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I. Beknopte duiding bij het
Woninghuurdecreet

1.

Voorgeschiedenis

2.

Doelstellingen van dit nieuwe Decreet

3.

Toepassingsgebied: materieel, in de tijd en ruimte
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I.1. Voorgeschiedenis
•

Vlaams Woninghuurdecreet 9 november 2018 en twee
uitvoeringsbesluiten

•

Alle in werking getreden op 1 januari 2019

•

Reeds in 1980 woonbeleid (m.i.v. sociale huurreglementering) gewestelijk
→ bevoegdheidsversnippering, verhindert coherent beleid

•

1e keer dat onderdeel van BW/regels van zuiver verbintenissen- en
contractenrecht werden overgedragen naar Gewesten

•

Gewestelijke regeling = lex specialis (voorrang!); gemene huurrecht
(vangnet) blijft federaal
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I.2. Doelstellingen

u

Herbevestiging van de 4 doelstellingen van de federale
Woninghuurwet + 2 aanvullende, nieuwe doelstellingen (5-6):

1.

Een stabiel, duurzaam en evenwichtig wettelijk kader creëren.

2.

Woonzekerheid met betrekking tot de gezinswoning bevorderen.

3.

Een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen.

4.

Minimale woningkwaliteit waarborgen.

5.

De toegang tot de private huurmarkt bevorderen.

6.

De transparantie en de kenbaarheid tot het woninghuurrecht
bewaken.
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I.3 Toepassingsgebied: materieel
Ø

Huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaatsen (Titel 2)
•

Ruimer: ‘huur van voor bewoning bestemde goederen of delen
ervan’

•

cfr. Woninghuurwet: “Huurovereenkomsten voor een woning
die de huurder tot hoofdverblijf bestemt”.

Ø

Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten (Titel 3)

Ø

Materieel toepassingsgebied is beperkter dan het toepassingsgebied van de bevoegdheidsoverdracht.
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I.3 Toepassingsgebied: tijd en ruimte

Ø

Ø

In de tijd: woninghuurdecreet is van toepassing vanaf 1 januari
2019:
•

op alle nieuwe schriftelijk (en nieuwe mondelinge)
huurovereenkomsten afgesloten vanaf de inwerkingtreding;

•

op alle lopende mondelinge huurovereenkomsten;

Ruimtelijke werking: goederen gesitueerd op het grondgebied van
het Vlaams Gewest.
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I.4 Opbouw Woninghuurdecreet

u

Vijf titels:

I.

Titel 1. Algemene bepalingen.

II.

Titel 2. Huurovereenkomsten voor hoofdverblijven.

III.

Titel 3. Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten.

IV.

Titel 4. en 5. Wijzigingsbepalingen en slotbepalingen.
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II. Verhuren van woonst als
hoofdverblijfplaats

1.

Tijdlijn van het Woninghuurcontract

2.

Woninghuurovereenkomst: precontractsluiting

3.

Rechten en plichten tijdens de contractuele huurrelatie

4.

Na(zorg) de beëindiging van de contractuele relatie
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II. Woninghuurovereenkomst: levenslijn
van het contract

VOORAF
(II.1)

TIJDENS
(II.2)

ONDERTEKENING NA 1/1/2019? WHD!
www.clijmansadvocaten.be

NA(ZORG)
(II.3)
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II.1.a. Precontractsluiting: informatierechten
Ø

Informatierechten bij tehuurstelling:
•

Opvragen van informatie aan de kandidaat-huurder:
•

“Een verhuurder mag aan een kandidaat-huurder alleen de
documenten opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan
of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal
kunnen voldoen.”

