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Kikvorsstraat 113, 9000 GENT 

Lange Steenstraat 54, 9000 GENT 

Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT 

 

 

 

 

Naam huurder  

Adres verhuurd goed  

Startdatum huurcontract  

Datum contractbespreking  

Datum ingaande plaatsbeschrijving  

 

 

 



INTENTIEVERKLARING 

De verhuurder is een door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende sociale 

huisvestingsmaatschappij die hoofdzakelijk tot doel heeft sociale woningen te laten oprichten met het oog op de 

verhuring of de verkoop ervan. 

Overeenkomstig de Huisvestingscode stelt de Vlaamse regering, bij besluit, alle huurmodaliteiten vast, zoals de 

berekening van de huurprijs, de huurverminderingen ten laste van het Vlaamse Gewest toegekend, de bijdragen 

en huurlasten die naast de huurprijs op de huurder kunnen worden verhaald, de bepalingen die in de tussen de 

sociale huisvestingsmaatschappijen en de huurder af te sluiten huurovereenkomst moeten voorkomen alsmede 

de sancties die aan de kandidaat-huurders en de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen worden opgelegd 

bij niet-naleving van de bepalingen van het sociaal huurstelsel. 

Overeenkomstig de Huisvestingscode stelt de Vlaamse regering, bij besluit, de wijze van huurprijsbepaling en de 

toelatingsvoorwaarden vast, alsmede de voorwaarden waaraan de huurders blijvend moeten voldoen. 

Deze specifieke bestemming heeft tot gevolg dat de huurovereenkomsten die voor deze woningen worden 

afgesloten het karakter hebben van overeenkomsten “intuitu personae”, dit wil zeggen van overeenkomsten met 

bepaalde personen gesloten uit hoofde van specifieke voorwaarden waaraan zij dienen te voldoen. Deze 

voorwaarden worden door de Vlaamse regering bepaald. 

De verhuurder neemt zich voor in de mate van het mogelijke aan elke huurder een aangepaste woning ter 

beschikking te stellen, rekening houdende met de samenstelling van het gezin, tegen een huurprijs berekend of 

verminderd in functie van het inkomen van de huurder en van de samenstelling van zijn gezin. 

 

KENMERKEN VAN DE SOCIALE VERHURING 

Titel VII van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (verder titel VII van de Vlaamse 

Wooncode) en de besluiten die genomen zijn ter uitvoering van deze titel, stellen de voorwaarden vast voor de 

verhuring van sociale huurwoningen. Deze voorwaarden betreffen onder meer de huurprijsberekening, de 

huurlasten, de huurdersverplichtingen, de waarborg, de opzegmogelijkheden, de voorwaarden waaraan de 

huurder blijvend moet voldoen. 

De sociale verhuring komt tot stand in een strikt reglementair kader. Het is eigen aan reglementaire bepalingen 

dat deze door de overheid eenzijdig gewijzigd of aangevuld kunnen worden als het algemeen belang dat vereist. 

Als de regelgeving wijzigt, kan dat dus ook gevolgen hebben voor deze huurovereenkomst.  Er wordt in deze 

huurovereenkomst dan ook vaak verwezen naar de reglementering. Als bijlage wordt een nadere toelichting bij 

de verwijzingen naar de reglementering toegevoegd.  

Voor de aspecten die niet geregeld zijn in titel VII van de Vlaamse Wooncode of in zijn uitvoeringsbesluiten, 

gelden de bepalingen van afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) en 2 

(Regels betreffende de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder) van 

boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, als ze niet afwijken van voormelde regelingen of in 

strijd zijn met de geest ervan. 

 



 

 

 

ONTVANGEN VAN  

VOOR HUUR VAN WONING  

WAARVOOR HUUROVEREENKOMST INGAAT OP   

HUURWAARBORG    

EERSTE MAAND HUUR     

KOSTEN INGAANDE EN UI TGAANDE 

 PLAATSBESCHRIJVING 
   

TOTAAL TE BETALEN BIJ ONDERTEKENING   EURO 

 

    

  

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 



Typehuurovereenkomst voor de verhuring van sociale huurwoningen door de sociale 

huisvestingsmaatschappijen, de VMSW, het OCMW, de gemeente of het Vlaams Woningfonds met 

toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode  

 

IDENTIFICATIE VAN DE HUURDER EN VERHUURDER   

 

Artikel 1. De ondergetekenden  :  

De sociale huisvestingsmaatschappij WONINGENT  CVBA-SO met maatschappelijke zetel in 9000 

GENT, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister in GENT, onder het 

ondernemingsnummer 0400.032.156, erkend door de VMSW onder het nummer 4150, en hier 

vertegenwoordigd door de heer Gery Smismans, Manager Bewonerswerking   

 

hierna de verhuurder te noemen, enerzijds, en  

  

met als adres.  

 

hierna de oorspronkelijke huurder te noemen, anderzijds, zijn overeengekomen wat volgt :  

 

VOORWERP VAN DE HUUR  

 

Artikel 2. De verhuurder geeft in huur aan de oorspronkelijke huurder, die aanvaardt, een woning die 

ligt in  . 

Een omstandige tegensprekelijke schriftelijke plaatsbeschrijving van de staat van de woning wordt 
opgemaakt overeenkomstig artikel 97 van de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel 
VII van de Vlaamse Wooncode (verder het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007) . De 
plaatsbeschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd. 
 

De verhuurder stelt de plaatsbeschrijving op, waarbij de oorspronke lijke huurder opmerkingen kan 

laten opnemen. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk door ondertekening door de beide 

partijen. Als er geen akkoord is, kan de vrederechter een deskundige aanwijzen die een 

plaatsbeschrijving opmaakt. Elke partij draagt de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving.  

Artikel 3. De woning mag alleen duurzaam betrokken worden door de huurder, vermeld in artikel 1, 

door de inwonende minderjarige kinderen en de huurders die later toetreden tot de 

huurovereenkomst.  



