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We hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn.  
Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor 
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1. HUURWET VERSUS HUURDECREET 
 

Deze folder geldt voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019, deze vallen onder het Vlaams 
Woninghuurdecreet.. Dit decreet regelt de regels van huren en verhuren van woningen in Vlaanderen. 

Huurcontracten afgesloten tot en met 31 december 2018 blijven vallen onder de woninghuurwet. Meer info hierover 
vind je in de folder ‘Een woning huren en verhuren – Contracten afgesloten tot en met 31 december 2018’.
 

2. HOOFDVERBLIJFPLAATS 
 

3.1 AFFICHERING 

Huurprijs en kosten vermelden
De verhuurder moet de huurprijs, gemeenschappelijke kosten en lasten vermelden bij elke aankondiging te huur,  
ook op het internet.  

Als de verhuurder dit niet doet, riskeert hij een administratieve geldboete van 50 tot 350 euro. 
Het ontbreken van de huurprijs kan je melden bij Gentinfo. 

Meer informatie
Gentinfo
Huurprijs vermelden
Tel. 09 210 10 10
E-mail: gentinfo@stad.gent
Website: stad.gent

Energiescore vermelden
Het energieprestatiecertificaat (EPC) toont de energiescore van een woning. 
Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager je energiefactuur. 
0 = zeer energiezuinig, 700 = energieverslindend 
Op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 staat een label voor de woning.  
Dit gaat van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht). 

Een EPC is verplicht van zodra een woning te huur of te koop aangeboden wordt en blijft 10 jaar geldig.
De eigenaar moet de energiescore vermelden op elke advertentie te huur, ook online.
De eigenaar moet het EPC tonen aan kandidaat-huurders en een kopie bezorgen aan huurders.

Wat als er geen energieprestatiecertificaat is? Of geen vermelding in een advertentie?
De verhuurder riskeert een administratieve geldboete van 500 tot 5000 euro.
Je kan dit melden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

In deze folder gaan we ervan uit dat de woning wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats. 
Contacteer een Woonwijzer van Stad Gent voor advies over het (ver)huren van tweede verblijfplaatsen of studentenkamers.

Meer informatie
Vlaams Energieagentschap (VEA)
Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel
Tel. Vlaamse Infolijn 1700 (gratis)
Mail via contactformulier op de website
Website: www.energiesparen.be

3. WONING TE HUUR
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3.2 WELKE INFORMATIE MAG EEN VERHUURDER VRAGEN? 

De verhuurder mag enkel info vragen die noodzakelijk is voor de verhuring, zoals 
• de identiteit
• woonplaats 
• samenstelling van het gezin
• inkomen (de hoogte ervan, niet het soort inkomen) 

 
 Informatie opvragen over de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden is altijd verboden.  
 Dit is niet relevant om na te gaan of de kandidaat-huurder zijn huurdersverplichtingen zal nakomen.  

3.3 BEZICHTIGING VAN DE WONING

Waaraan moet de woning voldoen?
• De woning moet in goede staat zijn
• De woning moet voldoen aan de elementaire eisen van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid  
  (zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode).
• De woning moet voldoen aan alle vereisten van brandveiligheid en moet voldoende groot zijn  
  voor het aantal bewoners. 

 
Dit zijn de belangrijkste eisen van de Vlaamse Wooncode:

• minimale voorzieningen zoals een keuken, toilet, bad of douche en gootsteen
• drinkbaar water
• voldoende stevigheid en stabiliteit van dak, buitenmuren, dragende binnenmuren en draagvloeren
• veilige trappen
• veilige gas-, verwarmings- en electriciteitsinstallatie
• geen vochtproblemen
• mogelijkheid om te verluchten en natuurlijk te verlichten
• veilige toegankelijkheid van de woning
• veilig op vlak van CO
• ramen en deuren in goede staat
• woning voldoet aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen
• behoorlijke afwerking van ramen en vloeren
• woning voldoet aan de dakisolatienormen
• aanwezigheid van rookmelders
• ramen zijn voorzien van dubbel glas

Conformiteitsattest?
Een conformiteitsattest bepaalt dat de woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode en dus veilig en gezond is. 
Dit attest bepaalt ook voor hoeveel bewoners de woning geschikt is. Het attest is niet verplicht maar biedt 
wel een meerwaarde. Als de verhuurder dit maximum 3 maanden voor de verhuring heeft gekregen, kan hij 
hiermee aantonen dat de huurwoning in goede staat is verhuurd. 
 
