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'STEL JE ALS HUURDER OF 
VERHUURDER GEBREKEN VAST 

AAN JOUW HUURWONING? 
DAN KUN JE DEZE BROCHURE 
GEBRUIKEN ALS LEIDRAAD.'

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid
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1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE HERSTELLINGEN? 
 
 
Als je een woning huurt of verhuurt zal je op een bepaald moment meemaken dat er onderhoudswerken 
of herstellingen moeten gebeuren in de woning. Soms kan er discussie zijn over wie er verantwoordelijk 
is voor de herstellingen en vooral ook over wie de kosten van de herstellingen moet betalen. 
Hieronder kun je lezen wat de regelgeving hierover zegt. 

De verhuurder zorgt ervoor dat de woning aan het begin van de huurperiode in goede staat is. 
De minimumnormen waaraan een huurwoning moet voldoen, staan beschreven in de Vlaamse Wooncode. 
De Vlaamse Wooncode is een Vlaams decreet waarin bepaald is waar een goede, gezonde en veilige 
woning moet aan voldoen. Daarnaast moet de verhuurder ervoor zorgen dat de woning bewoonbaar blijft.
De huurder zorgt voor het onderhoud van de woning en moet de woning gebruiken als een goede huisvader.

BASISREGELS OVER HERSTELLINGEN

De verhuurder is verantwoordelijk voor: 

• Grote herstellingswerken: een draagmuur herstellen,   
  balken vervangen, raamkozijnen verven, …
• Herstellingen van slijtage door ouderdom: vervangen   
  van een oude verwarmingsketel, …
• Herstellingen van schade door overmacht: een ruit        
  vervangen die gebarsten is door hagelstenen, …

De huurder is verantwoordelijk voor: 

• Het onderhoud en de reiniging van de woning:        
  het gras maaien, verwarmingstoestel jaarlijks laten     
  nakijken, kalkaanslag verwijderen, …
• Kleine herstellingswerken: een kapotte schakelaar     
  vervangen, een lekkende kraan herstellen, …
• Herstellingen door schade veroorzaakt door de huurder
• Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud

WETGEVING

Voor huurcontracten afgesloten vóór 1 januari 2019 
 
• De woninghuurwet (als de huurder de woning als        
  hoofdverblijfplaats gebruikt) of het gemeen huurrecht       
  (bijvoorbeeld studentenhuisvesting) is van toepassing. 
• De wet geeft niet veel details over de herstelverplichtingen     
  van de huurder en verhuurder.
• Er bestaan indicatieve lijsten over welke werken voor           
  de rekening van de verhuurder of de huurder zijn. In de       
  Huurmap van de Provincie Oost-Vlaanderen vind je zo’n     
  lijst terug. Haal je Huurmap op bij de Woonwijzers van Stad Gent.
• Bij het gemeen huurrecht mag de huurovereenkomst bepaalde      
  of alle herstellingswerken ten laste van de huurder leggen.     
  Bij de Woninghuurwet kan dit niet en gelden de basisregels. 

Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 
 
• Het Vlaamse Woninghuurdecreet is van toepassing.
• De Vlaamse Regering heeft een lijst van kleine herstellingen            
  en onderhoudswerken opgesteld die ten laste zijn van    
  de huurder. Die lijst is niet-limitatief en geeft dus geen    
  volledig overzicht. Deze lijst vind je terug op de website    
  http://woninghuur.vlaanderen/onderhoud-en-herstellingen   
• Via het huurcontract kunnen verhuurder en huurder          
  overeenkomen om de herstellingsplicht van de huurder te   
  beperken of uit te sluiten. Het is niet mogelijk om    
  meer herstellingswerken ten laste van de huurder te leggen. 
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2. EERSTE STAP: DE HUURDER OF VERHUURDER 
INLICHTEN OVER DE GEBREKEN  

HUURDERS

• Als je zelf de gebreken moet herstellen, vraag je aan de   
  verhuurder toestemming om de werken uit te voeren
• Als de verhuurder verantwoordelijk is voor de          
  herstellingen, som je alle gebreken zo gedetailleerd   
  mogelijk op en vraag je aan de verhuurder om   
  de gebreken te herstellen.

