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1° de datum waarop de woning beschikbaar wordt gesteld en waarop de huurovereenkomst ingaat;
2° de identiteit van de huurder van de sociale huurwoning, alsmede van de inwonende minderjarige kinderen;
3° de duur van de huur en de mogelijkheid tot opzegging van de huurovereenkomst, alsook, onder de door
de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden, de proefperiode van maximaal twee jaar. De proefperiode heeft
als doel tijdens de duur van de proefperiode de huurder
te evalueren, nauwgezet op te volgen en eventueel bij
te sturen. Artikel 98, § 3, geldt onverkort tijdens de
proefperiode;
4° de verplichtingen van enerzijds de verhuurder en
anderzijds de huurder van de sociale huurwoning;
5° de elementen voor de berekening van de bedragen
die de huurder van de sociale huurwoning moet betalen, aan wie en de manier waarop die betaling plaatsvindt;
6° [...]
7° de territoriaal bevoegde rechtbank bij geschil.
De Vlaamse Regering stelt een typehuurovereenkomst
vast. Van de typehuurovereenkomst kan enkel worden
afgeweken in de gevallen die de Vlaamse Regering bepaalt.
De huurders, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°,
a), b) en c), met uitzondering van de inwonende kinderen die meerderjarig worden, ondertekenen de huurovereenkomst. De feitelijke partner die de huurovereenkomst in de hoedanigheid van huurder als vermeld
in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, c), heeft ondertekend,
hoeft de huurovereenkomst niet opnieuw te ondertekenen als huurder als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid,
34°, b).
§ 2. De verhuurder van een sociale huurwoning leeft
de volgende verplichtingen na:
1° bij het aangaan van de huurovereenkomst te goeder trouw en onverwijld aan de huurder de te betalen
huurprijs meedelen en een indicatie geven van de huurlasten;
2° de sociale huurwoning die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 5, ter beschikking stellen van de
huurder en ervoor zorgen dat de sociale huurwoning
tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst
blijft voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 5;
3° de sociale huurwoning onderhouden in zodanige
staat dat ze kan dienen tot het gebruik waartoe ze is
bestemd en de herstellingen uitvoeren waarvoor de
verhuurder verantwoordelijk is volgens de typeovereenkomst.
§ 3. De huurder van een sociale huurwoning leeft de
volgende verplichtingen na:
1° in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats
hebben en er gedomicilieerd zijn, in voorkomend geval
samen met de aan hem toegewezen minderjarige kinderen;
2° alleen toestaan dat een persoon op duurzame wijze in de sociale huurwoning komt bijwonen als dat in
overeenstemming is met de vereiste, vermeld in artikel
88

95, § 1, tweede lid, en de duurzame bijwoonst melden
aan de verhuurder;
2° bis alleen een tijdelijke bijwoonst, waarbij de persoon zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de sociale huurwoning of er zich domicilieert, toestaan als dat niet
leidt tot een sociale huurwoning die een onaangepaste
woning is, en de tijdelijke bijwoonst melden aan de
verhuurder;
3° de huurprijs betalen;
4° de elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening meedelen als de verhuurder hierom verzoekt;
5° de sociale huurwoning onderhouden als een goede
huisvader;
6° voor zover de huurder een sociale woning betrekt,
die niet gelegen is in een rand- of taalgrensgemeente
als vermeld in de gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
over een taalvaardigheid van het Nederlands beschikken die overeenstemt met niveau A1 van het Europees
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De
Vlaamse Regering bepaalt vanaf wanneer de huurder
aan de verplichting moet voldoen en de wijze waarop
de taalvaardigheid wordt vastgesteld;
7° voor zover de huurder een sociale woning betrekt,
gelegen in een rand- of taalgrensgemeente als vermeld
in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, zonder afbreuk
te doen aan de taalfaciliteiten, over een taalvaardigheid van het Nederlands beschikken die overeenstemt
met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen. De Vlaamse Regering bepaalt
vanaf wanneer de huurder aan de verplichting moet
voldoen en de wijze waarop de taalvaardigheid wordt
vastgesteld;
8° [...];
9° de sociale huurwoning op zodanige wijze bewonen
dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt en dat
geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving.
