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Situering 

> NU 

– Woninghuurwet 1991 

– Art. 1708 e.v. BW 

– Aantal KB’s 

 

> Zesde staatshervorming 

– Wonen naar gewesten (woninghuur en woonfiscaliteit) 
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2016 Conceptnota Huur 

> Wat willen we op korte termijn realiseren? 

 

– De creatie van een stabiel, duurzaam en evenwichtig wettelijk kader. 

 

– Woonzekerheid m.b.t. de gezinswoning. 

 

– De garantie op een behoorlijk rendement voor de  verhuurder. 

 

– Het waarborgen van de minimale woonkwaliteit. 

 

– Het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt. 

 

– De transparantie en de kenbaarheid van het woninghuurrecht 
bewaken. 
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 Nog niet in de wet: 

• Bestrijding van discriminatie 
(actieplan Vlaams antidiscriminatiebeleid op de 
private huurmarkt) 

 

• Invoering van een systeem 
van geconventioneerde huur 

 

• Fiscale stimuli 

 

• Evaluatie van het 
huurpremie- en 
huursubsidiebesluit 

 



Opmaak Vlaams Woninghuurdecreet 

overleg met alle actoren 
 

principiële goedkeuring 14/07/2017 
 

advies Vlaamse Woonraad 
 

advies Raad van State 22/12/2017 
 

definitieve goedkeuring op Ministerraad van 18/05/2018 
 

tekst aangenomen door de Commissie van het Vlaams 
Parlement 10/10/2018 
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ook voor 
studentenhuisvesting 

Toepassingsdatum 

 vanaf 01/01/2019 

 

• behalve huurwaarborg: nog         
niet definitief (huurwaarborglening) 

 

• hoofdverblijfplaatsen en 
studentenhuisvesting

 

• (voor bewoning bestemde 
goederen of delen ervan) 



Implementatie van: 

 

 

regels BW & regels GER. W 

 

eenvoud & kenbaarheid 
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 Toepassingsgebied 
decreet 
 
 
 

• Schriftelijke 
huurovereenkomsten 
afgesloten vanaf 01/01/2019 

 

• Mondelinge 
huurovereenkomsten 

 

• Van dwingend recht 
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Affichering (art. 4) 

 



Bekendmaking 

Huurprijs en gemeenschappelijke lasten (art. 1716 B.W.) 

 

> Vermelding kosten én lasten. 

 

> Niet beperkt tot huur van woningen als hoofdverblijf. 

 

> Max. boete verhoogd naar € 350,00 (gemeentelijke autonomie-
GAS-boete)  sanctie kan ook aan gevolmachtigde. 

 

> Enige uitzondering: logiesdecreet 2016. 

 

Ook op websites! 
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Opeisbare gegevens van een kandidaat-huurder 
(art. 7) 

  

= Documenten die noodzakelijk zijn om na te gaan of de 
kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal 
kunnen voldoen. 

 

NIET: 

> gegevens over gezondheid 

> strafrechtelijk verleden 
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Vereiste van een geschrift (art. 8) 

> Identiteit van huurder en verhuurder: naam, eerste twee voornamen, woonplaats en  

      RR (rechtspersoon: maatschappelijke zetel en ONN). 

 

> Begindatum 

 

> Exacte duur 

 

> Aanwijzing van alle ruimtes en delen van het gebouw voorwerp van de verhuur 

 

> Bedrag van de huur 

 

> Regeling over de kosten en lasten 

 

> Verwijzing naar de vulgariserende toelichting 
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Leveringsplicht en staat van het goed bij 
aanvang (art. 12) 
  

> Verhuurder moet het goed leveren in goede staat van 
onderhoud. 

 

> Het goed moet voldoen aan de elementaire vereisten 
van art. 5 Vlaamse Wooncode.  
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Leveringsplicht en staat van het goed bij 
aanvang (art. 12) - vervolg 
 

 
Aanwezigheid conformiteitsattest binnen de 3 maanden voor 
de aanvang van het huurcontract. 
   
(weerlegbaar) vermoeden van naleving van deze verplichting  
 

> sanctie: nietigheid 
 
> gevolgen van deze nietigheid 

– Rechter kan een bezettingsvergoeding opleggen gebaseerd 
op de objectieve huurwaarde van het pand + naast 
bijkomende schadevergoeding 

 

Infosessie nieuw Vlaams Woninghuurdecreet 24/11/2018 15 



Leveringsplicht en staat van het goed tijdens de 
huurovereenkomst (art. 25-27) 
  

> Verhuurder: onderhouds- en herstellingsplicht 
(herstellingen nodig door ouderdom of overmacht). 

 

> Huurder: kleine herstellingen, herstellingen nodig 
door een oneigenlijk gebruik of door een gebrek aan 
onderhoud als een goede huisvader, herstellingen 
nodig door tekortkoming aan de meldingsplicht. 

