ADVIES VAN DE ADVIESRAAD VOOR HUISVESTING BETREFFENDE
HET VOORONTWERP VAN BESLUIT VAN DE BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT VASTSTELLING VAN DE LIJST MET
ACTOREN DIE DE TOESTEMMING HEBBEN OM HET MECHANISME
VAN DE GLIJDENDE HUUROVEREENKOMST IN DE PRAKTIJK TE
BRENGEN

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode is de Adviesraad
voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 16 november en 21 december 2018
samengekomen naar aanleiding van de adviesaanvraag over de tekst: "Voorontwerp van besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met actoren die de toestemming
hebben om het mechanisme van de glijdende huurovereenkomst in de praktijk te brengen".

Dit advies is gebaseerd op de volgende documenten:
- De met het oog op de eerste lezing aan de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bezorgde nota's;
- en de kennisgeving:

De Raad formuleert de volgende opmerkingen:
- Het gebruik van een veelvoud aan benamingen om de actoren aan te duiden die
toestemming hebben om het mechanisme van de glijdende huurovereenkomst in de praktijk
te brengen (centra, (woonzorg)voorzieningen, rechtspersonen of diensten) is op technisch
vlak hinderlijk;

-

Een schrijffout in punt 16° van de kennisgeving in het Frans: les établissements
reconnue… -> les établissements reconnus.

Behoudens twee onthoudingen, een algemene opmerking en een schrijffout, brengt de Raad een
positief advies uit.

Adviesraad voor Huisvesting - Advies van 17.01.2019
Contact: Sandrine JACOBS – e-mail: arhsecretariaat@gob.brussels

1

De Adviesraad voor Huisvesting heeft zijn advies uitgebracht met toepassing van artikel 97 van de
Huisvestingscode.
Hij herinnert eraan dat de regering, als minstens de helft van de leden dezelfde mening is toegedaan,
met toepassing van artikel 99, § 2, "de redenen [dient] te preciseren waarom zij in voorkomend geval
van dat standpunt afwijkt".

Voor de Raad, op 17.01.2019,

Daniel d’ATH
Voorzitter
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