10° voor zover de huurder een begeleidingsovereenkomst als vermeld in artikel 95, § 1, vijfde lid, heeft
ondertekend, de afspraken naleven die opgenomen zijn
in die overeenkomst;
11° instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de verhuurder dat wegens renovatie-, aanpassings- of sloopwerkzaamheden aan de bewoonde sociale huurwoning noodzakelijk acht;
12° instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de sociale huurwoning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met
een handicap, niet langer wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft, of als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is als bepaald door
de Vlaamse Regering, en niet langer wordt bewoond
door een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij de
verhuurder een gemotiveerde afwijking toestaat.
Als de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, niet
worden nagekomen, dan kan de verhuurder, onder de
door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden, de
huurder van een sociale huurwoning, mits de laatstge-
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noemde daarmee instemt, begeleiden of laten begeleiden bij het naleven van zijn verplichtingen.
Als de huurder aantoont dat hij blijvend niet kan voldoen aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, 6°
en 7°, omdat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft of over beperkte cognitieve vaardigheden beschikt, wordt hij vrijgesteld van die verplichting. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de huurder dat kan aantonen. De Vlaamse Regering
bepaalt een uitstelregeling voor de huurder die om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan voldoen aan de verplichting.
Toekomstig recht
Art. 92. (01/01/2021 - Datum te bepalen door
Vlaamse Regering) § 1. Een sociale huurwoning wordt
verhuurd op grond van een schriftelijke huurovereenkomst die ten minste de hierna vermelde gegevens en
regelingen bevat :
1° de datum waarop de woning beschikbaar wordt gesteld en waarop de huurovereenkomst ingaat;
2° de identiteit van de huurder van de sociale huurwoning, alsmede van de inwonende minderjarige kinderen;
3° de duur van de huur en de mogelijkheid tot opzegging van de huurovereenkomst, alsook, onder de door
de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden, de proefperiode van maximaal twee jaar. De proefperiode heeft
als doel tijdens de duur van de proefperiode de huurder
te evalueren, nauwgezet op te volgen en eventueel bij
te sturen. Artikel 98, § 3, geldt onverkort tijdens de
proefperiode;
4° de verplichtingen van enerzijds de verhuurder en
anderzijds de huurder van de sociale huurwoning;
5° de elementen voor de berekening van de bedragen
die de huurder van de sociale huurwoning moet betalen, aan wie en de manier waarop die betaling plaatsvindt;
6° [...]
7° de territoriaal bevoegde rechtbank bij geschil.
De Vlaamse Regering stelt een typehuurovereenkomst
vast. Van de typehuurovereenkomst kan enkel worden
afgeweken in de gevallen die de Vlaamse Regering bepaalt.
De huurders, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°,
a), b) en c), met uitzondering van de inwonende kinderen die meerderjarig worden, ondertekenen de huurovereenkomst. De feitelijke partner die de huurovereenkomst in de hoedanigheid van huurder als vermeld
in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, c), heeft ondertekend,
hoeft de huurovereenkomst niet opnieuw te ondertekenen als huurder als vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid,
34°, b).
§ 2. De verhuurder van een sociale huurwoning leeft
de volgende verplichtingen na :
1° bij het aangaan van de huurovereenkomst te goeder trouw en onverwijld aan de huurder de te betalen
huurprijs meedelen en een indicatie geven van de huurlasten;
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2° de sociale huurwoning die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 5, ter beschikking stellen van de
huurder en ervoor zorgen dat de sociale huurwoning
tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst
blijft voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 5;
3° de sociale huurwoning onderhouden in zodanige
staat dat ze kan dienen tot het gebruik waartoe ze is
bestemd en de herstellingen uitvoeren waarvoor de
verhuurder verantwoordelijk is volgens de typeovereenkomst.