Een conformiteitsattest aanvragen is gratis en blijft 10 jaar geldig. Tenzij de woning in die periode toch grote 
gebreken gaat vertonen. 

Hoe aanvragen?
• Online op de website van Stad Gent (https://stad.gent zoekterm: conformiteitsattest)
• Aanvraag afgeven in één van de Woonwijzers
• Aanvraag opsturen naar Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Botermarkt 1, 9000 Gent.
• Aanvraag mailen naar toezicht@stad.gent

 

4. SAMENHUIZEN 
 

Samenhuizen is een woonvorm waarbij verschillende mensen buiten een klassiek gezinsverband samen  
een woning of appartement huren. De huurders kiezen ervoor om samen een langere tijd een woning  
te delen.  
Voorwaarden: 

• De bewoners sluiten samen één huurcontract af waarin ze allemaal vermeld staan en elke bewoner 
  ondertekent dit
• Alle bewoners domiciliëren zich op het adres

 De woning wordt niet fysiek opgedeeld. De kamers hebben geen eigen brievenbus, nummer of bel. 
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Huurcontract van 9 jaar
De duur van het huurcontract is altijd 9 jaar als

• de duur niet bepaald werd
• het contract is gesloten voor een bepaalde duur 
  tussen 3 en 9 jaar.

Voorbeeld: Een contract van 6 jaar wordt beschouwd als 
een contract voor 9 jaar.  

Opzeg
Opzeg door huurder
opzegtermijn is 3 maanden 

Wanneer
• op elk ogenblik en zonder reden 

Opzeggingsvergoeding
3 maanden huur als het huurcontract eindigt 
in het eerste jaar
2 maanden huur als het huurcontract eindigt 
in het tweede jaar
1 maand huur als het huurcontract eindigt 
in het derde jaar

Opzeg door verhuurder
opzegtermijn is 6 maanden 

Wanneer
op elk ogenblik als de verhuurder zelf de woning wil bewonen
op elk ogenblik na de eerste 3 jaar als een nauw familielid 
van de verhuurder de woning wil bewonen
op elk ogenblik na de eerste 3 jaar voor belangrijke werken
op het einde van de eerste of tweede driejarige periode 
zonder motief als hij de huurder een opzeggingsvergoeding 
betaalt: 

• negen maanden huur als het huurcontract 
  eindigt bij de eerste driejarige periode
• zes maanden huur als het huurcontract  
  eindigt bij de tweede driejarige periode

 
De huurder kan bij opzeg door de verhuurder steeds een 
tegenopzeg van 1 maand geven zonder schadevergoeding  
te betalen, ook al gebeurt dit tijdens de eerste 3 jaar van  
het contract. 

Verlengen
Het huurcontract wordt automatisch verlengd als huurder of 
verhuurder het contract niet opzeggen bij het verstrijken van 
de 9 jaar. Dit telkens voor 3 jaar onder dezelfde voorwaarden. 

Huurcontract met een duur van meer dan negen 
jaar. 

Deze moet bij een notaris afgesloten worden.
Opzeg en verlenging gebeurt onder dezelfde voorwaarden als 
bij een contract van negen jaar.

Als de verhuurder het huurcontract zonder reden opzegt aan 
het einde van een driejarige periode (die niet de laatste is), 
dan moet hij de huurder een opzeggingsvergoeding betalen 
van drie maanden huur. Dit met een opzegging van  
6 maanden.

