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2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke woning moet voldoen een elementaire veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsvereisten. 
Deze folder geeft slechts een beperkt overzicht van de belangrijkste kwaliteitsnormen, enkel een 
technisch onderzoek kan uitsluitsel geven van de kwaliteit van de woning. 
 
Er zijn veel regels en wetten voor huurders en verhuurders. Die konden niet allemaal in deze 
brochure. Bij twijfel gelden dan ook altijd de wettelijke regels.  
Wetten, regels en tarieven veranderen en we doen een poging om alle nodige informatie te bundelen, 

maar misschien vind je niet op elke vraag een antwoord. Daarom vind je achteraan het boekje 
contactgegevens van diensten waar je met je vragen terecht kan én de meest actuele informatie kan 
vinden. 
 

Deze brochure gaat over woningen op de private huurmarkt. Deze regels en normen zijn niet (steeds) 
van toepassing voor sociale huurwoningen. 
 
Woning en gebouwen laten leegstaan of laten verwaarlozen, ontraden we fel. Leegstaande woningen 
en gebouwen of verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen worden actief opgespoord en 
opgenomen in gemeentelijke inventarissen. Elke geregistreerd pand of terrein is onderhevig aan een 
gemeentelijke belasting. 
 
Er wordt gestreefd naar betaalbaar wonen en woonzekerheid voor elke inwoner van Brecht. 
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1. Wonen is een recht. 

 
Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Sinds 1993 staat in artikel 23 van de 
Belgische Grondwet te lezen dat dit recht ook een behoorlijke huisvesting omvat.  
 
De Vlaamse Wooncode is zowat de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen.  
Het centrale uitgangspunt is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Om dit recht 
te verwezenlijken ijveren we voor zoveel mogelijk woningen van goede kwaliteit in een behoorlijke 
woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. 
 
Wie een woning huurt of verhuurt, moet rekening houden met een aantal wettelijke verplichtingen. 
Zo moet er een huurcontract worden opgesteld en ondertekend. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de huurwetgeving. 
 
Een woning die wordt verhuurd, moet voldoen aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten.  Is dit 
niet zo kan de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. 
 
Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse Wooncode leggen kwaliteitsnormen op voor woningen.  
Op technisch vlak lijken ze sterk op elkaar.  
De woninghuurwet houdt het bij een opsomming van technische voorwaarden waaraan de woning ten 
minste moet voldoen, terwijl de normen van de Vlaamse Wooncode uitgebreider en meer in detail 
uitgewerkt zijn. 
Een ander belangrijk verschil is dat de federale normen van de Woninghuurwet enkel bij aanvang van 
de huur gelden terwijl de gewestelijke normen in de Vlaamse Wooncode op ieder ogenblik van de 
huurtermijn van toepassing zijn. 
 
Bij de verhuring van een woning moet de eigenaar beschikken over een energieprestatie-
certificaat of EPC. 
 
Als een woning te huur staat, is het verplicht de huurprijs te vermelden. Ook het bedrag van 
de gemeenschappelijke kosten moet vermeld worden. 
 
Sedert 1 januari 2013 is het verplicht om in alle woningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt 
afgesloten rookmelders te plaatsen. Voor oudere huurcontracten (dit zijn alle huurcontracten voor 
woningen, afgesloten vóór 1 januari 2013) is een gefaseerde invoering voorzien. 
 
Eigenaars moeten rekening houden met de dakisolatienorm en zo zal iedere huurwoning moet 
voorzien worden van dubbele beglazing. 
 
Wie zorgeloos wil verhuren kan een huurcontract aangaan met een Sociaal VerhuurKantoor (SVK), 
zij verhuren op hun beurt onder aan personen met een bescheiden inkomen, ze geven voorrang aan 
de meest kwetsbare gezinnen en personen. 
Ook Sociale HuisvestingsMaatschappijen (SHM) verhuren studio's, woningen en appartementen in 
het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen. 
 
Huurders  die verhuizen van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en 
aangepaste woning en voldoen aan voorwaarden ontvangen een huursubsidie.  De huurpremie is 
een premie die huurders kunnen ontvangen als ze vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale 
woning en ook  voldoen aan voorwaarden. 

2. Woninghuurwet. 

 
Artikel 2 van de woninghuurwet zegt dat elke woning bij het begin van de huur “veilig, gezond en 
bewoonbaar” moet zijn. Is dat niet het geval dan kan de huurder de uitvoering van de werken eisen of 
de ontbinding van de huurovereenkomst vragen. Uiteraard moet de verhuurder ook tijdens de 
huurperiode de nodige herstellingen uitvoeren. 
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3. Energieprestatiecertificaat. 

 
Bij de verhuring van een woning moet de eigenaar  
beschikken over een energieprestatiecertificaat of EPC.  
Het EPC duidt met een getal aan hoe energiezuinig een  
woning is. Het EPC moet verplicht vermeld worden in 'Te  
Huur' advertenties. Eigenaars die geen EPC kunnen  
voorleggen of het EPC-kengetal niet vermelden in een  
advertentie riskeren een boete van 500 tot 5.000 euro. 
 
Het EPC-kengetal schat het jaarverbruik in de woning in  
kilowattuur per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte.  

Het kan variëren van 0 tot meer dan 1.000 kWh/m² per jaar. Vanaf 600 mag men spreken van ‘niet 
energiezuinig’ en hoge energiekosten. Een EPC wordt opgemaakt door een erkend deskundige en 
kost, afhankelijk van de woning, 150 à 400 euro. Deze kost valt volledig ten laste van de verhuurder.  
In het EPC staan ook tips om het energieprestatieniveau te verbeteren.  Bij de verhuring van een 
woning moet een kopie van het originele certificaat als bijlage bij het huurcontract zitten. Het EPC is 
10 jaar geldig en wordt opgemaakt door een energiedeskundige (type A). Via 
www.epcdeskundigen.be kan de verhuurder online een offerte aanvragen.  
 
Vergelijk je EPC 
Het EPC-kengetal kan ook vergeleken worden met andere huizen in onze gemeente en provincie. Je 
leest ook de gemiddelde score voor Vlaanderen af. De EPC-score wordt berekend op basis van 
ongeveer 500 000 woningen met een EPC. 

Klik verder om op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) naar de pagina 'Test uw 
EPC' te gaan. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 1700. 
 
Hoe werkt de test? 
1. Vul de postcode in van de gemeente waarin je woning ligt.  
2. Selecteer het type woning: appartement, eengezinswoning in open bebouwing (vier gevels), in 

gesloten bebouwing (2 gevels) of in halfopen bebouwing (drie gevels).   
3. Vul het EPC-kengetal in (dat kan je vinden op de eerste bladzijde van het EPC of in de 

advertentie als de woning te koop of te huur wordt aangeboden).  
4. Klik op 'Verstuur'. 
5. De EPC-score van je woning wordt vergeleken met het gemiddelde kengetal in de gemeente, de 

provincie en Vlaanderen. Je krijgt ook te zien hoeveel woningen in je gemeente een betere 
energiescore hebben. 

4. Huurprijs vermelden. 
 
Als een woning te huur staat, is het verplicht de huurprijs te vermelden. Ook het bedrag van de 
gemeenschappelijke kosten moet vermeld worden. Deze maatregel is bedoeld om discriminatie op de 
private huurmarkt tegen te gaan. 
 
Een 'Te Huur' advertentie op het internet, krant of reclameblad weekblad moet steeds de huurprijs 
vermelden. Ook op het bordje 'Te Huur' dat voor het raam van de woning hangt, moet de huurprijs 
staan. 

5. Verschillende huurcontracten 
 
Bij het sluiten van een overeenkomst met een huurder moet de verhuurder met een aantal zaken 
rekening houden. Zo bestaan er verschillende types huurcontracten, elk met specifieke mogelijkheden 
en beperkingen. Ook is een gedetailleerde plaatsbeschrijving noodzakelijk, en maken huurder en 
verhuurder best duidelijke afspraken over de huurwaarborg. 
 

 

http://www.energiesparen.be/testuwepc
http://www.energiesparen.be/testuwepc
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Er zijn verschillende types van huurovereenkomsten mogelijk voor woningen die dienen als 
hoofdverblijfplaats: 

 Korte duur:  drie jaar of minder; 

 Negen jaar; 

 Lange duur: meer dan negen jaar; 

 Levenslang. 
 
Opgelet: Een huurovereenkomst van onbepaalde duur bestaat niet. Een overeenkomst zonder 
aanwijzing van de duur of een overeenkomst met een duur tussen drie en negen jaar wordt 
beschouwd als een negenjarig contract. 
 
Renovatiecontract 
Het is mogelijk om een huurovereenkomst te sluiten voor een woning die bij het begin van de 
overeenkomst niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten, op voorwaarde van een akkoord 
tussen de verhuurder en de huurder over de werken die de huurder binnen een bepaalde termijn zal 
uitvoeren om de woning aan de eisen te laten voldoen. 
 
Men kan ook een renovatiecontract sluiten voor het uitvoeren van werken die niet strikt noodzakelijk 
zijn. 
 
In beide gevallen moet de overeenkomst de uitvoeringstermijn en de tegenprestatie van de verhuurder 
vermelden. 
 
Inhoud van de huurovereenkomst 
Wettelijk moet een huurovereenkomst volgende verplichte gegevens bevatten: 

 de identiteit van alle contracterende partijen 

 voor natuurlijke personen: naam, voornamen, woonplaats en geboorteplaats en -datum 

 voor rechtspersonen: maatschappelijke naam en, in voorkomend geval, het 
ondernemingsnummer of het adres van de zetel. 

 de begindatum van de overeenkomst 

 de omschrijving van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die onder de verhuur vallen 

 het huurbedrag 

6. Plaatsbeschrijving 
 
Een plaatsbeschrijving is verplicht. Hierin staat beschreven in welke toestand de woning zich bevindt. 
Dit is belangrijk voor zowel huurder als verhuurder. Alle gebreken worden vastgelegd om discussies 
achteraf te vermijden.  
Als er nog geen plaatsbeschrijving is op het moment dat de woning in gebruik wordt genomen, moet 
dit zeker opgemaakt zijn tegen het einde van de eerste maand van bewoning.  
 
Het contract bepaalt hoe de plaatsbeschrijving gebeurt. De opmaak kan:  

 onderling tussen huurder en verhuurder, zonder kosten;  

 ofwel door een expert (bijvoorbeeld een architect). Met goedkeuring van de huurder kunnen 
de kosten worden gedeeld.  