§ 3. De huurder van een sociale huurwoning leeft de
volgende verplichtingen na :
1° in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats
hebben en er gedomicilieerd zijn, in voorkomend geval
samen met de aan hem toegewezen minderjarige kinderen;
2° alleen toestaan dat een persoon op duurzame wijze in de sociale huurwoning komt bijwonen als dat in
overeenstemming is met de vereiste, vermeld in artikel
95, § 1, tweede lid, en de duurzame bijwoonst melden
aan de verhuurder;
2° bis alleen een tijdelijke bijwoonst, waarbij de persoon zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de sociale huurwoning of er zich domicilieert, toestaan als dat niet
leidt tot een onaangepaste woning of een woning die
niet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, vierde
lid, voldoet, en de tijdelijke bijwoonst melden aan de
verhuurder;
3° de huurprijs betalen;
4° de elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening meedelen als de verhuurder hierom verzoekt;
5° de sociale huurwoning onderhouden als een goede
huisvader;
6° voor zover de huurder een sociale woning betrekt,
die niet gelegen is in een rand- of taalgrensgemeente
als vermeld in de gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
over een taalvaardigheid van het Nederlands beschikken die overeenstemt met niveau A1 van het Europees
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De
Vlaamse Regering bepaalt vanaf wanneer de huurder
aan de verplichting moet voldoen en de wijze waarop
de taalvaardigheid wordt vastgesteld;
7° voor zover de huurder een sociale woning betrekt,
gelegen in een rand- of taalgrensgemeente als vermeld
in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, zonder afbreuk
te doen aan de taalfaciliteiten, over een taalvaardigheid van het Nederlands beschikken die overeenstemt
met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen. De Vlaamse Regering bepaalt
vanaf wanneer de huurder aan de verplichting moet
voldoen en de wijze waarop de taalvaardigheid wordt
vastgesteld;
8° [...];
9° de sociale huurwoning op zodanige wijze bewonen
dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt en dat
geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving.
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10° voor zover de huurder een begeleidingsovereenkomst als vermeld in artikel 95, § 1, vijfde lid, heeft
ondertekend, de afspraken naleven die opgenomen zijn
in die overeenkomst;
11° instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de verhuurder dat wegens renovatie-, aanpassings- of sloopwerkzaamheden aan de bewoonde sociale huurwoning noodzakelijk acht;
12° instemmen met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de sociale huurwoning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met
een handicap, niet langer wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft, of als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is als bepaald door
de Vlaamse Regering, en niet langer wordt bewoond
door een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij de
verhuurder een gemotiveerde afwijking toestaat.
Als de verplichtingen, vermeld in het eerste lid, niet
worden nagekomen, dan kan de verhuurder, onder de
door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden, de
huurder van een sociale huurwoning, mits de laatstgenoemde daarmee instemt, begeleiden of laten begeleiden bij het naleven van zijn verplichtingen.
Als de huurder aantoont dat hij blijvend niet kan voldoen aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, 6°
en 7°, omdat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft of over beperkte cognitieve vaardigheden beschikt, wordt hij vrijgesteld van die verplichting. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de huurder dat kan aantonen. De Vlaamse Regering
bepaalt een uitstelregeling voor de huurder die om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan voldoen aan de verplichting.
Art. 92. (Datum te bepalen door Vlaamse Regering-)
§ 1. Een sociale huurwoning wordt verhuurd op grond
van een schriftelijke huurovereenkomst die minstens
de hierna vermelde gegevens bevat:
1° de datum waarop de huurovereenkomst ingaat;
2° de identiteit van de huurder en van de verhuurder;
3° het adres van de sociale huurwoning en de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die
het voorwerp van de verhuur zijn;
4° de duur van de huurovereenkomst;
5° de basishuurprijs en in voorkomend geval de huurprijs die overeenkomstig artikel 99 berekend wordt bij
de aanvang van de huurovereenkomst, en de manier
waarop de huurprijs betaald wordt;
6° het bedrag van de kosten en vergoedingen die betrekking hebben op diensten of leveringen aan de huurder bij de aanvang van de huurovereenkomst;
7° het bedrag van de waarborg;
8° in voorkomend geval de vermelding van het reglement van inwendige orde;
9° een verwijzing naar de toelichting, vermeld in het
derde lid.
