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Vragen en antwoorden bij de opleidingen omtrent het technisch handboek – najaar 2020 
 
Algemeen 
 
Spreek je in de volksmond wel nog van "quoteren" ? 
 

• Quoteren is de correcte term, die zowel in het handboek als in het MB gebruikt wordt. Quotatie zal 

overal worden vervangen door quotering. 

 
HOE ZIT HET MET GEBREKEN CATEGORIE 1? ALS ER MINDER DAN 7 ZIJN DAN MOETEN DEZE NIET OPGELOST? EN ALS 

ER 7 OF MEER ZIJN, DUS ER 1 CATEGORIE 2 KOMT, MOET DAN ALLES VOLLEDIG OPGELOST OF IS VERKLEINEN NAAR 

BIJVOORBEELD 3 VAN CATEGORIE 1 VOLDOENDE? 

 
• Wanneer 7 gebreken van categorie I worden vastgesteld, wordt een gebrek van categorie II toegekend, 

omdat een aanzienlijk aantal kleine gebreken de woningkwaliteit toch ernstig kunnen aantasten. Dit 
gebrek van categorie II komt bovenop de gebreken van categorie I.  
Indien na herstel er bijvoorbeeld nog 3 gebreken van categorie I aanwezig zijn is de woning volgens de 
Vlaamse codex wonen conform.  

 
Bij 7 gebreken van categorie I maakt VLOK automatisch een quotering in categorie II. 

 Welk gebrek dient dan door de eigenaar te worden verholpen om van categorie II opnieuw naar 
categorie I te gaan? Staat het hem/haar vrij hierin te kiezen? 

 

• De eigenaar kan kiezen welk gebrek hij oplost 

 

Hoe is de indeling in categoriën opgebouwd? 
 Tegenstrijd? => Bvb. in het handboek staat dat een overhellende schouw onder categorie I dient te 

worden gequoteerd. Echter, er wordt ook bij vermeld dat actie is aangewezen om erger te 
voorkomen… 
Waarom dan dit gebrek niet onder categorie II quoteren zodat de eigenaar verplicht wordt actie 
te ondernemen? 

 

• Het gaat over het inschatten van de situatie. Bij het aangehaalde voorbeeld is er een quotering 
mogelijk in de 3 categorieën. Bij sterk overhellende schouwen kan men categorie 2 toekennen. Indien 
de openbare veiligheid in het gedrang komt moeten er de gepaste maatregelen getroffen worden om 
het onmiddellijk gevaar op te lossen (bij bv: loskomende stenen die dreigen naar beneden te vallen op 
het voetpad kan de burgemeester art. 135 van de nieuwe gemeentewet (NGW) inroepen). 

 
Ik begrijp dat alle gebreken van categorie II en III dienen opgelost te worden. Maar kan een gebrek van cat. II 
verminderen naar cat. I, vb in geval van vocht? Als er dan enkel nog cat. I overblijft, dan moeten we rekening 
houden met het feit dat het er minder dan 7 zijn. Klopt dit? 
 

• Het is inderdaad mogelijk dat na herstel een gebrek van cat. 2 of 3 herleid kan worden naar een 

gebrek van de cat. 1. Als er reeds 6 gebreken van de cat. 1 zijn aangekruist en één gebrek van de cat. 2 

blijkt na een hercontrole nog slechts een cat. 1, blijven er nog 7 gebreken van de cat. 1 over met als 

gevolg een ongeschiktheid.  

 
Kan je je gebreken niet meer motiveren bij het gebrek zelf? Kan je hier dan ook niet motiveren waarom je 
bijvoorbeeld categorie 3 toekent ipv dit te motiveren bij de bijkomende opmerkingen? 
 

• De woningcontroleur gebruikt het vak voor opmerkingen in het technisch verslag om zijn quoteringen 

te verduidelijken en kan daarin bijkomende opmerkingen formuleren voor het melden van een 

vaststelling van een opvallende situatie die storend of hinderlijk kan zijn, maar die geen veiligheids- of 

gezondheidsrisico risico inhoudt en die niet als een gebrek wordt gequoteerd. Hij omschrijft voor elk 
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gequoteerd gebrek minstens waar zich dit juist voordoet (in welk lokaal, aan welke zijde, op welke 

hoogte, enzoverder) in het vak opmerkingen achteraan de delen B, C en D van het technisch verslag.  

Per item worden de gebreken van categorie III apart opgelijst. Zo kunnen de opmerkingen bij rubriek 

51 er bijvoorbeeld zo uitzien:  

o blote geleiders aan het plafond van de leefruimte. 

Categorie 3: aanraakbare geleiders onder spanning ter hoogte van het werkblad van de 

keuken. 

 

Een woningcontroleur geeft geen advies in verband met herstellingen. Hier zie ik wel spanningsveld tussen bv 
woningcontroles door Wo-Vl en die vanuit IGS'en. Bij ons (IGS’en) zijn de woningcontroleurs ook altijd sociaal 
adviseurs en energieadviseurs. Zo staan wij bv ook in voor renovatie-advies ifv loket Dubowo provincie Oost-
Vlaanderen. Technische feedback naar verhuurders is inherent deel van ons takenpakket. 
 

• Bij de verslaggeving zal de woningcontroleur enkel noteren en quoteren wat de gebreken zijn zonder 
dat er wordt gekeken wat het oorzakelijk gevolg is en wordt er geen advies verleend hoe het gebrek 
moet worden opgelost. Enkel wanneer de eigenaar wordt uitgenodigd bij de hoorplicht kan 
bijvoorbeeld een medewerker van een IGS het nodige toelichten wat de gebreken zijn in het technisch 
verslag. Bijkomend kunnen zij eveneens tegelijkertijd de nodige adviezen geven aangaande premies die 
kunnen aangevraagd worden voor de eventuele verbeteringswerken, begeleiden met 
stedenbouwkundige vergunningen en dergelijke.  

 
Kan de info uit het WTCB ook een hulp zijn voor hercontroles? 
 

• Het bijhouden van alles wat jaarlijks verschijnt op het vlak van nieuwe normen ivm bouwen is al een 
fulltime job op zich. Het is belangrijk te wijzen op het bestaan van die normen, richtlijnen, technische 
voorlichtingen enzoverder. Elke vakman wordt verondersteld daarmee rekening te houden wanneer 
hij werken uitvoert, hoewel die normen op zich geen verplichting vormen. De minimale 
woningkwaliteit is wel een verplichting, maar zo bouwen getuigt niet van goed vakmanschap. 

 

Hoe zit het dan met onroerend erfgoed? Kan herstel nu afgedwongen worden en moet Erfgoed Vlaanderen 
toelaten? Cf. ook het vernieuwen van ramen om aan de dubbelglasverplichting te voldoen? 
 

• Het ministerieel besluit biedt het technisch handboek nu inderdaad een wettelijk kader. Op basis 
daarvan kan in overleg met onroerend erfgoed naar een oplossing gezocht worden die voor beide 
partijen aanvaardbaar is. 

 
Waar worden tegenstellingen onroerend erfgoed/woonkwaliteit beslist? 
 

• Indien na het quoteren van gebreken blijkt dat er tegenstellingen zijn tussen de vereisten op het vlak 
van de minimale woningkwaliteit en deze van onroerend erfgoed (of van brandpreventie) dan zal in 
overleg naar een oplossing gezocht kunnen worden. Indien nodig, kan de burgemeester helpen tot een 
goede oplossing te komen. 

 
Het valt op dat er blijkbaar enkel gekeken wordt naar de vaststelling en niet naar het effectieve gebruik door 
de bewoners. er wordt niet gewerkt zoals bij Kinney en Fine (arbeidsveiligheid) waarbij blootstelling, kans en 
effect gebruikt worden om een risico (zeg maar categorie) te bepalen. is alles percipieerbaar (objectieve 
beoordeling versus subjectieve beoordeling) 
 

• Inderdaad, enkel het gebrek wordt gequoteerd zonder rekening te houden met de toedracht (wie 
verantwoordelijk is en wat de oorzaak is).  

 
Wat indien de huurder zelf de vocht problemen veroorzaakt door foutief gebruik. (Niet verwarmen, niet 
verluchten, doorvoeropeningen dicht maken en/of ventilatiesysteen afkoppelen? )  
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• De woningcontroleur doet een objectief onderzoek zonder een uitspraak te doen wie er 
verantwoordelijk is, Maar uiteraard kan altijd informatief toegelicht worden wat de noodzaak is van 
verluchten en verwarmen. Het sensibiliseren van de huurder kan soms noodzakelijk zijn en geeft  
meestal een goed effect. 

 
Wat is link tussen een SHM en woningcontroleur? dit verloopt extern?   
 

• Van zodra er een klacht is, zal een woningcontroleur ingeschakeld worden om een beoordeling te 
doen of de woongelegenheid al dan niet voldoet aan de vereiste minimale kwaliteitsnormen.  