 
De plaatsbeschrijving moet:  

 schriftelijk  

 gedetailleerd  

 tegensprekelijk (in aanwezigheid van huurder en verhuurder)  

 gedateerd en  

 ondertekend zijn door beide partijen 
 
De plaatsbeschrijving is best zo gedetailleerd mogelijk. Noteer alle gebreken van de woning bij de 
aanvang van de huur zoals barsten in tegels, afbladderende verf, een lekkende kraan, … 
Neem ook alle eigendommen van de verhuurder op die kunnen verwijderd worden zoals gordijnen, 
tuinmeubilair, …  
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Een clausule in de aard van “het goed is in goede staat en goed onderhouden” is niet voldoende: in 
geval van discussie bepaalt de vrederechter de waarde van de plaatsbeschrijving. 

7. Huurwaarborg 
 
De huurwaarborg dient om eventuele schade te vergoeden aan de verhuurder na het verlaten van de 
huurwoning. Het is niet de bedoeling dat de huurder met de waarborg achterstallige huur betaalt, 
tenzij dit met de verhuurder overeenkomen is. Een waarborg is niet verplicht, maar de 
meeste verhuurders vragen het wel.  
 
Bij het betalen van de waarborg heeft de huurder de keuze tussen: 
 

 Een geblokkeerde bankrekening op naam van de huurder waarop een bedrag gelijk aan 2 
maanden huur wordt gestort. De verhuurder tekent om de waarborg te blokkeren. 
 

 Een bankwaarborg gelijk aan 3 maanden huur met de verbintenis om die waarborg opnieuw 
samen te stellen bij de bank via vaste maandelijkse stortingen, en dit gedurende maximum 3 
jaar. Kies de huurder voor een bankwaarborg, wordt deze best aan bij de bank waar het loon 
of uitkering wordt gestort. Vervolgens opent de bank een rekening met de juiste waarborgsom. 
De bank is wettelijk verplicht een bankwaarborg te verlenen. Weigert de bank deze waarborg, 
kan de huurder dit melden: www.febelfin.be/nl/dienstverlening/meldpunt-huurwaarborg. Het 
meldpunt is tevens telefonisch bereikbaar op 02 507 68 68. 

 
 Een waarborg op basis van een overeenkomst tussen het OCMW en de bankinstelling voor 

een bedrag gelijk aan 3 maanden huur. 
 
Bij het einde van de huurovereenkomst wordt de waarborg vrijgegeven. Indien er na afloop van het 
huurcontract geen akkoord is over het terugbetalen van de waarborg, moet de huurder naar een 
bemiddelaar of naar de vrederechter stappen. 

8. Registratie van het huurcontract. 

 
De verhuurder is verplicht om een huurcontract te laten registreren. Dit moet binnen de twee 
maanden na de ondertekening van het contract in orde gebracht zijn.   
De registratie is gratis. Dit geldt voor huurcontracten voor onroerende goederen die uitsluitend 
bestemd zijn voor huisvesting. Is het goed niet uitsluitend bestemd voor huisvesting is de registratie 
betalend en verplicht voor de verhuurder en de huurder. 
 
Als een huurcontract geregistreerd wordt, krijgt het een 'vaste datum'. Het contract wordt ook bindend 
voor derde partijen. Zo zal bij een verkoop de nieuwe eigenaar-verhuurder het contract moeten 
overnemen (bescherming van de huurder). 
Anderzijds moet de huurder de opzegtermijnen respecteren als hij het contract wil stoppen 
(bescherming van de verhuurder). 
 
Samen met huurcontract moet verplicht de plaatsbeschrijving geregistreerd worden. De wettelijke 
bijlagen bij het huurcontract moeten niet mee geregistreerd worden. 
 
Een huurcontract kan eenvoudig online geregistreerd worden  
met MyRent, een e-dienst van de FOD Financiën.  
Er zijn modelcontracten en een model van plaatsbeschrijving  
terug te vinden maar ook eigen documenten kunnen gebruikt  
worden.  
Wie MyRent niet gebruikt, kan het huurcontract en/of  
de plaatsbeschrijving met de post opsturen of kan naar het bevoegde registratiekantoor gaan. 

 

http://www.febelfin.be/nl/dienstverlening/meldpunt-huurwaarborg
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9. Jaarlijkse indexatie van de huurprijs. 
 
De huur mag jaarlijks geïndexeerd worden in geval van een schriftelijk huurcontract, maar dit is niet 
verplicht.  Bij een mondelinge huurovereenkomst is geen indexatie van de huurprijs mogelijk. Het is de 
belanghebbende partij die de indexaanpassing vraagt. Meestal is dit de verhuurder maar uitzonderlijk 
(als de index daalt) kan dit ook de huurder zijn!  
Indien de verhuurder na een paar jaar de huur indexeert, betekent dit soms een fikse maandelijkse 
verhoging. 
 
De naakte huurprijs (d.w.z. zonder kosten) wordt op de verjaardag van het huurcontract aangepast.  
 
Deze aanpassing gebeurt volgens volgende formule: 

 
Basishuurprijs x nieuw indexcijfer 

Aanvangsindexcijfer 
 

Basishuurprijs   =  huurprijs zonder kosten en lasten overeengekomen in het 
                   huurcontract. 
 

Nieuw indexcijfer  =  gezondheidsindexcijfer van de maand vóór het huurcontract 
                is ingegaan. 
 
Aanvangsindexcijfer  = gezondheidsindexcijfer van de maand vóór het contract werd 
               getekend. 
 

 
Huurders en verhuurders kunnen de indexatie laten berekenen  via http://economie.fgov.be (ga naar 
‘huurcalculator’). 

10. Er verandert iets tijdens de looptijd van het huurcontract. 
 
Zoals in geen enkele relatie, kan men ook het verloop in de relatie tussen huurder en verhuurder niet 
voorspellen. We beschrijven enkele mogelijke scenario’s. 
 

10.1. De huurder of verhuurder overlijdt 
Het overlijden van een huurder of verhuurder betekent het niet einde aan de huurovereenkomst. De 
overeenkomst loopt gewoon door en de erfgenamen van de overledene nemen gewoon alle rechten 
en verplichtingen over.  
 
Voor de erfgenamen van de verhuurder levert een voortzetting van de huurovereenkomst meestal 
geen problemen op. Zij zijn door erfrecht eigenaar geworden van het verhuurde pand en hebben, 
recht op de door de huurder te betalen huurgelden. Na afloop van de huurovereenkomst zal de 
woning van huur aan hen toebehoren.  
 
De nieuwe eigenaar zal contact moeten opnemen met de huurder om zich voor te stellen en om 
de praktische modaliteiten voor de verderzetting van het huurcontract overeen te komen: betaling van 
de huur, adres naar waar hij de kennisgevingen moet sturen, enz. 
Het spreekt voor zich dat de huurder aan de nieuwe eigenaar een bewijs van erfopvolging mag 
vragen. 
 
De situatie is complexer als meerdere personen een verhuurd goed erven. De erfgenamen bevinden 
zich dan in onverdeeldheid.  
Om elk misverstand of geschil tussen hen te vermijden, hebben de mede-eigenaars er alle belang bij 
om een contract van onverdeeldheid te tekenen. Deze overeenkomst zal meer bepaald de regels 
voor beheer en volmacht kunnen omschrijven en de gevallen om uit onverdeeldheid te treden 
voorzien. 
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Voor de erfgenamen van de huurder is dit vaak geen aangename situatie: zij zullen immers de 
huurgelden moeten blijven, moeten instaan voor huurschade en huurherstellingen én bovendien 
slechts kunnen opzeggen volgens de afspraken in het huurcontract of volgens de woninghuurwet. 
 
De situatie is complexer als de huurder geen gekende rechthebbende heeft. De verhuurder zal zich 
dan tot de rechtbank wenden, de rechtbank van eerste aanleg of de vrederechter, om de situatie te 
regulariseren. 
Het huurcontract voor het leven vormt een uitzondering: dit neemt per definitie van rechtswege 
een einde bij het overlijden van de huurder. 
 

10.2. Herziening van de huurprijs 
Een herziening is niet hetzelfde als een indexatie van de huurprijs. Er zijn drie mogelijkheden van 
herziening: 

 een herziening overeengekomen tussen de partijen  

 een herziening die opgelegd wordt door de rechter  

 een verhoging van de huurprijs op verzoek van de verhuurder 
 
Herziening van de huurprijs door een akkoord tussen huurder en verhuurder. 
De huurder en de verhuurder kunnen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het 
verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. 
 
Herziening van de huurprijs door een beslissing van de rechter. 
Indien de huurder en de verhuurder niet binnen de opgelegde termijn (zie hierboven) akkoord geraken 
over de herziening van de huurprijs, kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan als de 
normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden minstens 20 % 
hoger of lager is dan huurprijs op het ogenblik van indiening de vordering. De rechtsvordering tot 
herziening moet ingesteld worden tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de 
lopende driejarige huurperiode. 
 
Normale huurwaarde = de huurprijs die gemiddeld zou betaald worden voor de woning. 
Nieuwe omstandigheden = omstandigheden die niet bestonden op het ogenblik dat de huurprijs 
werd vastgesteld en die niet wijten zijn aan het persoonlijk toedoen van de (ver)huurder. 
De (nieuwe) omstandigheden moeten de huurprijs gedurende drie volle  jaren beïnvloeden. Twee 
voorbeelden kunnen dit verduidelijken: 
 
Voorbeeld 1:   
De straat wordt gedurende twee maanden opgebroken. Als huurder kan men geen verlaging van de 
huurprijs vragen omdat de minderwaarde maar twee maanden ( en geen drie volle jaren) zal duren. 
 
Voorbeeld 2:  
De straat is onlangs prachtig vernieuwd. De verhuurder kan dan wél de huurprijs verhogen omdat 
deze waardevermeerdering (van de huurwoning) drie volle  jaar zal blijven bestaan. 
 
Verhoging van de huurprijs op vraag van de verhuurder. 
De rechter kan toestaan dat de verhuurder de huurprijs verhoogt als hij werken in de huurwoning 
heeft gedaan. De verhuurder moet dan wel bewijzen dat de normale huurwaarde van de woning met 
10%  is gestegen door de werken. 
 
De werken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de woning voldoet aan de “vereisten van 
gezondheid, bewoonbaarheid en veiligheid” kunnen echter niet leiden tot een verhoging van de 
huurprijs.      