De Vlaamse Regering stelt een typehuurovereenkomst
vast. Van de typehuurovereenkomst kan enkel worden
afgeweken in de gevallen die de Vlaamse Regering bepaalt.
90

Er wordt een toelichting op maat van de huurder gemaakt over de regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de verhouding tussen de huurder en de
verhuurder. De verhuurder bezorgt de toelichting aan
de huurder bij de ondertekening van de huurovereenkomst. De toelichting bevat minstens informatie over
de volgende elementen:
1° de verplichtingen van de verhuurder en de huurder;
2° de plaatsbeschrijving;
3° de duur van de huurovereenkomst;
4° de huurprijsberekening en huurprijsherziening;
5° de kosten en vergoedingen die betrekking hebben
op diensten of leveringen aan de huurder;
6° de mogelijkheden inzake vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders;
7° de waarborg;
8° de brandverzekering;
9° de regeling met betrekking tot de huurherstellingen;
10° de beëindiging van de huurovereenkomst;
11° de mogelijkheden voor de huurder om zijn rechten of belangen te beschermen tegenover de verhuurder.
De toelichting, vermeld in het derde lid, wordt aangepast als de regelgeving wijzigt. De verhuurder zorgt
ervoor dat de huurder op een toegankelijke manier van
de gewijzigde toelichting kennis kan nemen.
§ 2. Naast de verplichtingen van de verhuurder, vermeld in het Vlaams Woninghuurdecreet, leeft de verhuurder van een sociale huurwoning de volgende verplichtingen na:
1° hij deelt aan de huurder de te betalen huurprijs
mee en geeft bij het aangaan van de huurovereenkomst
een indicatie van de kosten en vergoedingen die betrekking hebben op diensten of leveringen aan de huurder;
2° hij voert de basisbegeleidingstaken die de Vlaamse
Regering vaststelt, uit;
3° als hij de huurovereenkomst wil opzeggen wegens
een tekortkoming als vermeld in artikel 98, § 3, eerste
lid, 2°, verwittigt hij vooraf het OCMW, dat op de meest
aangewezen wijze en binnen zijn wettelijke opdracht
hulp aanbiedt.
§ 3. Naast de verplichtingen van de huurder, vermeld
in het Vlaams Woninghuurdecreet, leeft de huurder de
volgende verplichtingen na:
1° in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats
hebben en er gedomicilieerd zijn;
2° alleen toestaan dat een persoon in de sociale
huurwoning zijn hoofdverblijfplaats vestigt als dat niet
leidt tot een onaangepaste woning of een woning die
niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1,
vierde lid, en die bijwoonst melden aan de verhuurder;
3° alleen toestaan dat de persoon, vermeld in artikel
95, § 1, derde of vierde lid, in de sociale huurwoning
bijwoont als dat in overeenstemming is met de voorwaarden, vermeld in artikel 95, § 1, derde of vierde lid;
4° de elementen die nodig zijn voor de huurprijsberekening meedelen als de verhuurder hierom verzoekt;
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5° [...];
6° voor zover de huurder een sociale woning betrekt,
die niet gelegen is in een rand- of taalgrensgemeente
als vermeld in de gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
over een taalvaardigheid van het Nederlands beschikken die overeenstemt met niveau A1 van het Europees
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. De
Vlaamse Regering bepaalt vanaf wanneer de huurder
aan de verplichting moet voldoen en de wijze waarop
de taalvaardigheid wordt vastgesteld;
7° voor zover de huurder een sociale woning betrekt,
gelegen in een rand- of taalgrensgemeente als vermeld
in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het
gebruik van de talen in bestuurszaken, zonder afbreuk
te doen aan de taalfaciliteiten, over een taalvaardigheid van het Nederlands beschikken die overeenstemt
met niveau A1 van het Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen. De Vlaamse Regering bepaalt
vanaf wanneer de huurder aan de verplichting moet
voldoen en de wijze waarop de taalvaardigheid wordt
vastgesteld;
8° [...];
9° de sociale huurwoning op zodanige wijze bewonen
dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt en dat
geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de buren en de naaste omgeving.