 
Een SHM heeft geen periodieke toegang = toezicht op de wooneenheid. Deze kan een schade oplopen die op 
relatief korte termijn kan leiden tot een schadebeeld gaande van CAT 1 tot zelf CAT 3. Hoe zit dan met de 
meldingsplicht van schade voor de huurder. Met andere woorden, huurders kunnen aan de basis liggen van 
een onbewoonbaarheid. Hebben we daar als SHM rechten? 
 

• Er is een strikt onderscheid tussen een burgerlijke procedure en een administratieve procedure. 
Volgens het huurcontract worden wettelijke rechten en plichten opgesomd waar een huurder en 
verhuurder zich moeten aan houden (spelregels). De huurder is verplicht om schade of gebreken te 
melden aan de eigenaar zodat deze kunnen opgelost worden. Wanneer de schade een oorzakelijk 
gevolg is van nalatigheid van een huurder door het niet te melden, kan de huurder via de 
vrederechter aansprakelijk gesteld worden.  
In een administratieve procedure wordt geen uitspraak gedaan over aansprakelijkheid. 

 
Wordt de verhuurder altijd verwittigd wanneer de controleur zal langs gaan? 

 
• Er bestaat geen verplichting om de verhuurder te verwittigen. In de praktijk zal meestal wel de 

eigenaar (die niet noodzakelijk de verhuurder is) verwittigd worden. Deze melding staat immers op de 
standaardbrieven (sjablonen in VLOK) naar huurder en eigenaar. De huurder heeft wel het recht te 
weigeren dat de eigenaar aanwezig is tijdens het conformiteitsonderzoek.  

• De resultaten van het onderzoek zullen via de burgemeester worden bezorgd. De eigenaar kan dan 
tijdens de door de burgemeester georganiseerde hoorplicht eventueel aanvullingen en bedenkingen bij 
de resultaten formuleren. 
 

Is er van het technisch handboek een pdf of word-versie beschikbaar? 

 

• Neen, precies omdat we het handboek regelmatig willen updaten. 

 
Wat indien er contradictie is tussen Vlaamse Codex Wonen en Belgische/Europeese normen (NBN-EN-...) wat 

heeft voorrang? 

 
• De Vlaamse Codex Wonen regelt de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. 

De vereisten en normen waaraan elke woning moet voldoen conform de Vlaamse Codex Wonen van 

2021, zijn vermeld in de modellen van het technisch verslag. Deze modellen zijn opgenomen in bijlage 

4, 5 en 6 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen.  

• Bij een conformiteitsonderzoek toetst de woningcontroleur de feitelijke toestand van een woning aan 

deze vereisten.  

 
Hoe moet omgegaan worden met steeds wijzigende normen (vb glasnorm, hoogte ballustrades, ...) 

• Voor minimale woningkwaliteit geldt het TV, dat in het handboek wordt toegelicht; normen wijzigen 

constant, maar hebben geen invloed op beoordelingen via het TV. 

• Zie ook het antwoord bij vorige vraag. 
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Alles wordt steeds strenger met als gevolg dat meer woningen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard 

worden. We zitten momenteel al met een tekort aan woningen om mensen te herhuisvesten (te weinig 

crisiswoningen, sociale woningen…). Hoe gaat men dit dan oplossen?  

• Een zeer terechte vraag. Het is natuurlijk zo dat maatschappelijke evoluties, voornamelijk op het vlak 
van comfort, maar ook van veiligheid en gezondheid, op termijn kunnen leiden tot aanpassingen en 
die kunnen mogelijk strenger overkomen. Maar die aanpassingen gebeuren met de grootst mogelijke 
omzichtigheid (kijk naar de drie cm dakisolatie en de terugvalpositie erbovenop), precies om te 
vermijden dat teveel woningen uit de boot vallen. Dit heeft uiteraard ook positieve kanten, want zo 
hoeft er intussen niemand meer buiten ‘naar de koer’ te gaan. 

 
Is het nu gemakkelijker advies aan Wonen Vlaanderen te vragen i.p.v. de burgemeester een besluit O/O  te 

laten nemen volgens art.135 van de NGW?. Bv. bij punt 83 (andere veiligheids- en/of gezondheidsrisico). Daar 

was vroeger geen mogelijkheid voor. Is voor onze gemeente handig als een besluit gestaafd is a.d.h.v. een 

advies van Wonen Vlaanderen. 

• Op dit vlak is er niets veranderd. Een artikel 135 NGW kan worden aangewend bij o.a. voorbeeld een 

acuut risico, d.w.z. dat er op  het ogenblik van het onderzoek gebreken worden vastgesteld (bv: CO) 

die onmiddellijk aangepakt moeten worden (bv: ontruiming van de woning of pand naar aanleiding 

van CO!) Na het besluit art. 135 NGW kan je bijkomend wel nog een advies vragen. 

• Het inroepen van een onbewoonbaarheid of een art. 135 NGW nemen mag niet te pas en te onpas 

gebruikt worden. Een artikel 135 is acuut en op dat moment actie ondernemen en niet wachten op een 

advies, want in de tussentijd kunnen er ongelukken gebeuren. 

 
Als een ééngezinswoning wordt verhuurd aan buitenlandse werknemers die hier af en toe verblijven (bouw 

sector) valt dit dan onder kamers of seizoenarbeiders?  

• Dit valt onder kamerverhuur en niet onder seizoenarbeiders. Seizoenarbeid is beperkt tot de land- 
en tuinbouwsector (groenten en fruit). 

 
Moet een woning of appartement dat verhuurd wordt, verplicht een EPC attest hebben? 

 

• In het algemeen is een EPC verplicht bij (bron Vlaams Energie en Klimaat Agentschap): 
o de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio en van een klein 

niet-residentieel gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom. Het 

EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop wordt aangeboden; 

o de woning- en handelshuur; 

o de verhuur van een woning, appartement, studio, klein niet-residentieel gebouw of 

gebouwdeel voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het 

moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden. 

• Dit staat echter los van de Vlaamse codex wonen. 
o De aanwezigheid van de minimaal vereiste dakisolatie dient aangetoond te worden, hetzij 

door de vermelding ervan op een EPC, hetzij door visuele vaststelling, hetzij door het 

voorleggen van facturen (of een verklaring van een deskundige), maar dan zijn foto’s als 

bewijsmateriaal noodzakelijk. 

o Indien een EPC kan voorgelegd worden met een energiescore lager dan de grenswaarden, 

is ook voldaan aan de dakisolatienorm (en aan de dubbelglasnorm). 

o Indien op geen van beide manieren kan aangetoond worden dat de woning aan de 

energetische prestatie voldoet, wordt er gequoteerd. 
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Overlegforum 
 
In verband met de vaststelling van gebreken en bij twijfel was er door u aangehaald dat de controleurs 
terecht zullen kunnen op een overlegplatform. Hoe zal dat er uit zien of in zijn werk gaan? Kan bijvoorbeeld 
een foto gemaild worden met de vraag of de vaststelling in orde is / veilig?  
 

• Op dit ogenblik is dit platform nog niet operationeel. Wanneer er vragen zijn over gebreken die 

werden opgelost, kan dit in eerste instantie voorgelegd worden aan de teamcoach of onderzoeker. Bij 

vaststellingen of situaties die ter discussie zijn, zal de vraag kunnen voorgelegd worden op het 

platform om een uniform antwoord te formuleren. Dit soort vragen kan ook per mail gesteld worden 

via technischverslag.2021@vlaanderen.be en die worden aansluitend beantwoord. 

 

Kan dit platform ook gebruikt worden voor vragen rond herstel? Vaak komen eigenaars met dergelijke 
vragen bij ons terecht en proberen we toch minimaal info mee te geven en niet enkel door te verwijzen naar 
een vakman. 
 

• Zoals aangegeven in de opleiding is het belangrijk door te verwijzen naar een vakman die de geldende 

normen (bouwvoorschriften, technische voorlichtingen en normen, enz…) volgt. 

• Het is de bedoeling dat via het overlegplatform zaken met betrekking tot het Technisch Verslag en het 

handboek kunnen behandeld worden. 

 
 
 
 
 
TECHNISCH VERSLAG DEEL B 
STABILITEIT 
 
Hoe lang mag schoorwerk blijven staan? 
 

• Het onderstutten is een tijdelijke oplossing om een stabiliteitsprobleem op te vangen, maar dit is geen 
duurzame oplossing. Afhankelijk van de ernst van het geheel dat onderstut is, kan een 
onbewoonbaarheid verantwoord zijn. Er wordt gequoteerd naargelang de ernst van het gebrek 
zonder een termijn te voorzien wanneer het gebrek moet opgelost zijn. Enkel wanneer er een acuut 
risico is, wordt een onmiddellijke ontruiming uitgevoerd (art. 135 NGW). 