11. Verkoop van een huurwoning 
 
Bij verkoop van een woning wordt het lopende huurcontract overgenomen neemt de nieuwe eigenaar 
het lopende huurcontract over: de rechten en plichten van het huurcontract en de waarborg blijven 
hetzelfde. 
De nieuwe eigenaar kan de bestaande huurovereenkomst pas opzeggen vanaf de datum waarop de 
aankoopakte van de woning is getekend bij de notaris. 
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Een geplande verkoop is geen automatische reden om als huurder een opzeg te krijgen en de huurder 
kan uiteraard niet zomaar vertrekken omdat de huurwoning te koop staat.  

12. Minimale kwaliteitsnormen voor een huurwoning. 

12.1. Oppervlakte van de woongedeelten 

De lokalen in een woning moeten aan vastgelegde afmetingen voldoen: 

 het plafond is minstens 220 cm hoog, 

 onder een hellend dak wordt enkel de vloeroppervlakte meegerekend waar het lokaal een vrije 
hoogte van 180 cm heeft en dit op voorwaarde dat een vrije hoogte van minimaal 220 cm in 
dat lokaal bereikt wordt, 

 de woonlokalen moeten groter zijn dan 4 m², 

 de totale vloeroppervlakte van de woonlokalen mag niet kleiner zijn dan 18 m2. 
 

12.2. Sanitair en de keuken 
Het toilet is: 

 voorzien van een goed functionerende wc met waterspoeling en reukafsnijder, 

 in of aansluitend bij de woning (droog bereikbaar via een afdak), 

 afgescheiden van de leefruimten (woonkamer of keuken). 
 
Daarnaast zijn in de woning volgende sanitaire toestellen aanwezig: 

 lavabo, bad en/of douche met aanvoer van warm en koud water, 

 aangesloten op afvoerleidingen, 

 voorzien van een reukafsluiter. 
De badkamer is vorstvrij. 
 
De keuken is voorzien van: 
drinkbaar water, 

 een kooktoestel op gas of elektriciteit of de voorziening om één te plaatsen, 

 een gootsteen met aanvoer van warm en koud water, 

 de gootsteen heeft een druiprek of ruimte om er één te plaatsen, 

 de gootsteen is aangesloten op een afvoerleiding en voorzien van een reukafsluiter. 
 
De hoofdkraan van het water moet toegankelijk zijn voor alle bewoners. 
Indien dit niet mogelijk is, kan er een bijkomende afsluitkraan geplaatst worden in een ruimte die voor 
de bewoners toegankelijk is en dit zo dicht mogelijk bij de hoofdkraan. 
 

12.3. Elektriciteit 
De woning moet voldoen aan een aantal voorwaarden op vlak van elektriciteit: 

 in elke leef- en slaapkamer moet er minstens 1 stopcontact aanwezig zijn, 

 de keukenfunctie vereist de aanwezigheid van minimum 2 vrije geaarde stopcontacten, 
de stopcontacten moeten op een bruikbare en bereikbare plaats aanwezig zijn, 
stopcontacten die constant in gebruik zijn (bv. door een koelkast, elektrische kookplaten, …) 
worden niet meegerekend als vrij geaard stopcontact, 

 de elektrische installatie mag geen indicatie vertonen van elektrocutie- en/ of brandgevaar. 
 
De bewoner van een pand moet beschikken over een voor hem of haar  toegankelijke zekeringenkast 
met verliesstroomschakelaar(s). 
 
In vochtige lokalen, zoals de badkamer, is elektrische veiligheid van levensbelang. Het is niet 
toegelaten om in een bad of douche, of in de onmiddellijke omgeving ervan, elektrische toestellen te 
gebruiken of te plaatsen tenzij de elektrische installatie hiervoor is uitgerust volgens de geldende 
normen. 
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12.4. Verwarming  
In de leefruimte moet een veilige en verantwoorde plaatsing van een vast verwarmingstoestel 
mogelijk zijn. Dit kan door een veilige, bruikbare rookgasafvoer te voorzien of een afzonderlijke 
stroomkring voor de aansluiting van elektrische toestellen, afhankelijk van het vermogen.  
De verhuurder is niet verplicht om de verwarmingstoestellen te plaatsen.  
 
De energiekost om de woning te verwarmen moet redelijk zijn. De bewoner dient zijn verwarming te 
kunnen regelen naar eigen behagen en de werking van de verwarmingsinstallatie moet steeds 
gegarandeerd zijn.  
De verwarmingsinstallatie dient volgens de regels van de kunst geïnstalleerd te zijn, zodat er geen 
risico’s zijn op ontploffing, brand of CO- vergiftiging. 
 
Elke cv-ketel met een vermogen van 20 kW tot 100 kW moeten regelmatig onderhouden worden, 
voor gas is dit om de twee jaar. Ketels die werken met vaste brandstoffen moeten ook jaarlijks 
onderhouden worden. Het onderhoud moet gebeuren door een erkend technicus. Huurders moeten 
zelf zorgen voor de onderhoudsbeurt en bezorgen een duplicaat van het attest aan de eigenaar. 
 
Bij het begin van de huur overhandig je als verhuurder een duplicaat van het attest van de laatst 
uitgevoerde onderhoudsbeurt aan de nieuwe huurder. 
 
Elke ketel ouder dan 15 jaar moet een eenmalige verwarmingsaudit ondergaan. Een technicus 
onderzoekt de ketel en brengt advies uit over het al dan niet vervangen door een nieuwe, zuinigere 
ketel. In huurwoningen moet de eigenaar instaan voor deze keuring en de verwarmingsaudit. 
 

12.5. Ventilatie/verluchting  
Ventileren is noodzakelijk voor een goede luchtkwaliteit en  
gezond binnenklimaat in de woning.  
 
De mogelijkheid tot verluchten is noodzakelijk in:  

 de leefkamer,  

 de slaapkamer(s),  

 de keuken,  

 de badkamer,  

 het toilet.  
 
Een goede ventilatie betekent:  

 aanvoer van voldoende verse lucht in de droge woon- 
lokalen (woonkamers, slaapkamers, studeerkamers, speelkamers, …).  

 doorstroom van deze aangevoerde lucht via ventilatieroosters in binnendeuren of –wanden 
naar de natte ruimten (keuken, badkamer, wc,…)  

 afvoer naar buiten via afvoerkanalen of –openingen.  
 
Kieren en spleten worden niet beschouwd als mogelijkheden tot verluchting. Verluchting door middel 
van opengaande ramen is niet ideaal, maar wordt wel aanvaard. De veiligheid van de bewoners en 
hun bezittingen mag echter niet in het gedrang komen wanneer deze ramen geopend zijn.  
Bij gebrek aan opengaande ramen, moeten er ventilatieroosters of een ventilatiesysteem (bv. 
buisventilator in de badkamer) aanwezig zijn die uitmonden in de buitenlucht.  
Een dampkap wordt niet aanvaard als verluchtingsmogelijkheid. Deze dient enkel voor het afvoeren 
van geuren en kookdampen. 
 

12.6. Verlichting  
In alle woonlokalen (leefruimte, kookruimte en slaapruimte) en sanitaire lokalen moet een bruikbaar 
elektrisch lichtpunt aanwezig zijn en geplaatst volgende de regels van de kunst (er mogen geen 
indicaties zijn van elektrocutie- en/of brandgevaar.)  
 
In lokalen die een leef- of slaapfunctie hebben, moet natuurlijk licht kunnen binnenvallen. Een ruimte 
waar geen natuurlijk licht kan binnenvallen, wordt niet beschouwd als woon- of slaapkamer. 
 
De verlichting van de woonruimten staat in relatie met de functie van de ruimte. De totale 
glasoppervlakte van de ramen van de lokalen moet minstens gelijk zijn aan 1/12

de
  van de 
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nettovloeroppervlakte. Dakkoepels en dakvlakramen worden mee in rekening genomen en dit enkel 
voor de slaapfuncties, indien er geen andere mogelijkheid is tot natuurlijke verlichting.  
Het plafond (vb. voor kelderwoningen) van de woonlokalen moet tevens op minimaal 100 cm boven 
het maaiveld liggen. 
 

12.7. Gas- of stookinstallaties  
De gas- of stookinstallatie mag geen indicatie vertonen van ontploffing/brand of CO- vergiftiging. De 
ruimte waar de gas- of stookinstallatie is geïnstalleerd moet afhankelijk van het gebruik van de ruimte 
en het vermogen voldoende verlucht kunnen worden.  
Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend gas dat vrijkomt bij 
de verbranding van hout, kolen, gas, mazout, … Het verspreidt zich gelijkmatig in de ruimte. Het is 
explosief, brandbaar en giftig.  
De meeste CO-vergiftigingen komen door ongevallen met gebrekkige of slecht geplaatste 
verbrandingstoestellen.  
 
Risicofactoren zijn verwarmingstoestellen en waterverwarmers die:  

 niet verbonden zijn met een afvoer voor 
verbrandingsgassen;  

 slecht geregeld, slecht geïnstalleerd of slecht 
onderhouden;  

 verkeerd gebruikt worden;  

 in ruimten zijn opgesteld die te klein zijn of onvoldoende 
verlucht worden;  

 aan een slecht trekkende schouw aangesloten zijn.  
 

Een toestelbeveiliging (AS of BS) kan het gevaar beperken,  
omdat het toestel zichzelf zal uitschakelen bij een slechte  
werking.  

 
Enkel de officiële keuringsinstanties zijn bevoegd om de conformiteit van installaties aan de 
geldende normen te beoordelen.  
De hoofdkraan van het gas moet voor alle bewoners bereikbaar zijn.  
Indien dit niet zo is, is één van de mogelijkheden om eventueel op de hoofdtoevoerleiding naar de 
woongelegenheid en op een bereikbare plaats voor de bewoners een bijkomende afsluitkraan 
voorzien.  
 

12.8. Stabiliteit en bouwfysica  
De woning moet:  

 zowel ondergronds, als bovengronds een stevig geheel vormen,  

 vrij zijn van effectieve en zichtbare vochtschade,  

 vrij zijn van huiszwam of kelderzwam,  

 vrij zijn van verweerde of beschadigde vloeren, muren en plafonds,  

 op een degelijke manier afgewerkt zijn.  
De keldermuren en - vloer mogen niet vochtig zijn of onder water staan. De ramen en deuren van een 
woning zorgen voor: de toegankelijkheid, de afsluiting, de verlichting en de verluchting. 
 

12.9. Ramen en deuren zijn:  

 regendicht,  

 winddicht,  

 structureel duurzaam,  

 vrij van gebreken, ook de beglazing,  

 voorzien van dichting aan de aansluiting met wanden en dorpels met aangepaste materialen.  
Scharnieren, sluitwerk en toebehoren moeten degelijk geplaatst en stevig zijn, zodat het openen en 
sluiten van ramen en deuren vlot kan verlopen. 
 