De bewonerssamenstelling van de woning ziet er bij de aanvang van deze overeenkomst als volgt uit:  

 

De huurder mag in geen geval de woning, of een deel ervan, onderverhuren of de huur overdragen.  

 

DUUR EN PROEFPERIODE  

 

Artikel 4.  

§1. Deze overeenkomst is gesloten voor een duur van negen jaar, die ingaat op 00/00/0000. 
Onder de voorwaarden, vermeld in artikel 97bis van de Vlaamse Wooncode, wordt de 

huurovereenkomst automatisch verlengd voor een duur van telkens drie jaar.  

§2. Aan deze huurovereenkomst is een proefperiode van twee jaar gekoppeld. De proefperiode 

heeft als doel de huurder te evalueren, nauwgezet te volgen en eventueel bij te sturen.  

Voor de personen die na de aanvang van de huurovereenkomst toetreden, gaat de proefperiode van 

twee jaar in op de datum van de ondertekening van deze huurovereenkomst.  

Voor de minderjarige kinderen die deze huurovereenkomst ondertekenen als ze meerderjarig 

worden, geldt de proefperiode niet.  

 

HUURPRIJS, KOSTEN EN LASTEN  

 

Artikel 5.  De huurprijs wordt berekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 12 

oktober 2007. De basishuurprijs wordt bepaald op EUR.  

De te betalen huurprijs, die aangepast is aan het inkomen van de huurder en aan zijn 

gezinssamenstelling, rekening houdend met eventuele kortingen of toelagen, bedraagt voor de 

eerste maand EUR.  

De verhuurder zal de huurder met een gewone brief op de hoogte brengen van elke wijziging van de 

basishuurprijs of van de te betalen huurprijs alsook van de datum waarop die van kracht wordt.  

Artikel 6. De kosten en lasten die verbonden zijn aan de eigendom van de woning, zijn voor rekening 

van de verhuurder en zijn opgesomd in bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

oktober 2007. De onroerende voorheffing is ten laste van de verhuurder.  

Als de huurder recht heeft op een vermindering van onroerende voorheffing, wordt de aanvraag 

daarvoor door de verhuurder ingevuld en bij de bevoegde dienst ingediend. De verrekening van de 

vermindering van de onroerende voorheffing in de huurprijs gebeurt overeenkomstig het besluit van 

de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. 



Artikel 7. De kosten en lasten die verbonden zijn aan het gebruik en het genot van de woning en de 

bewoning, zijn voor rekening van de huurder en zijn opgesomd in bijlage III b ij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. 

De wijze van aanrekening van de kosten en lasten, met inbegrip van de jaarlijkse afrekening, gebeurt 
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. 
 
Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst bedraagt de maandelijkse betaling voor de kosten en 
lasten EUR.  
 
De huurder betaalt de andere kosten en lasten met maandelijkse voorafbetalingen of maandelijkse 

afbetalingen op basis van de totale reële kosten van de meest recente jaarlijkse afrekening. De wijze 

van aanrekening van de kosten en lasten wordt opgenomen in het intern huurreglement.  

De verhuurder bezorgt aan de huurder een overzicht van de totale kosten per uitgavenpost en van 

de voorafbetalingen of afbetalingen. Jaarlijks gaat de verhuurder over tot individuele afrekening van 

de kosten en lasten die via voorafbetalingen zijn uitgevoerd.  

 
Artikel 8. De huurder betaalt de huurprijs samen met de kosten en lasten voor de tiende dag van de 

maand waarop de huurprijs betrekking heeft op rekeningnummer BE51 0016 4452 4862  van de 

verhuurder.  

 

WAARBORG   

 

Artikel 9. De waarborg strekt tot garantie van alle verplichtingen die voor de huurder gelden op basis 

van titel VII van de Vlaamse Wooncode en zijn uitvoeringsbesluiten.  De waarborg wordt gesteld 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. 

De waarborg is gelijk aan maximaal tweemaal de basishuurprijs, vermeld in artikel 5,  en bedraagt      

0,00 EURO.   

of 

De waarborg is vervangen door een schriftelijke borgstelling (zekerheidsstelling)van het bevoegde 

OCMW en bedraagt 967,00 EUR . 

Artikel 10. De waarborg zal op het einde van de huurovereenkomst aan de huurder of, bij zijn 

overlijden, aan zijn erfgenamen worden terugbetaald, na verrekening van de openstaande schulden 

en aftrekking van de vergoeding van eventuele schade. De verrekening van de waarborg gebeurt 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007.  

 

ACHTERSTALLIGE BETALING/ONVERSCHULDIGDE BETALING  



 

Artikel 11. Als de huurder de huurprijs, de kosten en lasten of de waarborg niet betaalt voor de 

tiende dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de som verschuldigd is, kan de 

verhuurder op de achterstallige som, een verhoging van 10% toepassen, tenzij er een loonafstand is 

betekend bij afzonderlijke akte. De achterstallige som kan in dat geval ook worden vermeerderd met 

de wettelijke interesten. 

Artikel 12. Als de huurder meer betaald heeft dan hij met toepassing van titel VII van de Vlaamse 

Wooncode en zijn uitvoeringsbesluiten of deze overeenkomst verschuldigd is, moet hem het te veel 

betaalde op zijn verzoek worden terugbetaald. In afwijking van artikel 1728quater van het Burgerlijk 

Wetboek kan dit verzoek aan de verhuurder worden verzonden met een gewone brief. De teruggave 

kan maar geëist worden voor de bedragen die vervallen zijn en betaald werden tijdens de vijf jaar die 

aan dit verzoek voorafgaan. De vordering tot teruggave verjaart door verloop van een termijn van 

één jaar vanaf het verzoek tot terugbetaling. 

 

VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER  

 

Artikel 13. De verhuurder stelt de woning die moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, 

gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, ter 

beschikking van de huurder. De verhuurder zorgt ervoor dat de woning tijdens de volledige duur van 

de huurovereenkomst blijft voldoen aan de bovenvermelde vereisten.  

