Idem hoofdverblijfplaats
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Beleidsinstrumenten:
Huursubsidie, huurpremie,
sociale huur, mindering
onroerende voorheffing

Toekenningen: 11.751
Opgelet: Systeem aan wijzigingen onderhevig. Zowel in 2014
wijzigingen als nieuw systeem voor aanvragen sinds 1 mei 2019

Huursubsidie

Voor wie?
• u verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte,
overbewoonde of onaangepaste woning naar een geschikte
woning (+-10%)
• u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
(+-40%)
• u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning (+50%)
Kortom: een verhuissubsidie, geen betaalbaarheidssubsidie
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Huursubsidie

- De huurder neemt een conforme woning in huur
• Na onbewoonbaarverklaring (Belangrijk: dus niet meer na een
advies!)
• Na ongeschiktverklaring met minstens drie gebreken categorie
III mbt omhulsel of binnenstructuur, of minstens drie gebreken
categorie IV en zestig strafpunten;
Opmerking: woningkwaliteitsreglementering wijzigt op 1/1/2021)
• Nadat de eerdere woning gesloopt is
• Nadat je de verhoging van het leefloon hebt ontvangen of een
installatiepremie als persoon in dakloosheid
• Die ook aan de fysieke mogelijkheden is aangepast na het
verlaten van een woning waar dat niet het geval was en die je
op aanvraagdatum minstens 65 bent of een ernstige beperking
hebt
• Indien de verlaten woning overbewoond is en er is een verhuis
naar een geschikte woning met dezelfde gezinssamenstelling
• Van een sociaal verhuurkantoor
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Huursubsidie

•

Indien drie maanden na de aanvraag de conformiteit van de nieuwe woning
niet werd vastgesteld, wordt deze voorwaarde geacht vervuld te zijn.

•

De te verlaten en de nieuwe woning moet in het Vlaams Gewest liggen indien
de aanvraag op basis van gebrekkige woonkwaliteit is.

•

Er wordt abstractie genomen van een transitwoning voor maximaal 6 maanden
indien nadelig voor de huurder.

•

Niet combineerbaar met de huurpremie

•

Niet voor mensen in een sociale woning van een sociale
huisvestingsmaatschappij

•

Maximale huurprijs nieuwe woning is 607,88 euro of 486,31 voor een kamer
Daar komt 10% bij voor woningen gelegen in een aantal centrumsteden, in
grootstedelijk gebied rond Antwerpen en Gent en in de Vlabinvest-regio. Daar
bovenop geldt een extra verhoging met 20% per persoon ten laste (tot
maximaal 50% extra)
Merk op: de gemiddelde huurprijs is volgens de meest recente cijfers van de
huurdersbonden 614 euro.
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Inkomensgrenzen volgens sociale huur

Huursubsidie

Het totale inkomen van uw huishouden van het recentste jaar waarop
het aanslagbiljet betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:
- 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
- 26.934 euro als u een alleenstaande persoon met een handicap bent
- 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten
laste
(verhoogde inkomensgrenzen sinds 1 mei 2019!)
Er wordt geen rekening gehouden met het actuele inkomen.

De huurder moet zich negen maanden na de aanvraagdatum
ingeschreven hebben bij een SHM waarvan het werkgebied zich
situeert in de gemeente waar de nieuwe woning gelegen is of in een
aangrenzende gemeente ervan (geldt niet voor SVK-huurders of
verhuis naar aangepaste woning).
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Eigendomsvoorwaarde
Geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of gedeeltelijk
in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk
recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten. Er zijn enkele
uitzonderingen:

Huursubsidie
• de woning werd onteigend;
• de woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaard, en ontruimd.
Dit gebeurde maximaal twee maanden voor uw aanvraag;
• u bent erkend als een persoon met een handicap en bent ingeschreven
voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven);
• de woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is;
• u verloor het beheer van uw woning door een faillissement;
• u heeft de woning of bouwgrond samen met uw ex-partner in volle
eigendom. U bent nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar
ontwricht;
• u heeft de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze
eigendom heeft u kosteloos verworven, bv. via een erfenis of schenking.
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Berekening tegemoetkoming:
De tegemoetkoming bedraagt 75% van de maximale huurprijs verminderd met
1/55e van het inkomen van de huurders. Deze tegemoetkoming bedraagt
maximaal €150 te verhogen met 25 euro per persoon ten laste (tot maximaal 4);

Huursubsidie

Berekening tegemoetkoming in geval van SVK-woning binnen SVK-pro:
75% wordt 85%;
De bedragen worden verhoogd met 10% in de afgebakende gebieden
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd
Vanaf 1 mei 2020 zullen ook de reeds vroeger toegekende huursubsidies zo
berekend worden.
Elk jaar wordt de tegemoetkoming opnieuw berekend samen met hercontrole
van de voorwaarden.
Problemen met huurprijsberekening en gezinswijzigingen eruit
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Aanvraag binnen de 9 maanden na de startdatum van het nieuwe
huurcontract.
Aanvraagdocument: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-devlaamse-huursubsidie-aanvragen-aanvragen-2019-vanaf-1-mei
Eventueel met ondersteuning van woonwinkel/OCMW

Huursubsidie

Maximaal voor 9 jaar, maar van onbepaalde duur voor senioren of mensen met
een ernstige beperking en SVK-huurders
Opschorting: onder andere wanneer iemand verhuist tot hij zich opnieuw
ingeschreven heeft bij de juiste sociale huisvestingsmaatschappij, wanneer
woning niet meer conform blijkt, …
Installatiepremie
Bedraagt driemaal de maandelijkse huursubsidie.
Niet indien er al een installatiepremie wegens dakloosheid was van het OCMW,
niet indien het een woning van een sociaal verhuurkantoor is en u uw aanvraag
meer dan negen maand na de startdatum van uw huurcontract indient en niet
indien er ooit al een installatiepremie werd ontvangen van Wonen-Vlaanderen
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Toekenningen: 12.711 (2017)
Ook aangepast sinds 1 mei 2019

Huurpremie

Niet combineerbaar met de huursubsidie
Voorwaarden:
- U huurt een private huurwoning in het Vlaamse Gewest
en beschikt over een huurcontract
-

De woning die u huurt moet conform zijn
Minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een
sociale huurwoning
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Huurpremie

-

De woning kan zowel een kamer zijn als een
zelfstandige woning.

-

Het domicilieadres in het Rijksregister is het adres van
uw huurwoning.

-

Maximale inkomensgrenzen (gelijk aan sociale huur en
huursubsidie)
De maximale huurprijs zoals bij de huursubsidie

-

Hoe hoog is de huurpremie?
Zelfde berekening als voor huursubsidie. Vanaf 1 mei 2020
ook voor de reeds bestaande huurpremies.
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Inschrijven bij een SHM of SVK

Zoek de SHM’s en SVK’s in uw buurt:
https://www.vmsw.be/Home/Zoek-een-organisatie

Sociaal huren
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Vermindering
Onroerende
voorheffing

U komt in aanmerking voor een of meerdere
verminderingen als u op 1 januari van het aanslagjaar
voldoet aan de voorwaarden van die vermindering:
• de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde
kinderen
• de vermindering voor personen met een handicap
• de vermindering voor grootoorlogsverminkten

Aanvraagformulier:
https://belastingen.vlaanderen.be/sites/default/files/a
toms/files/Aanvraag%20vermindering%20huurder.pdf
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Bedankt!
www.huurdersbond.be
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