12.10. Trappen, overlopen en borstweringen  
moeten veilig en stabiel zijn. Ze zijn bovendien voorzien van een stevige leuning.  
De trap moet een minimale breedte hebben van 60 cm, hij mag niet te steil zijn en moet voldoende 
vrije hoogte hebben op de looplijn. De vrije hoogte, gemeten loodrecht op de trapneus, moet minimaal 
1,80m zijn.  
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Een ladder wordt niet aanvaard als verbinding tussen twee woonlokalen. 
 

12.11. Toegankelijkheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer  
De woning moet rechtstreeks en veilig toegankelijk zijn vanuit de gemeenschappelijke ruimte of 
vanuit het openbaar domein.  
 
Lage (al dan niet opengaande) ramen moeten vanaf de eerste verdieping beoordeeld worden op hun 
veiligheid.  
Bij opengaande ramen moet de borstwering minstens 80 cm zijn of ze moeten voorzien zijn van een 
balustrade. De balustrade moet stevig bevestigd zijn. 
 
Ook de vaste ramen met een borstwering lager dan 80 cm, zonder veiligheidsglas, worden beter 
voorzien van een balustrade.  
 
Alle toegangen tot de woning moeten op slot kunnen zodat de veiligheid en privacy van de bewoners 
verzekerd is.  
 
De woning dient voorzien te zijn van een aparte afsluitbare brievenbus en een functionerende bel. 
 

12.12. Minimale energetische prestaties  
Vanaf 1 januari 2015 moet het dak of de zoldervloer van elke huurwoning geïsoleerd zijn. Als 
minimumnorm wordt een R-waarde (= hoe goed een isolatiemateriaal de warmte tegenhoudt) 
dakisolatie van 0.75 m2K/W genomen. Dat stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal 
van 3 à 4 cm, naargelang de isolatiewaarde van het gebruikte materiaal. 
Vanaf 2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie op zich aanleiding geven tot een ongeschikt 
verklaring. 
 
Vanaf  2020 moet iedere huurwoning voorzien zijn van dubbele beglazing. Vanaf 2023 kan het 
ontbreken van dubbel op zich aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de huurwoning.  
 

12.13. Brandveiligheid, rookmelders en brandverzekering 
Indien er een brandweerverslag voorhanden is van het  

G gebouw moet dit concluderen dat het gebouw voldoet aan  
 de brandveiligheid.  
 

In eengezinswoningen, appartementen, studio’s, kamers en  
studentenkamers moet elke bouwlaag voorzien zijn van  
minstens één rookmelder.  
Een zolder of een kelder waarin zich een technische  
installatie bevindt of die een directe toegang heeft en  
normaal te betreden is, wordt als bouwlaag beschouwd.  
 

Er gelden geen verplichtingen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.  
De rookmelderverplichtingen gelden niet als de woning beschikt over een branddetectiesysteem dat 
gekeurd en gecertificeerd is door een daartoe erkend organisme. 
 
De huurder is verplicht om het gehuurde goed terug te geven in de staat waarin het zich bevond bij 
intrede. Het is absoluut aangewezen dat de huurder een brandverzekering neemt. Meestal wordt dit 
ook contractueel overeengekomen. Zonder brandverzekering is de kans immers groot dat de huurder 
zelf opdraait voor alle kosten ten gevolge van brand. Met een verzekering komt de verzekerings-
maatschappij tussen in de schadekosten. 
Naast een brandverzekering voor de huidige waarde van het gebouw, is het ook aan te 
raden om een verzekering voor de inboedel af te sluiten. 
 
Opgelet! 
Bij brand is de huurder altijd aansprakelijk, tenzij hij kan bewijzen dat de brand buiten zijn schuld is 
ontstaan. 
De verhuurder kan een brandverzekering voor het gebouw afsluiten met ‘afstand van verhaal’. 
Dit betekent dat de aansprakelijkheid van de huurder mee is verzekerd. Hierdoor moet de 
huurder zelf geen verzekering meer afsluiten (tenzij voor de inboedel). De meerprijs hiervoor kan 
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verrekend worden in de kostenafrekening of is in de huurprijs inbegrepen. Dit wordt ook best 
opgenomen in het contract. 
 

12.14. Omvang. 
Om na te gaan hoeveel personen er precies kunnen wonen, moet het aantal woonlokalen gekend zijn 
en de nettovloeroppervlakte ervan. 
 
Let op!  
Om dit te berekenen worden enkel ruimtes van meer dan 4 m² meegeteld én dan enkel de leefkamers, 
de slaapkamers en de keuken. Andere kamers zoals de berging, de garage, de niet-ingerichte zolder 
en de badkamer tellen in principe niet mee.  
Een leefruimte van minstens 8 m² mét open keuken geldt als 2 woonlokalen.  Onder open keuken 
wordt verstaan: de enige kookruimte die geïntegreerd is de leefruimte. 
Woonlokalen waar het plafond nergens minimaal 2,20 m hoog is, tellen ook niet mee. 
Bij hellende plafonds wordt de nettovloeroppervlakte meegerekend met een vrije hoogte groter dan 
180 cm. 

13. Meldingsplicht van de huurder bij gebreken 
 
Wanneer de huurder gebreken in de woning vaststelt, heeft hij of zij de uitdrukkelijke plicht dit 
aan de verhuurder te melden. Hoe en wanneer dit best gebeurt, vind je verder 
onder punt 14. 
Indien de huurder nalaat om de verhuurder op de hoogte te brengen, kan hij of zij zelf aansprakelijk 
gesteld worden voor de gevolgschade. De verhuurder heeft vervolgens de plicht om de nodige 
herstellingen uit te voeren. 
 
Voor hulp bij het opmaken van een brief kunnen huurders steeds bij de Huurdersbond terecht. 

14. Klachten over de kwaliteit van de huurwoning. Wat nu? 

 
De huurder moet het pand bewonen als een ‘goede huisvader’.  
Dit betekent dat de woning moet verwarmen, verluchten en  
onderhouden worden alsof het zijn eigen woning is. 
 
Onder algemeen onderhoud valt o.a. het beschermen van leidingen  
tegen vorst, het jaarlijks onderhoud van de centrale verwarmings- 
installatie op stookolie of vaste brandstof, het tweejaarlijkse  
onderhoud van gasgeiser of gasinstallatie, …  
Dit wordt best uitgevoerd door een erkend vakman. Zo beschikt de huurder  
over een geldig attest. 
 
Daarnaast moet de huurder zorgen voor de zogenaamde ‘huurherstellingen’. 
Dat zijn de minder grote, vaak voorkomende herstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van de 
woning en die niet te wijten zijn aan overmacht, slijtage of ouderdom. Voorbeelden zijn het vervangen 
van een schakelaar of een zekering, de dichting van een lekkende kraan of het vervangen van een 
batterij in een rookmelder. 
 
De verhuurder moet ervoor zorgen dat de woning in goede staat van onderhoud is als de huurder 
er zijn intrek in neemt. De woning moet voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode en de 
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Gedurende de volledige duur 
van de overeenkomst moet hij ook alle nodige herstellingen uitvoeren om deze goede staat te 
behouden. Zo moet hij ook zorgen voor grote herstelling en onderhoudswerken ten gevolge van 
slijtage of ouderdom. Voorbeelden zijn het vervangen van een verwarmingsketel, onderhoud en 
vervanging deurbel, ... . 
 

In de Woninghuurwet zijn de regels vastgelegd over wie wat moet herstellen. 
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Met de ondertekening van de huurovereenkomst zetten beide partijen een stap die ze niet zomaar 
ongedaan kunnen maken. Goede communicatie leidt meestal tot de snelste oplossing.  
Voor het merendeel van de herstellingen die betrekking hebben op een verbetering van de woning, 
heeft de verhuurder de toestemming van de huurder nodig. De huurder is verplicht dringende 
herstellingen te ondergaan zoals: gebroken waterleidingen, vervangen van dakpannen veroorzaakt 
door noodweer, .... Loutere “verfraaiingswerken”, zoals het vervangen van een nieuwe keuken of 
badkamer  zonder dat dit nodig is, zijn geen dringende herstellingen. 
 

14.1. Stap 1: de huurder moet eerst een lijst maken van de gebreken aan de woning.  
Dat kan aan de hand van deze indicatieve vragenlijst.  Als er op een vraag “ja” wordt geantwoord, 
gaat het om een ernstig gebrek. 

 Buigt het dak door? 

 Ontbreken er dakpannen of liggen er dakpannen los? 

 Is de schouw onstabiel? 

 Zijn er scheuren in de muren? 

 Zakt de vloer door? 

 Is de elektrische installatie onveilig? 

 Is de gasinstallatie onveilig? 

 Is de stookolie-installatie onveilig? 

 Ontbreekt er verwarming in de living? 

 Is de boiler defect? 

 Ontbreekt de mogelijkheid de badkamer te verluchten? 

 Ontbreekt de mogelijkheid de vensters in de living, de keuken of de slaapkamers te openen? 

 Is er opstijgend grondvocht? 

 Regent het binnen? 

 Is er een gevaarlijke trap? 

 Ontbreekt er warm water in de badkamer? 

 Ontbreekt er een bruikbare douche of ligbad? 

 Ontbreekt een bruikbare WC met spoeling in de woning? 

 Zijn er ramen rot? 

 Ontbreekt de mogelijkheid om de hoofdkraan van de water- of gastoevoer af te sluiten? 

 Vreest u voor de brandveiligheid? 

 Ontbreekt de mogelijkheid om de elektriciteit af te sluiten? 

 Ontbreekt de mogelijkheid om uw woning slotvast af te sluiten? 

 Ontbreekt de mogelijkheid de woning voldoende te verluchten? 

 Staat er op meerdere plaatsen schimmel op de muren? 

 Zijn er loszittende delen aan de gevel die slecht zijn bevestigd? 

 Is er ongedierte (vlooien, ratten,...) dat niet zelf kan worden bestreden? 
 
De huurder maakt foto's van de ernstige gebreken die ook worden omschreven in een lijst. 
 

14.2. Stap 2: wie moet welke gebreken wegwerken en de herstellingswerken betalen? 
Het burgerlijk wetboek bepaalt dat de verhuurder de woning in een goede staat van onderhoud moet 
afleveren en de huurder het ongestoord genot van de woning verzekeren. 
De verhuurder moet het gehuurde goed, in alle opzichten, in goede staat van onderhoud aan de 
huurder leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in zodanige staat moet onderhouden dat het 
kan dienen tot het gebruik waartoe het bestemd is. 
 