De verhuurder voert onverwijld de herstellingswerkzaamheden uit die overeenkomstig artikel 1720 

van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken te laste van hem vallen.  

Artikel 14. Als een sociaal woonproject renovatiewerkzaamheden omvat, informeert de verhuurder 

de bewoners op gepaste wijze over de aard van de werken, de timing, de te verwachten hinder, de 

invloed op de huurprijs en de eventuele noodzaak van tijdelijke verhuizing. Eventueel belegt hij een 

informatievergadering met de mogelijkheid tot inspraak.  

 

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER  

 

Artikel 15. De huurder bestemt de woning tot zijn hoofdverblijfplaats en laat zich inschrijven in de 

bevolkingsregisters van de gemeente waar de woning ligt. Hij is ertoe gehouden om de woning, in 

voorkomend geval samen met zijn minderjarige kinderen, effectief te betrekken.  

Iedere wijziging van de samenstelling van de bewoners die de woning op duurzame wijze bewonen, 

moet binnen een maand aan de verhuurder schriftelijk worden meegedeeld.  



Artikel 16. De huurders zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de huurprijs, de 

huurlasten, de waarborg en de eventuele vergoeding voor de schade die vastgesteld wordt bij de 

beëindiging van de huurovereenkomst, die de waarborg overtreft.  

Artikel 17. De huurder is verplicht de elementen die nodig zijn voor de berekening van de te betalen 

huurprijs onmiddellijk mee te delen als de verhuurder daarom verzoekt.  

Artikel 18. De huurder is verplicht de woning te onderhouden als een goede huisvader. Hij zal de 

woning op zodanige wijze bewonen dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en 

de naaste omgeving en dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt.  

Art 19. (als de taalkennisverplichting reeds vervuld is, kan dit artikel worden geschrapt)  De huurder is 

verplicht na een jaar over een taalvaardigheid van het Nederlands te beschikken die overeenstemt 

met niveau A.1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. 

 

De huurder is vrijgesteld van de verplichting in de volgende gevallen: 

1° de verhuurder leidt af uit de Kruispuntbank Inburgering dat de huurder wegens ernstige ziekte, 

mentale of fysieke handicap blijvend vrijgesteld is van het volgen van de opleiding Nederlands 

tweede taal; 

2° de verhuurder verkrijgt via de Kruispuntbank Inburgering een verklaring van uitgeleerdheid, 

afgeleverd door een centrum voor basiseducatie, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 15 juni 

2007 betreffende het volwassenenonderwijs; 

3° de huurder legt een medisch attest voor waaruit blijkt dat een ernstige ziekte, mentale of fysieke 

handicap hem blijvend belemmert om over de basistaalvaardigheid Nederlands te beschikken.  

 

De huurder krijgt een uitstel van een jaar om te voldoen aan deze huurdersverplichting als de 

verhuurder via de Kruispuntbank Inburgering een van de volgende documenten verkrijgt:  

1° een bewijs waaruit blijkt dat de huurder de opleiding Nederlands tweede taal om over de 

basistaalvaardigheid Nederlands te kunnen beschikken omwille van beroepsmatige, medische of 

persoonlijke redenen nog niet heeft gestart of heeft kunnen afronden; 

2° een verklaring, afgeleverd door de organisaties die belast zijn met de uitvoering van het Vlaamse 

integratie- en inburgeringsbeleid, waaruit blijkt dat de huurder de opleiding Nederlands tweede taal 

om over de basistaalvaardigheid Nederlands te kunnen beschikken, nog niet heeft gestart of heeft 

kunnen afronden doordat een gepaste opleiding Nederlands tweede taal niet tijdig beschikbaar is.. 

 

Art. 20. De huurder is verplicht het inburgeringstraject te volgen. 

Artikel 21. (alleen van toepassing als de toewijzing afhankelijk is gemaakt van het sluiten  van een 

begeleidingsovereenkomst overeenkomstig titel VII van de Vlaamse Wooncode)  De huurder is 

verplicht de afspraken na te leven die opgenomen zijn in de begeleidingsovereenkomst die 

opgemaakt is als voorwaarde voor de toewijzing van de sociale huurwoning.  

Artikel 22. (alleen van toepassing als de woning een ADL-woning of een woning is die aangepast is 

aan de huisvesting van personen met een handicap)  



De huurder is verplicht om in te stemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als 

de woning aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, en niet langer 

wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft. De verhuurder kan een gemotiveerde 

afwijking toestaan. 

(alleen van toepassing als de woning een sociale assistentiewoning is)  De huurder is verplicht om in 

te stemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de woning een sociale 

assistentiewoning is, en niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is.  De 

verhuurder kan een gemotiveerde afwijking toestaan. 

Artikel 23. De huurder voert onverwijld de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit die 

overeenkomstig artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken te laste van 

hem vallen.  

De verhuurder kan, mits de huurder daarmee akkoord gaat, de door de huurder aangegeven 

onderhouds- en herstellingswerkzaamheden die ten laste van hem vallen, uitvoeren tegen betaling 

van een bepaald bedrag per maand. Dat bedrag is gebaseerd op de reële kostprijs van die 

onderhouds- en herstellingswerken van een representatieve periode en wordt bij elke 

huurprijsaanpassing aangepast aan het cijfer van de gezondheidsindex.  

Grotere aanpassingen van dat bedrag moeten ter goedkeuring aan de huurder worden voorgelegd. 

De verhuurder en de huurder kunnen bij elke huurprijsaanpassing beslissen om de aangegeven 

onderhouds- of herstellingswerkzaamheden niet meer te laten uitvoeren door de verhuurder.  

Als de huurder niet tijdig de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden, uitgezonderd die welke, 

vermeld in het tweede lid, uitvoert, heeft de verhuurder, na ingebrekestelling met een aangetekende 

brief, het recht om die werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde voor 

rekening van de huurder. De huurder moet aan de verhuurder binnen e en maand na de facturatie de 

door hem uitgegeven sommen terugbetalen. Eventueel kan met de verhuurder een afbetalingsplan 

worden opgesteld.  