Huurcontract voor het leven
Deze moet bij een notaris afgesloten worden en eindigt 
automatisch als de huurder overlijdt. 

Opzeg door de huurder
Op elk moment met een opzeggingstermijn van 3 maanden 
en een opzeggingsvergoeding in de eerste 3 jaar.  

Opzeg door de verhuurder
De verhuurder kan het huurcontract niet vroegtijdig 
beëindigen tenzij dit in het contract staat.

Renovatiehuurcontract
Een renovatiehuurcontract is een huurcontract waarbij de 
huurder akkoord gaat om een aantal werken uit te voeren die 
normaal gezien ten laste van de verhuurder zijn. Dit in ruil 
voor bijvoorbeeld een lagere huurprijs. 
Zolang de woning gebreken vertoont die een veiligheids-of 
gezondheidsrisico inhouden (bijvoorbeeld risico op CO-
vergiftiging) mag de huurder de woning niet bewonen. 
Zodra de werken zijn afgerond, moet de huurder een 
conformiteitsattest aanvragen. Als dit er is dan voldoet de 
woning aan de minimale kwaliteitsnormen.

5. HUURCONTRACT 
 

Huurcontracten moeten altijd schriftelijk worden opgemaakt.  
De Vlaamse Regering maakt een vulgariserende toelichting op waarnaar moet verwezen worden in  
het huurcontract. 
Deze toelichting bevat informatie over:

• de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid
• een aantal belangrijke aspecten rond het verhuren van een woning

Bij de Woonwijzers van Stad Gent kan je een modelhuurcontract krijgen.  
Deze zijn volledig en conform de wetgeving.  

5.1 AANTAL HUURCONTRACTEN?
Dit hangt af van het aantal partijen. Elke partij moet een origineel ondertekend exemplaar krijgen. 
Voor de registratie van het huurcontract is een extra exemplaar nodig behalve als je dit online doet.

5.2 SOORTEN HUURCONTRACTEN EN OPZEGMOGELIJKHEDEN
Een huurcontract heeft altijd een bepaalde duur: ofwel voor een duur die de partijen hebben 
overeengekomen ofwel voor de duur van het leven van de huurder. De partijen zijn verplicht de exacte duur 
te bepalen in het huurcontract. Doen ze dit niet, dan loopt het huurcontract 9 jaar.  

Huurcontract van korte duur
Dit huurcontract duurt maximaal 3 jaar 

Opzeg
Huurder en verhuurder kunnen het contract opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden voor  
de einddatum.  
De huurder kan het huurcontract op elk moment opzeggen met een opzeggingstermijn van 3 maanden en het 
betalen van een opzeggingsvergoeding: 

• anderhalve maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar
• één maand huur als de huur eindigt in het tweede jaar
• een halve maand huur als de huur eindigt in het derde jaar.

Voorbeeld: Een huurcontract van 3 jaar loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Als de huurder dit 
opzegt voor 1 november 2019, dan eindigt de opzeg eind januari 2020 dus in het tweede jaar van het contract. 
De opzeggingsvergoeding aan de verhuurder is dan 1 maand.  

Verlengen
Je kan een huurcontract van korte duur 1 keer verlengen. Dit moet schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden 
gebeuren. De lengte van de twee contracten moet niet hetzelfde zijn zolang de totale duur niet meer dan 
3 jaar bedraagt. Voorbeeld: een huurcontract van 1 jaar mag met 1 of 2 jaar verlengd worden maar niet met 
3 jaar. 

Als het huurcontract niet wordt opgezegd bij het verstrijken van de periode of als de huurder ondanks 
opzegging blijft wonen zonder verzet van de verhuurder, dan wordt dit contract automatisch omgezet in 
een huurcontract van 9 jaar. De startdatum is dan de datum waarop het contract van korte duur startte.  