•

Vb. bewijs identiteit, woonplaats en/of inkomen

•

niet: bewijs nationaliteit of geboorteplaats, info over
gezondheid of gerechtelijk verleden
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II.1.b. Precontractsluiting: informatieverplichting

Ø

Informatieverplichting bij tehuurstelling (“afficheringsplicht”):
•

huurprijs + “kosten en lasten” + EPC

•

plicht van verhuurder of zijn gevolmachtigde (vb.
immokantoor) om precontractuele info te gegeven over totale
woonkost

•

gemeentelijke beleidsvrijheid om te sanctioneren behouden
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II.1.c. Voorafgaand intrede:
Aansprakelijkheid en Verzekering
Ø

Huurder is aansprakelijk voor brand en waterschade, tenzij bewijs
van geen schuld

Ø

Huurder is nu wettelijk verplicht zich te verzekeren

Ø

Ook verhuurder moet diens aansprakelijkheid voor brand en
waterschade laten verzekeren

Ø

Huurder is aansprakelijk voor schade door huisgenoten of
onderhuurders
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II.2.d. Voorafgaand intrede: Huurwaarborg
Ø

Huurwaarborg max. 3 maanden i.p.v. 2 maanden ongeacht de
vorm: meer zekerheid voor de verhuurders

Ø

Naar keuze van de huurder: vier waarborgvormen

Ø

Sociale compensatiemaatregel: invoering renteloze
huurwaarborglening

Ø

Lening door Vl. Woningfonds, max. 1800 € (verhoging 12,5% p.p.
ten laste en/of met 10 % in grootstedelijk gebied), looptijd 24
maanden

Ø

Vordering tot vrijgave huurwaarborg verjaart 1 jaar na einde
huurovereenkomst
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II.3 Rechten en plichten tijdens de
contractuele huurrelatie

a.

Opmaak Woninghuurcontract

f.

Huurprijs, Kosten & Lasten

b.

Bezoek(controle)recht Verhuurder

g.

Registratie & Plaatsbeschrijving

c.

Woningkwaliteitsbewaking

h.

Duurtijd van het contract

d.

Renovatieovereenkomst

e.

Onderhoud & Herstellingen
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II.2.a Opmaak Woninghuurcontract
Ø

Verplichte vermeldingen geschreven contract:
•

Hernemen art. 1714 BW + art. 1bis Woninghuurwet

•

Toevoeging:

•

u

- rijksregisternummer huurders (registratie)

u

- regeling kosten en lasten (vb. forfaitair of met maandelijks
voorschot op werkelijke kost)

u

- exacte duur overeenkomst en begindatum (vroeger soms
onduidelijkheid => invloed op toepasselijke regels)

Loutere verwijzing naar ‘vulgariserende toelichting’ volstaat nu
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II.2.b Bezoek(controle)recht Verhuurder

Ø

Nu wettelijk erkend “op overeengekomen tijdstippen”, voor
herstellingen maar ook om te zien of huurder zijn verbintenissen als
goede huisvader nakomt

Ø

Best contractueel moment(en) vastleggen, anders naar
redelijkheid in te vullen

Ø

Afweging met grondrecht op privacy van de huurder
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II.2.c Woningkwaliteitsbewaking
“Elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en

woningkwaliteit”
Ø

Moeten vervuld zijn bij aanvang en gedurende de gehele
contractsduur

Ø

Weerlegbaar vermoeden van conformiteit indien
conformiteitsattest voorhanden

Ø

Sanctie bij inbreuk:
Ø

Gebreken bij sluiting contract: absolute nietigheid contract

Ø

Gebreken ontstaan na sluiting contract: discretie Vrederechter

www.clijmansadvocaten.be
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II.2.d Renovatieovereenkomst
Ø

Uitzondering op minimale woningkwaliteitsnormen in geval een
renovatieovereenkomst wordt afgesloten

Ø

Conformiteitsattest dient dan verplicht te worden aangevraagd
na renovatie

Ø

Goed mag niet worden bewoond bij veiligheids- of
gezondheidsrisico’s
Ø

Gunstig waar het leegstand vermijdt en verhuuraanbod verhoogt,
maar in praktijk slechts schaars gebruik

www.clijmansadvocaten.be
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II.2.e Onderhoud & Herstellingen

Ø

Lijst herstellingen wettelijk (cf. lijst kleine “gebruiks”herstellingen
Besluit Vl. Regering 7/12/2018) ten laste van huurder; kunnen enkel
beperkt of uitgesloten worden, niet uitgebreid

Ø

Alle overige herstellingen → verhuurder MAAR meldingsplicht
huurder

Ø

Vermindering huurprijs mogelijk na 30 d. ipv 40 d. bij dringende
herstellingen
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II.2.f Huurprijs, Kosten & Lasten
Ø

Uitgangspunt is contractuele vrijheid van partijen, dus een vrije
huurprijsbepaling, mits twee beperkingen.