VERHUURDERS 

• Als je werken wilt uitvoeren, laat je aan de huurder   
  weten wanneer de werken zouden plaatsvinden.
• Als de huurder verantwoordelijk is voor de         
  herstellingswerken, som je alle gebreken zo gedetailleerd    
  mogelijk op en vraag je aan de huurder om te voldoen     
  aan zijn onderhoudsverplichting.

Als er problemen zijn met de huurwoning, moet je de tegenpartij zo snel mogelijk verwittigen. Huurders hebben 
een wettelijke meldingsplicht en zijn dus verplicht om gebreken te melden aan de verhuurder. 
Je mag de (ver)huurder mondeling inlichten. Komt er geen reactie? Stuur dan een aangetekende brief om 
de tegenpartij op de hoogte te brengen.
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3. TWEEDE STAP: WAT ALS DE GEBREKEN 
NIET HERSTELD WORDEN?  

Als de (ver)huurder de gebreken niet herstelt na onderling overleg en schriftelijk aandringen, kun je als huurder een 
conformiteitsonderzoek van de woning aanvragen. Verhuurders kunnen beroep doen op de preventieve woonbegeleiding 
van het CAW. Tot slot kunnen huurders en verhuurders ook naar de vrederechter gaan om het probleem op te lossen.

EEN CONFORMITEITSONDERZOEK AANVRAGEN

Als de huurwoning ernstige gebreken heeft die niet hersteld 
worden door de eigenaar, kan je als huurder gratis een 
conformiteitsonderzoek aanvragen bij Stad Gent. Een 
wooncontroleur zal dan contact opnemen om een bezoek 
ter plaatse te regelen. 

Hoe verloopt het onderzoek?

De controleur zal bij een huisbezoek de woning beoordelen 
volgens de normen van de Vlaamse Wooncode. Elk gebrek 
krijgt een aantal strafpunten op een formulier, het technisch 
verslag.  

• Heeft de woning minder dan 15 strafpunten?      
  Dan voldoet de woning aan de kwaliteitsnormen                    
  van de Vlaamse Wooncode en kan de verhuurder   
  een conformiteitsattest krijgen. 
• Heeft de woning 15 strafpunten of meer?             
  Er komt een advies tot ongeschiktheid of       
  onbewoonbaarheid aan de burgemeester.

De woning is ongeschikt of onbewoonbaar

Huurder en de eigenaar worden op de hoogte gebracht 
van een advies tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. 
Binnen een bepaalde termijn kan iedereen verduidelijking 
vragen bij de controleur van Stad Gent. Dit heet de 
hoorplicht.

Op basis van de vaststellingen en eventuele reacties 
van de eigenaar of bewoner beslist de burgemeester 
om de woning wel of niet ongeschikt of onbewoonbaar 
te verklaren. De huurder en de eigenaar krijgen 
het besluit schriftelijke toegestuurd.

Gevolgen van een ongeschikt- 
of onbewoonbaarverklaring 

• De woning komt op de Vlaamse inventaris van  
ongeschiktheid en onbewoonbaarheid (VIVOO).

• De eigenaar moet na 1 jaar belasting betalen.
• De eigenaar mag de woning niet verhuren, te huur 

stellen of ter beschikking stellen met het oog op 
bewoning. Dit is strafbaar en hierop staat een 
geldboete en/of gevangenisstraf.

• Het huurcontract blijft bestaan voor de huidige 
huurders. Enkel een vrederechter kan een 
huurcontract laten ontbinden. Uiteraard kan het 
huurcontract ook in onderling overleg tussen huurder 
en verhuurder stopgezet worden of kan de (ver)
huurder een huuropzeg geven.

• In sommige gevallen hebben de bewoners recht op 
een tegemoetkoming in de huurprijs bij een verhuis 
naar een geschikte woning. In uitzonderlijke gevallen 
en onder wettelijk bepaalde voorwaarden kan er 
ook een voorrang voor een sociale woning worden 
toegekend.