De huurder moet de woning gebruiken als een goede huisvader en tijdig de maandelijkse huur 
betalen. De huurder moet de woning onderhouden en schoonmaken. 
 
Herstellingen bij de aanvang van de huur zijn ten laste van de verhuurder. 
Over het algemeen zijn onderhoudswerken en kleine herstellingswerken ten laste van de 
huurder.  Enkele kleine voorbeelden zijn: 

 een verstopte gootsteen, 

 een gebroken ruit, 

 de dichting van een lekkende kraan,  

 het schoonhouden van goten en verwijderen van de aanwezige bladeren, 

 het ontkalken van de boiler, 



16 
 

 het vegen van de schoorsteen, 

 het ledigen van de beerput, 

 het vervangen van elektrische zekeringen en schakelaars, 

 het schoonmaken van muren en plafonds 

 het vernietigen van kakkerlakken of ander ongedierte (behalve deze werden vastgesteld in 
een plaatsbeschrijving voor aanvang van het huurcontract), 

 het reinigen van kelders op het einde van het huurcontract. 
 
Ook herstellingen die nodig zijn na een foutief gebruik van de woning of van een toestel zijn 
ten laste van de huurder.  
Het is van belang dat de huurder de woning en de toestellen goed onderhoudt. Zo moet de huurder de 
centrale verwarmingsinstallatie op gas tweejaarlijks laten onderhouden en controleren door een 
vakman. Voor een centrale verwarmingsinstallatie op stookolie is dat jaarlijks. Indien de vakman 
vaststelt dat de installatie niet meer voldoet dan geeft hij hiervan een attest af. De huurder kan dan 
aan de hand van dit attest de verhuurder verwittigen dat eventueel aanpassingswerken noodzakelijk 
zijn. 
 
Herstellingen die nodig zijn door slijtage, ouderdom of overmacht zijn ten laste van de verhuurder, 
hiervoor moet de huurder nooit instaan. 
 
Bij betwisting is de vrederechter bevoegd. Hierover verder in de brochure meer. 
 

14.3. Stap 3: de huurder verwittigt de verhuurder van de gebreken in de woning. 
De huurder heeft de verplichting om de eigenaar te verwittigen in geval van problemen. Bijvoorbeeld 
als een dakgoot dreigt neer te storten of als er vochtproblemen in het gebouw ontstaan. Als hij dit niet 
doet, wordt hij verantwoordelijk gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit. 
Als een huurder zeker wil zijn dat de verhuurder de vraag of de klacht goed ontvangt, dan stuurt hij of 
zij best een aangetekende brief. Een woonloket kan een modelbrief ter beschikking stellen.  
Bij deze brief wordt een lijst gevoegd van de ernstige gebreken en de niet ernstige gebreken en wie 
voor elk gebrek volgens de huurder verantwoordelijk is.  
Als de huurder zelf moet instaan voor de herstellingen, vraagt hij of zij de toestemming om de  nodige 
werken uit de voeren.  
Als de verhuurder verantwoordelijk is, vraagt de huurder aan de verhuurder om de herstelling uit te 
voeren. 
 

14.4. Stap 4: onderneem stappen als de verhuurder niets doet aan de gebreken die de 
huurder heeft  gemeld en waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is 

Wat als problemen, na herhaaldelijk aandringen, eerst mondeling en daarna schriftelijk, niet worden 
opgelost?  
Er kan een woningonderzoek worden aangevraagd bij het Woonloket .  De huisvestingsambtenaar 
komt ter plaatse kijken en zal de situatie nakijken.  
Nadien  wordt de aanvraag doorgestuurd naar Wonen Vlaanderen en komt  er een technisch 
onderzoeker langs om te inspecteren of de woning voldoet aan de eisen van stabiliteit, gezondheid en 
veiligheid. 
Bij het woningonderzoek geeft de inspecteur van Wonen Vlaanderen strafpunten aan de gebreken. Hij 
doet dit aan de hand van een technisch verslag. Het aantal strafpunten is afhankelijk van het soort 
problemen en de ernst ervan. Om in regel te zijn met kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode mag 
de woning in totaal niet meer dan 15 strafpunten  behalen.  
 
De inspecteurs van Wonen Vlaanderen controleren de woning op o.a.: 

 risico’s op CO vergiftiging,  

 risico’s op elektrocutie, 

 vochtschade, 

 stabiliteit van de dragende structuren, 

 veiligheid van de technische installaties, 

 voldoende mogelijkheid tot verluchten, 

 dakisolatie, 

 dubbele beglazing, 

 … 
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Na het onderzoek wordt het technisch verslag van het onderzoek samen met een advies naar de 
burgemeester gestuurd. Als de woning 15 strafpunten of meer scoort kan ze ongeschikt en/of 
onbewoonbaar verklaard worden. De eigenaar en de huurder worden op de hoogte gesteld van het 
resultaat en krijgen de kans op hun mening te uiten in een hoorzitting of in een schrijven. 
Belangrijk: de eigenaar krijgt voldoende tijd om de problemen aan te pakken en weg te werken, 
gebeurt dit niet dan kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. De woning 
wordt overbewoond verklaard als er te veel mensen op een te kleine oppervlakte wonen. 
 

 Ongeschikt: de woning voldoet niet aan de basisvereisten van stabiliteit, veiligheid of comfort 
en scoort minstens 15 strafpunten op het technisch verslag van het woningonderzoek. 

 Onbewoonbaar: de bewoning houdt een ernstig veiligheids- en/of gezondheidsrisico in, 
ongeacht het aantal strafpunten. 

 Overbewoond: hoeveel mensen er in een woning mogen wonen, wordt bepaald door de 
“bezettingsnorm”: hierbij wordt rekening gehouden met het aantal woonlokalen (leefkamer, 
keuken en slaapkamers). We spreken van overbewoning wanneer het aantal bewoners van 
de woning zo groot is dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico ontstaat. 
Niet alle woningen waarvan de woningbezettingsnorm overschreden is, zijn dus overbewoond. 
Als vuistregel wordt er van uitgegaan dat als er meer dan dubbel zoveel mensen wonen dan 
toegelaten, een woning overbewoond is. 

 
14.5. Stap 5: onderneem actie als jouw gemeente geen onderzoek laat uitvoeren of 

wanneer je het niet eens bent met de vaststellingen 
Als de gemeente een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring heeft opgestart en een 
woningonderzoek laat uitvoeren, kan het enkele maanden duren voor er een uitspraak volgt. 
 
Als de gemeente geen onderzoek laat uitvoeren, of de betrokkenen zijn het na de uitspraak niet eens 
met de vaststellingen, dan kunnen ze terecht bij Wonen Vlaanderen. 

15. Bij acuut gevaar. 
 
Bij acuut gevaar zoals bv. een woningbrand kan de burgemeester snel reageren door een woning op 
eigen initiatief onbewoonbaar verklaren. Dit kan op basis op art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet. 
 
De burgemeester kan bepaalde maatregelen opleggen zoals een tijdelijk woonverbod, de ontruiming 
van de woning, het uitvoeren van herstellingen (desnoods laat de gemeente die uitvoeren op kosten 
van de eigenaar). 
In zijn besluit kan de burgemeester opleggen binnen welke termijn de werken moeten uitgevoerd 
worden.  De gemeente kan ook de nodige werken uitvoeren op kosten van de eigenaard. Er wordt 
eveneens in vastgelegd of/en wanneer de bewoners de woning moeten verlaten.  
 
Als de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt in het beluit van de burgemeester, 
komt ze terecht op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Deze inventaris wordt 
beheerd door Wonen Vlaanderen.  
De woningen die op de inventaris ongeschikt/onbewoonbaar en/of verwaarloosd voorkomen worden 
na  zes opeenvolgende inventarisatie heffingsplichtig, na 12 maanden inventarisatie en op elke 
verjaardag van de inventarisatiedatum moeten er opnieuw gemeentelijke belastingen worden betaald.  
 
Het verder verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan 
ook verplicht worden om een deel van de verhuiskosten van de huurder te betalen of tussen te komen 
in de huurprijs van de nieuwe woning. 
Pas na het opheffen van de ongeschiktheid- en of onbewoonbaarheid door middel van het afleveren 
van een conformiteitsattest ( de woning is terug conform de Vlaamse Wooncode) mag de bewoning 
verder gezet worden.  
Als een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard kan de huurder bij een verhuis naar een 
aangepaste woning een huursubsidie krijgen.  Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden rond het 
inkomen, de woning die wordt verlaten en rond de nieuwe woning aan verbonden. En er is een 
eigendomsvoorwaarde. 
 

https://www.wonenvlaanderen.be/termen#ongeschikt
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Enkel wie verhuist of binnenkort verhuist, komt in aanmerking. En wie een huursubsidie aanvraagt, 
moet zich verplicht ook inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale 
huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar de aanvrager woont. Dit 
moet ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie of ten laatste 6 maanden na de 
aanvang van het nieuwe huurcontract, in het geval dat de huursubsidie voor de start van het 
huurcontract aangevraagd werd. 
Uitzondering: als er een inwonend gezinslid ouder is dan 65 jaar of een handicap heeft, moet men 
zich niet inschrijven bij een SHM. 

16. Gemeentelijke belasting voor ongeschikte en/of 

onbewoonbare woningen en gebouwen. 
 
Door een heffing kan de gemeente mee helpen sturen om deze woningen en gebouwen terug 
bruikbaar te maken en beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen of gebouwen te 
verhogen.  
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning gedurende zes 
opeenvolgende maanden opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en 
onbewoonbare woningen. 
 
Zolang de woning niet uit de gewestelijk inventaris is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd bij elke 
nieuwe verjaring van de inventarisatie: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van 
twaalf maanden vanaf de opnamedatum. 
 
De belasting bedraagt: 

 1.000 euro voor een woning  
Deze basisbelasting is verschuldigd na de eerste 6 maanden registratie in de gewestelijk inventaris 
van ongeschikte en onbewoonbare woningen. 
 
Indien de woning een eerste termijn van twaalf maanden in het register staat, bedraagt de 
belasting: 

 1.500 euro voor een woning. 
Indien de woning een tweede termijn van twaalf maanden in het register staat, bedraagt de 
belasting: 

 3.000 euro voor een woning. 
Indien de woning een derde of langere opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het register 
staat, bedraagt de belasting: 

 6.000 euro voor een woning. 
 