10° voor zover de huurder een begeleidingsovereenkomst met een welzijns- of gezondheidsvoorziening
heeft ondertekend, de afspraken naleven die opgenomen zijn in die overeenkomst;
11° instemmen met een verhuizing naar een andere
sociale huurwoning in de volgende gevallen:
a) als de verhuurder dat wegens renovatie-, aanpassings- of sloopwerkzaamheden aan de bewoonde sociale huurwoning noodzakelijk acht of als de sociale
huurwoning wordt verkocht;
b) als de huurder een onaangepaste woning of een
woning die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, vierde lid, bewoont;
c) als de sociale huurwoning die aangepast is aan de
fysieke mogelijkheden van personen met een handicap,
niet langer wordt bewoond door een persoon die daar
nood aan heeft, tenzij de verhuurder een gemotiveerde
afwijking toestaat;
d) als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is als bepaald door de Vlaamse Regering, en
niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij de verhuurder een gemotiveerde afwijking toestaat;
12° voor zover de huurder een huurder is van een sociale assistentiewoning, instemmen met een verhuizing naar een meer passende zorgvoorziening als naar
het oordeel van de behandelende arts, na overleg met
de huurder, de familie van de huurder en andere betrokken zorgverleners, de lichamelijke of geestelijke
gezondheidstoestand van de huurder van die aard is
dat een opname in een meer passende zorgvoorziening
noodzakelijk is, op voorwaarde dat de beheersinstantie
als bepaald door de Vlaamse Regering, in overleg met
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de huurder en zijn familie of mantelzorgers, dat passend verblijf voorziet;
13° voor zover de huurder een huurder is van een sociale assistentiewoning, of een woning als vermeld in
artikel 72, eerste lid, 2°, de afspraken naleven die opgenomen zijn in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, bepaald door de Vlaamse Regering.
[...]
Als de huurder aantoont dat hij blijvend niet kan voldoen aan de verplichting, vermeld in het eerste lid, 6°
en 7°, omdat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft of over beperkte cognitieve vaardigheden beschikt, wordt hij vrijgesteld van die verplichting. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de huurder dat kan aantonen. De Vlaamse Regering
bepaalt een uitstelregeling voor de huurder die om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan voldoen aan de verplichting.
Art. 93. (18/05/2019-Datum te bepalen door Vlaamse Regering) § 1. De verhuurder houdt een kandidatenregister bij dat de identiteit vermeldt van alle kandidaat-huurders, alsook van de huurders aan wie in de
loop van het lopende en het vorige kalenderjaar een sociale huurwoning werd toegewezen. De inschrijving gebeurt in volgorde van de indiening van de aanvragen.
Op het ogenblik van de inschrijving moet de kandidaat-huurder, onder de door de Vlaamse Regering te
bepalen voorwaarden, aantonen dat hij:
1° voldoet aan de voorwaarden inzake onroerend bezit en inkomen die de Vlaamse Regering vaststelt;
2° [...];
3° [...];
4° [...]
5° ingeschreven is in de bevolkingsregisters, vermeld
in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 19 juli
1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of ingeschreven is op een referentieadres als vermeld in artikel 1, § 2, van de voormelde
wet.
Het register maakt verder melding van het bestaan
van eventuele prioriteiten en toewijzingsregels als vermeld in artikel 95.
Behalve wanneer de kandidaat-huurder uitdrukkelijk
en schriftelijk te kennen geeft dat zijn kandidatuur enkel betrekking heeft op sociale huurwoningen in een
welbepaald gebied of op sociale huurwoningen die voldoen aan specifieke kenmerken, geldt de inschrijving
voor alle sociale huurwoningen van de verhuurder, dat
wil zeggen voor zover deze sociale huurwoningen overeenstemmen met het door de kandidaat-huurder gewenste type van woning.
De verhuurder brengt de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte van de huurdersverplichting, vermeld in artikel 92, § 3, eerste lid, 6° en 7°.
§ 2. De verhuurder houdt een woningregister bij waarin al zijn sociale huurwoningen zijn opgenomen, met
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