• Doorgaans is er een verschil merkbaar tussen een voorlopige schoring (voor bvb een doorzakkende 
latei) of een professionele schoring (voor bvb een zijgevel nadat het belendend pand werd 
afgebroken). 

 

mailto:technischverslag.2021@vlaanderen.be
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Er is enkel quotering van stabiliteit in het gebouw mogelijk, wat indien het appartement over 2 bouwlagen 
beschikt en er een stabiliteitsprobleem wordt vastgesteld? 
 

• een gebrek op het vlak van stabiliteit heeft altijd een impact op het volledige gebouw. Daarom de 

beoordeling steeds onder deel B. 

 
 
 
 
ELEKTRICITEIT 
ITEM 51 / 195 
 
Als een huurder extra verdeeldozen plaatst, is dit dan onmiddellijk categorie II (ongeschikt)? 
 

• Neen, indien deze volgens de regels der kunst zijn geplaatst, kan dit niet gequoteerd worden. 
 
Hoe moeten we het volgende interpreteren :  

 
Wat houdt ‘gedeeltelijk ontbreken’ in? 
 

• Dit kan gaan om: 

- stopcontact met aardingspen, maar niet aangesloten op aarding (normaal bij cat. II vermelden 

maar als er een klasse I toestel op is aangesloten in cat. III); 

- een stopcontact zonder aardingspen; 

- een ganse kring (of meerdere kringen) die niet geaard is; 

• Een stopcontact met randaarding wordt hieronder niet gequoteerd (als de aarding aangesloten is 

tenminste). 

 
Als je probleem hebt met vb genaakbare geleiders in de algemene delen, worden dan alle appartementen 
tegelijk als ongeschikt gezet? 
 

• Het gebrek wordt sowieso gequoteerd onder de rubriek 51 (deel B – gebouw) wat een impact heeft op 
alle entiteiten in het appartementsgebouw. In de praktijk (administratieve procedure): wanneer voor 
één appartement een advies wordt gevraagd, zal dit gebrek in eerste instantie enkel een gevolg 
hebben op deze entiteit waarvoor een technisch verslag en advies wordt opgesteld. De procedure o/o 
kan evenwel opgestart worden voor de andere woningen. 

• Bij een strafrechtelijk dossier daarentegen (Wooninspectie) zal het gehele pand worden gecontroleerd 
en zal het gebrek een weerslag hebben op alle entiteiten met als gevolg een quotering als gebrek van 
categorie II (met advies ongeschiktheid) of categorie III (met advies ongeschiktheid en 
onbewoonbaarheid) voor alle entiteiten. 
 

Mag een wasmachine nog aangesloten worden op een verliesstroomschakelaar van 10 mA? 

 

• Met een verliesstroomschakelaar van 10 mA kan dit inderdaad ‘veilig’ worden. Deze voorziening wordt 
aanvaard, maar het is belangrijk altijd te vermelden dat voor een structurele oplossing gezorgd moet 
worden. 

 
Als de wasmachine in een dichte kast staat terwijl het in beschermingszone 2 zit, mag dat? 
 

• Dat mag, als de deur van de kast in de juiste richting opendraait, zodat het beschermingsvolume 
gerespecteerd wordt (afstand van minstens 60 cm bij aanwezigheid van een afzonderlijke 
verliesstroomschakelaar van max. 30 mA). 
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Dient de wasmachine te zijn aangesloten of is een voorziening voldoende voor cat. 2? 

 
• Als de voorziening voor het aansluiten van een wasmachine aanwezig is maar er is geen toestel 

geplaatst dan zal er enkel een bijkomende opmerking gegeven worden. Het stopcontact moet wel 
buiten beschermingsvolume 2 te staan.  

• Indien het toestel wel aanwezig is en de situatie is zodanig dat men niet anders kan dat het toestel te 
plaatsen in het beschermingsvolume 2 dan zal de woningcontroleur quoteren en vragen om de 
voorzieningen af te sluiten. 

 
Indien het aantal stopcontacten voldoet aan de richtlijnen, maar de huurder heeft zoveel elektrische 
toestellen dat er toch met stekkerdozen wordt gewerkt, wat wordt dan van de eigenaar verwacht? 
 

• Indien er meerdere stekkerdozen in gebruik zijn, wordt er gekeken naar het vermogen van de 
toestellen die erop zijn aangesloten. Bij een te groot vermogen is dit een ernstig risico op overbelasting 
van de stroomkring waarop het is aangesloten; dit gebrek wordt gequoteerd in categorie II. 

 
Wordt er rekening gehouden met elektrische installaties pré-AREI (1981)? 

 

• Er is in het technisch verslag geen onderscheid tussen woningen voor of na 1981. Veiligheid voor de 
bewoners primeert. 

 
Wat is nog de waarde van een keuring en een keuringsverslag voor de verhuurder ? 

 

• Een keuringsattest is wettelijk verplicht en kan aanvullend/informatief zijn voor een 

woningcontroleur. Echter zal een gunstig keuringsverslag van een erkend controleorganisme voor een 

bepaald onderdeel van de woning niet uitsluiten dat er hierdoor geen inbreuk kan zijn op de 

elementaire vereisten bepaald in de Vlaamse codex wonen. 

Een positief keuringsverslag geeft quasi zekerheid dat de elektrische installatie voldoet. Dit verslag 

sluit evenwel niet uit dat er door een onoordeelkundig gebruik van de installatie toch 

veiligheidsrisico’s kunnen zijn. 

 
Bij gunstig/ongunstig keuringsverslag van de elektrische en/of gasinstallatie… kan dit ook worden 

aangevinkt? En bij een gunstig verslag, met opmerkingen… kan dit ook als negatief worden beschouwd 

wanneer de opmerkingen de woonkwaliteit aanbelangen? (zoals bij brandveiligheid?) 

 

• Opmerkingen zijn geen risico’s en geven geen aanleiding om dit te quoteren in het technisch verslag. 

De regelgeving van de Vlaamse Codex Wonen (VCW) legt bijkomende normen op betreffende het 

comfort, zoals bijvoorbeeld de 2 vrije geaarde stopcontacten in de keukenfunctie. Het AREI  bepaalt 

uiteraard niet dat er twee vrije geaarde stopcontacten moeten voorzien zijn in de keukenfunctie.  

Deze bepaling kan tegenstrijdig lijken met wat het AREI voorschrijft, maar is het niet. Het AREI bepaalt 

waaraan een elektrische installatie moet voldoen, maar legt geen vereisten op met betrekking tot het 

aantal stopcontacten per functie. I.k.v. de Vlaamse Codex Wonen werd wel voorzien in een aantal 

minimale elektrische voorzieningen per functie, zoals 2 vrije geaarde stopcontacten in de 

keukenfunctie. Als de keukenfunctie niet voldoet aan deze minimale vereiste, is dit aanleiding tot een 

ongeschiktheid, ook al is er een verslag van een erkend controleorganisme waaruit blijkt dat de 

installatie conform het AREI is. 

“Het AREI staat los van de VCW”. 

• Anderzijds, als in een negatief keuringsverslag wordt vermeld dat de sectie van de geleiders te dun 

zijn afhankelijk van de automaten die de stroomkring beveiligen, is een quotering 

verantwoord/noodzakelijk met een verwijzing naar het afgeleverde negatief keuringsverslag 

(brandgevaar! Deel B rubriek 51 cat. 3).  

 
 



8 
 

 
GAS-OF STOOKOLIE-INSTALLATIE 
ITEM 61 
 
De hoofdkraan, is dit het gebouw hoofdkraan? of de meter van de woning waar het dichtgezet kan worden 
 

• De gasmeter van de woning/entiteit waar de hoofdkraan kan afgesloten worden. 
 
De huurder moet toch geen toegang hebben tot de kraan waar het gas het gebouw binnen komt; Dan kan 1 
huurder iedereen zonder gas zetten. Er moeten wel kranen zijn per appartement. Brandweer is geen 
voorstander dat elke huurder toegang heeft tot de hoofdkraan.  
en ook: de gaskraan kan op eender welk (onbewaakt) moment weer open gezet worden door een huurder 
zonder dat de andere huurders dit weten 
 

• De hoofdkraan moet te allen tijde toegankelijk zijn om deze te kunnen uitschakelen wanneer er 
bijvoorbeeld een gaslek zou zijn. Indien de hoofdkraan niet bereikbaar is kan er een tussenkraan 
voorzien worden en dit zo dicht mogelijk bij de hoofdkraan. 

 
Wat met gaskraan voor centrale stookzaal die niet bereikbaar is voor huurders?  