De huurder is ertoe gehouden om elke schade waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder 

valt, onmiddellijk aan die laatste te melden. Als de huurder die verplichting niet naleeft, wordt hij 

aansprakelijk gesteld voor elke uitbreiding van de schade en moet hij de verhuurder daarvoor 

schadeloos stellen.  

 

Op het einde van de huurovereenkomst is de huurder ertoe gehouden, de woning achter te laten in 

de staat, zoals beschreven in de tegensprekelijke plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de 

aanvang van de overeenkomst, met uitzondering van de schade die ontstaan is door overmacht, 

slijtage en ouderdom.  

Artikel 24. Als er in de woning gedurende noodzakelijke of dringende herstellingen moeten 

gebeuren, die niet tot na de beëindiging van de huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld, moet 

de huurder die zonder vergoeding laten uitvoeren, welke ongemakken hij daarvan ook ondervindt en 

al moet hij gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte van de woning derven.  



Als die werken langer dan veertig dagen duren, wordt de huurprijs verminderd naar evenredigheid 

van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het genot heeft moeten derven.  

De huurder moet instemmen met een tijdelijke herhuisvesting als de verhuurder dat wegens 

renovatie- of aanpassingswerkzaamheden aan het gehuurde goed noodzakelijk acht. De 

voorwaarden zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007.  

De huurder heeft het recht na de beëindiging van de renovatie- of aanpassingswerkzaamheden terug 

te keren naar het gehuurde goed als hij dat rationeel kan bezetten.  

Artikel 25. De huurder mag alleen veranderingen aanbrengen aan de woning en haar aanhorigheden 

als de verhuurder daarvoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming heeft verleend. De 

toestemming kan gegeven worden onder voorbehoud van de herstelling in oorspronkelijke staat van 

de woning op het einde van de huurovereenkomst. Een weigering moet worden gemotiveerd door 

de verhuurder.  

Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder die veranderingen overnemen zonder 

vergoeding.  

Als de huurder zonder toestemming veranderingen aanbrengt aan het gehuurde goed, heeft de 

verhuurder het recht te eisen dat de woning en haar aanhorigheden onmiddellijk in de 

oorspronkelijke staat worden hersteld.  

 

Artikel 26. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verhuurder mag de huurder 

niets plaatsen of bevestigen op het dak, aan de buitenmuren, noch op enige andere plaats van de 

woning of van het appartementsgebouw.  

De verhuurder behoudt zich het recht voor de woning en haar aanhorigheden te bezoeken om er de 

goede uitvoering van de verplichtingen van de huurder, evenals de staat van het goed na te gaan. De 

verhuurder bepaalt samen met de huurder de bezoekdag en het bezoekuur binnen acht dagen na het 

verzoek.  

Artikel 27. Het is de huurder alleen toegestaan dieren te houden als de bepalingen nageleefd worden 

van het reglement van inwendige orde, dat uitsluitend ter zake rekening zal houden met de aard van 

de woning, de ligging ervan en overdreven burenhinder.  

 

Artikel 28. De huurder geeft zijn toestemming aan de verhuurder om het OCMW erbij te betrekken 

als er zich problemen voordoen bij het nakomen van de huurdersverplichtingen.  

 

 

 

 



VERZEKERING  

 

Artikel 29. De verhuurder sluit een brandverzekering af die een clausule van afstand van verhaal op 

de huurder bevat en waarin het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder.  

De huurder verbindt er zich toe zijn inboedel te laten verzekeren.  

 

EINDE VAN DE OVEREENKOMST  

 

Artikel 30. De huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen overeenkomstig het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. De opzeg geldt alleen voor hem.  

Er is geen opzegtermijn voor de huurder als er nog huurders in de woning blijven wonen die daartoe 

het recht hebben overeenkomstig titel VII van de Vlaamse Wooncode.  

Anders bedraagt de opzegtermijn drie maanden, tenzij de huurder opgenomen wordt in een 

woonzorgcentrum of in een voorziening met residentiële opvang van personen met een handicap. In 

dat geval bedraagt de opzegtermijn een maand.  

De opzegtermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de 

huurder met een aangetekende brief de huurovereenkomst heeft opgezegd.   

Als een huurder de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt en als hij nalaat de 

huurovereenkomst op te zeggen, wordt de huurovereenkomst voor hem van rechtswege ontbonden 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 en wordt hij uit de 

huurovereenkomst geschrapt. Voor de gehuwde huurder moet bovendien worden aangetoond door 

de overblijvende huurder dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.  

 

Artikel 31. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op in de gevallen, vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. 

De opzeg van de huurovereenkomst door de verhuurder geldt voor alle huurders.  

 

Artikel 32. De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden als de laatste huurder die 

overeenkomstig titel VII van de Vlaamse Wooncode een persoonlijk recht heeft om de woning te 

bewonen, overlijdt of de huurovereenkomst heeft opgezegd of de woning niet langer als 

hoofdverblijfplaats betrekt zonder de huurovereenkomst te hebben opgezegd.  De nadere regels zijn 

bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007. 



Overeenkomstig het gemeen huurrecht kan de huurder in geval van een beëindiging  van de 

huurovereenkomst door de verhuurder, zich wenden tot de vrederechter, die bevoegd is om 

uitspraak te doen over de vordering tot ontbinding. 

Artikel 33. Gedurende de opzegtermijn of de ontbindingstermijn van de huurovereenkomst heeft de 

verhuurder het recht de woning gedurende twee dagen in de week en twee opeenvolgende uren per 

dag door kandidaat-huurders te laten bezichtigen. Elke partij bepaalt een van die twee dagen en 

uren. De verhuurder heeft ook het recht gedurende de opzegtermijn of de ontbindingstermijn van de 

huurovereenkomst een bericht aan de voorgevel van de woning aan te brengen op een goed 

zichtbare plaats. 

