
MANDAAT VAN BEHEER 
op basis van Bijlage II van het Besluit van 28 maart 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van 
het besluit van 19 november 1998 tot organisatie van de sociale verhuurkantoren

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
Mijnheer, Mevrouw……………………………………………………………………
adres :…………………………………………………………………………………………………
houder van de hierna vermelde rechten op de woning of het gebouw hierna de 
« lastgever » genoemd
enerzijds

en
WIJKEN, sociaal verhuurkantoor, de vereniging zonder winstoogmerk met 
maatschappelijke zetel gevestigd te Vooruitgangstraat 323 - 1030 Brussel
waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 
10 juni onder het nr. 8781/99 erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering als 
sociaal verhuurkantoor op 2 maart 2000
vertegenwoordigd door Béatrice Culot, Directrice.
handelend in overstemming met de bevoegdheden hem toevertrouwd door de Raad van 
bestuur van 18 december 2012,
hierna de « mandaathouder » genoemd

INLEIDING
Overwegende dat de mandaathouder tot doel heeft als sociaal woningbureau de toegang tot 
de huisvesting mogelijk te maken voor minstbedeelden of personen die in een sociaal 
moeilijke toestand verkeren;
Dat de mandaathouder de lastgever de huurwaarborg, de betaling van de juiste huurprijs en 
de herstelling van de plaats in goede staat op het einde van de huurovereenkomst, rekening 
houdend met de sleet door normaal gebruik of ouderdom, waarborgt;
Overwegende dat de mandaathouder, rekening houdend met het feit dat de woning 
verhuurd wordt aan een huurder die aan een bepaald profiel inzake maximuminkomens 
beantwoordt, voor de organisatie indien nodig van een sociale begeleiding zorgt;
Overwegende dat de lastgever kennis heeft genomen van de doelstellingen van de 
mandaathouder en van het systeem om ze te bereiken;
Dat dit mandaat in een project kadert dat de huurder toelaat zijn sociale doelstelling te 
verwezenlijken en de verhuurder zijn goed te rentabiliseren in volle financiële zekerheid;
Overwegende dat bij het bepalen van de huurprijs van deze overeenkomst de partijen 
uitdrukkelijk rekening hebben gehouden met de zekerheden, waarvan de lastgever zal 
genieten, zoals hierboven bepaald en met de kenmerken van het verhuurde goed,



WORDT DE VOLGENDE OVEREENKOMST GESLOTEN :
Voorwerp
Artikel 1. 
De lastgever vertrouwt het actieve en passieve beheer van de volgende goederen aan de 
mandaathouder toe :
straat/nr. : ………………………………………………………………………………..
postcode/gemeente : 
kadastrale sectie van het gebouw : ……………………, oppervlakte : …………… m².
De lastgever geeft bijgevolg voor de hele duur van de overeenkomst aan de mandaathouder 
volledige of gedeeltelijke machtiging om voor hem en op zijn naam :

 alle contracten en huurcontracten afsluiten voor de duur, in de vormen, aan de 
personen, tegen de prijs, met de lasten en onder de voorwaarden die de 
mandaathouder redelijk zal achten binnen de grenzen van dit mandaat : alle 
contracten en huurcontracten, zelfs deze die thans aan de gang zijn, met of zonder 
vergoeding verlengen, hernieuwen, opzeggen, alle vervreemdingen van contracten 
en onderhuurovereenkomsten, elk verlof geven en aanvaarden, tot elke 
plaatsbeschrijving over te gaan ;

 alle noodzakelijke of nuttige herstellingen, bouwwerken, verbeteringen laten 
verrichten; alle bestekken, opdrachten of contracten met alle personen, architecten, 
aannemers en werklui of met alle ondernemingen of besturen regelen, alle facturen 
regelen, van de huurders de herstellingen vereisen die ze moeten dragen. Een 
voorafgaande schriftelijke machtiging is vereist indien de door de mandaathouder 
ten laste van de lastgever in hetzelfde jaar vastgelegde bedragen hoger liggen dan 
700 euro. Voor werken voor meer dan 6.200 euro moet een offerteaanvraag worden 
bekendgemaakt en moeten er minstens 2 offertes worden ontvangen ;

 het gebouw tegen brand en andere risico’s verzekeren, alle verzekeringspolissen 
ondertekenen, alle premies en bijdragen betalen, alle schadeverklaringen afleggen, 
alle verschuldigde vergoedingen in minnelijke schikking regelen of hiertoe een 
expert aanduiden, alle vergoedingen innen; Staat van de verzekeringen…………….