Beroep aantekenen

Als je niet akkoord gaat met het besluit van 
de burgemeester, kun je beroep aantekenen bij 
de minister bevoegd voor wonen. In het besluit 
dat zowel huurder als verhuurder ontvangen staan 
de te ondernemen stappen en de te volgen 
termijnen vermeld.
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PREVENTIEVE WOONBEGELEIDING CAW

Het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Oost-
Vlaanderen biedt preventieve woonbegeleiding aan. 
Het CAW zorgt voor bemiddeling tussen huurder en 
verhuurder bij huurconflicten. Bedoeling is om dankzij 
de bemiddeling gerechtelijke stappen te voorkomen, 
een oplossing voor het conflict te vinden en zo een 
eventuele uithuiszetting te vermijden. Deze begeleiding 
is gratis.

Zowel huurder als verhuurder kunnen zich 
aanmelden bij het onthaal van CAW Oost-Vlaanderen. 
Contactgegevens zijn terug te vinden bij nuttige 
adressen achteraan deze folder.

DE VREDERECHTER

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

De verzoeningsprocedure 
of de minnelijke schikking 

• Dit is een gratis procedure.  
• Een advocaat mag, maar moet niet. 
• Huurder en verhuurder nemen vrijwillig deel.  

Een verzoening kan niet opgelegd worden.

Een verzoeningsprocedure kun je zowel mondeling als 
per brief aanvragen bij de griffie van het vredegerecht.

Huurder en verhuurder krijgen een brief van het 
vredegerecht met een datum waarop de verzoening zal 
doorgaan. De vrederechter zal bemiddelen tussen beide 
partijen, maar kan geen oplossing opleggen. 

• 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 
zijn verplicht om zich aan dit proces-verbaal te 
houden.  

• Als de (ver)huurder niet opdaagt bij de verzoening 
of als een verzoening niet mogelijk blijkt te zijn, 
stelt de vrederechter een proces-verbaal op met de 
vaststelling dat er geen verzoening is. In dat geval kan 
je een procedure ten gronde starten om het geschil 
op te lossen. 

Procedure ten gronde 

• Dit is betalend.  
• Het is aangewezen om een advocaat te hebben. 

De aanvraag kan gebeuren bij verzoekschrift, bij 
dagvaarding of bij vrijwillige verschijning. Om er zeker 
van te zijn dat je vordering volledig is, win je best 
juridisch advies in. 

Op een openbare zitting kunnen beide partijen hun 
standpunt uiteenzetten. De vrederechter zal de zaak 
bestuderen en na de zitting een vonnis vellen. Het 
vonnis volgt doorgaans binnen de maand nadat de zaak 
werd gepleit.

Na het vonnis is het de bedoeling dat beide partijen 
het vonnis zo snel mogelijk uitvoeren. Indien dit niet 
gebeurt, kan de vrederechter de werken laten uitvoeren 
op kosten van de verliezende partij. Indien nodig zal een 
gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden. Dit brengt 
extra kosten met zich mee.

JURIDISCH ADVIES NODIG?

Voor juridisch advies kan je terecht bij volgende 
diensten:

• Justitiehuis Gent: gratis juridische eerstelijnshulp 
• Bureau voor Juridische Bijstand: personen met een 

beperkt inkomen hebben in bepaalde gevallen recht 
op een pro-Deoadvocaat (“tweedelijnsbijstand”). 
Afhankelijk van je inkomen, is deze bijstand geheel of 
gedeeltelijk kosteloos.

• Orde van Advocaten – Balie Gent: hulp bij de 
zoektocht naar een advocaat. 

• Huurdersbond: juridisch huuradvies voor huurders
• Verenigde Eigenaars: juridisch advies voor eigenaars 

en verhuurders

De contactgegevens en openingsuren vind je achteraan 
deze folder terug bij nuttige adressen.
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4. WAT ALS DE GEBREKEN ZO ERNSTIG ZIJN 
DAT ONMIDDELLIJK OPTREDEN VEREIST IS? 