Ø

Kosten : uitgaven te dragen door huurder (water, elektriciteit, gas,
gemeenschappelijke delen,…)

Ø

Lasten : belastingen en retributies te dragen door verhuurdereigenaar
u Criterium:

Kosten en lasten m.b.t. zakelijk recht ten laste van
verhuurder; deze m.b.t. gebruik gehuurde woning ten laste
van huurder
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II.2.g Registratie & Plaatsbeschrijving
Ø

Registratieplicht verhuurder voor contract en plaatsbeschrijving,
alle kosten (voor laattijdige registratie) te zijne laste

Ø

Kosten van bemiddeling voor verhuring mogen niet doorgerekend
worden aan de huurder

Ø

Omstandige plaatsbeschrijving voor gezamenlijke rekening

Ø

Belangrijke wijzigingen nadien in bijvoegsel, te voegen bij
plaatsbeschrijving en te registreren

Ø

Bij gebreke aan akkoord: Vrederechter (deskundige)
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II.2.h Duurtijd van het contract

Ø

Principe van 9-jarig contract blijft

Ø

Korte schriftelijke huur ≤ 3 jaar blijft ook geldig

Ø

Contract voor meer dan drie, maar minder dan negen j., wordt
vermoed voor negen jaar te zijn
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24

II.2 Tijdens de huurovereenkomst

u

Medehuur

u

Overdracht van het gehuurde goed

u

Opzeg

u

Gevolgen gebrek aan registratie

u

Gevolgen van overlijden huurder of verhuurder
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II.2 Tijdens de huurovereenkomst medehuur
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Nieuw: regeling voor medehuur
u

Categorie 1: echtgenoten en wettelijke samenwoners
u

Van rechtswege huurder à huurder deelt gegevens mee aan verhuurder

u

Oefenen samen rechten en plichten uit huurovereenkomst uit
-

Hoofdelijke en ondeelbare gehoudenheid

-

Beëindiging huwelijk/wettelijke samenwoning?

- Huurder bepalen onderling wie verder huurt
- Als ze er niet uitgeraken, beslist de Vrederechter à geen zeggenschap verhuurder
u

Ex-medehuurder die initieel contract mee ondertekende blijft tot 6 maanden nadat geen
huurder meer is gehouden tot betaling huur
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II.2 Tijdens de huurovereenkomst medehuur
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Nieuw: regeling voor medehuur
u

Categorie 2: feitelijke samenwoners
u

Facultatieve contracttoetreding
-

Gezamenlijk verzoek van alle huurders gericht aan de verhuurder

-

Aanvaarding? Medehuurder

-

Weigering of 3 maanden geen antwoord? Vrederechter à 4 limitatieve weigeringsgronden

u

1 huurder kan opzeggen voor zijn deel (opzeg 3 maanden en zonder vergoeding)

u

Voorstel nieuwe huurder
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II.2 Tijdens de huurovereenkomst –
overdracht gehuurde goed
u

u
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Informatieverplichting voor overdracht zakelijk recht aan verkrijger
-

Bestaan van de overeenkomst

-

Type van de overeenkomst

-

Overnemen inhoud huurovereenkomst in overeenkomst overdracht zakelijk recht

Verkrijger treedt in rechten en verplichtingen verhuurder
-

Geen recht op uitzetting in geval van vervreemding

-

= formalisering bestaande informatieplicht
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II.2 Tijdens de huurovereenkomst opzeg door verhuurder
Ø

Principe opzegging 6 m. voor vervaldag anders stilzw. verlening 3j.

Ø

Opzegmogelijkheden vroegtijdige beëindiging verhuurder behouden:
1.

Eigen gebruik

2.

Renovatiewerken

3.

Geen motivering
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II.2 Tijdens de huurovereenkomst opzeg door huurder
Ø

Opzegging kan op elk moment door huurder en is vormloos:
Ø

3 maanden opzegtermijn

Ø

In eerste 3 jarige periode met 3, 2 of 1 maand vergoeding te betalen

Ø

Bij niet-registratie zonder opzegtermijn en-vergoeding!