 

> Vlaamse regering zal lijst van kleine herstellingen 
opmaken. 
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de huurder heeft 
meldingsplicht 

Dringende herstellingen  
(art. 27) 

 

 Huurder moet dit gedogen. 

 

 Vermindering van de huurprijs als de 
herstellingen meer dan 30 dagen duren. 

 

 Als normale bewoning onmogelijk 
wordt, kan huurder de ontbinding 
vragen. 

 

 Huurder moet de woning gebruiken 
als een goede huisvader en heeft een 
meldingsplicht. 

 



Infosessie nieuw Vlaams Woninghuurdecreet 24/11/2018 18 

•aanvraag 
conformiteitsattest 

Renovatiehuurovereenkomst 
(art. 13) 
 
 
 

 

Voorwaarden: 

 termijn wordt bepaald 

 

 voorgenomen werken/aanvangsdatum 
worden precies omschreven 

 

 zolang er veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
zijn geen bewoning 

 

 tegenprestatie van de verhuurder 

 

 
Er moet een conformiteitsattest worden 
aangevraagd wanneer het pand conform de 
Wooncode wordt gemaakt door de werken. 

 

 



DUUR (art. 15) 

> focus op 9 jaar 

> na 9 jaar: telkens verlenging voor drie jaar 

 

> korte duur: eenmaal verlengen zonder meer dan 3 
jaar te overschrijden (ofwel voorzien in 
oorspronkelijke huurovereenkomst ofwel mits 
geschrift 3 maand voor einde oorspronkelijke huur)  

 

> geen opzeg => huurovereenkomst van 9 jaar 
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HUURCONTRACT NEGEN JAAR 

Opzeg door verhuurder voor persoonlijk gebruik 
(enkel bij 9 jaar) 
 
Termijn: 6 maanden 
 

 Opzeg voor gebruik door afstammelingen tot 
in de derde graad kan niet meer in de eerste 3 jaar 
(enkel voor zichzelf). 
 

 Toevoeging wettelijk samenwonende 
partner. 
  
Kan worden uitgesloten of beperkt.  
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HUURCONTRACT NEGEN JAAR 

Opzeg door verhuurder wegens grondige 
renovatiewerken (enkel bij 9 jaar) 
 
Termijn: 6 maanden 
 

 Na 3 jaar ten allen tijde (nu: om de 3 jaar) 
 
Aan huurder omgevingsvergunning én bestek of 
beschrijving werken én kostenraming of 
aannemingsovereenkomst overmaken. 
 
Werken starten binnen de 6 maanden, einde binnen 
de 24 maand na verstrijken opzeg. 
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HUURCONTRACT NEGEN JAAR 

Opzeg door verhuurder wegens grondige 
renovatiewerken (enkel bij 9 jaar) - vervolg 
 

Na einde van de werken vraagt de verhuurder 
een C-attest. 
 
Sanctie: 18 maanden 

 
Kan worden uitgesloten of beperkt. 
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HUURCONTRACT NEGEN JAAR 

Opzeg door verhuurder zonder motief  
(enkel bij 9 jaar) 
 
elke 3 jaar 
 
niet gewijzigd: termijn 6 maanden, 9/6 
maanden schadevergoeding  
 
kan worden uitgesloten of beperkt 
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HUURCONTRACT NEGEN JAAR 

Opzeg door huurder bij contracten van 9 jaar 
 
 op elk ogenblik 
 opzegtermijn 3 maand 
 schadevergoeding 3/2/1 maand 
 

Geen registratie => opzeg gaat in 1ste dag van de maand 
volgend op de maand waarin de opzeg werd betekend. 
 
•Tegenopzeg door huurder 1 maand => verhuurder blijft 
verplicht tot uitvoering van de oorspronkelijke reden van 
zijn opzeg (cf. Grondwettelijk Hof). 
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HUURCONTRACT KORTE DUUR 

Opzeg door verhuurder bij korte duur: 

> Opzeg 3 maand voor einde huurcontract 

 

Opzeg door huurder bij korte duur: 

> Opzeg 3 maand voor einde huurcontract 
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HUURCONTRACT KORTE DUUR 

OPZEGMOGELIJKHEDEN HUURDER KORTE DUUR 

 

> Niet-geregistreerd: opzeg steeds mogelijk tegen 1ste dag 
van de volgende maand (vroeger alleen bij contracten 9 
jaar). 

 

> Vervroegde beëindiging door huurder mogelijk: 
opzegtermijn van 3 maanden én schadevergoeding 
1,5/1/0,5 maand huur. 

 

> Minnelijke beëindiging blijft altijd mogelijk. 
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HUURCONTRACT KORTE DUUR 

SAMENVATTEND 

 

> Verlenging huur van korte duur: eenmalig, schriftelijk 
en max. 3 jaar. 