Voorbeeld: Een huurcontract van 2 jaar start op 1 februari 2019. Huurder en verhuurder zeggen het 
huucontract niet op. Dit huurcontract wordt automatisch een huurcontract van 9 jaar  
met als begindatum 1 februari 2019. Er moet hiervoor geen nieuw contract ondertekend worden. 
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7. REGISTRATIE 
 

De registratie van een huurcontract houdt in dat het kantoor Rechtszekerheid de belangrijkste gegevens uit 
het huurcontract in een register schrijft.

De huurcontracten moeten samen met de plaatsbeschrijving en eventuele andere bijvoegsels worden 
geregistreerd. Dit is verplicht en de taak van de verhuurder.Dit is gratis als het binnen de 2 maanden gebeurd. 
Daarna moet de verhuurder een boete betalen.  

Hoe?
Je legt de huurcontracten en plaatsbeschrijvingen in drievoud (als er 2 partijen zijn) voor aan het kantoor 
Rechtszekerheid van de plaats waar de woning is gelegen, per post of ter plaatse. 
Of online via www.myrent.be, een website van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD).  
Hierbij volstaat een kopie. 

Zolang het huurcontract na de termijn van 2 maanden niet is geregistreerd, kan de huurder het huurcontract 
altijd beëindigen zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. 
De huurder brengt de verhuurder schriftelijk op de hoogte van de opzegging. Deze gaat in op de eerste  
dag van de maand na de maand waarin werd opgezegd.  
Verder heeft een niet-geregistreerd huurcontract dezelfde waarde en dezelfde gevolgen als een geregistreerd.  

Meer informatie
Kantoor Rechtszekerheid Gent 2
Sint-Lievenslaan 29 – 9000 Gent
Tel. 0257 257 57 (9 tot 12 uur)
E-mail: rzsj.kantoor.gent2@minfin.fed.be
Website: www.financien.belgium.be en www.myrent.be 
 

• 
 

6. HUURPRIJS 
 

De huurprijs mag vrij worden bepaald. Deze ligt – behalve indexatie – in principe vast voor de duur 
van het contract. Een herziening kan wel op bepaalde vastgelegde tijdstippen of op elk moment bij 
energiebesparende werken. 

Herziening op vastgelegde tijdstippen
Bij het einde van elke driejarige periode kunnen beide partijen een herziening vragen. Dit moet gebeuren 
tussen de negende en zesde maand voor het einde van die periode. 
Een rechter kan dit toestaan als de vragende partij bewijst dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden 
20% hoger of lager is dan de huidige huurprijs of als de verhuurder bewijst dat de normale huurwaarde met 
10% is gestegen door werken die op zijn kosten zijn uitgevoerd in de woning.  

Herziening bij energiebesparende maatregelen
De partijen mogen op elk moment overeenkomen om de huurprijs te herzien omdat er energiebesparende 
werken zijn uitgevoerd. Investeringen die de verhuurder gedaan heeft om de woning te laten voldoen aan  
de minimale kwaliteitsnormen (bijvoorbeeld dakisolatie en dubbel glas) komen hiervoor niet in aanmerking. 
 
Kosten en lasten
Voor een groot aantal kosten en lasten ligt vast wie ze moet betalen. 
Als er niets over is bepaald, dan betaalt de verhuurder de kosten en lasten die te maken hebben met het 
zakelijk recht op de woning en de huurder de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de 
woning. De onroerende voorheffing is verplicht door de verhuurder te betalen.
 
Indexatie
De indexatie is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. 
Dit is niet verplicht en gebeurt niet automatisch. Dit kan jaarlijks, op de verjaardag van de startdatum van  
het huurcontract schriftelijk worden gevraagd. Dit moet schriftelijk worden gevraagd. De aanpassing  
kan ten hoogste 3 maanden terugwerken vanaf de vraag tot indexatie.  

Voorbeeld: een huurcontract treedt in werking vanaf 1 juni 2019. De huurprijs kan ten vroegste op de verjaring 
van de inwerkingstreding, dus 1 juni 2020, geïndexeerd worden. Als de belanghebbende dit pas vraagt op 
10 december 2020 zal die ten hoogste terugwerken voor de maanden september, oktober en november.
 