 
• Als er binnen in de entiteit voorzieningen zijn voor gasaansluitingen dan moet elke bewoner op elk 

ogenblik de hoofdgaskraan kunnen afsluiten.  Ook indien er enkel een centrale stookzaal is in het pand 
en binnen in de entiteiten zijn er geen voorzieningen, dan nog is het toegankelijk zijn van de gaskraan 
vereist. Als er bijvoorbeeld een gasgeur is in het gebouw, moet elke bewoner de gastoevoer kunnen 
afsluiten. Dat hoeft niet noodzakelijk de hoofdgaskraan te zijn. Zie ook bovenstaande en volgende 
vragen. 

 
In een zeer grote woningblok, wordt de kelder vaak niet toegankelijk gemaakt, net omwille van de veiligheid, 

zodat niet iedereen er zomaar binnen kan. 

In zulke blokken, is er dan ook een berging in de trappenhal per verdieping om bij de meters van de 

elektriciteit en de gas te komen.  

Door de controleur (stad Antwerpen) werd bij dit voorbeeld onlangs de rubriek 61 aangeduid: Kelder is niet 

toegankelijk zodat de hoofdkraan van de gastoevoer niet beschikbaar is.  

 

• De hoofdkraan hoeft niet bereikbaar te zijn. Een tussenkraan is voldoende, liefst zo dicht mogelijk bij 

de hoofdkraan. In dit voorbeeld: wanneer er per verdieping een berging is waar zich de nodige 

tussenkranen bevinden om af te sluiten per entiteit is dit voldoende. 

 

Maar in deze studio bevindt er zich geen gastoestel (enkel een elektrische kookplaat en de verwarming is 

gemeenschappelijk). 

1. Kan deze studio dan op basis van rubriek 61 (of vanaf 2021 CAT II) ongeschikt verklaard worden? Ook 

al is er geen gastoestel in de woning? 

2. Stel dat er voordien een gasfornuis was, keuken nadien vernieuwd met elektrische kookplaat en de 

aansluiting van de gas is afgesloten met een afsluitdop en er wordt geen gasaansluiting aangevraagd 

bij de leverancier. Wat in dit geval? 

 

• Wat als er een gaslek is in een gasleiding die in een vloer of muur is weggewerkt? Dan moet deze 

kunnen afgesloten worden.  Als er geen gasaansluiting is aangevraagd bij de leverancier stelt zich de 
vraag of het geheel wel op veilige en vakkundige manier is geplaatst. Een onderzoeker kan op het 

moment niet weten of er nu al dan niet een gasaansluiting is aangevraagd bij de leverancier. Het 

geheel dient veilig te zijn. 
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VEILIGHEID- EN OF GEZONDHEIDSRISICO’S 
ITEM 81 
 
Moet een appartementsgebouw een brandweerverslag hebben? Als er maar 1 appartement wordt 

gecontroleerd moeten ze dit dan kunnen voorleggen? 

 
• Dit hangt af van de hoogte van het gebouw en lokale codex. Het kunnen voorleggen van een BW 

verslag is voor een woningkwaliteitsonderzoek niet verplicht. 
 
Bij het ontbreken van een brandweerverslag en toch een vermoeden van onveiligheid, is het niet mogelijk dit 

als gebrek aan te vinken (omdat het niet aan de controleur van de gemeente is om brandveiligheid te 

interpreteren) 

 
• Bij vermoeden van brandonveiligheid is er de mogelijkheid om een onderzoek naar de brandveiligheid 

te laten uitvoeren. (onderaan deel B – geen quotering). 
 
Tot op heden heb ik nog geen enkele keer een brandweerverslag ontvangen. Ik ging er steeds van uit dat, als 
het nodig was, de brandweer dit doorstuurt naar onze dienst. Ik heb dus nog nooit in een technisch verslag 
verwezen (of moeten verwijzen) naar het brandweerverslag. Is het gebruikelijk dat hierover tussen de 
diensten afspraken worden rond gemaakt? Of wordt hier met een brandweerverslag bedoeld, het verslag dat 
soms in kader van bouwvergunningen wordt afgeleverd door de brandweer? In dat laatste geval moeten we 
zelf op zoek naar vergunningen die horen bij het onderzochte pand/woning en doen we al meer dan louter 
vaststelling ter plaatse. 
 

• Als je een brandonveilige situatie aantreft, vraag je om een onderzoek door de brandweer. Van zodra 

er een quotering is van een ongunstig brandweerverslag, moet je steeds navragen bij de brandweer of 

dit nog geldig is.  

ik had begrepen dat gebreken uit een ongunstig brandverslag waren die gequoteerd konden worden onder 61 
er niet ook nog gequoteerd werd onder 81. Blijft dit principe overeind ?  
 

• Gebreken die aanleiding geven tot een quotatie onder de rubriek 61 (bv: elastomeren gasslang op een 
inbouw kookfornuis) worden opgenomen in het technisch verslag en bijkomend wordt de rubriek 81 
eveneens gequoteerd wanneer er een ongunstig brandweerverslag aanwezig is.  

 
De brandweer doet vaak geen hercontrole. Is het dan aan de woonkwaliteitscontroleur om na te gaan of de 
gebreken zijn opgelost 
 

• Het is de brandweer die nagaat of de woning al dan niet brandonveilig is. De brandweer is de 
deskundige ter zake aangaande vluchtwegen, brandbestendigheid van materialen, branddeuren, 
blusapparaten en dergelijke. Enkel de brandweer kan het negatief brandweerverslag opheffen. 

 
In oude appartementsgebouwen stel je je vaak vragen over de brandveiligheid (pictogrammen, heel smalle 
trap). kan je dit dan in een opmerking zetten, dat je adviseert om brandweeradvies te vragen? Of hoeft dit 
niet. 
 

• Zolang het niet over woningkwaliteit gaat, is het raadzaam hier voorzichtig mee te zijn. 
Brandveiligheid is toch zeer specifieke materie, waarvoor aparte deskundigheid vereist is. Bij ernstig 
vermoeden van brandonveiligheid kan de burgemeester geadviseerd worden een onderzoek te laten 
doen naar brandveiligheid. 
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Is er geen mogelijkheid om bij ontbreken van een brandweerverslag aan te vinken dat de aanwezigheid van 
een verslag is vereist? 
 

• Het is geen verplichting dat bij elk onderzoek een brandweerverslag voorzien moet zijn. Enkel 
wanneer er een groot vermoeden is dat er een brandonveilige situatie zich voordoet kan men een 
advies (brandweerverslag) opvragen van de brandweer. 

 
Wat met bijvoorbeeld ontbreken tweede vluchtweg (acute veiligheidsmaatregel - brandveiligheid)? jullie 
geven aan dit niet te quoteren, ook al zijn de deskundigen ook aangesteld om deze vaststellingen te doen, 
maar zeker de acute brandveiligheidsmaatregelen lijken mij toch wel belangrijk, zeker als de deskundigen dit 
mogen vaststellen. 
 

• Wanneer de brandweer omwille van het ontbreken van de tweede vluchtweg en andere 
brandonveilige situaties een ongunstig brandweerverslag opmaakt, zal de woningcontroleur op het 
technisch verslag eveneens quoteren onder de rubriek 81. 

• Indien de lokale woningcontroleur ook is aangesteld als brandtoezichter kan hij item 81 ook 
aanvinken, want hij stelt dan een (best op een apart document) ongunstig BW verslag op. 

 
Mogen vaststellingen die aantonen dat er niet voldaan is aan brandweerverslag voorwaarden ook worden 

doorgegeven of gemeld aan de brandweer? 

 

• Dit mag steeds gemeld worden aan de brandweer. Wat ermee gedaan wordt, blijft de 

verantwoordelijkheid van de brandweer. 

 
 
 
 
 
ROOKMELDERS 
ITEM 82 /261 
 
Is het een mogelijkheid om het te dicht in een hoek hangen van een rookmelder te vermelden bij de 
opmerkingen? 
 

• Een rookmelder wordt idealiter in het midden van het plafond gehangen. Niet dichter dan 30 cm van 
de muur. Indien aan de wand: in de zone van 15 tot 30 cm van het plafond en 30 cm van de hoek. 

• Dit staat zo in het handboek en het MB: de woningcontroleur maakt minstens in de volgende gevallen 
een bijkomende opmerking in het vak voor opmerkingen in het technisch verslag: 

o een rookmelder hangt te dicht bij de rand van het plafond; 
o een rookmelder hangt te laag of te hoog op de muur of te dicht bij een hoek; 
o een rookmelder hangt op een onoordeelkundige plek; 

 
Wanneer moet een kelder uitgerust zijn met rookmelder? 
 

• Volgens de regelgeving dient elke bouwlaag voorzien te zijn van een rookmelder. Een kelder of zolder 
wordt aanzien als een bouwlaag wanneer er daar een technische installatie aanwezig is. 

 
De kelder kan niet bezocht worden en er kan dus ook niet gekeken worden of er een rookmelder hangt. Deze 
hangt wel bij de technische ruimte in de trappenhal.  