 alle opdrachten en contracten afsluiten voor het onderhoud van de woning of van het
gebouw, voor de verlichting, het abonnement voor water, gas en elektriciteit en 
voor alle andere voorwerpen, alle thans bestaande opdrachten en contracten 
hernieuwen of opzeggen en alles betalen wat hieruit zou voortvloeien ;

 alle aanvragen indienen met het oog op belastingverlichting of -aftrek, alle verzoeken
hiertoe voorleggen, alle terugbetaalde bedragen ontvangen ;

 alle vervallen of nog verschuldigde huurgelden innen alsmede alle bedragen die de 
lastgever verschuldigd zijn door voormalige huurders of ten gevolge van andere 
oorzaken verbonden aan de woning/het gebouw ;

 de lastgever bij alle openbare besturen en onder meer bij de vuilophaaldiensten of de 
gemeenteoverheid vertegenwoordigen ;

 kwijtingen of schuldbevrijding voor alle ontvangen of betaalde sommen geven;
 de lastgever voor het gerecht vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder in 

alle handelingen met betrekking tot de uitvoering van de huurovereenkomst en in 



alle handelingen met betrekking tot de verdediging van de belangen van de 
lastgever en die zijn goed betreffen, de stappen bij de openbare besturen en de 
eventuele beroepen bij de administratieve rechtbanken inbegrepen; bemiddelen en 
schikkingen treffen; elk beslag en alle daden van bewaring laten aanwenden en ze 
doen bekrachtigen; de kost van de inleiding en de uitvoering van deze procedures 
dragen, de kosten en de erelonen van de gekozen raadsman inbegrepen;

 met het oog op voornoemde handelingen, alle akten, processen-verbaal en stukken 
verlijden en ondertekenen.

Duur van het mandaat
Artikel 2. 
Dit mandaat wordt aanvaard en gesloten voor een periode van 9 jaar,  ingaande 
op .............................. en eindigend op ............................ De betaling begint de eerste maand 
van de bezetting door een huurder en ten laats de 01/../2016.
Bij gebrek aan een opzegging, betekend per aangetekende brief door één van de partijen, drie
maanden vóór de vervaldatum van de overeenkomst, wordt huidig mandaat hernieuwd 
onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur.
Elke partij kan voortijdig een einde aan de overeenkomst maken na afloop van het eerste jaar
mits kennisgeving van een opzegging drie maanden vóór de vervaldatum. Daar huidige 
overeenkomst in het belang van beide partijen wordt afgesloten, is ze onherroepelijk. In 
geval van ernstige niet-naleving door de ene of de andere partij zal de overeenkomst 
evenwel eindigen binnen de acht dagen die volgen op de kennisgeving van de opzegging bij 
een ter post aangetekende brief.

Speciale bepalingen :
Wordt het goed verkocht, dan eindigt het mandaat op de datum van de overdracht van 
eigendom.
De lastgever moet deze datum aan de mandaathouder mededelen zodra hij er kennis van 
heeft en dit ten laatste binnen acht dagen na de ondertekening van het aankoopcompromis.
Wanneer het goed het voorwerp uitmaakt van een erfpacht eindigt het mandaat in elk geval 
op het einde van de huurovereenkomst. Op het einde van het mandaat wordt de lastgever 
verzocht de mandaathouder hiervan te informeren zodra hij er kennis van heeft.
Op de vervaldatum van het mandaat zal de lastgever de in het kader van dit mandaat ten 
opzichte van de huurder(s) aangegane verplichtingen moeten vervullen en zal de 
mandaathouder ontlast worden van alle verplichtingen en verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de lastgever of de huurders.



Huurprijs
Artikel 3. 
De netto huurprijs wordt vastgesteld per appartement, of per gebouw dat ......... woningen 
bevat, en per maand, op basis van de volgende tabel :

Appartement Oppervlakte Aantal 
kamers

Huurprijs Vrij Vervaldatum 
overeenkomst

Opmerk

? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
TOTAAL :

De huurprijs zal aangepast worden aan de schommelingen (verhoging of vermindering) van 
het verbruiksindexcijfer
op basis van de volgende formule :

Nieuwe huurprijs =
Basishuur ( ) x nieuwe index ( )

Basisindex ( )

De aanpassing aan de index zal in werking treden op de verjaardagsdatum van de 
overeenkomst. Het beginindexcijfer is dit van de maand die de datum van ondertekening 
van de overeenkomst voorafgaat.
In geval van onderhoudswerken, die ten laste van de lastgever worden uitgevoerd, zal een 
afrekening door de mandaathouder aan de lastgever tegelijkertijd opgestuurd worden.
De huur zal op rekening nr. ...…………………………………... van de lastgever worden 
overgeschreven ten laatste de 10e dag van de maand volgend op de maand waarop de huur 
betrekking heeft.