Vermoed je dat er een dreigend gevaar is in of rond de woning? Aarzel niet en vraag een onderzoek 
aan bij de Dienst FM Themagebouwen (Cel Openbare Veiligheid) van de Stad Gent. 

Voorbeelden van een gevaarlijke situatie zijn:
•  Ontploffingsgevaar
•  Gevaar van loshangende dakpannen of gevelpanelen die op voorbijgangers kunnen vallen
•  Instortingsgevaar
•  Brandgevaar

! Bij acuut brandgevaar of co-gevaar neem je contact op met het noodnummer 112 
! Bij gasgeur of een gaslek bel je naar het gratis nummer van Fluvius 0800 65 0 65

HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?

Een controleur komt ter plaatse en onderzoekt de gevaarlijke 
situatie. Indien er gevaar is voor de openbare veiligheid of 
gezondheid zal de burgemeester het bevel geven aan de 
eigenaar om de gebreken te herstellen en/of het gevaar weg 
te nemen. Dit gebeurt op basis van artikel 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet.

BEVEL VAN DE BURGEMEESTER

Om een einde te stellen aan een gevaarlijke situatie kan 
de burgemeester maatregelen opleggen. Deze maatregelen 
moeten in verhouding zijn met de gevaren:  

•  Bevel tot het uitvoeren van bepaalde werken
•  Bevel tot het ontruimen van de woning
•  Bevel om de Gas en/of elektriciteit af te sluiten
•  Een onbewoonbaarverklaring
•  …

GEVOLGEN VAN HET BURGEMEESTERSBEVEL

• De woning wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van 
Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (VIVOO) op datum 
van besluit.

• De eigenaar betaalt jaarlijks een heffing op een 
onbewoonbaar verklaarde woning.

• De eigenaar moet het bevel opvolgen binnen de 
bepaalde termijnen. Indien de eigenaar de werken 
niet op tijd uitvoert, laat de Stad Gent de werken 
uitvoeren door een aannemer op kosten van de 
eigenaar.

• Als de burgemeester de woning onbewoonbaar 
verklaart en indien de bewoners reeds langer dan 
6 maanden gedomicilieerd zijn en voldoen aan de 
inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, 
dan hebben de bewoners voorrang bij de toewijzing 
van een sociale woning.

• Als de burgemeester de woning onbewoonbaar 
verklaart, hebben de huurders in sommige gevallen 
recht op een tegemoetkoming in de huurprijs bij een 
verhuis naar een geschikte private woning.

BEROEP AANTEKENEN

De huurder of verhuurder kan in beroep gaan tegen 
het burgemeestersbevel op basis van artikel 135 van 
de Nieuwe Gemeentewet. Hiervoor moet er een klacht 
ingediend worden bij de gouverneur van de provincie 
Oost-Vlaanderen.

Daarnaast kan er ook een beroep tot schorsing en/of 
vernietiging ingediend worden bij de Raad van State. 
In het besluit dat zowel huurder als verhuurder 
ontvangen staan de te ondernemen stappen en de 
te volgen termijnen vermeld.
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5. NUTTIGE ADRESSEN 
 
 

Bureau Juridische Bijstand
Aanvraag van een pro-Deoadvocaat..
Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent
Tel. 09 234 56 27
Mail bjb@baliegent.be
Web www.balie-gent.be

Zitdag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
om 11 uur en op woensdag om 14 uur. 
Er wordt gebruik gemaakt van een ticketsysteem. 
Je kan een ticket nemen vanaf een half uur 
voor aanvang tot 20 minuten na aanvang van de zitting.

Secretariaat is open op van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 12 uur. Ook open op maandag, woensdag en 
donderdag van 14 tot 16 uur.

CAW Oost-Vlaanderen 
Preventieve woonbegeleiding
Bemiddeling tussen huurder en verhuurder 
om uithuiszetting te vermijden.
Onthaal Gent
Oude Houtlei 124, 9000 Gent
Tel. 0800 13 500 (van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 17 uur)
Mail onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be 
Web www.caw.be

Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur 
of op afspraak. 