Ø

Tegenopzegging bij opgezegde huurder: 1 maand

www.clijmansadvocaten.be

29

II.2 Tijdens de huurovereenkomst opzeg korte woninghuur
Ø

Te beëindigen met opzegging door een van de partijen ten minste
drie maanden voor verstrijken van de duur, anders onweerlegbaar
vermoeden van 9 j. vanaf inwerkingtreding korte huur

Ø

Mét opzegrecht voor huurder:
u

Nieuw opzegtermijn 3m op elk ogenblik

u

Vergoeding aan verhuurder van 1.5, 1 of 0,5 m huur
naargelang huur eindigt in 1e, 2e of 3e jaar huur

u

Bij niet-registratie contract: termijn + vergoeding niet van
toepassing voor huurder
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II.2 Tijdens de huurovereenkomst –
overlijden van de huurder
u

Verhuurder: overeenkomst blijft bestaan

u

Huurder: nieuw

u

-

Beëindiging van rechtswege 2e maand na overlijden laatste huurder

-

Vergoeding: 1 maand huur à tenzij: erfgenamen verklaren verder te zetten

31

Onbeheerde nalatenschap? verzoeken om aanstelling curator door Vrederechter
-

Curator krijgt bevoegdheid goederen verkopen en huurpand leeg te maken

-

Vrederechter beslist over opbrengst huisraad en huurwaarborg – vaak gebruikt om
verhuurder te betalen
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II.3 Einde van de overeenkomst –
plaatsbeschrijving bij uittrede + sleutels
u

u

32

Teruggaveverplichting: aansprakelijkheid huurder voor schade tijdens huurtijd
u

Tenzij bewijs dat buiten zijn schuld à belang plaatsbeschrijving bij intrede

u

Opgelet met in ontvangst nemen sleutel à voorbehoud maken

Nieuw: als één der partijen daarom verzoekt: opstellen plaatsbeschrijving bij
uittrede
u

! contractueel voorzien

u

= bescherming verhuurder
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II.3 Einde van de overeenkomst –
vrijgave huurwaarborg
u

u

33

Vrijgave huurwaarborg
-

Schriftelijk akkoord huurder en verhuurder na einde overeenkomst

-

Vrijgave bij vonnis van de Vrederechter

Nieuw: rechtsvordering tot vrijgave huurwaarborg à verjaring: 1 jaar na einde
huurovereenkomst
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III. Huur en COVID-19

u

III.1 Impact COVID-19 op woninghuur

u

III.2 Relevante rechtspraak
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur

u

Contracteren:

u

35

Lopende contracten:

u

Advertenties/affichering – EPC

u

Verplichtingen

u

Bezoeken

u

Verlenging termijn

u

Ondertekening contract –
plaatsbeschrijving

u

Uitdrijving

u

Fonds Bestrijding uithuiszettingen

u

Verhuizen

u

Toekomst privé huurmarkt

www.clijmansadvocaten.be
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

Gewestelijke bevoegdheid;

u

Basiskader voor werking van de woningmarkt tijdens de Coronapandemie, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 23
oktober 2020;

u

Laatste aanpassing van protocol “Woningmarkt”: 19 februari 2021;

u

Voorziene maatregelen worden afhankelijk gemaakt van de fase
waarin de corona-epidemie zich bevindt: groen – geel – oranje –
rood;

u

Via MB wordt bepaald welke kleurcode van toepassing is.

www.clijmansadvocaten.be

Protocol “Woningmarkt”: kleurencodes
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

A. Nieuwe woninghuurovereenkomsten afsluiten:
u

1. Advertenties/affichering - EPC:
u

Bij verhuur van voor bewoning bestemde goed of deel: EPC vereist
+ energiescore of label of kengetal in advertentie

u

Tijdelijke maatregelen voor verhuur: 20 maart 2020 t.e.m. 17
oktober 2020: het EPC moest pas aanwezig zijn op het moment
dat de woninghuurovereenkomst werd afgesloten (en niet eerder
in advertenties).

u

Niet verlengd. Concreet op heden: een EPC moet voorzien zodra
een pand te huur wordt aangeboden via advertenties, op een
website of andere bekenmaking.