1. Wordt deze studio hierdoor ongeschikt?  
(de eigenaar kan hier soms zelf niet onmiddellijk iets aan veranderen, eventueel in de volgende VME 
raad ter bespreking brengen, maar hier gaat zeer veel tijd over). 

2. Wordt er sowieso gequoteerd indien er een niet-toegankelijke ruimte is (dus niet te zien of er een 
rookmelder is)? 
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• Neen op beide vragen. Wel vermelden dat de ruimte niet toegankelijk is en dat eveneens in de kelder 

een rookmelder moet hangen volgens de rookmeldersverplichting. 

 
Wat indien de zolder niet met een vaste trap bereikbaar is? 
 

• Een zolderluik met een valtrap die toegang biedt tot de zolder is geen verplichting om een rookmelder 
te plaatsen, tenzij er op zolder een technische installatie aanwezig is. 

 
De woning moet uitgerust zijn met een rookmelder. Wie moet die controleren? Moet die dan niet werken? 
Doet de woningcontroleur een test of een controle op de werking? Wie vervangt batterijen, huurder? Heeft 
SHM de verplichting die systematisch/periodiek te controleren. 
 

• De verplichting tot plaatsing van rookmelders in woningen werd gefaseerd ingevoerd, te beginnen 
met nieuwbouwwoningen, waarvoor sinds 1 januari 2013 de verplichting geldt. Stapsgewijs volgden 
via regelgeving verdere verplichtingen zodat uiteindelijk sinds 1 januari 2020 de 
rookmeldersverplichting ingeschreven staat in de Vlaamse wooncode zodat elke woning in 
Vlaanderen aan de rookmeldersverplichting dient te voldoen. De woningcontroleur stelt visueel vast 
of aan de rookmeldersverplichting is voldaan. 

• Bij twijfel kan aan de bewoner gevraagd worden de correcte werking van het toestel aan te tonen via 
het indrukken van de testknop. 

• Indien een automatische branddetectie-installatie met centrale in het gebouw aanwezig is, en de 
woning maakt deel uit van dat systeem, dan kan niet gequoteerd worden voor het ontbreken van 
rookmelders in de woning. 
 
tip: de meeste rookmelders hebben nu een niet vervangbare batterij die 10 jaar meegaat. 

 
 
 
 
 
ANDER VEILIGHEIDS-EN/OF GEZONDHEIDSRISICO 
ITEM 83 

 
Deze foto's bewijzen risico's voor openbare veiligheid en 
gezondheid. Bij de Stad Brugge is dit voor een collega én 
toepassing artikel 135 Nieuwe Gemeentewet. Er is voor dergelijke 
situaties altijd gecoördineerd optreden. 
 

 

 

 

• Deze twee procedures staan los van elkander, maar hebben wel raakvlakken i.v.m. de inschatting van 

de veiligheidsrisico’s. Bij acuut risico voor gezondheid (zeer ernstige vervuiling) kan men eventueel 

noteren onder item 83 of 262. Wel zeer voorzichtig mee omspringen want het resultaat is steeds 

onbewoonbaarheid. 

• Bij de NGW is er een acuut risico en is de bevoegdheid van de burgemeester, maar dit is meestal een 

gevolg van de openbare veiligheid en dit houdt ook in de veiligheid van de bewoners. Dit kan ten 

gevolge zijn van een brand dat een artikel 135 wordt genomen en meestal wordt er gelijktijdig een 

administratieve procedure opgestart. 
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Kan artikel 83 dan ook gebruikt worden voor eigenaarswoningen? 
 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt of het wordt verhuurd of bewoond door de eigenaar. Elke 
woning moet voldoen aan de elementaire vereisten.  
Maar voor eigenaarswoningen kan men beter art. 135 NGW gebruiken omdat dit meer slagkracht heeft 
tgo de eigenaar. 

 
Een opstapeling van rommel/afval is eigenlijk toch geen gebrek van het gebouw...? Dit wordt veroorzaakt 
door bewonersgedrag. Is het dan de taak van de eigenaar dit op te ruimen? 
 

• Verzamelwoede of het opéénstapelen van materialen kan een aanleiding geven tot brandgevaar of een 
ongezonde leefsituatie (ratten, ongedierte,…). Wij bepalen niet wie er verantwoordelijk is, maar de 
gevaarlijke of ongezonde situatie moet opgelost worden.  

 
Een openstaande waterput met kapot deksel achter de woning (bij terras) kan dit gequoteerd worden onder 
item 83?? 

 
• Dit wordt gequoteerd onder de rubriek 232 “niet veilig toegankelijk” in categorie III omwille van een 

onveilige situatie. 
 
Als asbest niet-gebonden meer is, kunnen we hier dan quoteren? 
 

• Mits een attest dat bevestigt dat het om asbest gaat, kan je hier quoteren. 
 
 
 
 
 
BIJKOMENDE ONDERZOEKEN (BRANDWEER OF ANDERE) 
 
Dienen we dan voor elk onderzoek navraag te doen naar een brandweerverslag? 
 

• Neen, brandrisico ter plaatse inschatten; evacuatie, brandbaar materiaal, enz … 

 
Kan er bij deze vraag een categorie aan worden gekoppeld? bvb. bij vermoeden van onveiligheid? 
 

• Aangezien het niet om de vaststelling van een gebrek gaat, is er geen quotering voorzien. De rubriek is 
bovendien niet voorzien van een nummer. Dus best gewoon de vraag motiveren in het vak 
opmerkingen. 

 
In de formulering voor nader onderzoek staat 'gewestelijke ambtenaar adviseert...'. Kunnen medewerkers van 
een IGS of gemeente dit dan niet aanvinken?  
 

• Uiteraard, de woningcontroleur die het verslag opmaakt kan dit vakje aanvinken. 
 
Is dit de vraag aan de burgemeester om op eigen initiatief onderzoek te laten uitvoeren, of is dit ook een 
mogelijkheid voor de burgemeester om bij besluit (cfr. NGW) onderzoek op te leggen aan de eigenaar. Quid 
verhalen kosten ? 
 

• Indien de gemeente ingaat op het advies, zal de gemeente de kosten ongetwijfeld verhalen op de 
eigenaar/vervuiler/veroorzaker/ … al naargelang het geval. Vaak bestaan er gemeentelijke 
reglementen (bvb. voor een brandpreventieonderzoek wordt meestal ook een vergoeding gevraagd). 
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Bij het ontbreken van een brandweerverslag, gunstig keuringsverslag van de elektrische/gas installatie, … kan 
worden genoteerd dat een bijkomend onderzoek nodig is. 
 

• Dit item is niet bedoeld om bijkomend advies of verslagen op te vragen over de elektrische installaties 

en gas. 

 
Mag een wooncontroleur vragen aan burgemeester om asbestonderzoek te vragen? 
 

• Als de woningcontroleur vaststelt dat er mogelijks ernstige gezondheidsrisico zijn naar aanleiding van 
de vermoedelijke aanwezigheid van asbest in de woning, kan de gewestelijk ambtenaar aan de 
burgemeester vragen om een asbestonderzoek te laten uitvoeren. 

 
 
 
 
TECHNISCH VERSLAG DEEL C 
 
VOCHTSCHADE 

Vochtschade zichtbaar als gevolge van een lek in een sanitaire installatie : hoe en waar quoteren ? 
 

• Een lekkage aan bijvoorbeeld de toevoerleiding van het water geeft een schadebeeld aan de 
binnenmuur van de badkamer. Dit kan gequoteerd worden onder de rubriek 151 opstijgend vocht, 
maar eigenlijk is dit “occasionele vochtschade” veroorzaakt door een lekkage aan een waterleiding. Dit 
gebrek moet goed gemotiveerd worden zodat de eigenaar op de hoogte is waarom de quotering 
wordt gegeven zodat hij niet denkt dat het opstijgend grondvocht is. Het goed omschrijven en 
motiveren van het gebrek dat men vaststelt is en blijft essentieel.  
 

Waarom bij binnenmuren geen optie vochtschade tgv insijpelend vocht? (bv lek in leiding thv 
aansluiting/binnenmuur)? 
 

• Het technisch verslag onder de rubriek 151 kan er enkel gequoteerd worden voor binnenmuren.  Als er 
visueel vochtschade waarneembaar is op de binnenmuren wordt er hier gequoteerd met de nodige 
motivering. 

 

Niet zichtbare vochtschade kan/mag je toch niet quoteren, ondanks na meting deze toch nat blijkt te zijn? 
 
• Enkel wanneer men visueel vochtschade waarneemt, gaat de woningcontroleur over tot het quoteren. 

Als tijdens een onderzoek blijkt dat visueel kan vastgesteld worden dat enkele muren onderhevig zijn 
aan opstijgend vocht, wordt er gequoteerd. In een dergelijke situatie wordt aangeraden om bij alle 
binnen- en buitenmuren de vochtwaarden te meten om een algemeen beeld te geven. Op basis 
hiervan kan de eigenaar het probleem in totaliteit aanpakken en niet enkel lokaal, want anders is het 
probleem van de hoge vochtigheidsgraad in de woning nog niet opgelost met de nodige gevolgen 
zoals schimmelvorming en dergelijke. 