Huurdersbond
Informatie en advies voor huurders. 
Het lidgeld bedraagt 20 euro per jaar.
Grondwetlaan 56b, 9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 223 28 77 of 09 223 63 20
Mail huurdersbond.o-vl@telenet.be 
Web www.huurdersplatform.be/hb 

Justitiehuis Gent
Gratis juridisch advies en informatie 
over gerechtelijke procedures.
Cataloniëstraat 6-9, 9000 Gent
Tel. 09 269 62 20 (basisinformatie)
Tel. 09 269 62 56 (advocatenlijn)
Mail justitiehuis.gent@wvg.vlaanderen.be
Web www.departementwvg.be/justitiehuizen/gent

Open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 16.30 uur. Enkel op vrijdag tot 16 uur.

Orde van Advocaten Balie Gent
Hulp bij het zoeken van een advocaat.
Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent
Tel. 09 234 56 20
Mail secretariaat@baliegent.be
Web www.balie-gent.be

Open van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12.30 
uur en van 14 tot 16.30 uur. Open op vrijdag van 9 tot 
12.30 uur. 

Stad Gent – Dienst FM Themagebouwen 
– Cel openbare veiligheid
Aanvraag woningonderzoek bij dreigend 
en acuut gevaar in of rond de woning.
Tel. 09 266 58 27
Mail fm.themagebouwen@stad.gent

Stad Gent – Dienst Toezicht, 
Wonen, Bouwen en Milieu
Uitvoeren van een conformiteitsonderzoek 
en dossieropvolging. 
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 79 53 
Mail toezicht@stad.gent
Web www.stad.gent > zoek op ‘melden van slechte 
woonkwaliteit’



11

Verenigde Eigenaars
Informatie en advies voor verhuurders en (mede-) 
eigenaars. Het lidgeld bedraagt 75 euro per jaar voor 
particuliere eigenaars.
Koningin Elisabethlaan 5, 9000 Gent
Tel. 09 324 90 80
Mail gent@ve-pr.be
Web www.ve-pr.be 

Documenten te verkrijgen op maandag en donderdag 
van 14 tot 16 uur. 
Afspraak met een jurist op maandag en donderdag 
van 14 tot 16 uur.

Vredegerecht Gent
Bemiddelt in geschillen rond (ver)huur. Aanvraag 
minnelijke schikking of procedure ten gronde.
Opgeëistenlaan 401/F, 9000 Gent
Tel. 09 234 55 00 
Web www.vredegerechtenoostvlaanderen.be 

De griffie van het vredegerecht is open van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur. 

Wonen Oost-Vlaanderen
Informatie over woonkwaliteitsnormen, verhuren, 
de huurwetgeving, …
VAC – Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 9000 Gent
Telefoon 1700 (gratis Vlaamse Infolijn). 
Elke werkdag van 9 tot 19 uur. 
Mail wonen.oostvlaanderen@vlaanderen.be 
Web www.wonenvlaanderen.be 

Woonwijzers Stad Gent
Gratis info en advies op maat voor zowel huurder, 
eigenaar als verhuurder. Aanvraag van een 
conformiteitsonderzoek of conformiteitsattest.
Tel. 09 266 76 40
Mail wonen@stad.gent
Web www.stad.gent/wonen

De adressen en openingsuren van de Woonwijzers vind 
je op www.stad.gent > openingsuren en adressen > 
woonwijzers. 

Disclaimer
Wij hebben deze informatie met de grootste zorg
verzameld. De gegevens kunnen recent licht
gewijzigd zijn. De Stad Gent is niet aansprakelijk voor
de juistheid, volledigheid of geschiktheid van
de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook.
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Welkom in de Woonwijzer

Ben je huurder, verhuurder, eigenaar of student in Gent?  
Kom met al jouw 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 , ... Je vindt ze bij de Woonwijzers en online.

www.stad.gent/wonen