De basishuurprijs is de huurprijs zonder kosten en lasten.
Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de 
verjaring van de inwerkingstreding van het huurcontract.
Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het 
huurcontract in werking is getreden.
 
Op de  website van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD) vind je een huurcalculator. Zo kan je 
automatisch de geïndexeerde huurprijs berekenen.  

Meer informatie
Federale Overheidsdienst Economie
Tel: 0800 120 33 (gratis nummer)
E-mail: statbel@economie.fgov.be
website: www.statbel.fgov.be (zoekterm: huurindexatie)

HOE BEREKENEN?
Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
--------------------------------------
           aanvangsindexcijfer
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9. HUURWAARBORG 
 

Een huurwaarborg is niet verplicht, maar wordt in de meeste huurcontracten opgenomen.
Dit beschermt de verhuurder als de huurder zijn plichten niet nakomt
Op het einde van het huurcontract worden de waarborg en de interesten overgemaakt aan de huurder als hij 
z’n verplichtingen nakwam. De huurwaarborg mag nooit meer zijn dan 3 maanden huur. 

De huurwaarborg kan enkel worden samengesteld op één van de manieren bepaald in het woninghuurdecreet. 
Een combinatie of een andere manier mag niet.  

Mogelijkheden? 
• de geïndividualiseerde rekening: een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.
• zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling, bijvoorbeeld een kapitalisatiebon of een obligatie.
• Bankwaarborg via het OCMW: huurders die financiële moeilijkheden hebben kunnen vragen aan het OCMW 
  om een verzoek in te dienen bij een financiële instelling. 
• Borgstelling: De huurder kan iemand vragen om zich borg te stellen voor zijn huurders-verplichtingen.  
  Dit kan enkel als de verhuurder ermee akkoord gaat. 
• De waarborg via www.myminfin.be, het online platform van de FOD Financiën. Dit met de interactieve      
  applicatie e-DEPO.

Wat als de huurder de waarborg toch cash heeft betaald?
De huurder kan dit bedrag als voorschot op huurgeld beschouwen en hetzelfde bedrag op een geblokkeerde 
rekening plaatsen. Dit moet wel duidelijk meegedeeld worden aan de verhuurder. 
 
Huurwaarborglening
Huurders die moeite hebben om een waarborg te betalen kunnen terecht bij het Vlaams Woningfonds voor  
een renteloze huurwaarborglening. 
Het bedrag is in Gent beperkt tot 2046 euro maar kan worden verhoogd op basis van het aantal personen 
te laste. De terugbetaling moet binnen de 2 jaar gebeuren. 

Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier van het Vlaams Woningfonds (+ verplichte bijlagen) ingevuld en ondertekend indienen. 

Wanneer aanvragen?
De huurder kan op voorhand een principiële toestemming aanvragen die 3 maanden geldig blijft.
Als er al een huurcontract is, dan zal het Vlaams Woningfonds – als de aanvraag volledig is - binnen de 
10 werkdagen oordelen over het toekennen van de lening. 

Meer info
Vlaams Woningfonds – kantoor Oost-Vlaanderen
Oude Houtlei 13A/001 – 9000 Gent
Tel. 09 222 03 94
E-mail: ddlovl@vlaamswoningfonds.be
Website: www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening

8. PLAATSBESCHRIJVING
 

De plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de huurwoning. Dit is verplicht en moet bij het 
huurcontract toegevoegd worden. Deze moet samen met het huurcontract geregistreerd worden. 
 
Wanneer?
Op het moment dat de woning onbewoond is of in de eerste maand van bewoning. 

Waarom?
Als het huurcontract afloopt, moet de huurder de woning teruggeven in de staat waarin hij ze gekregen heeft. 
Dit kan enkel gecontroleerd worden op basis van een plaatsbeschrijving.  