www.clijmansadvocaten.be
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

A. Nieuwe woninghuurovereenkomsten afsluiten:
u

2. Plaatsbezoeken:
u

Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector:
https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/sectorprot
ocol-plaatsbezoeken-vastgoedsector-12-2-2021.pdf

u

Het B.I.V. verzorgde een infofilmpje voor de consument:
https://www.biv.be/veelgestelde-vragen/coronavirusplaatsbezoeken/mogen-plaatsbezoeken-plaatsvinden

u

Op heden kunnen plaatsbezoeken doorgaan, maar onder strikte
maatregelen (Bv. op afspraak, mondmaskerplicht, max. 3 pers. m.u.v.
makelaar en bewoners, …)

u

Creatieve oplossingen: bv. virtuele rondleidingen.
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

A. Nieuwe woninghuurovereenkomsten afsluiten:
u

3. Ondertekening – plaatsbeschrijving:
u

Uiteraard toegelaten

u

Een nieuwe huurovereenkomst wordt bij voorkeur ondertekend per
mail, per post of digitaal

u

De sleuteloverdracht gebeurt met inachtneming van de
algemene voorzorgsmaatregelen

u

De intredende plaatsbeschrijving wordt opgesteld via een
deskundige of door een huurder en verhuurder, maar niet samen
in dezelfde ruimte.
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

A. Nieuwe woninghuurovereenkomsten afsluiten:
u

4. Verhuizen:
u

Niet-essentiële verplaatsingen zijn toegelaten, dus ook verhuizen
kan

u

Buiten uw gezin mag u hulp krijgen van buitenaf (beperkt aantal
naargelang de geldende coronamaatregelen) of van een
verhuisfirma

u

Uiteraard tijdens de verhuiswerken en verplaatsingen voldoende
afstand houden en maatregelen rond mondmaskers en hygiëne
naleven
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

A. Nieuwe woninghuurovereenkomsten afsluiten:
u

5. Quo vadis?
u In de eerste lockdown-periode (april-mei 2020) daalde het aantal
vastgoedtransacties met respectievelijk 24% (april) en 30% (mei) in
vergelijking tot dezelfde periode in 2019.
u
u

In augustus en september veerde de markt weer op met
respectievelijk +13% en +20% vastgoedtransacties.
In oktober 2020 (nieuwe lockdown) crashte de markt terug met 19% in aantal transacties.

u

Verwachting algemene prijsstijging in 2020: +3% à 6% en 2021: +1%
(volgens KBC: -3%)

u

Prijsstijging en economische onzekerheid: zal er meer gehuurd
worden?

www.clijmansadvocaten.be
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

B. Lopende woninghuurcontracten:
u 1. Verplichtingen partijen:

u

Essentiële verbintenis van de huurder: betaling huurprijs, naast
kosten en lasten en verplichting tot teruggave van goed
Het genot loopt volledig door à geen overmacht – geen recht op
opschorting of kwijtschelding van betalingen; wel uitstel van
betaling

u

Teruggaveplicht H (en leveringsplicht VH) gehuurde goed à er
kan (tijdelijke) overmacht zijn

u

Verplichting verhuurder tot verschaffen van rustig huurgenot en
leveringsplicht

u

www.clijmansadvocaten.be
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

B. Lopende woninghuurcontracten:
u

2. Verlenging termijn:
u

De huurder kan aan de verhuurder de verlenging van de
huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden
vragen:

u

“Als een huurovereenkomst vervalt of ten gevolge van een
opzegging eindigt, kan de huurder die het bewijs van
buitengewone omstandigheden levert, om een verlenging
verzoeken.Die verlenging wordt, op straffe van nietigheid, uiterlijk
een maand voor de vervaldag van de huur aan de verhuurder
gevraagd met een aangetekende brief, door afgifte tegen
ontvangstbewijs of door betekening van een
gerechtsdeurwaardersexploot” (art. 24 WHD).
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

B. Lopende woninghuurcontracten:
u

2. Verlenging termijn:
u

Tijdens coronamaatregelen fase rood (B. Vl. Reg. 23/10/2020):
u

Aanvraag kan per mail gericht worden aan de verhuurder (een
ontvangstbevestiging en een leesbevestiging) en

u

Aanvraag kan ook minder dan een maand voor het einde van de
huurovereenkomst gebeuren.

