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Programma

Begrippen

Nieuw Technisch Verslag

Conformiteitsonderzoek

Gebreken in beeld

Gevolgen: Verder verhuren/ Woning ontruimen / Herhuisvesten



Regelgeving



Belang conformiteit

• Bij aanvang huurcontract moet de woning voldoen aan de 
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 
bewoonbaarheid (conformiteit VCW)

• Te bewijzen met CA

• Huurder kan ontbinding HC vragen

• Rechter kan terugbetaling huurgelden opleggen

Art. 12 Woninghuurdecreet 



Wanneer een conformiteitsonderzoek?

• Door eigenaar/verhuurder

• Onderzoeker gemeente

Aanvraag conformiteitsattest

• Door huurder

• Onderzoeker gemeente / Wonen-Vlaanderen

Klacht

• Onderzoeker Wonen-Vlaanderen / gemeente

Inhuurname svk

• Door huurder

• Ca is verplicht

• Onderzoeker Wonen-Vlaanderen

Aanvraag HS/HP



Begrippen

• < 7 gebreken cat I

• Stimulerend/coachend beleid

• CA

Conform = geen gebreken cat II of III

• Strafbaar

• Heffing 

Ongeschikt = gebrek(en) in cat II of III 

• Strafbaar

• Snelherstel

• Herhuisvesting

• Heffing 

Onbewoonbaar = gebrek(en) cat III

Onbewoonbaar = ongeschikt 



Begrippen (2)

• = veiligheids- / gezondheidsrisico’s – mensonwaardige 
leefomstandigheden

• Opmaak Omstandig Verslag

Overbewoond

• Term enkel bij huursubsidie (ouderen / personen met een 
handicap)

Onaangepast



Technisch Verslag

• Categorie I: kleine gebreken

• Categorie II: ernstige gebreken – geen direct gevaar

• Categorie III: ernstige gebreken – mensonwaardige 
levensomstandigheden of direct gevaar voor veiligheid en/of 
gezondheid

• 7 gebreken in categorie I = gebrek categorie II

3 categorieën gebreken 





Gebreken in beeld



Oppervlakte

• Enkel woonlokalen (living, keuken, slaapkamers) van minstens 4 m²

• Plafond minstens 2,20 m hoog (met afwijkingen voor hellende daken)
• Minimum zelfstandige woning : 18m² -
niet-zelfstandige woning (kamer) : 12m²

Normen

• = gebrek categorie II, dus ongeschikt

Indien < minimum

• Vloeroppervlakte

• Aantal woonlokalen

Bezettingsnorm



Stabiliteit



Elektriciteit

• Geen elektrische delen onder spanning aanraakbaar

• Toegankelijke hoofdschakelaar

• Toegankelijke zekeringenkast, voorzien van verliesstroomschakelaar(s)

Veiligheid

• Minimaal 1 stopcontact in elke leef- en slaapkamer

• Minimaal 2 vrije en geaarde stopcontacten in de keuken

• Een lichtpunt in elk woon- en sanitair lokaal

Vereisten





• Geen elektrische toestellen boven of in de onmiddellijke 
omgeving van bad of douche

• De verlichting dient spatwaterdicht te zijn of te werken op 
zeer lage spanning

Vochtige lokalen: elektrische veiligheid van 
levensbelang



Veilige installaties



Sanitair

• Inpandig / vorstvrij

• Afgesloten van woonkamer of keuken

• Werkend met waterspoeling

Toilet

• Aangesloten afvoerleiding en voorzien van geurafsnijder

• Lavabo, bad of douche voorzien van koud en warm water

• Vorstvrij / verwarmbaar

Badkamer





Keuken

•Aanwezig

•Of plaats en aansluiting aanwezig

Kooktoestel

•Aangesloten op afvoerleiding en voorzien van geurafsluiter

•Voorzien van koud en warm water

•Drinkbaar water (ev attest putwater)