In enkele gevallen kan de houder van een zakelijkrecht  van de woning vrijgesteld worden van 
betaling van de heffing. 
Van de heffing op verwaarlozing zijn vrijgesteld:  
 

 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van de 
ongeschikte on bewoonbare woning met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor 
het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht.  

 
Een vrijstelling wordt verleend indien de woning of de kamer: 

 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan;  

 geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning/omgevings-
vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;  

 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 
vrijstelling slechts geldt tot twee jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;  

 onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling of 
betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise 
in het kader van een gerechtelijke procedure,  met dien verstande dat deze vrijstelling slechts 
geldt tot één jaar na het aflopen van de verzegeling of het betredingsverbod.  
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 gerenoveerd wordt, als: 
o het gaat om handelingen die stedebouwkundig gezien vergunningsplichtig zijn en een 

niet vervallen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor 
stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden kan voorgelegd worden; 

o het niet gaat om vergunningsplichtige handelingen en er een renovatienota wordt 
voorgelegd.  

Op voorwaarde dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van twee jaar en 
slechte éénmalig aan dezelfde houder van het zakelijk recht kan worden toegekend. 
Enkel sloop gevolgd door vervangingsbouw kan leiden tot een vrijstelling. 

17. Conformiteitsattest: een woning voldoet aan de 

kwaliteitsnormen. 

 
Eigenaar-verhuurder kunnen bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit 
blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. 
 
Het attest is geen verplichting maar het toont aan potentiële huurders dat de woning niet ongeschikt of 
onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal 
toegelaten bewoners vermeld. 
 
Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij: 
 

 de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek 
door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis 
van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico 

 er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden 

 de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld 

 er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat. 
 
Een conformiteitsattest wordt aangevraagd bij de gemeente: 

 voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats 
gevestigd is 

 voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn. 
 
De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van de 
huisvestingsambtenaar. 
 
Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, 
kan de aanvrager binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van 
Wonen-Vlaanderen. 
 
Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of 
bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor. 
 
De gemeenteraad stelde in een belastingreglement de vergoeding voor een conformiteitsattest vast: 

 62,50 euro voor een zelfstandige woning  

 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum 
van 1.250 euro per gebouw. 

18. Leegstand en verwaarlozing 
Een woning is leegstaand wanneer die gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende 

maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of de volgende functies die 
een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengen: een woning boven een 
winkel, zonder aparte toegang die de functie heeft van stockeerruimte voor die winkel of praktijken van 
vrije beroepen. 
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Een gebouw is leegstaand wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten minste 
twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen die deel 
uitmaken van het gebouw.  
 
Verwaarloosde woningen of gebouwen en in aanbouw zijnde gebouwen zijn verwaarloosd wanneer  
uiterlijke gebreken worden vastgesteld aan : 

 daken (staat van de bedekking, het dakgebinte, de dakranden, de goten, 
regenwaterafvoerbuizen en schoorstenen),  

 gevels (metselwerk, gevelbepleistering, gevelbekledingen, oneigenlijk 
gevelafwerkingen en diverse gevelelementen),  

 buitenschrijnwerk, 

 de toegang of het terrein rondom het gebouw. 
 
Een verwaarloosd terrein is elk bebouwd of onbebouwd perceel dat ofwel: 

 Overwoekerd is door begroeiing, 

 Waar zwerfvuil aanwezig is, 

 Waar verhardingen opgebroken zijn. 
 
Woningen die opgenomen zijn in de gemeentelijke inventaris voor leegstaande woningen en 
gebouwen en/of in de gemeentelijke inventaris voor verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen 
zijn onderhevig aan een heffing. 
De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning, gebouw of terrein 
gedurende zes opeenvolgende maanden opgenomen is in de gemeentelijke inventarissen. Zolang de 
woning niet uit de inventaris is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd bij elke nieuwe verjaring van 
de inventarisatie: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf 
de opnamedatum. 

19. Huurgeschil. 

 
Tussen de huurder en verhuurder kan er wel eens een onenigheid ontstaan. Meestal is achterstallige 
huur de aanleiding van zo'n conflict.  Bij een huurgeschil wordt er best eerst samen naar een 
oplossing gezocht en hiervoor zijn er een aantal spelregels. 
 

Huurder en verhuurder proberen de zaak uit te praten om zo een 
oplossing te vinden waarover beide partijen het eens zijn. Ze spreken 
best rustig, luisteren naar de ander en hebben begrip voor zijn of haar 
standpunt, ze laten het verleden rusten. Ze stellen geen onredelijke 
eisen.  
 
Indien er toch geen of onvoldoende reactie is van de andere partij, 
schrijf men best een brief: 

 Wordt best aangetekend verstuurd of 

 afgegeven aan de andere partij met een bewijs van ontvangst  
en eventueel ook voor akkoord. 

 
Zorg ervoor dat volgende zaken altijd op papier staan:  

 datum van de brief, 

 naam van de huurder en verhuurder, 

 adresgegevens van het pand, 

 concrete afspraak, melding of probleem, 
Houd steeds een kopie van de brief en het bewijs van de aangetekende zending bij! 
 
Als dat niets oplevert, kan er een verzoeningsprocedure gestart worden bij het vredegerecht. Deze 
procedure is gratis en het is niet nodig om er een advocaat voor in te schakelen. De partijen kunnen 
de procedure mondeling aanvragen op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de 
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gehuurde woning gelegen is. Daarna zullen de huurder en de verhuurder met een brief worden 
opgeroepen om voor de vrederechter te verschijnen.  
 
Als de verzoening lukt, wordt het akkoord van de partijen vastgelegd in een proces-verbaal, dat 
dezelfde waarde heeft als een vonnis. 
 
Als een verzoeningsprocedure niets heeft opgeleverd of als een van de partijen niet verschenen is, zit 
er niets anders op dan een gerechtelijke procedure te starten. 
 
Voor juridisch advies over de huurwet kan iedereen terecht bij een advocaat. 
 
De notaris kan informeren en onpartijdig adviseren. Een eerste oriëntatiegesprek zal meestal gratis 
zijn. 
 
De Huurderbond verdedigt de belangen van de huurders.  
Zij geven juridisch advies rond huren en wonen aan alle private en sociale huurders en kandidaat-
huurders. De Huurdersbond wijst de huurder op zijn rechten en plichten. Hij verleent een volwaardige 
rechtshulp waaronder het opstellen van brieven en verzoeken. 
De Huurdersbond kan niet optreden voor de rechtbank aangezien dit wettelijk voorbehouden is aan 
advocaten. Voor handelshuur of pacht kan men niet terecht bij een huurdersbond. Ook aan 
verhuurders wordt geen huuradvies gegeven. 
De Huurdersbond is ook een ledenorganisatie die opkomt voor de belangen van huurders. In ruil voor 
een lidgeld kan men een jaar lang beroep doen op juridisch advies en ontvangt men het 
Huurdersblad.  
De gemeente Brecht sloot samen enkele andere gemeentes een gezamenlijk abonnement af 
waardoor huurders met hun vragen gratis terecht kunnen bij de Huurdersbond. Aan het woonloket 
krijgt de huurder een doorverwijsbrief mee om af te geven bij de afspraak met de Huurdersbond. 
 
De Verenigde Eigenaars (voorheen het Algemeen Eigenaarssyndicaat en het Koninklijk Algemeen 
Eigenaarsverbond) is een onafhankelijke belangengroep van en voor eigenaars. De Verenigde 
Eigenaars richt zich naar eigenaars die hun eigendom zelf bewonen, verhuurders van woningen, 
garages, handels- of bedrijfspanden, landbouw- of recreatieve eigendommen, eigenaars van 
bebouwde of onbebouwde panden, mede-eigenaars en de patrimoniale vennootschappen. 
De Verenigde Eigenaars is ook een ledenorganisatie die opkomt voor de belangen van eigenaars. In 
ruil voor een lidgeld kan men een jaar lang beroep doen op juridisch advies en ontvangt men het 
ledenblad. 

20. Verhuren via een Sociaal VerhuurKantoor (SVK) 
 
Naast de zekerheden die een verhuurder al geniet via de woninghuurwet, biedt een SVK nog tal van 
andere voordelen: 
 

 Huurgarantie   
Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het 
SVK garandeert de verhuurder maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het 
huurcontract. 

 Renovatiepremies 
Als de verhuurder de woning wil verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een 
SVK, kunt u aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en/of de Vlaamse 
verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) en/of de sociale dakisolatiepremie. 

 Fiscaal voordeel 
Onder bepaalde voorwaarden geniet de verhuurder in de personenbelasting van de Vlaamse 
belastingvermindering, voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning die verhuurd wordt 
via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Dat voordeel bedraagt maximaal 9 keer 5% van de 
gemaakte renovatiekosten, op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. 
Voor de exacte bepalingen en bedragen kan de verhuurder terecht bij SVK Het SaS. 

 Onderhoud van de woning 

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/huren_en_verhuren/geschillen#a1
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Aangezien het SVK de huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om de 
woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale 
slijtage) terug te geven. 

 Professionele partner 
SVK Het SaS is een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren 
van woningen. Het SVK neemt het beheer van de woning over en volgt alle administratieve 
taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken 
plaatsbeschrijving, ..). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder. 

 Gunstige regeling in de personenbelasting 
Vroeger werd de verhuurder voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten: 
dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, wordt de eigenaar bij 
verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen. 

 Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing 
Als een eigenaar verhuurt aan een SVK komt deze in aanmerking voor een verlaagd tarief op 
de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. DE eigenaar-verhuurder heeft 
daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting. 

 Geen risico op een leegstandsheffing 
Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK  
ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de  
woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een  
nieuwe huurder. Daardoor wordt langdurige leegstand en  
de bijhorende leegstandsheffing vermeden. 

 Geen gerechtelijke procedures 
Het SVK is de huurder van de woningen is dus ook  
verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. De  
eigenaar heeft geen rechtstreeks contact met de  
onderhuurder, waardoor deze ook geen risico loopt op  
langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt  
volledig ten laste van het SVK. 

 
In een eerste vrijblijvende gesprek zal het SVK haar werking uitgebreid toelichten en vragen naar de 
algemene kenmerken van de woning (o.a. ligging, vloeroppervlakte, aantal slaapkamers …).  
 