• Tenzij voor een hercontrole van de gemeente, dan moet het visueel niet meer zichtbaar zijn en kan je 
voortgaan op het aanvankelijk verslag, in het kader van duurzaam herstel 

 
Bewijsmateriaal deugdelijk herstel: vragen of afdwingen? 
 

• Indien er een sterk vermoeden is dat de eigenaar het niet op een vakkundige manier heeft hersteld 

(bv: enkel overschilderen) kan gevraagd worden om het nodige bewijsmateriaal voor te leggen van de 

herstellingen (bv: facturen,….).  Het is het best om reeds te vermelden bij de opmerkingen van het 

aanvankelijk technisch verslag dat bewijs deugdelijk herstel kan gevraagd worden bij hercontrole.  
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De beschrijving van de verschillende categorieën is voor interpretatie vatbaar... condensproblematiek 

veroorzaakt door houding huurder...vb. onvoldoende ventilatie; dichtmaken ventilatieopeningen 

 

• Over de oorzaak van de schade of wie verantwoordelijk is voor de vochtschade zal de 

woningcontroleur geen uitspraken doen. Het zijn de feitelijke vaststellingen op het moment van het 

onderzoek die beoordeeld zullen worden door de woningcontroleur. 

 
Wat als er een plaats is met schimmelvorming in één en dezelfde ruimte als dit in een hoek is en deze 

schimmelvorming zowel deels op plafond + binnenmuur + buitenmuur aanwezig is => zijn dit dan 3 gebreken 

of 1 

 
• Als er een duidelijke aantasting is op de verschillende onderdelen zal dit resulteren in 3 gebreken in de 

betreffende categorieën. 
 
Wordt vocht gemeten of is dit enkel visueel. Voorheen reeds gehad dat een vochtplek reeds vergoed werd 

door verzekering doch huurder herstelde niet. Resultaat geen vochtplek meer maar wel strafpunten. 

 

• Enkel wanneer men visueel vochtschade waarneemt, gaat de woningcontroleur over tot het quoteren. 
Als tijdens een onderzoek blijkt dat visueel kan vastgesteld worden dat enkele muren onderhevig zijn 
aan opstijgend vocht, wordt er gequoteerd. In een dergelijke situatie wordt aangeraden om bij alle 
binnen- en buitenmuren de vochtwaarden te meten om een algemeen beeld te geven. Op basis 
hiervan kan de eigenaar het probleem in totaliteit aanpakken en niet enkel lokaal, want anders is het 
probleem van de hoge vochtigheidsgraad in de woning nog niet opgelost met de nodige gevolgen 
zoals schimmelvorming en dergelijke. 

 
Na herstel en uitdroging blijven de sporen zichtbaar. Hoe weet een controleur dat dit mogelijks oude 

vochtsporen zijn? 

 

• Meestal kan visueel wel vastgesteld worden of het om sporen van opgedroogd vocht na herstel van 

een lek gaat, of om een lek dat nog actief is. Bij twijfel kan de vochtwaarde gemeten worden of de 

eigenaar/bewoner om toelichting gevraagd worden. 

• Indien het enkel sporen van vochtschade zijn zonder verhoogde vochtwaarden kan je dit opnemen als 

bijkomende opmerking met de nodige duiding en eventueel verwijzing naar bewijsstukken die duiden 

op duurzaam herstel. Restschade aan de afwerking kan je eventueel wel nog quoteren onder de 

rubriek afwerking. 

 
 
 
 
KELDER(S) 
ITEM 141 
 
Wat met vocht in de muren van een kelder ? 
 

 

• Vochtschade aan keldermuren wordt gequoteerd onder de rubriek 141 deel C van de woning. 
Bouwtechnisch horen de keldermuren in principe onder deel B van het gebouw, maar het technisch 
verslag voorziet dit onder deel C van de woning (rubriek 141). 

 
Wat met een niet gebruikte kruipkelder onder water? 

 
• Een kruipkelder is bedoeld om de vloerplaat boven de vochtige ondergrond te plaatsen. Zolang de 

binnen- en buitenmuren visueel niet zijn aangetast door opstijgend grondvocht of schimmelvorming is 
er wezenlijk geen probleem.  
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Wanneer duid je categorie II aan bij kelders? 
 

• Quotering categorie II 
Een gebrek van categorie II is een ernstig gebrek, wat betekent dat de vastgestelde schade een grote 

impact heeft op veiligheid en gezondheid. Opnieuw houdt de controleur rekening met het gegeven dat 

het over een kelder gaat, niet over een woonruimte. Pas wanneer de vochtschade het normale 

gebruik van de kelder nagenoeg onmogelijk maakt, kan onder categorie II gequoteerd worden. Ook 

indien een duidelijk risico bestaat dat de schade hoger in de woning uitbreidt, wordt onder deze 

categorie gequoteerd.  

Voorbeelden zijn onder andere: 

o er vloeit water doorheen de keldermuren; 

o de keldervloer staat geheel onder water (hoogte waterstand onbelangrijk); 

o kelderzwam of huiszwam wordt aangetroffen; 

 
 
 
 
TRAPPEN, OVERLOPEN, BORSTWERINGEN 
ITEM 171 
 
Een ganzentrap is duidelijk veel steiler dan 45°, waarom dan toch in sommige gevallen ok? 
 

• Dat klopt, maar omdat de looplijn verspringt, is er een relatief goede beloopbaarheid. Dus mits 
voldoende breedte, geen beschadigde treden en een goede leuning kan een ganzentrap OK zijn. 

 
Ontbrekende trapleuning aan keldertrap = CAT I; ontbrekende trapleuning aan andere trap = CAT II. Dus 
beoordelen naar frequent of niet-frequent gebruik ? Bij trap in woning (geen keldertrap dus) : leuning te 
voorzien aan zijde waar meeste valgevaar is ? 
 

• voor alle trappen gelden dezelfde vereisten; bij keldertrappen kan de interpretatie wat minder strikt 
gebeuren. Aan een keldertrap die occasioneel wordt gebruikt om de meterstanden op te nemen 
bijvoorbeeld, wordt een categorie 1 gegeven, maar aan een trap binnen in een woning die frequent 
wordt gebruikt is een categorie 2 veroorloofd. Een leuning aan de kant waar de trap open is, is 
logisch. Maar als er een leuning is aan de kant van de muur, kan niet onder cat. II gequoteerd worden. 
Enkel voor trappen naar hoogslapers in studentenkamers zijn andere vereisten van toepassing. 

 
Afstand tussen stijlen verticale werd door Wonen Vlaanderen behouden op max 18 cm. maar was nergens 
beschreven. Wordt dit nu bepaald? 
 

• er wordt geen maat bepaald omdat het telkens gaat om het beoordelen van het geheel van de trap, 

met alles wat daarbij hoort; het gaat erom dat het risico dat er iemand doorheen onderdelen van een 

leuning valt, zoveel mogelijk beperkt wordt. Op een trap is omwille van de helling dat risico minder 

groot dan op een overloop. 

 

Een trap met gebreken is dus moeilijk te quoteren als ernstig als dit technisch niet te vervangen is? 
 

• Een trap die ernstige gebreken heeft wordt sowieso gequoteerd zonder rekening te houden of deze al 
dan niet technisch vervangen kan worden. Naderhand kan de eigenaar de nodige aanpassingen doen 
aan de trap zodat deze wel terug veilig beloopbaar is zoals bijvoorbeeld twee trapleuningen plaatsen, 
treden slipbestendig maken, enz... 

 
Indien een trap in een zelfstandige woning enkel te steil zou zijn, quoteren we dan vanaf januari onder cat. I 
of II? Dit type gebrek wordt niet expliciet ingedeeld bij een categorie maar bij de voorbeelden van ‘categorie 



16 
 

II’ (p183 in het voorlopig pdfhandboek dat we eerder konden inkijken) geven ze dit voorbeeld: “een combinatie 
van meerdere lichte gebreken aan dezelfde trap (te steil én geen leuning)”. Hetzelfde indien een niet te steile 
trap geen leuning zou hebben: beschouwen we dit dan ook als een cat. I gebrek? En daarop aansluitend: wat 
met een beperkte vrije hoogte (minder dan 180 cm)? Het handboek specifieert hiervoor ook niet of dit wordt 
beschouwd als een cat.I of cat.II. Ik denk dat deze drie zaken de meest voorkomende gebreken zijn aan een 
trap. Bovenstaande vragen gaan dus enkel over trappen in zelfstandige woningen (incl studio's), niet over 
studentenkamers.  
 