 

> Omzetting in woninghuur van 9 jaar vanaf datum 
huur korte duur. 

 

> Omzetting vindt plaats vanaf de 1ste dag van de 3de 
maand voorafgaand aan het verstrijken van de korte 
duur. 
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HUURPRIJS 
 

Herziening van de huurprijs (art. 35) 
 
> Blijft: tussen de 9de en 6de maand voor het verstrijken 

van elke driejarige periode kan de huurprijs worden 
aangepast 
 

> minnelijk 
 
> Vrederechter (tussen 6de en 3de maand voor het 

verstrijken van de drie jaar): normale huurwaarde door 
nieuwe omstandigheden +20% hoger of lager dan de 
eisbare huurprijs of normale huurwaarde door werken op 
kosten van verhuurder +10% van de eisbare huurprijs  

Infosessie nieuw Vlaams Woninghuurdecreet 24/11/2018 28 



HUURPRIJS 
 

 
Energiebesparende investeringen! 
 
 ten allen tijde 
 
 toestemming huurder indien niet dringende 
werken 

 
 minnelijke herziening 

 
 vrederechter: als huurwaarde 10% is gestegen 
door de investeringen 
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HUURWAARBORG (art. 37) 
 
 Max. 3 maanden i.p.v. 2 maanden (met huurwaarborglening): pas 

van toepassing ‘op een door de Vlaamse regering te bepalen datum’ 
(renteloze lening!). 
 
Mogelijkheden: 
 geïndividualiseerde rekening 

 
 bankwaarborg OCMW 

 

 zakelijke zekerheidsstelling o.n.v. huurder  
 
 borgstelling door een natuurlijke persoon of rechtspersoon:  
beperkt tot drie maanden! 
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HUURWAARBORG (art. 37) 
 
 > Niet meer:  

– bankwaarborg (m.u.v. OCMW) 

– externe cumul borgsteller en waarborg! 

     

> Maximale huurwaarborg = drie maanden huur 

 

> Sanctie indien geen geïndividualiseerde rekening: 
gekapitaliseerde rente tegen de gemiddelde 
rentevoet van de financiële markt 
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HUURWAARBORG (art. 37) 
 
 
Huurder mag het bedrag van de waarborg + rente 
beschouwen als huurgeld! 
 
Vordering verhuurder vrijgave borg binnen 1 jaar! 
 
Huurwaarborglening 
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Overlijden van de huurder (art. 42) 
 

 Ontbinding van rechtswege op het einde van de 
tweede maand na het overlijden van de laatste 
huurder, tenzij de erfgenamen het huurcontract 
voortzetten. 
 
 1 maand schadevergoeding bij ontbinding van 
rechtswege. 
  
 Geen ontruiming na 2 maanden: aanstelling curator. 
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MEDE-HUUR 
 
 Huwelijk/wettelijke samenwoning (art. 51) 

 
 Echtgenoot/wettelijke samenwoner is van 
rechtswege huurder. 
 
 Huurder deelt die gegevens mee aan verhuurder. 
  
 Huurders: hoofdelijk en ondeelbaar gehouden. 
 
 Niet gehouden voor verplichtingen ontstaan 
voordien. 
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MEDE-HUUR 
 
 Huwelijk/wettelijke samenwoning (art. 51) 

 
 Einde huwelijk/samenwoning: huurders bepalen wie 
de huur voortzet 
 
 Geen overeenstemming => rechter beslist 
 
 Huurovereenkomst bij aanvang door beiden 
ondertekend => de vertrekkende huurder blijft nog 6 
maand aansprakelijk voor de betaling van de huurprijs 
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MEDE-HUUR 
 
 Feitelijke samenwoning (art. 52) 

 
 Vraag van alle huurders en potentiële huurder aan 
de verhuurder of er een andere persoon ook huurder 
kan worden 
 
 Geen instemming van verhuurder binnen de 3 
maand: huurder(s) en die andere persoon kunnen 
rechter verzoeken dat die andere persoon huurder 
wordt 
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MEDE-HUUR 
 
 Feitelijke samenwoning (art. 52) - vervolg 

 
Rechter wijst deze vordering enkel af: 
 
 als die andere persoon niet gedurende minstens 1 jaar 
hoofdverblijf heeft in pand en met de huurder een 
duurzame huishouding heeft. 
 
 als vordering enkel tot doel heeft die persoon op korte 
termijn huurder te maken. 
 
 als die persoon onvoldoende financiële waarborgen 
biedt. 
 
 als de bezettingsnorm wordt overschreden. 
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MEDE-HUUR 
 
 Feitelijke samenwoning (art. 52) – vervolg 

 
Einde feitelijke samenwoning 
                          
Opzeg door één huurder mogelijk 

 
  Vertrekkende huurder kan nieuwe huurder 

voorstellen. 
   