Wie?
Er zijn 3 mogelijkheden:

• De huurder en verhuurder doen dit zelf.
• De huurder en verhuurder stellen een deskundige aan.
• Als beide partijen het niet eens raken dan kan de rechter een deskundige aanstellen.  
  Het verzoek aan de rechter moet gebeuren binnen de eerste maand waarin de huurder  
  over de woning beschikt. 

Huurder en verhuurder betalen altijd elk de helft van de kosten.  

 
Voorwaarden?

• Ze moet opgesteld zijn in aanwezigheid van de huurder en verhuurder (of een vertegenwoordiging).
• Ze moet gedateerd en ondertekend zijn door beide partijen (of vertegenwoordiging).
• Ze moet voldoende gedetailleerd zijn en dus alles zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.  

Wat gebeurt er op het einde van het huurcontract?
De verhuurder of huurder kan aan de tegenpartij vragen om opnieuw een plaatsbeschrijving op te maken.  
Dit ten laatste op het moment dat de huurder de sleutels teruggeeft aan de verhuurder.  
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10. BRANDVERZEKERING 
 

Huurder en verhuurder zijn verplicht een verzekering af te sluiten voor brand-en waterschade.
De huurder is aansprakelijk als er schade is tenzij hij kan bewijzen dat de schade buiten zijn schuld is 
ontstaan. 

In sommige huurcontracten staat een ‘afstand van verhaal’ bepaald: dit wil zeggen dat de eigenaar ook 
de schade van de huurder aan het gebouw verzekert. Maar: dit is niet helemaal sluitend en verzekert de 
inboedel van de huurder ook niet. Informeer je als huurder dus zeker bij je verzekeraar.  
 
 

11. ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 
 

Meldingsplicht huurder
Dit is het melden van gebreken aan de huurwoning.  
De huurder contacteert de verhuurder eerst telefonisch of persoonlijk. Daarna stuurt hij een aangetekende 
brief naar de verhuurder met de gemaakte afspraken. 

Onderhoud en herstellingen
Alle herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, behalve:

• kleine herstellingen
• herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder (of zijn bezoek)
• herstellingen die nodig zijn doordat de huurder zijn meldingsplicht niet is nagekomen

 
De Vlaamse regering heeft een lijst van kleine herstellingen en onderhoudswerken opgesteld. Die lijst is niet-
limitatief en bevat zaken als het gras maaien, gebroken glas vervangen, …
Deze lijst kan je opvragen bij de Woonwijzer in je buurt (zie achterzijde van de folder). 

Dringende herstellingen
De huurder moet toelaten dringende herstellingen uit te voeren.
Als deze meer dan 30 dagen duren, dan kan een vermindering van de huurprijs gevraagd worden.  

Wat als de woning van bij het begin van de huur niet in orde is met de minimale 
kwaliteitsnormen?
De huurder kan aan de rechter de nietigheid van het huurcontract vragen. Als deze nietig wordt verklaard dan 
moet de huurder de woning verlaten en moet de verhuurder alle betaalde huurgelden terugbetalen. Dit na 
aftrek van een eventuele bezettingsvergoeding, vastgelegd door de rechter.  
 

12. WAT BIJ EEN CONFLICT? 

Soms ontstaan er conflicten tussen huurder en verhuurder: door huurachterstal, verwaarlozing van de 
woning, gebreken aan de woning die niet opgelost geraken, …
Probeer eerst samen tot een oplossing te komen. Praten met elkaar is een eerste stap. Informeer je bij de 
woonwijzers van Stad Gent over je rechten en plichten. 
Als je samen niet tot een oplossing komt, zijn een aantal verdere stappen mogelijk zoals preventieve 
woonbegeleiding CAW, burenbemiddeling Stad Gent,  …

Procedures bij het vredegerecht
Als er geen mogelijkheid is om het conflict onderling op te lossen, kan je een vrederechter inschakelen. Deze 
is bevoegd voor geschillen rond huren en verhuren.  Je kan een verzoeningsprocedure en/of een procedure 
ten gronde opstarten.