• De trap inclusief de hellingsgraad moet in zijn geheel worden beoordeeld. Bij een trap zijn heel 

wat factoren belangrijk, die allemaal samen moeten bekeken worden om een uitspraak te 

kunnen doen. 

 

Tijdens de uitleg bleek dat er een uitzondering wordt voorzien voor trappen/ladders aan hoogslapers in 
studentenkamers. Vanuit stad Leuven zijn we hier heel blij mee! Kan u laten weten of deze uitzondering ook 
geldt voor mezzanines? En klopt het dat een steile trap (met leuning) geen probleem vormt dan, of een ladder 
zonder leuning,, zelfs geen licht gebrek? 

 

• Deze uitzondering geldt zoals beschreven exclusief voor trappen/ladders aan hoogslapers in 

studentenkamers, niet voor trappen aan mezzanines. Deze worden beoordeeld zoals 

beschreven onder item 171. 

 

Ik ga ervan uit dat deze uitzondering voor trappen/ladders aan hoogslapers niet geldt voor studio’s waar 

studenten wonen (maar toch even voor de zekerheid aftoetsen      )? 
 

• De uitzondering voor trappen/ladders aan hoogslapers geldt enkel voor studentenkamers. Een 

studio is een zelfstandige woning, ongeacht of de bewoner nu wel of niet een student is.  

 
Bij dit voorbeeld, maakt het uit aan welke kant de trapleuning is? 

 

• Bij dit voorbeeld met de ganzentrap zou een leuning aan de andere trapzijde mogelijk veiliger kunnen 
zijn, maar het geheel zou ook dan nog een categorie III blijven. 

 
Wat met uitklapbare zoldertrappen, bij zolders in permanent gebruik bvb slaapkamer of hobbyruimte (smaller 
dan 60 cm en laddersteilte!! 
 

• In de meeste situaties is het de bewoner die een zolderruimte als woonlokaal in gebruik zal nemen. Er 
wordt een quotering gegeven aan de uitklapbare zoldertrap omwille van te steil en niet veilig 
beloopbaar. Bovendien zullen er hoogstwaarschijnlijk bijkomende gebreken worden vastgesteld i.f.v. 
natuurlijke lichtinval en verluchting.   
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wat met een laddertrapje naar een zolderverdieping die niet voor bewoning gebruikt wordt? 
 

• Een kelder wordt ook niet voor bewoning gebruikt en heeft vaak eenzelfde functie als een zolder (nl. 
berging). Meestal moet men nog iets minder vaak op een zolder zijn. Uitklapbare zoldertrappen 
worden dus ook minder strikt beoordeeld en als de functie louter berging is, waar men één keer voor 
en één keer na kerstmis naartoe moet, zelfs niet. 

 
Wanneer de trapleuning onderaan de trap niet doorloopt, dus het onderste deel van de trap heeft geen 
leuning en is open, quoteer je dan ook? Of quoteer je pas van op een bepaalde hoogte? 
 

• Een trapleuning dient over het ganse loopvlak aanwezig te zijn. Gebreken aan een leuning worden 

minimaal in cat. 1 gequoteerd (al naargelang de ernst van het risico). 

 

Soms staat er in een technisch verslag over een trap: "steile trap, deze vereist minstens een tweede 
trapleuning". Als eigenaars dit dan doen, vervalt dit gebrek dan?  
 

• indien de trap veilig kan belopen worden met een 2de leuning vervalt de quotering (of men kent een 

lagere categorie toe, indien er nog gebreken overblijven). 

 

 

 

 

 

KEUKENFUNCTIE 
ITEM 182 
Wanneer wordt gesproken van 'geen keuken' of 'een keuken met gebreken'? 

 
• Bij de keukenfunctie wordt er gekeken naar: 

o Aanwezigheid gootsteen 
o Drinkbaar water 
o Geurafsluiter op gootsteen 
o Voldoende plaats om te koken en om een kooktoestel te plaatsen 

Indien er aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, wordt de keukenfunctie (item 182) als niet 
aanwezig aangekruist. 

• Indien de gootsteen dermate beschadigd is dat hij niet meer gebruikt kan worden, wordt hij 
beschouwd als onbestaande.  

• In de andere gevallen zal het om een keuken met gebreken gaan (geen warm water aanwezig, bvb). 
 
Gebreken aan een lavabo kunnen wel gequoteerd worden als er een andere lavabo aanwezig is, maar niet als 
er een gootsteen aanwezig is, maar hoe maak je het verschil tussen een lavabo en een gootsteen? Kan je dan 
niet altijd die andere lavabo ook beschouwen als gootsteen en dus nog steeds niet quoteren? 
 

• Voorwaarden voor een gootsteen: 
o toevoer van koud water (ontbreken van warm water is een gebrek) 
o een aansluiting via een reukafsluiter op het rioleringsnet 
o een spoelbak met afdruiprek of ruimte voor een afdruiprek. 

 
Wordt een microgolfoven beschouwd als een kookmogelijkheid? 
 

• Een microgolfoven wordt niet aanzien als een volwaardige kookmogelijkheid. Er moet een kooktoestel 
op elektriciteit of gas kunnen geplaatst worden. 
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GEEN 2 BIJKOMENDE GEAARDE STOPCONTACTEN IN DE KEUKENFUNCTIE 
ITEM 193 
 
Moeten er geen 2 vrije geaarde stopcontacten in keuken zijn? Wordt een elektrische kookplaat niet als een 
vast toestel gezien waardoor er hier een stopcontact te weinig is? 
 

• Een elektrische kookplaat wordt als vast toestel beschouwd met als gevolg er nog twee bijkomende 
vrije geaarde stopcontacten moeten voorzien zijn. Als er twee geaarde stopcontacten aanwezig zijn in 
de keukenfunctie, waarvan er één noodzakelijk voor een elektrische kookplaat nodig is, dan is er 
inderdaad één vrij stopcontact te kort. 

 
Dienen de 2 vrijstaande stopcontacten zich boven het aanrecht te bevinden? 
 

• Neen, maar de stopcontacten moeten wel zodanig geplaatst zijn dat deze functioneel bruikbaar zijn. 
 
Er is een stopcontact in gebruik voor de koffiezet. Hoe wordt dit beschouwd? 
 

• een koffietoestel is geen vast toestel; het stopcontact dat voor de koffiezet gebruikt wordt, is dus een 
vrij geaard stopcontact. 

 
Bij allerlei soorten combi ovens is het onderscheid tussen microgolf en niet microgolf niet meer evident. Maar 
het ene is een vast toestel en het andere niet. 
 

• Ingebouwde toestellen beschouwen we als vaste toestellen, omdat het stopcontact door de inbouw 

niet bereikbaar is en dus onmogelijk ‘vrij’ kan zijn; het type toestel speelt geen rol. 
 
 
 
 
 

ER IS GEEN VAST VERWARMINGSAPPARAAT IN DE WONING. 
ITEM 201 
 
Wat met vervanging van radiatoren door airco-systeem? 
 

• Airco-systemen kunnen ook vaste verwarmingsapparaten zijn. De woning moet kunnen verwarmd 
worden tot een comfortabele temperatuur. Over de wijze waarop dit gebeurt (gas, elektriciteit, ….) 
wordt geen uitspraak gedaan, maar het verwarmen tot een comfortabele temperatuur moet wel op 
een veilige manier kunnen.  

 

Moet een elektrische verwarmingstoestel nog steeds op een aparte kring staan. Staat er in het handboek 
wanneer een apparaat als vast wordt beschouwd ? 
 

• Als een elektrisch verwarmingstoestel een vermogen heeft van nog geen 1000 Watt, is er geen reden 
waarom dit op een aparte kring zou moeten staan. Bij accumulatietoestellen, die vaak meerdere kW 
vermogen hebben, en meestal ook een apart tarief, is het logisch dat die op een aparte kring staan.  

• Verschillende verwarmingselementen kunnen snel grote vermogens tot gevolg hebben (4 elementen 
van 1000W = 4000W. Stroomkring van 20A geeft een maximum vermogen van 4600W). In dit geval is 
een aparte stroomkring vereist. 

• Een verwarmingsapparaat kan fysiek vast zijn (een elektrische acculumatiekachel bvb) en kan ook vast 
zijn door het concept (een elektrische verwarming via de ventilatietoevoer bvb). In het handboek 
wordt dit verder toegelicht. 
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Mag de elektrische verwarming nog verplaatsbaar zijn of moet ze tegen de muur bevestigd worden? 
 

• Als de elektrische verwarming een hoofdverwarming is voor de entiteit, moet deze vast tegen de 
muur gemonteerd zijn. De elektrische verwarming moet bovendien correct geïnstalleerd zijn i.f.v. het 
vermogen dat wordt geplaatst (sectie elektrische bekabeling en automaat) en indien nodig 
aangesloten op een aparte elektrische kring.  

 
Als de CV-ketel stuk is, is dat dus ook artikel 201? 
 