Gootsteen

• Altijd bereikbaar voor bewoner

Hoofdkraan water





Verwarming

• apparaat is door zijn plaatsing vast verbonden met de woning en 
aangesloten op een aparte stroomkring

• apparaat is geschikt, en op het moment van de controle in staat om de 
ruimtetemperatuur gevoelig te verhogen. Het heeft een vermogen dat in 
overeenstemming is met de ruimte die het verwarmt

• door bewoner eigenhandig te regelen en de continu werking ervan dient 
gegarandeerd te zijn

• (badkamerfunctie moet vorstvrij zijn)

Leefruimte: aanwezigheid vast verwarmingstoestel



Verluchting

• Aanvoer én afvoer van lucht is noodzakelijk voor een goede luchtkwaliteit

Verluchting / ventilatie

• Opengaande ramen

• Verluchtingsroosters

• Ventilatiesysteem

In alle woonlokalen, alsook in badkamer en toilet moet 
er een verluchtingsmogelijkheid zijn.

Rechtstreeks uitmondend in de buitenlucht 



Verlichting

• Noodzakelijk in woonlokalen   (= leef- en slaapkamers)

Natuurlijk licht  (= daglicht)

• MAAR: Enkel dakkoepels in leefruimte is onvoldoende, er moet ook 
uitzicht zijn

Daklichten komen mee in aanmerking

Kelderwoningen: plafond minimum 1m boven maaiveld





C0-gevaar

• Onvoldoende toevoer verbrandingslucht

• Slechte afvoer verbrandingsgassen

• Beschadigde toestellen /verkeerd gebruik toestellen

Voornaamste oorzaken:

• regelmatig en goed onderhoud van installatie + juist 
gebruik

Belangrijk:



Vocht

• Schadelijk voor gezondheid van de bewoner

• Kan gequoteerd worden in cat I, II of III

Zowat de grootste oorzaak van schade aan gebouwen



Insijpelend vocht
Opstijgend vocht

Opstijgend vocht



Ramen en deuren



Trappen en borstweringen

• Veilig en stabiel

• Niet te steil

• Voorzien van stevige en volledige leuning

Trappen



• Stevig

• Stevig verankerd

• Geen grote openingen

• Niet opklimbaar

• 75 cm hoog

Borstweringen



Rookmelder

Op elke bouwlaag

Ook in kelder en/of 
zolder



Energetische Prestatie: Dakisolatie 

Vanaf 1/1/2021

• Dakisolatie OK als:

• Algemene energiescore lager dan grenswaarde (600 kWh/m² open bebouwing, 550 
kWh/m² halfopen bebouwing, 450 kWh/m² gesloten bebouwing, 400 kWh/m² 
appartement)

• Of een feitelijk vastgestelde R-waarde van minimum 0,75m² K/W

Indien EPC

• Indien geen EPC / te hoge energiescore van de woning / ontbrekende info over 
dakisolatie / een defaultwaarde / te lage R-waarde op het EPC:

• Visuele vaststelling door woningcontroleur

• Indien vaststelling niet mogelijk: eigenaar bewijs leveren of EPC opmaken

Indien geen EPC



Energetische Prestatie: Dubbel glas

• Dubbel glas: bestaat minimaal uit twee glasplaten die op een bepaalde afstand van 
elkaar luchtdicht met elkaar zijn verbonden, zodat een isolerende ruimte tussen de 
glasplaten of spouw ontstaat

Wat?

• In woonlokalen en badkamer

Waar?

• van 1 januari 2020 tot 31 december 2022 = categorie I

• vanaf 1 januari 2023

• Ontbreekt in 1 lokaal : categorie I

• Ontbreekt in meer dan 1 lokaal : categorie  II

Gefaseerde invoer



Bewoners gedrag

Geen deel van het TV (uitzonderlijk te quoteren in rubriek 83 
vanaf 1 jan 2021)



Technisch handboek

https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm
https://woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit

https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm
https://woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit




Dank voor
de aandacht

Meer info:
woningkwaliteit.oost@vlaanderen.be