Artikel 34. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst bezoekt een afgevaardigde van de 

verhuurder de woning en maakt een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van uittreding op.  

Die plaatsbeschrijving wordt ondertekend door een van de huurders of door zijn vertegenwoordiger, 

die over een geldige volmacht beschikt. 

In onderling overleg bepalen de verhuurder en de huurder de datum en het tijdstip van de 

plaatsbeschrijving en dit binnen een termijn van een maand na beëindiging van de 

huurovereenkomst.  

Als de huurder of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is op de overeengekomen datum en het 

overeengekomen tijdstip, erkennen alle huurders onvoorwaardelijk de juistheid van de 

plaatsbeschrijving, tenzij overmacht wordt bewezen.  

 

GESCHILLEN  

 

Artikel 35. Elk geschil over deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken in 

Gent.  

KEUZE VAN WOONST  

 

Artikel 36. De huurder kiest tot het einde van de huurtermijn woonst in het gehuurde goed. Elke 

betekening gebeurt rechtsgeldig op dat adres, ook als de huurder het goed verlaten heeft zonder de 

verhuurder officieel op de hoogte te brengen van zijn nieuwe adres.  

 

 

 

 



REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE  

Artikel 37. Een reglement van inwendige orde wordt bij deze overeenkomst gevoegd en maakt er 

integraal deel van uit. De daarin voorkomende bepalingen die strijdig zijn met titel VII van de 

Vlaamse Wooncode en zijn uitvoeringsbesluiten worden als niet-geschreven beschouwd. 

REGISTRATIE  

 

Art. 40. De verhuurder registreert deze overeenkomst.  

De volgende bijlagen worden bij deze overeenkomst gevoegd :  

Bijlage 0  Intentieverklaring en kenmerken van de sociale verhuring 
Bijlage I  Brandverzekering 
Bijlage III Bepalingen uit de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 ( genomen in 

uitvoering van artikel 11bis, van boek III, titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het 
BW- huurovereenkomsten voor Woningen gelegen in het Vlaams Gewest ) die door 
de sociale huurreglementering niet apart normatief geregeld worden. 

Bijlage IV Koninklijk Besluit van 8 juli 1997  tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten 
minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als 
hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake 
veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid  

Bijlage V Kosten en lasten ten laste van de huurder en de verhuurder (bijlage III van KSH)  
Bijlage VI Ingaande plaatsbeschrijving van de woongelegenheid 
Bijlage VII Huurprijsberekeningsnota + akkoordverklaring begeleidende maatregelen indien van 

toepassing 
Bijlage VIII Reglement van inwendige orde 
Bijlage IX Infobrochure nieuwe huurders 
Bijlage X Technisch zakboekje + tarieflijst werken ten laste van de huurder (jaarlijks 

geïndexeerd) 
 

Opgemaakt op 00/00/0000 in Gent  in evenveel exemplaren plus één als er partijen zijn. Het laatste 

exemplaar is bestemd voor de registratie.  

Elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.  

(Handtekening voorafgegaan door « gelezen en goedgekeurd »).   

Handtekening        Handtekening(en)  
De verhuurder,       De huurder(s), 

 
Gery Smismans                     

Manager Bewonerswerking      



      

 

 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse 

bepalingen betreffende het woonbeleid.  

 

Brussel,  

 
De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Geert BOURGEOIS 
 
 
 
 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding, 

 

Liesbeth HOMANS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 1987 tot instelling van een huurcompensatie  

2 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 1990 tot aanmoediging van de bouw van sociale huurwoningen  
 



 

 

 

BIJLAGE I 

 

Brandverzekering 

 

WoninGent heeft sinds 01.01.2012  een brandverzekering bij Ethias afgesloten. 

De volgende waarborgen zijn hierin opgenomen: 

 

• Brand en aanverwante gevaren 

              - Brand 

              - Ontploffing of implosie 

              - Bliksem 

              - Elektriciteitsrisico 

              - Val of aanraking 

              - Rook en roet 

              - Arbeidsconflicten en aanslagen 

• Storm en hagel, sneeuw – en ijsdruk 

• Waterschade 

• Schade veroorzaakt door vloeibare brandstof of door het insijpelen van  

   regenwater door het dak. 

• Dekking glasbraak 

• Natuurrampen  

• Burgerlijke Aansprakelijkheid gebouw (BA Gebouw).”       

 

 

Daarenboven verzaakt de verhuurder op haar beurt aan het verhaal dat zij ten overstaan van de 

huurders zou kunnen uitoefenen voor de schade die door de brandpolis gedekt is, het geval van 

kwaadwilligheid uitgesloten. 

De huurder verbindt er zich toe bij een Belgische of in België erkende verzekeringsmaatschappij een 

verzekering voor zijn “inhoud” af te sluiten. Onder “inhoud” dient verstaan de inboedel met inbegrip van 

elke door de huurder aangebrachte vaste installatie en verfraaiing waar onder behang- en schilderwerk. 

De huurder is verplicht bij elke vraag van de verhuurder een afschrift van de polis alsmede het bewijs 

van betaling van de premie voor te leggen zonder dat dit nazicht enige verantwoordelijkheid voor d e 

verhuurder meebrengt. 



 

BIJLAGE III 

Bepalingen uit de Bijlage bij het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 ( genomen in uitvoering van artikel 11bis, van 

boek I I I , titel VII I , Hoofdstuk I I , Afdeling 2 van het BW - huurovereenkomsten voor woningen gelegen in het Vlaams 
Gewest ) die door de sociale huurreglementering niet apart normatief geregeld worden.  

I. Normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid die van toepassing zijn in het Vlaams Gewest  

In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van een aantal krachtlijnen uit de Vlaamse Wooncode. Meer 

informatie omtrent de interpretatie, de concrete invulling en de afdwinging van deze principes kan worden 

verkregen bij de Vlaamse Overheid.De Vlaamse Wooncode stel t dat een woning op de volgende vlakken 

moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten: 

1) de oppervlakte van de woongedeelten, rekening houdend met het type van woning en de functie van het 

woongedeelte; 

2) de sanitaire voorzieningen, inzonderheid de aanwezigheid van een goed functionerend toilet in of 

aansluitend bij de woning en een wasgelegenheid met stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal 

zonder geurhinder te veroorzaken in de woning; 

3) de verwarmingsmogelijkheden, inzonderheid de aanwezigheid van voldoende veilige verwarmingsmiddelen 

om de woongedeelten met een woonfunctie tot een normale temperatuur te kunnen verwarmen of de 

mogelijkheid deze op een veilige manier aan te sluiten;  

4) de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, waarbij de verlichtingsmogelijkheid van een woongedeelte 

wordt vastgesteld in relatie tot de functie, de ligging en de vloeroppervlakte van het woongedeelte, en de 

verluchtingsmogelijkheid in relatie tot de functie en de ligging van het woongedeelte en de aanwezigheid van 

kook-, verwarmings- of warmwaterinstallaties die verbrandingsgassen produceren;  

5) de aanwezigheid van voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en het 

veilig gebruik van elektrische apparaten; 

6) de gasinstallaties, waarbij zowel de toestellen als de plaatsing en aansluiting ervan de nodige 

veiligheidsgaranties bieden; 

7) de stabiliteit en de bouwfysica met betrekking tot de fundering, de daken, de buiten- en binnenmuren, de 

draagvloeren en het timmerwerk; 

8) de toegankelijkheid. 

 

De woning moet bovendien voldoen aan alle vereisten van brandveiligheid en de omvang van de woning 

moet ten minste beantwoorden aan de woningbezetting.  

II. Federale Wetgeving inzake Woninghuur. 

Registratie van de huurovereenkomst  

De registratie van een geschreven huurovereenkomst is een verplichte formaliteit die door de verhuurder 

dient te worden uitgevoerd. Deze formaliteit houdt in dat de overeenkomst – evenals de plaatsbeschrijving – 

in drie exemplaren (indien er slechts twee partijen zijn) aan het registratiekantoor van de plaats waar het goed 

gelegen is moet worden voorgelegd. Alle adressen van deze registratiekantoren zijn vermeld in de 

telefoongids onder de rubriek «Federale Overheidsdienst Financiën - Registratie». 



De registratie van contracten van huur, onderhuur of overdracht van huur van onroerende goederen of 

gedeelten van onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of een persoon 

is kosteloos en moet binnen de twee maand volgend op de sluiting van het contract gebeuren.   

Juridische bijstand en rechtsbijstand 

Juridische bijstand 

i. Juridische eerstelijnsbijstand 

Onder juridische eerstelijnsbijstand wordt verstaan het verlenen van juridische bijstand in de vorm van 

praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een 

gespecialiseerde instantie of organisatie. De juridische eerstelijnsbijstand is er voor iedereen en wordt onder 

meer verleend door advocaten op zitdagen in de justitiehuizen en de gerechtsgebouwen. De juridische 

eerstelijnsbijstand door advocaten is kosteloos voor personen wier inkomsten onvoldoende zijn.   

ii. Juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo) 

Onder juridische tweedelijnsbijstand wordt verstaan het verlenen van juridische bijstand door een advocaat in 

de vorm van een omstandig juridisch advies of bijstand in het kader van een procedure of een geding . Voor 

tweedelijnsbijstand komen enkel personen in aanmerking die over onvoldoende inkomsten beschikken. De 

aanvrager richt zijn verzoek voor het bekomen van tweedelijnsbijstand tot het bureau voor juridische bijstand 

van de Orde van Advocaten. Voor meer informatie over de juridische bijstand kan u zich wenden tot een 

justitiehuis of het bureau voor juridische bijstand van de Orde van Advocaten.  

Rechtsbijstand 

Waar de juridische tweedelijnsbijstand betrekking heeft op de kosten van bijstand door een advocaat, heeft de 

rechtsbijstand betrekking op de “gerechtskosten”. Voor geschillen die tot de bevoegdheid van de vrederechter 

behoren, zoals geschillen inzake huur van onroerende goederen, wordt het verzoek tot rechtsbijstand 

ingediend bij de vrederechter die de zaak zal behandelen of reeds behandelt. 

Voor ontvangst,  

De huurder(s), 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE IV 

 

Koninklijk Besluit van 8 juli 1997  tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet 

zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de 

elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid  . 

 

 Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :  

- woning : een verhuurd gebouwd onroerend goed of gedeelte van onroerend goed, bestemd als 

hoofdverblijfplaats van de huurder; 

- woonvertrek : een gedeelte van een woning bestemd om te worden gebruikt als keuken, woon- of 

slaapkamer. 

Artikel 2. De volgende lokalen kunnen geen woonvertrek vormen : de voor- of inkomhallen, de gangen, 

de toiletten, de badkamers, de wasruimten, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, 

zolders en bijgebouwen, de garages en de lokalen voor beroepsbezigheden. 

De oppervlakte en het volume van de woning moeten voldoende ruim zijn om er te koken, te wonen en 

te slapen. Elke woning moet ten minste één vertrek bevatten bestemd als woon- en slaapkamer. Dit 

vertrek moet voor eigen gebruik zijn. 

Wanneer een gebouw verscheidene woningen bevat, mogen één of meer gemeenschappelijke 

gedeelten van dat gebouw gebruikt worden voor andere activiteiten dan het wonen en slapen.  

Artikel 3. Het onroerend goed en inzonderheid de fundering, de vloeren en het timmerwerk mogen geen 

uitwendige of inwendige structurele of stabiliteitsgebreken vertonen of andere gebreken zoals scheuren, 

breuken, uitgesproken slijtageverschijnselen of de aanwezigheid van zwammen of parasieten die de 

veiligheid of gezondheid in het gedrang kunnen brengen. 