u

Opgelet: de noodsituatie ingevolge COVID-19 leidt niet tot een recht
voor de huurder om in elk geval een verlenging te krijgen

u

Het buitengewone karakter van de omstandigheden dient in concreto
beoordeeld te worden en wordt niet zonder meer toegekend
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

B. Lopende woninghuurcontracten:
u

3. Uitdrijving:
u

Uithuiszettingen die voortvloeiden uit woninghuurgeschillen
konden tot en met 17 juli 2020 niet worden uitgevoerd

u

Uithuiszettingen kunnen intussen weer worden uitgevoerd, maar
NKGB met aanbevelingen.

u

Wanneer de rechter de uithuiszetting uitspreekt, heeft de huurder
dus exact 1 maand de tijd om de woning te verlaten. De termijn
van 1 maand gaat in vanaf de betekening van het vonnis door de
gerechtsdeurwaarder.
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III.1 Impact COVID-19 op woninghuur
u

B. Lopende woninghuurcontracten:
u

u

4. Huurgarantiefonds:
u

Beschermde private verhuurders tegen verlies van huurinkomsten, wanneer
huurders nalieten hun huur te betalen

u

Gestopt op 1 juni 2020

5. Fonds Bestrijding Uithuiszettingen vanaf 1 juni 2020:
u

Tegemoetkoming door Fonds aan OCMW dat huurder met
achterstal begeleidt

u

H en VH richten zich tot het OCMW, geen rechtstreekse aanspraak
naar Fonds

u

Huurachterstal minimum 2 maal de huurprijs -maximum 6 maal de
huurprijs, na 1 april 2020 ontstaan
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III.2 Relevante rechtspraak
u

Vredegerecht Brugge 8 mei 2020

Buitengewone omstandigheden en uithuiszetting

“Wanneer de huurovereenkomst beëindigd is op 30 april 2020 en de huurder geen verlenging
van de overeenkomst wegens buitengewone omstandigheden tijdig en schriftelijk conform
artikel 3 van het besluit van 27 maart 2020 van de Vlaamse Regering houdende maatregelen
voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de
Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus heeft aangevraagd,
dan bezet de huurder het pand zonder recht noch titel en dient hij veroordeeld te worden tot
teruggave van het goed vanaf 15 mei 2020.
De vrederechter kan tijdens het door de Vlaamse Regering voorziene tijdelijk verbod op
uithuiszettingen (abstractie makend van de al dan niet toepasselijkheid en mogelijkheid van
aanwending ervan) in alle gevallen een uithuiszetting uitspreken.”
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III.2 Relevante rechtspraak
u

Vredegerecht Zoutleeuw 4 juni 2020

Opzeg gegeven door huurders maar eigen woning niet af door corona werd in rekening
genomen en een verlenging toegestaan (ook al stonden nieuwe huurders klaar) van 31
mei tot 31 juli 2020.

u

Vredegerecht Brugge 10 juli 2020

Verlenging geweigerd wegens de “passieve houding” van de huurder, waardoor het niet
tijdig vinden van een nieuwe woning aan de eigen nalatigheid van de huurder te wijten
was.
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III.2 Relevante rechtspraak
u

Vredegerecht Gent 16 juli 2020

Buitengewone omstandigheden voor verlenging huurovereenkomst
“Zowel onder artikel 11 van de Woninghuurwet als onder artikel 24 van het Vlaams
Woninghuurdecreet mag door de huurder een tweede huurverlenging worden gevraagd.
De verlenging wegens buitengewone omstandigheden is een gerechtelijke opschorting
van de gevolgen van de opzeg van een bestaande huurovereenkomst, gesteund op
billijkheidsoverwegingen en waarbij de rechter de belangen van de verhuurder en de
huurder moet afwegen. Naast de hoge leeftijd van de huurder en zijn positie als
alleenstaande, mogen ook de noodmaatregelen tegen COVID-19 als element in
aanmerking worden genomen om een bijkomende (en laatste) buitengewone
huurverlenging toe te staan.”
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Dank voor uw aandacht! Vragen?
u

www.clijmansadvocaten.be

Vragen?
v

Mr. Dieter Decoster:
d.decoster@clijmansadvocaten.be

v

Mr. Charlotte Marivoet:
c.marivoet@clijmansadvocaten.be

