
 

 
   JURIDISCHE 
   PROCEDURE 
 

 
Het vredegerecht stuurt u een brief met het vonnis 
dat u de huurwoning moet verlaten. Het OCMW 
wordt hiervan verwittigd. 
 
De deurwaarder wordt hiervan verwittigd 
(betekening van het vonnis) en zal het vonnis  
uitvoeren. 
 
Dit wil zeggen :  
Indien u de woning niet heeft verlaten op het einde 
van de termijn opgelegd door de vrederechter of bij 
het einde van de opzegperiode, komt de  
deurwaarder langs om u uit huis te zetten. 
Hij stuurt u op voorhand een brief met de datum 
van de uithuiszetting.  
Als u de deur niet opendoet of niet aanwezig bent, 
kan de deurwaarder dit zelf doen met de hulp van 
een slotenmaker.  Meestal is ook de politie  
aanwezig. 
Uw meubels en andere zaken worden door de  
gemeente opgehaald. 
 
Om deze extra kosten van de deurwaarder te  
vermijden, neemt u best zelf contact op met het 
SVK om de eindplaatsbeschrijving te regelen en de 
sleutels af te geven. 
De procedure bij de deurwaarder kan dan worden 
stopgezet, zodat de extra kosten worden vermeden. 

 

T: 016/82 34 33 
info@svkwoonregt.be 
www.svkwoonregt.be 

Voor meer informatie: 
 

SVK WoonregT vzw 
Kabbeekvest 110 bus 3  
3300 Tienen 
 

(Sociaal Huis —1ste verdieping) 
 

Uithuiszetting 

V.U.                                                         
L. Vandenbosch                                          
Coördinator                                          
juli 2018 

Huren  in                              

Tienen, Boutersem, Geetbets, 

Hoegaarden, Kortenaken,              

Landen, Linter en Zoutleeuw. 

Zonder afspraak in Tienen:  
op dinsdag & donderdag 
van 9u00 tot 12u00 
 
Andere momenten en locaties        
op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar : 
Maandag  - Vrijdag  
van   9u00 tot 12u00 en  
van 13u00 tot 16u00 

OPENINGSUREN: 



Huurdersverplichtingen 

 
 
 
 

 
De belangrijkste huurdersverplichtingen zijn : 
* het tijdig betalen van de lopende huur 
* het onderhouden van de woning “als een goede  
huisvader” 
 
Het SVK is op elk moment bereid om hieromtrent  
ondersteuning en/of begeleiding te bieden door  
bijvoorbeeld het opmaken van een afbetalingsplan bij 
financiële problemen of een handelingsplan bij  
moeilijkheden om de woning/tuin goed te  
onderhouden. 
 

Vanaf 2 maanden huurachterstal wordt een juridische  
procedure opgestart. De woonbegeleider zal u hiervan 
verwittigen. 
 
Het SVK vraagt om het huurcontract te verbreken  
omwille van de huurachterstal.  
U ontvangt een brief van het vredegerecht met de  
datum en het uur dat u naar de rechtbank moet gaan. 
 
U neemt best, voordat u naar de rechtbank gaat, zelf 
dringend contact op met het OCMW.  Misschien  
kunnen zij u helpen om een oplossing te vinden. 
 
!! 
Het is zeer belangrijk dat u op het afgesproken tijdstip 
naar de rechtbank gaat.  Ook al is er geen directe  
oplossing voor het probleem.  De vrederechter zal altijd 
proberen een oplossing te vinden.   
U kan bijvoorbeeld een voorstel tot afbetaling vragen. 
De rechtszaak wordt dan uitgesteld naar een latere  
datum, de rechter volgt de afbetalingen mee op. 
Indien u zich niet houdt aan de afspraken, zal het  
huurcontract worden verbroken. 
 

 
 
Indien u niet aanwezig bent op de zitting, spreekt de 
rechter een “verstekvonnis” uit. Meestal betekent dit 
dat de rechter het huurcontract verbreekt.  Dit vonnis 
wordt aan de deurwaarder overgemaakt (voor beteke-
ning van het vonnis).  Hij zal het vonnis uitvoeren. 
 

 

Bij gebrekkige en/of ernstige tekortkomingen van uw 
huurdersverplichtingen, kan een negatieve evaluatie 
worden uitgesproken. 
 
Mogelijke tekortkomingen zijn: 
* de afspraken voor woningbezoeken worden 
 meerdere malen geannuleerd door de huurder 
*  er wordt niet (of niet voldoende) gepoetst 
* er wordt onvoldoende verlucht met geurhin-
 der of condensatieproblemen tot gevolg 
* het huisvuil wordt niet tijdig buitengezet  
 waardoor ongedierte wordt aangetrokken 
* er is aanhoudende verstoring van de rust of   
 er zijn gegronde klachten van de buren 
* …….. 
 
Er komt eerst een waarschuwingsbrief.   
De tekortkomingen worden opgesomd en de verwach-
tingen van het SVK worden duidelijk omschreven. 
Een datum en uur voor een volgend woningbezoek 
worden afgesproken.  
 
Indien er op het afgesproken moment geen gevolg 
werd gegeven aan de verwachtingen van het SVK 
en/of er onvoldoende verbetering merkbaar is, volgt 
een eerste negatieve evaluatie.  De vaststellingen en 
verwachtingen worden opnieuw herhaald.  Er wordt 
een nieuwe afspraak vastgelegd binnen de maand. 
Dit gebeurt per aangetekend schrijven.  
 
 

 
Indien er opnieuw op het afgesproken moment geen 
gevolg werd gegeven aan de verwachtingen van het 
SVK en/of er onvoldoende verbetering merkbaar is, 
volgt een tweede negatieve evaluatie.  Deze wordt 
opnieuw aangetekend verstuurd. Het OCMW wordt 
in kennis gesteld van de lopende procedure. 
De vaststellingen en verwachtingen worden opnieuw 
herhaald.  Er wordt een nieuwe afspraak vastgelegd 
binnen de maand.  
Er wordt duidelijk vermeld dat indien er niet aan de 
verwachtingen van het SVK wordt  
voldaan, een derde negatieve evaluatie zal volgen.  
Hierbij volgt automatisch de opzeg van de  
huurovereenkomst. 
 
 

Bij dit laatste woningbezoek zijn verbeteringen niet 
langer voldoende. Er moet aan alle tekortkomingen 
voldaan zijn. 
Gebeurt dit niet, volgt een derde negatieve evaluatie, 
die samen met de opzegbrief aangetekend wordt  
verstuurd. 
De opzeg bedraagt drie maanden en gaat in de 1ste 
van de maand volgend op de aangetekende brief. 
Het SVK zal op het vredegerecht vragen om de opzeg 
te bekrachtigen. 

Derde negatieve evaluatie 

Onderhoud huurwoning 

Achterstal huurbetaling 