Tijdens een woningcontrole gaat Wonen Vlaanderen na of de woning voldoet aan de geldende 
kwaliteitsnormen. Ze reikt dan een conformiteitsattest uit. Dit is noodzakelijk voor de verhuur van de 
woning via het SVK. 
Voldoet de woning niet aan de geldende kwaliteitsnormen? Dan zal het SVK adviseren om enkele 
verbeterings- en/of renovatiewerken uit te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen, zoals het plaatsen 
van een aarding of het voorzien van bijkomende verluchting, of uitgebreide renovatiewerken zijn. 
Zo’n renovatiewerken komen vaak in aanmerking voor belastingvermindering (renovatiepremie) en/of 
de Vlaamse Verbeterpremie en/of een sociale dakisolatiepremie. 
 
De uiteindelijke huurprijs wordt onderhandeld tussen de verhuurder en het SVK. Er zijn geen 
wettelijke bepalingen over de huurprijs die een SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK houdt rekening 
met de staat en het comfort van de woning, de ligging, de grootte … Die huurprijs ligt onder de 
gemiddelde huurprijs op de privé-markt maar hiertegenover staan wel flink wat voordelen. 
 
Het SVK brengt alles in orde: zij stellen het huurcontract op, zorgen voor de plaatsbeschrijving en 
laten het contract tijdig registreren. 
De eigenaar-verhuurder kan de onderhuurders niet zelf kiezen: eens het huurcontract met het SVK is 
afgesloten, heeft de eigenaar-verhuurder geen zicht meer op wie de onderhuurders zijn, dat is de job 
van het SVK.  In ieder geval, de woning moet na 9 jaar in dezelfde staat terug afgeleverd. 

21. Premies voor het huren van een woning 
 
Wonen-Vlaanderen biedt een premie voor: 
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 het verhuizen van een ongeschikte woning naar een geschikte huurwoning (de Vlaamse 
tegemoetkoming in de huurprijs, ook de Vlaamse huursubsidie genoemd) 

 het huren van een woning wanneer u op een wachtlijst staat voor een sociale woning (de 
Vlaamse huurpremie)  

21.1. Vlaamse huursubsidie 

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie? 

 Wie verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte 
woning, of 

 wie verhuist van een woning die onaangepast is aan jouw leeftijd of handicap naar een 
aangepaste woning, of 

 wie verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of 

 wie dakloos was en verhuist naar een geschikte woning.  
 

Drie jaar voor de aanvraag bezit de huurder geen eigen woning in volle eigendom of vruchtgebruik. 
Let op: bij een verhuis omdat de woning onaangepast is, mag de aanvrager tien jaar voor de aanvraag 
geen woning bezitten. 
Er zijn echter wel uitzonderingen. Wie in die drie of tien jaar wel een woning bezat, kan toch nog voor 
een huursubsidie in aanmerking komen als: 

 de woning is of binnenkort wordt gesloopt of onteigend, of door een wettelijke regeling of 
rechterlijke beslissing de woning niet meer beschikbaar is, of 

 er verhuisd wordt omdat de eigen woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en ze ten 
laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken is of een nieuwe bestemming 
gegeven. 

 
Het netto gezinsinkomen is in 2017 maximaal 17.500 euro, vermeerderd met 1.570 euro per persoon 
ten laste. Wie drie jaar geleden meer verdiende dan 17.500 euro, maar nu niet meer, kan een recenter 
aanslagbiljet indienen als bewijs. 

 
De woning die de huurder verlaat, moet voldoen aan één van deze voorwaarden:  

 de woning ligt in het Vlaamse Gewest en blijkt na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te 
klein voor het aantal bewoners, of 

 het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, zoals 
bijvoorbeeld een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of 
veiligheidsrisico vastgesteld, of 

 de woning ligt op een vergunde camping die al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats was, of 

 de woning is gesloopt. 

 De aanvrager is minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt én de woning ligt in het Vlaamse 
Gewest én is niet aangepast aan de fysieke toestand. 

 
Belangrijk: voor wie verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK), of voor wie 
dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, gelden er geen voorwaarden voor de 
woning die men verlaat. 

 
De nieuwe woning  

 moet in het Vlaamse gewest liggen, en mag geen kamer of (gesubsidieerde) sociale 
huurwoning zijn. 

 mag niet onveilig en ongezond zijn, mag geen ernstige gebreken hebben, en ze moet 
aangepast zijn aan de grootte van jouw gezin. 

 Moet voor de huurder die op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt is, 
aangepast zijn aan de fysieke toestand.  

 
De huurprijs van de nieuwe woning mag niet hoger zijn dan 590 euro. Daar mag men 73,75 euro 
bijtellen per persoon ten laste (tot maximaal vier personen ten laste). 
Let op: hier telt alleen de huurprijs van de woning, zonder de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld 
huur van een garage, verbruik van gas en elektriciteit of onderhoud van gemeenschappelijke delen. 
Eventuele extra-kosten moeten apart in het huurcontract staan. 

 

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-wanneer-u-verhuist-van-een-ongeschikte-naar-een-geschikte-huurwoning
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-wanneer-u-verhuist-van-een-ongeschikte-naar-een-geschikte-huurwoning
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-wanneer-u-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-wanneer-u-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning
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Meestal moet de aanvrager ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale 
huisvestingsmaatschappij in de gemeente van de woning waarvoor de huursubsidie wordt 

aangevraagd. Na de aanvraag heeft de huurder hiervoor nog zes maanden tijd. Als men pas na de 

aanvraag verhuist, lopen de zes maanden vanaf het begin van het huurcontract. 
Als de huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt is, en verhuist van 
een woning die niet aangepast is aan zijn/haar fysieke mogelijkheden naar een woning die wel 
aangepast is, hoeft deze ook niet ingeschreven te zijn.  
Wie verhuist naar een assistentiewoning, hoeft eveneens niet ingeschreven te zijn. 

 
Het maandelijkse bedrag dat  de huurder krijgt is 1/3 van de huurprijs van de woning, er is een 
maximum van toelage die jaarlijks wordt geïndexeerd. 
 
Bovenop de huursubsidie krijg de huurder bij verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die 
bedraagt driemaal de maandelijkse huursubsidie.  Wie dakloos was, en daardoor al een 
installatiepremie kreeg van het OCMW, kan je geen installatiepremie meer krijgen. 
 
Je doet de aanvraag als je verhuist. Je hebt daarvoor wel wat tijd maar niet langer dan 9 maanden 
voor je naar de nieuwe huurwoning trekt, en niet langer dan 9 maanden na de startdatum van de 
nieuwe huurcontract. 
Maar let op: als de huurder een woning verlaat omdat ze ongeschikt of te klein is, doet best tijdig de 
aanvraag VOOR hij/zij verhuist naar de nieuwe woning. De woning moet immers eerst technisch 
gecontroleerd worden door een woninginspecteur van Wonen Antwerpen. Geen controle betekent ook 
geen huursubsidie. 
De aanvraag gebeurt met een aanvraagformulier dat kan worden gedownload van de website van 
Wonen Vlaanderen. Voor hulp kunnen aanvragers terecht bij het woonloket of het OCMW. 

21.2. Vlaamse huurpremie 

Wie wacht op een op een sociale huurwoning kan een huurpremie krijgen.  
Er gelden wel vier belangrijke voorwaarden: 

 De aanvrager huurt een conforme woning als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest, en 

 de huurprijs van die woning mag niet hoger zijn dan 590 euro, plus 73,75 per persoon ten 
laste, en 

 de aanvrager staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale 
huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is Brecht, en  

 het netto gezinsinkomen is niet hoger dan 17.500 euro, met nog 1.570 euro extra per persoon 

ten laste. 
 
De huurpremie is niet voor personen: 

 die al in een sociale woning wonen, 

 die een woning huren van een familielid tot en met de tweede graad (ouders, grootouders, 
broer of zus) dat op hetzelfde adres woont, 

 die meer verdienen dan het toegestane maximum , 

 die een hogere huurprijs betalen dan het toegestane maximum 
 van wie de huurpremie werd stopgezet. 

 
De huurpremie hangt af van de huurprijs van de woning en de grootte van het gezin. Het bedrag dat 
de aanvrager krijgt is 1/3 van de huurprijs van de woning, er is een maximumtoelage vastgelegd. De 
huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari. 
 
De huurpremie wordt stopgezet als de aanvrager: 

 in een sociale woning gaat wonen; 

 wordt geschrapt uit de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij; 

 een aangeboden sociale woning weigert; 

 een eigen woning of bouwgrond verwerft; 

 verhuist en zich niet binnen drie maanden opnieuw inschrijft bij een sociale  
huisvestingsmaatschappij in de nieuwe gemeente. 

Let op: er mag geen onderbreking in de inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij zijn! 
 
De huurpremie wordt opgeschort als: 
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 het netto gezinsinkomen hoger wordt dan de maximumgrens; 

 de huurprijs van de woning hoger is dan de maximumhuurprijs, volgens de grootte van het 
gezin; 

 de aanvrager verhuist naar een andere woning. 
Wanneer de huurpremie is opgeschort, kan ze opnieuw verkregen worden als de aanvrager weer aan 
de voorwaarden voldoet. 

21.3. Tussenkomst huurwaarborg 

In bepaalde gevallen kan het OCMW ook tussenkomen bij de betaling van de waarborg die je als 

huurder moet betalen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw inkomen, de huurprijs, eventuele 
schuldenlast etc. Hiervoor gelden geen vaste criteria: iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld 
aan de hand van een sociaal onderzoek. Je neemt dus best contact op met het OCMW. 

21.4. Lagere huurprijs door vermindering van de onroerende voorheffing 

Een huurder kan een aanvraag doen voor vermindering van onroerende voorheffing voor 
kinderbijslaggerechtigde kinderen en voor een gehandicapt persoon. 
Er wordt een vermindering toegekend in de vorm van een forfaitair bedrag per 
kinderbijslaggerechtigd kind, als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

 in het gezin zijn er op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderbijslaggerechtigde 
kinderen; 

 de kinderen moeten op 1 januari van het aanslagjaar volgens het bevolkingsregister hun 
domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd. 

 Een gehandicapt kind wordt voor de berekening van de gelijkgesteld met 2 kinderen, als op 1 
januari van het aanslagjaar aan de volgende twee voorwaarden voldaan is: 

 het kind beschikt over een algemeen attest van de FOD Sociale Zaken waaruit blijkt dat het in 
totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal, of een invaliditeit van minstens 
66%; 

 het kind heeft volgens het bevolkingsregister zijn domicilie in de woning waarvoor de 
vermindering wordt gevraagd. 