De minnelijke schikking of verzoening
Dit is een gratis procedure. Een advocaat mag maar moet niet. De vrederechter bemiddelt tussen de partijen 
maar kan geen verzoening opleggen. 

Aanvraag
De aanvraag moet schriftelijk of mondeling gericht worden aan de griffie van het vredegerecht van het kanton 
waarin de woning gelegen is.  

Gevolgen
Als huurder en verhuurder een overeenkomst bereiken, stelt de vrederechter een proces-verbaal van 
verzoening op. Dit heeft dezelfde waarde als een vonnis en is uitvoerbaar. De huurder en verhuurder moeten 
zich strikt aan dit proces-verbaal houden. Doen ze dit niet, dan is een gedwongen uitvoering mogelijk.  

Als huurder en verhuurder geen akkoord bereiken of één van de partijen daagt niet op, dan stelt de 
vrederechter een proces-verbaal van niet akkoord op. Hierna is enkel nog een procedure ten gronde mogelijk.

Procedure ten gronde
Dit is betalend. Het is bovendien aangewezen om een advocaat te hebben. 
Mensen met een beperkt inkomen kunnen recht hebben op een pro-Deoadvocaat.  

Aanvraag
De aanvraag kan gebeuren bij verzoekschrift, bij dagvaarding of bij vrijwillige verschijning.  

Gevolgen
De vrederechter spreekt een vonnis uit, deze is verder af te handelen door de partijen. 

Meer informatie
Justitiehuis Gent
Juridische informatie
Cataloniëstraat 6-9, 9000 Gent
Tel. 09 269 62 20
E-mail: justitiehuis.gent@vlaanderen.be
Website: www.justitiehuizen.be/gent 

13. NUTTIGE ORGANISATIES VOOR HUURDER EN VERHUURDER 

Verenigde Eigenaars
Belangengroep voor eigenaars (lidgeld)
Koningin Elisabethlaan 5, 9000 Gent
Tel. 09 324 90 80
E-mail: gent@ve-pr.be
Website: www.ve-pr.be

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen ook terecht bij de woonwijzers van Stad Gent voor info en  
advies op maat. Je vindt de contactgegevens achteraan deze folder.

Vredegerecht
Aanvraag minnelijke schikking  
en procedure ten gronde
Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent
Tel. 09 234 55 00
Website: www.vredegerechtengent.be

Bureau voor juridische bijstand
Aanvraag pro-Deoadvocaat
Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent
Tel 09 234 56 27
E-mail: bjb@baliegent.be
Website: www.balie-gent.be 

Huurdersbond
Belangengroep voor huurders (lidgeld)
Grondwetlaan 56b, 9000 Gent
Tel.09 223 28 77 en 09 223 63 20
E-mail: huurdersbond.o-vl@telenet.be
Website: www.huurdersbond.be
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Welkom in de Woonwijzer

Ben je huurder, verhuurder, eigenaar of student in Gent?  
Kom met al uw woonvragen langs bij de Woonwijzers van de stad.  
Onze medewerkers helpen je graag verder of verwijzen je door 
naar gespecialiseerde diensten.
 
Op zoek naar meer info over de Woonwijzers?
Bel naar het nummer 09 266 76 40, mail naar  
wonen@stad.gent of neem een kijkje op www.stad.gent > 
openingsuren en adressen > woonwijzers
 
Je bent welkom zonder afspraak tijdens de zitdag.
 
 
 
Raadpleeg ook onze andere publicaties rond wonen en kom 
alles te weten over woonpremies, woonleningen, sociaal kopen 
en huren, woonkwaliteit en noem maar op. Je vindt ze bij de 
Woonwijzers en online.

www.stad.gent/wonen

V.
u.

: M
ie

ke
 H

ul
le

br
oe

ck
 –

 a
lg

em
ee

n 
di

re
ct

eu
r -

 s
ta

dh
ui

s, 
Bo

te
rm

ar
kt

 1
, 9

00
0 

Ge
nt

 –
 2

02
0 

- 0
21

62