  Nieuwe huurder wordt aanvaard => vertrekkende 

huurder heeft geen verplichtingen meer. 
 

  Verhuurder en overblijvende huurder(s) niet akkoord 
binnen de 3 maanden: vertrekkende huurder kan naar de 
Vrederechter. 
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MEDE-HUUR 
 
 Feitelijke samenwoning (art. 52) – vervolg 

 
Rechter wijst deze vordering enkel af: 
 
 als die persoon onvoldoende financiële waarborgen biedt 
 
 als de overblijvende huurder(s) uitdrukkelijk te kennen 
geven die persoon niet te kunnen aanvaarden 
 
  als de bezettingsnorm wordt overschreden 
 
Geen nieuwe huurder wordt voorgesteld of nieuwe huurder 
wordt niet aanvaard door de rechter/overblijvende 
huurder(s) => verhuurder kan de opzeggende huurder nog 6 
maand aanspreken voor de betaling van de huurprijs. 
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ALLERLEI 
 
 
 
 Brand én waterschadeverzekering worden verplicht 
voor huurder én verhuurder. 
 
 Vlaamse regering stelt lijst op van kosten en lasten 
die aan de huurder en verhuurder mogen worden 
aangerekend (OV en bemiddeling door derden mag niet 
worden doorgerekend). 
 
 Kosten en lasten aan de huurder moeten met de 
werkelijke uitgaven overeen komen. 
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Overdracht gehuurde goed (art. 38) 
 
 
 
 Koop breekt geen huur: overnemer treedt in rechten 
en verplichtingen van verhuurder. 
 
 Verhuurder brengt kandidaat-koper op de hoogte 
van het feit van verhuring + opname in overeenkomst 
van overdracht. 
 
 Uitzettingsbeding telt niet. 
  
 Specifieke opzegmogelijkheid koper verdwijnt. 
 
 Vaste datum valt weg. 
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 Plaatsbeschrijving (art. 9) 
 
 
 
 Verhuurder en huurder 
kunnen bij het einde van de 
huur een uittredende 
plaatsbeschrijving vragen. 
 
 Onwillige partij voor 
plaatsbeschrijving: 
verzoekschrift bij de 
vrederechter binnen de 
maand na ontruiming. 
 
 



 
Studentenhuisvesting 
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 Definitie student 

• Iedere persoon 
ingeschreven bij een instelling 
die voltijds onderwijs 
aanbiedt. 
 
 Gehuurde goed wordt niet 
tot hoofdverblijf bestemd. 
 
 



Bepalingen uit woninghuur zijn van toepassing 
op studentenhuur: 
 
 
 
 
 

 
 vereiste van een geschrift 

 
  specifieke vulgariserende bijlage 

 
  plaatsbeschrijving 

 
 leveringsplicht en staat van het goed bij aanvang 

 
  onderhouds- en herstellingsplicht huurder/verhuurder 
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 Onderhuur en huurprijs 

• 
In principe verbod op 
onderhuur/overdracht, tenzij 
toestemming verhuurder. 

 

•Uitzondering op verbod op 
overdracht/onderhuur (art. 59): 
verhuurder moet instemmen met 
overdracht of onderhuur aan een 
student als de huurder deelneemt aan 
een studie uitwisselingsprogramma of 
een stage volbrengt  

 

•De huurprijs moet ook alle kosten en 
lasten bevatten, m.u.v. verbruik van 
energie, water en telecommunicatie , 
belasting op tweede verblijven (art. 60) 
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 Huurwaarborg (art. 62) 

• Max. 2 maanden en max. 3 maanden 
voor start huur 

 

• Geblokkeerde rekening, zakelijke 
zekerheidsstelling of op rekening 
verhuurder 

 

• Op rekening verhuurder: intrest 

 

• Vrijgave mits schriftelijk akkoord of 
vonnis 

 

• Teruggave borg binnen de 3 maanden 
na verlaten van het pand 

•  
 



Einde huur (art. 64) 
 
 
 
 

 
 opzeg huurder voor inwerkingtreding huur (binnen 
3m. aanvang 2m. opzegvergoeding). 
 
 bij einde van de studie (2m. opzeg). 
 
 overlijden van één van de ouders of een andere 
persoon die instaat voor het onderhoud van de huurder 
(2m. opzeg). 
 
 overlijden huurder: van rechtswege ontbinding. 
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Conclusie 
 
 
  belangen huurder en verhuurder zijn duidelijk 

afgewogen 
 
 regeling mede-huur: noodzakelijk, maar 
gecompliceerd 
 
 nog lang 2 regelgevingen naast elkaar 
  
 decreet: alle regels samen 
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Vragen? 