 
Een gehandicapte persoon moet op één januari van het aanslagjaar onder één van de volgende drie 
categorieën vallen: 

 ofwel een invaliditeit van minstens 66% 

 ofwel een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder 

 ofwel een vermindering van zelfredzaamheid van minimaal 9 punten 
De invaliditeit moet bovendien het gevolg zijn van feiten die overkomen en vastgesteld zijn vóór de 
leeftijd van 65 jaar. 
De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een gehandicapte persoon op 1 januari van 
het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister. 
Voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de vermindering wordt een gehandicapt persoon 
gelijkgesteld met twee kinderen. 
 
De vermindering zal toegekend worden aan de eigenaar (verhuurder) maar de vermindering wordt 
door de wetgever toegekend in functie van de bewoner (huurder) van het onroerend goed. De 
verhuurder moet de vermindering verrekenen met de maandelijkse huurprijs of uitbetalen aan de 
huurder. Ook als de huurder de woning inmiddels heeft verlaten, blijft hij/zij recht hebben op de 
vermindering. 
 
Een huurder die meent voor in aanmerking te komen voor een vermindering, moet hiervoor eenmalig 
een meldingsformulier invullen en terugsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. Zodra de 
gegevens van de huurder bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, zal de vermindering jaarlijks 
onderzocht worden, ook als de huurder zou verhuizen. Als een vermindering voor de huurder 
toegekend wordt op het aanslagbiljet van de eigenaar, ontvangt de huurder een brief zodat hij/zij weet 
dat de vermindering is toegekend en hoeveel die bedraagt. 

21.5. Sociale huurwoning 

Bij  sociale huisvestingsmaatschapijen SHM De Voorkempen en SHM De Ideale Woning kan een 
kandidaat - huurder onder bepaalde voorwaarden een sociale huurwoning huren. 
De kandidaat huurders moeten wel voldaan aan een aantal voorwaarden: 
 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Huren-van-een-sociale-woning
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 18 jaar of ouder zijn; 

 het netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug is begrensd; 

 geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het 
binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving. 

 alle gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren. 

 wie uit een land buiten de Europese Unie komt en nog geen 12 maanden in België woont, 
moet verplicht een inburgeringstraject volgen. 

 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
 
Na de inschrijving kom de kandidaat huurder op een wachtlijst. Afhankelijk van de situatie en het 
aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren 
De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in 
sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels. 
 
Wie langs gaat bij een SHM, neemt  best volgende documenten mee: 

 identiteitskaart 

 aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug 

 documenten van leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW 

 een attest van de samenstelling van het gezin (verkrijgbaar bij de bevolkingsdienst van onze 
gemeente) 

 als een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling 
die de invaliditeitsuitkering betaalt. 

 eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van 
de huidige woning. 

 indien van toepassing, een attest dat aantoont dat de gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, 
Nederlands spreken of aan het leren zijn. 

 indien van toepassing, een attest dat aantoont dat een inburgeringstraject gevolgd is. 
 
De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale 
verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van: 

 het inkomen 

 de waarde van de woning 

 en de gezinsgrootte. 
 
Sociaal verhuurkantoor SVK Het SaS huurt kwaliteitsvolle woningen en appartementen op de 
private huurmarkt en verhuurt die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met 
een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen. 
Wie een woning huurt bij een SVK kan ook in aanmerking komen voor een huursubsidie. 
 
Een kandidaat huurder moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 18 jaar of ouder zijn 

 het netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug is begrensd; 
Kandidaat huurders kunnen zich ook inschrijven als: 

o Het  netto gezinsinkomen van 3 jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar 
sindsdien veel lager is 

o 3 jaar geleden geen inkomen had maar het jaar erna wel 
o geen inkomen had tussen 3 jaar terug en vandaag 

 geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het 
binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving. 

 de gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren. 

 wie uit een land buiten de Europese Unie komt en nog geen 12 maanden in België woont, 
moet verplicht een inburgeringstraject volgen. 

 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
 
Na de inschrijving komt de kandidaat huurder op een wachtlijst. Afhankelijk van de situatie en het 
aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren.  
 
De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde 
van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol. 
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Wie langs gaat bij SVK Het SaS, neemt best volgende documenten mee: 

 identiteitskaart 

 aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug 

 documenten van leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW 

 een attest van de samenstelling van het gezin (verkrijgbaar bij de bevolkingsdienst van onze 
gemeente) 

 voor een gezinslid dat een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de 
instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt. 

 eventueel een attest over onteigening, ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van de 
huidige woning. 

 indien van toepassing, een attest dat alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands 
spreken of aan het leren zijn. 

 indien van toepassing, een attest dat aantoont dat een inburgeringstraject gevolgd is. 
 
Als een kandidaat huurder akkoord gaat met de woning die wordt aangeboden, sluit deze een 
standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Een vaste huurprijs die niet afhangt van het 
inkomen wordt betaald aan het SVK. 
 
Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te 
verkrijgen. De sociale huurder betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar 
betaalt. Het SVK helpt ook om een huursubsidie aan te vragen. 

22. Hulp en info. 
 

22.1. Eigenaarsbond 
De eigenaarsbond verdedigt de belangen van eigenaar-verhuurder. 
 
Otto Veniusstraat 28, 2000 Antwerpen 
03 232 26 06 
www.eigenaarsbond.be  
 

22.2. Huurdersbond 
De Huurderbond verdedigt de belangen van de huurders, zowel private als sociale huurders en zij 
kunnen er terecht voor gespecialiseerd juridisch huuradvies. Hiervoor vraagt de Huurdersbond 17 
euro, via het woonloket van Brecht kan dit gratis. 
 
Langstraat 102, 2140 Borgerhout 
03 272 27 42 
www.huurdersbond.be  
 

22.3. Registratiekantoor voor de gemeente Brecht 
Openingsuren 8 uur tot 12 uur. 
 
Italiëlei 4 bus 3,2000 Antwerpen 
0257/557 70 (9 tot 12 uur) 
rzsj.registratie.antwerpen2@minfin.fed.be 
 

22.4. Wonen Antwerpen 
Wonen-Vlaanderen bevordert kwaliteitsvol, woonzeker en betaalbaar wonen als grondrecht voor alle 
inwoners van Vlaanderen in het bijzonder de meest kwetsbaren. Ze bouwen we mee aan een 
duurzame en goed werkende woningmarkt. 
 
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54, 2018 Antwerpen 
03 224 61 16 
www.wonenvlaanderen.be 
wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be  
 

http://www.eigenaarsbond.be/
http://www.huurdersbond.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
mailto:wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be
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22.5. Vredegerecht 
De vrederechter is de rechter die het dichtst bij de burger staat. Hij houdt zich bezig met alle 
problemen in verband met het gezinsleven, buurtbewoners en buren, de woning of zaken die ons 

nauw aan het hart liggen. Het vredegerecht is een burgerlijk gerecht: er worden dus geen 
strafzaken behandeld. 
Bij huur- en appartementsgeschillen is de vrederechter bevoegd van de plaats waar het gehuurde 
onroerend goed of appartement ligt.  
 
Vredegerecht Brasschaat 
Hemelakkers 65-67, 2930 Brasschaat 
03 651 67 25  
www.justitie.belgium.be 
vred.brasschaat@just.fgov.be 
 

22.6. Woonloket 
Het woonloket helpt iedere burger gratis verder die vragen heeft over huren en verhuren, sociaal 
huren of lenen, premies en andere voordelen, wonen voor ouderen enzoverder. Het woonloket zal 
minstens een interessante informatiefolder bezorgen en zal vertellen waar en hoe burgers meer 
antwoorden op hun vraag kan vinden. 
Voor sommige vragen kan er via het woonloket gratis beroep worden gedaan op gespecialiseerde 
diensten.  
 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht 
03 660 25 50 
anya.hoefnagels@brecht.be 
 

22.7. OCMW Brecht 
Het OCMW biedt aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in 
staat stelt om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
OCMW Brecht werkt nauw samen met SVK Het SaS. Je kan bij OCMW Brecht terecht voor alle 
informatie hierrond. 
Daarnaast heeft OCMW Brecht enkele woningen beschikbaar om mensen in crisissituaties tijdelijk, 
voor een korte periode te huisvesten. In tussentijd zoekt de maatschappelijk werker samen met de 
cliënt naar andere, definitieve huisvesting. 
 
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht 
03 330 11 20 
secretariaat@ocmwbrecht.be 

22.8. SHM De Voorkempen 

Maandag:  08u30 – 11u30   17u00 – 18u30 (enkel op afspraak)   
Dinsdag:08u30 – 11u30   
Donderdag:  08u30 – 11u30    
Opgelet: in juli en augustus is het kantoor gesloten op maandagavond!   
 
Nijverheidsstraat 3, 2960 Brecht 
03 690 09 20 
info@devoorkempen-he.be 
    

22.9. SHM De Ideale Woning 
Maandag: 9.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 16.00 u.  
Dinsdag: 9.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 16.00 u. (tot 18u30 op de eerste en 3de dinsdag van de 
maand, uitgezonderd tijdens schoolvakanties) 
Woensdag: 9.00 u. - 12.00 u. - gesloten in de namiddag  
Donderdag: 9.00 u. - 12.00 u. - gesloten in de namiddag  
Vrijdag: 9.00 u. - 12.00 u. - gesloten in de namiddag 
 
Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem  
03 320 29 70 
info@deidealewoning.be 

mailto:vred.brasschaat@just.fgov.be
mailto:anya.hoefnagels@brecht.be
mailto:secretariaat@ocmwbrecht.be
mailto:info@devoorkempen-he.be
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22.10. SVK Het SaS 

Maandag, dinsdag en donderdag: 09.00 uur - 11.30 uur 
Aanmelden vóór 11.00 uur 
Geen avondzitting. 
 
Nijverheidsstraat 3, 2960 Brecht 
03 690 09 39 
info@svk-hetsas.be 

23. Bronnen 
 
www.vlaanderen.be 
www.wonenvlaanderen.be  
www.provant.be 
www.justitie.belgium.be 
www.ejustice.just.fgov.be  
www.notaris.be 
www.vlaamseombudsdienst.be 
www.vsmw.be 
www.epcdeskundigen.be 
www.lne.be/overzicht-van-de-verplichtingen  
www.svk-hetsas.be 
www.devoorkempen-he.be  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.vlaanderen.be/
http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.provant.be/
http://www.justitie.belgium.be/
http://www.notaris.be/
http://www.vlaamseombudsdienst.be/
http://www.vsmw.be/
http://www.epcdeskundigen.be/
http://www.lne.be/overzicht-van-de-verplichtingen
http://www.svk-hetsas.be/
http://www.devoorkempen-he.be/

