
 

 
 
Mevrouw, 
Meneer, 
 
De vzw BBRoW, Brusselse Bond voor het Recht op Wonen, nodigt u van harte uit om deel te nemen 
aan de vormingen van het voorjaar 2021. 
 
Onze vormingen richten zich tot beroepskrachten in de huisvestingssector, sociale werkers, 
geïnteresseerde burgers.  
 
Buitengewoon gaan deze vormingen online door. 
 
Voor een actieve deelname, beperken we het aantal deelnemers. Schrijf u dus tijdig in. 
De vormingen wordt in het Frans gegeven, maar u kan uw vragen altijd in het Nederlands stellen.  
 
 
 

1. De huurovereenkomst - Deel 1 : algemene regels inzake huurovereenkomsten 
 

Dinsdag 27 april 2021 van 9u30 tot 12u30  
 
Spreker: Didier Joly, service droit du bail van Atelier des droits sociaux  
 
Sinds 1 januari 2018 is er nieuwe wetgeving van toepassing op woninghuurovereenkomsten in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze wetgeving, die is opgenomen in de Brusselse 
huisvestingscode, stelt regels vast die gemeenschappelijk zijn voor alle huurovereenkomsten en 
specifieke regels voor huurovereenkomsten van de hoofdverblijfplaats, voor 
studentenhuurovereenkomsten en voor medehuur, enz.  
Deze eerste vorming is gewijd aan de presentatie van de algemene regels inzake 
huurovereenkomsten. 
 
 



2. De huurovereenkomst - Deel 2  : de woninghuurovereenkomst 
 

Dinsdag 4 mai 2021 van 9u30 tot 12u30  
 
Spreker: Didier Joly, service droit du bail van Atelier des droits sociaux  
 
Sinds 1 januari 2018 is er nieuwe wetgeving van toepassing op woninghuurovereenkomsten in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze wetgeving, die is opgenomen in de Brusselse 
huisvestingscode, stelt regels vast die gemeenschappelijk zijn voor alle huurovereenkomsten en 
specifieke regels voor huurovereenkomsten van de hoofdverblijfplaats, voor 
studentenhuurovereenkomsten en voor medehuur, enz.  
Deze tweede vorming is gewijd aan de presentatie van de specifieke regels inzake 
huurovereenkomsten van de hoofdverblijfplaats van de huurder.  
 
 

3. Huurconflicten voor de vrederechter 
 

Dinsdag 18 mei 2021 van 9u30 tot 12u30  

Spreker: Didier Joly, service droit du bail van Atelier des droits sociaux  

Een huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst waarbij rechten worden verleend en 
verplichtingen worden opgelegd. Elke partij is verplicht deze te goeder trouw uit te voeren. Wat kan 
men echter doen wanneer de ene of de andere partij een van haar verplichtingen niet nakomt? 
Wanneer de dialoog stukloopt en er een conflict ontstaat, is de vrederechter in het algemeen bevoegd 
om dit soort geschillen op te lossen. Maar hoe stel je een vordering in bij de vrederechter? Hoe werkt 
deze rechtbank? Hoe lees je een vonnis? Wat zijn de mogelijkheden van beroep?  

 
 
 
 
 
 

Praktische informatie: 
U kan zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier 
U ontvangt een bevestiging 1 week voor de vorming. 
Deelname aan de vorming kost 20€ per deelnemer en per vorming. 
Rekeningnummer van de BBRoW : BE74 0682 2988 8007 / BIC GKCCBEBB 
De leden van de BBRoW nemen gratis deel aan de vormingen, maar moeten zich ook inschrijven. 
Indien u verhinderd bent, vragen we u om ons minstens 48u op voorhand te verwittigen, anders 
vragen we u toch de deelnamekost te betalen. 
Gezien de gezondheidsmaatregelen, gaan deze vormingen online door.  

Voor bijkomende inlichtingen: 02/502.84 63 of laurence.evrard@rbdh.be. 
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