Artikel 4. De woning moet vrij zijn van vochtinfiltratie door het dak, de dakgoten, de muren of het 

buitenschrijnwerk alsook van opstijgend vocht via de muren of vloeren die de gezondheid in het 

gedrang kunnen brengen. 

Artikel 5. Ten minste de helft van de woonvertrekken bestemd om te worden gebruikt als woon- of 

slaapkamer moeten voorzien zijn van een natuurlijke lichtbron. Deze natuurlijke lichtbron moet ten 

minste 1/12 bedragen van de vloeroppervlakte van dit vertrek. Voor de kelderwoonvertrekken wordt 

hiertoe geen rekening gehouden met de helft van de vensteroppervlakte onder het grondniveau. 

De woonvertrekken en de sanitaire vertrekken zoals de badkamer, de douche en het toilet die niet 

kunnen worden verlucht via een raam dat kan worden geopend, moeten minstens beschikken over een 

opening, een verluchtingsrooster of -koker. De vrije oppervlakte van die opening, dat rooster of die 

koker in geopende toestand moet ten minste 0,1 % van de vloeroppervlakte bedragen.  

Elke warmwaterinstallatie of elk ander verwarmingssysteem dat verbrande gassen produceert, moet 

voorzien zijn van een goed functionerend afvoersysteem dat uitgeeft op de open lucht.  

 

 

 

 



Artikel 6. De woning moet ten minste voorzien zijn van :  

1° een eigen, permanent toegankelijk tappunt voor drinkbaar water; indien het gebouw verscheidene 

woningen bevat waarvan één of meer gemeenschappelijke gedeelten gebruikt worden voor andere 

activiteiten dan het wonen en slapen, dan volstaat de aanwezigheid van een gemeenschappelijk 

tappunt voor drinkbaar water in de gemeenschappelijke delen;  

2° een gootsteen met een reukafsnijder, aangesloten op een afvoersysteem dat functioneert;  

3° een eigen toilet, in of aansluitend bij het gebouw en bruikbaar gedurende het gehele jaar. 

Verscheidene woningen gelegen in hetzelfde gebouw mogen het toilet evenwel gemeenschappelijk 

hebben voor zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden : 

a) die woningen zijn gelegen op een of twee aaneensluitende woonverdiepingen;  

b) hun aantal bedraagt niet meer dan vijf; 

c) het toilet is toegankelijk via de gemeenschappelijke delen;  

4° een elektrische installatie goedgekeurd door een erkende keuringsinstelling, wanneer een zodanige 

goedkeuring vereist is krachtens de geldende regeling, of die geen risico inhoudt bij normaal gebruik. 

Elk woonvertrek moet elektrisch kunnen worden verlicht of ten minste voorzien zijn van een contactpunt 

voor stroomafname; 

5° voldoende verwarmingsmiddelen die geen risico inhouden bij normaal gebruik of tenminste de 

mogelijkheid om één of meer verwarmingstoestellen te plaatsen en aan te sluiten;  

6° een permanente toegankelijkheid tot de smeltveiligheden van de elektrische installatie van de 

woning. 

Indien de woning is uitgerust met een gasinstallatie, moet deze goedgekeurd zijn door een erkende 

keuringsinstelling, wanneer een zodanige goedkeuring vereist is krachtens de geldende regeling, of 

mag zij bij normaal gebruik geen gevaar opleveren. 

Artikel 7. De eigen woonvertrekken moeten steeds vrij toegankelijk zijn, rechtstreeks via de openbare 

weg of onrechtstreeks via een toegang die verscheidene woningen gemeenschappelijk hebben of via 

een vertrek dat door een bewoner wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden. Zij moeten kunnen worden 

afgesloten zodat enkel de bewoners toegang hebben. 

De trappen naar de woonvertrekken moeten vast zijn en gemakkelijk toegankelijk. Zij mogen geen risico 

inhouden bij normaal gebruik. 

De woonvertrekken, de trappen naar de woonvertrekken en de uitgangen moeten zodanig 

geconstrueerd zijn dat zij een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken.  

De op een verdieping gelegen vensters en deuren d ie uitgeven op de buitenzijde van de woning tot op 

een hoogte van minder dan 50 cm van de vloer, moeten beveiligd zijn door een vaststaande leuning.  

 

Voor ontvangst,  

De huurder(s), 

 

 

 

         



BIJLAGE V 

 

Kosten en lasten ten laste van de huurder en de verhuurder (Bijlage III van KSH) 

Artikel 1. §1. De kosten en lasten welke ten laste van de huurder vallen, zijn deze verbonden aan het 
gebruik, het genot en de bewoning, meer bepaald:  

1° de kosten verbonden aan het individuele verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere 
energie, met inbegrip van de kosten betreffende de huur, het onderhoud en de opname van de 
individuele tellers of meettoestellen; 

2° de kosten verbonden aan het verbruik van water, gas, s tookolie, elektriciteit en andere energie in de 
gemeenschappelijke delen en het gebruik van de liften;  

3° de kosten verbonden aan:  

a) het normaal onderhoud en het schoonmaken van de gemene delen en de 
groenruimten, met inbegrip van de werkingskosten van de verhuurder betreffende de 
organisatie ervan en de kost van kuismateriaal;  

b) het ophalen en verwerken van huisvuil en het reinigen van vuilnislokalen- en 
containers; 

c) het reinigen en ontstoppen van septische putten, controleputten, afvoerleidingen en 

rioleringen; 
d) ongediertebestrijding en het ontsmetten van lokalen;  

e) het normaal onderhoud en de controle van liften, centrale verwarmingsinstallaties met 
inbegrip van het reinigen van schouwen, ventilatiesystemen, regenwaterinstallaties, 
drukopvoerinstallaties, geautomatiseerde systemen van toegang, warmwatertoestellen, 

zonne-energiesystemen en branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen; 
4° de door de verhuurder aan de conciërge of huisbewaarder betaalde bezoldiging en sociale bijdragen, 
met inbegrip van de voordelen van alle aard;  