Verplichtingen en waarborgen
Artikel 4.
§ 1. De lastgever verbindt zich tot het ten laste nemen van :

 de taksen ten laste van de eigenaar;
 alle onderhoudskosten die hem door de wet zijn opgelegd.
 Energieprestatiecertificaat van het logement

De lastgever verbindt er zich toe alle nodige documenten, contracten, briefwisseling, de 
reeds afgesloten huurovereenkomsten, de eigendomsbewijzen, de uittreksels van de 
kadastrale legger, de verzekeringspolissen, de akten van de aan de gang zijnde procedures, 
de klachten alsmede elke informatie over de goederen aan de mandaathouder over te maken.
De mandaathouder zal vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het 
gebrek aan mededeling van deze documenten en inlichtingen door de lastgever.



§ 2. De mandaathouder verbindt er zich toe ten opzichte van de lastgever :
1. Twee keer per jaar een afrekening op te maken met de inkomens en de uitgaven en 

het beschikbare saldo; de lastgever op de hoogte te brengen wanneer het saldo 
onvoldoende is om de verschillende uitgaven te dekken en hem in voorkomend geval
te verzoeken om een bijkomende provisie te storten, De provisie bereikt initieel het 
bedrag van 450 per appartement;

2. de eigenaar te informeren over het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst, de 
kennisgeving van een opzegging, de uitvoering van belangrijke werken, de inleiding 
van een procedure en van elke rechtshandeling in verband met het goed;

3. de geldmiddelen op het einde van de huurovereenkomst alsmede de documenten en 
de contracten in verband met het beheer van het goed terug te geven.

§ 3. De mandaathouder verzekert de lastgever dat hij :
1. het goed degelijk zal onderhouden en indien nodig de herstellingen, waarvoor de 

huurder instaat, ten laste zal nemen;
2. de huur van de al dan niet bewoonde woning zal betalen, zelfs als de huurder zijn 

huur niet betaald heeft;
3. bij de opmaak van de plaatsbeschrijving op het einde van de overeenkomst de 

woning in de oorspronkelijke staat zal herstellen - indien de huurders in gebreke 
blijven - rekening houdend met de gewone sleet en in toepassing van de eventuele 
bijzondere overeenkomsten tussen de lastgever en de huurder.

Plaatsbeschrijving
Artikel 5
Bij de ondertekening van het mandaat wordt een plaatsbeschrijving van het gebouw en van 
elke woning in minnelijke schikking door de lastgever en de mandaathouder opgesteld. 
Deze plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd.
Indien woningen reeds betrokken werden, wordt de plaatsbeschrijving die bij de intrek 
tussen de lastgever en de huurder werd opgesteld, in aanmerking genomen en bij deze 
overeenkomst gevoegd.
Bij gebrek aan een bestaande plaatsbeschrijving wordt overgegaan tot een plaatsbeschrijving 
in akkoord met de huurder en binnen een maximumtermijn van drie maanden te rekenen 
vanaf het afsluiten van deze overeenkomst.
Indien deze plaatsbeschrijving niet plaatsvinden kan, zal de woning beschouwd worden als 
zijnde in de staat waarin de huurder ze zal verlaten. De bij de intrek van een nieuwe huurder
opgestelde plaatsbeschrijving zal gevoegd worden bij deze overeenkomst en zal als 
referentie dienen tussen de lastgever en de mandaathouder.
Op het einde van het mandaat worden het gebouw en de woningen - met uitzondering van 
de gewone sleet - aan de mandaathouder teruggegeven in de oorspronkelijke staat zoals 
beschreven in de bij deze overeenkomst gevoegde plaatsbeschrijving.



Artikel 6
De garage wordt door de mandaathouder beheer buiten sociaal kader. Het bedrag artikel 3 
wordt ter informatie gegeven. De huur wordt tussen de mandaathouder en de huurder 
onderhandeld. De mandaathouder stort het geld alleen als de huurder betaalt. Als de garage 
niet verhuurd worden, geen betaling aan de lastgever gestort worden. De beheer van de 
garage begint één maand nadat  de ruimte leeg wordt.  

Beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw
Artikel 6
Als de woning is volledig in beheer bij de SVK Wijken, de lastgever geeft het beheer van de 
gemeenschappelijke delen van het gebouw op dezelfde voorwaarden als particuliere 
woningen.
In dit geval worden de beheerkosten in onderling overleg te stellen ... ... waar te ... ..% van de
totale bezoldiging.

Geschillen
Artikel 7
Elk geschil in verband met de uitvoering van deze overeenkomst wordt aan de bevoegdheid 
van de rechtbanken van Brussel onderworpen.
Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op ………………....., elke ondergetekende 
verklaart het exemplaar te bezitten dat voor hem bestemd is.

De lastgever De mandaathouder
Béatrice Culot
Directrice
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