5° de premiekost van de clausule afstand van verhaal op de huurder en het uitbreiden van het verhaal 
van derden ten voordele van de huurders in de omnium brandverzekering die door de verhuurder werd 
afgesloten, evenals de werkingskosten van de verhuurder betreffende het behandelen van 

schadedossiers; 

6° de kosten verbonden aan de huur, de aansluiting en het gewone onderhoud van de collectieve 

schotel- televisie- of radioantenne; 

7° de belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het genot of het gebruik van de woning, zoals 
de milieuheffing op waterverbruik, de bijdrage voor groene stroom en de huisvuilbelasting;  

8° elke andere kost en last verbonden aan het gebruik en genot van de woning die het gevolg is van 
nieuwe technologische ontwikkelingen waarmee op het ogenblik van het in werking treden van dit 
besluit geen rekening kon worden gehouden. 



§2. De kosten en lasten welke ten laste van de verhuurder vallen, zijn deze verbonden aan de 

eigendom van de woning, zoals: 

1° de kosten verbonden aan het berekenen en opvolgen van de maandelijkse voorafbetalingen en de 
jaarlijkse afrekening betreffende de kosten en lasten uit Artikel 1, §1;  

2° de kosten verbonden aan: 

a) de aanleg van groenruimten; 

b) grote onderhoudswerken in de gemeenschappelijke delen en groenruimten, zoals 

bijvoorbeeld het volledig (her)schilderen van de gemeenschappelijke delen en 
traphallen;  

c) de aankoop, de installatie, het herstellen en het groot onderhoud van liften, centrale 
verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen, regenwaterinstallaties, 
warmwatertoestellen, zonne-energiesystemen, zonneweersystemen en branddetectie -, 

brandbestrijdings- en beveiligingssystemen; 
3° de belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het bezit van de woning.  

 

Artikel 2. Als de verhuurder een onderhoudscontract heeft afgesloten, kan het gedeelte van de kosten 
dat ten laste valt van de huurder, aan hem worden doorgerekend.  

 

Artikel 3. De aan de huurder aangerekende kosten en lasten moeten overeenstemmen met reël e 
uitgaven van de verhuurder en worden aangerekend op basis van bewijskrachtige documenten.  

 

Artikel 4. Als de verhuurder de kosten of lasten, vermeld in artikel 1, §1, moet verdelen onder meerdere 
huurders, gebeurt dit op de hierna vermelde wijze:  

1° Voor de kosten, vermeld in artikel 1, §1, 1°, wordt het verbruik per woningcomplex of per 
kostenplaats 

(als er individuele tellers per woning bestaan) bepaald aan de hand van de tellerstand. De kost van de 

huur, het onderhoud en het gebruik van de tellers wordt gelijk verdeeld over de woningen.  

(als er enkel een collectieve teller staat met individuele meettoestellen in de woningen)   verdeeld op 
basis van de opname van de individuele meterstand of op basis van de verdeelsleutel die wordt 

aanbevolen door de firma die de meters installeerde. De kostprijs van de huur, het onderhoud en de 
opname van de meettoestellen wordt gelijk verdeeld over het aantal woningen, evenals eventuele 

andere vaste kosten. 

(als er enkel een collectieve teller staat zonder individuele meettoestellen) van water verdeeld volgens 
het aantal bewoners per woning. Het verbruik van gas, stookolie, elektriciteit en andere energie wordt 

gelijk of proportioneel op basis van de oppervlakte van de woningen verdeeld en dit naargelang de 
beslissing van de verhuurder. 



2° De kosten, vermeld in artikel 1, §1, 2°, worden per woningcomplex gelijk verdeeld over het aantal 

woningen. Indien er enkel een collectieve teller staat zonder individuele meettoestellen en het verbruik 
van de gemene delen  niet kan worden vastgesteld, wordt de totale verbruikskost per woningcomplex 

verdeeld overeenkomstig de werkwijze vermeld in 1°.  

3° De kosten, vermeld in artikel 1, §1, 3° en 4°, worden gelijk verdeeld over het aantal woningen 
waarvoor ze werden gemaakt. 

4° Als de omnium brandverzekering, vermeld in artikel 1, §1, 5°, betrekking heeft op meerdere 
woningen, verdeelt de verhuurder de kostprijs van de premie van de afstand van verhaal en de 
uitbreiding van het verhaal van derden gelijk over het aantal woningen, of volgens de sleutel die de 

verzekeraar aanbeveelt. 

5° De kosten, vermeld in artikel 1, §1, 6°, worden gelijk verdeeld onder de huurders die van de antenne 
gebruik maken.  

6° Als de kosten, vermeld in artikel 1, §1, 7° en 8°, samenhangen met de kosten, vermeld in artikel 1, 
§1, 1°, worden ze per woningcomplex verdeeld conform de verdeling van de desbetreffende 
verbruikspost. In de andere gevallen worden zij gelijk of proportioneel op basis van het aantal bewoners 

of de oppervlakte van de woningen verdeeld over het aantal woningen waarvoor de kosten werden 
gemaakt en dit naargelang de beslissing van de verhuurder.  

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (….) tot reglementering van 

het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.  

 

 

Brussel,  

 
De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

Kris PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,  



BIJLAGE VI 

 

Privacywetgeving – richtlijnen Vlaamse Toezichtcommissie 

 
De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van 
WoninGent, Lange steenstraat 54 te 9000 Gent en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 

Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte 
en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te 

maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast 
te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd.  
 

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse 
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 
(http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook 

uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de 
taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de 
inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.  

 
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie 
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de 

gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA 3 van 3  
 

Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.  
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse 
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

(http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook 
uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.  
 

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het 

openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).  
 

http://vtc.corve.be/machtigingen.php
http://vtc.corve.be/machtigingen.php
http://vtc.corve.be/machtigingen.php
http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register