• Als er tijdens het conformiteitsonderzoek blijkt dat de verwarmingsinstallatie niet functioneert 
omwille van een foutmelding (geldt niet als er geen stookolie meer is in de tank) en het is de enige 
mogelijkheid tot verwarmen, wordt de rubriek 201 aangevinkt. 

 
Wat met de aanwezigheid van een open haard of houtkachel, pelletkachel, massakachel als enige mogelijkheid 
tot verwarming? Valt dit onder 'vast apparaat'? En een vast geïnstalleerde petroleumkachel? 
 

• Een houtkachel, pelletkachel, massakachel zijn door hun concept (aangesloten op een rookgasafvoer) 
vast verbonden aan de woning.  

• Een stookoliekachel die is aangesloten op een schouwkanaal. Dergelijke toestellen worden aanzien als 
een vast verwarmingstoestel.  

• Petroleumkachels zijn mobiele toestellen, worden niet op een rookgasafvoer aangesloten, deze 
toestellen zijn dus geen vaste verwarmingsapparaten. 

 
Er moet uiteraard wel aandacht worden geschonken aan andere rubrieken (bvb 227 CO). 
 

Hoe dit in de zomer checken? Dan is het hopelijk te warm om de verwarming in een lokaal op te zetten. 
 

• Het is de bedoeling om ter plaatse een inschatting te maken (visueel of op basis van vermogen) of 

het aanwezige apparaat in verhouding staat tot het te verwarmen lokaal. Het is niet de bedoeling  

dit zelf te gaan testen tijdens een onderzoek. 

 
Stel dat een verwarmingselement in de slaapkamer is en nergens anders één, dan kun je niet quoteren. 
 

• Toch wel: rubriek 201 vereist dat er een vast verwarmingsapparaat is in een leefkamer. Een 

slaapkamer is wel een woonlokaal, maar geen leefkamer. 

 
Wat is een leefkamer? 
 

• Dit kan een woonkamer, zithoek, eethoek, living zijn. Maar dus geen slaapkamer en geen keuken. 
 
Moet er in elke leefkamer een verwarmingsapparaat staan of is het voldoende in één leefkamer? 

 
• Een vast verwarmingsapparaat in één leefkamer volstaat. Meestal is dit de living, maar het kan zijn 

dat er een aparte zithoek of eethoek is, en dan volstaat het dat er in één van die leefkamers een 
vast verwarmingsapparaat aanwezig is. 
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NATUURLIJKE VERLICHTING 
ITEM 211 
 
Mag onrechtstreeks licht (via een andere kamer?) 
 

• Ingesloten middenruimtes kunnen in aanmerking genomen worden als leefkamer of slaapkamer 
indien aan volgende voorwaarden is voldaan: 
1. wanneer de deuren van het ingesloten lokaal gesloten zijn, valt nog steeds voldoende 

onrechtstreeks natuurlijk licht binnen in dit lokaal via een opening of een (semi-) doorzichtig 
binnenraam of -deur; 

2. die opening, binnendeur of -raam heeft minimaal de grootte van een deuropening en staat in 
directe verbinding met een naastgelegen ruimte die wel voldoende rechtstreeks natuurlijk licht 
krijgt via buitenramen of -deuren. 

 
LIchtinval = kompas om de oriëntatie te bepalen?? rekening houden met donderwolken versus zomerse zon = 
objectief?? wat is er mis met de 1/12 regel?? 
 

• Er is absoluut niks mis met de 1/12 regel. Het gaat erom dat niet systematisch elk raam opgemeten 

dient te worden. Van zodra je het gevoel hebt dat er onvoldoende lichtinval is in een woonlokaal, 

ga je over tot het meten/nagaan.  

 
Een raam in ondoorzichtig glas dat niet bereikbaar is zonder op een ladder te staan? Het heeft een geschatte 
oppervlakte van ongeveer 0,50 m² ten behoeve van een slaapkamer van 4,20 m². Er zijn nog twee andere 
slaapkamers in de woning aanwezig. 
 

• Dit kan volstaan voor een slaapkamer. Je moet er niet kunnen doorkijken gezien een lichtkoepel in 

het dak ook in aanmerking komt voor een slaapkamer. Inschatting maken van lichtinval. Wel ook 

nakijken naar verluchtingsmogelijkheid. 

Kan je een kelder als slaapkamer aanvaarden? Een zelfstandige woning bevat leefruimte met keukenfunctie en 
sanitair waarbij in de leefruimte wordt geslapen. 
 

• een kelder kan als slaapruimte worden ingericht indien voldaan aan volgende voorwaarden: 

o Voldoende natuurlijk licht / verluchting. 

o Het plafond op minstens 1 meter boven maaiveld 
o Plafondhoogte van minstens 220 cm 
o Netto-vloeroppervlakte minstens 4 m² 

• 2de opmerking: dit is een studio. 

 

 

 

 

NATUURLIJKE VERLUCHTING 
RUBRIEK 22 
 
Kunnen doorstroomopeningen in deuren aanvaard worden als verluchtingsmogelijkheid bij ingesloten 
woonlokalen ? 
 

• Volgens onze richtlijnen worden verluchtingsroosters in deuren aanvaard, maar enkel als onderdeel 
van een ventilatiesysteem. In alle andere gevallen zal een ingesloten woonlokaal altijd rechtstreekse 
verluchting van buitenuit moeten krijgen. 

 
Wat met een woonkamer waar enkel een vast raam voorzien is, maar wel uitgerust is met een 
ventilatiesysteem? (En is er dan verschil tussen ventilatiesystemen?) 



21 
 

 
• Dan is dat OK. Er zijn inderdaad vier basissystemen voor ventilatie (A, B, C en D). Voor alle vier de 

systemen kan het zijn dat er geen enkel opengaand raam is in de woning. In de systemen A, B en C zijn 

er toevoerroosters zichtbaar (boven de ramen, doorheen wanden, …). In de systemen B, C en D zijn er 

roosters voor pulsie en/of extractie zichtbaar (en voelbaar). De meeste systemen zullen geplaatst zijn 

in het kader van een bouwproject (nieuwbouw/renovatie) en dus via een EPB-verslaggever opgevolgd 

en gerapporteerd bij het VEKA (en dan in principe ook in orde).  Een toilet met een mechanische 

ventilatie (type buisventilator) komt vaak voor, maar da’s geen systeem. Hier is het allicht aangewezen 

om even te checken of er lucht onder de deur binnen kan.  

 

Moet een afzuigkap niet voorzien worden in de keuken? 

 

• Neen, dat is geen vereiste. Een keuken dient voorzien te zijn van een verluchtingsmogelijkheid 
(opengaand raam of verluchtingsrooster). Een dampkap wordt niet aanzien als een afdoende 
verluchtingsvoorziening.  De woningcontroleur kijkt visueel na of er in de betrokken lokalen 
voldoende verluchting mogelijk is door aanwezigheid van een opengaand raam, een 
verluchtingsrooster of een ventilatiesysteem. Bij twijfel of de verluchting functioneert, kan 
gecontroleerd worden of het raam effectief geopend kan worden en of er voelbaar lucht doorheen het 
verluchtingsrooster kan stromen. Het gaat daarbij altijd over de mogelijkheid tot verluchten. Het raam 
hoeft niet permanent open te staan; het moet enkel geopend kunnen worden zodat luchttoevoer of -
afvoer mogelijk is. Een rooster hoeft evenmin open te staan; ook dit moet kunnen geopend worden 
om luchttoevoer of – afvoer mogelijk te maken. Het ventilatiesysteem hoeft op het moment van de 
controle niet te draaien, maar het dient wel in te kunnen staan voor de luchttoevoer en -afvoer in de 
te verluchten lokalen. 

 

Bij 221 staat er "onvoldoende verluchting van de leef- of de slaapfunctie" in het technisch verslag , in het 
technisch handboek spreken ze van “onvoldoende verluchting van de leef- en de slaapfunctie"? 
 

• klopt: het moet inderdaad “en” zijn. 
 

Wil dat zeggen als er momenteel nog geen raamroosters aanwezig zijn, wel een dubbele beglazing, maar wel 
in de renovatieplanning opgenomen om over enkele jaren te vernieuwen., dit een ongeschikte woning wordt 
als de huurder nu een onderzoek aanvraagt?  
 

• een opengaand raam is voldoende om een woonlokaal of slaapkamer te kunnen verluchten. Indien er 
geen opengaande ramen zijn, kan geopteerd worden om verluchtingsroosters en 
doorstroomopeningen te voorzien (bv: ventilatiesysteem). Enkel wanneer er geen opgaand raam is 
voorzien en er zijn geen verluchtingsroosters wordt dit gebrek (geen verluchtingsmogelijkheid) 
gequoteerd. 

 

 

 

 

CO 

ITEM 227 

 

Betekent dit dat open gaskachels niet meer toegestaan zijn -> automatisch categorie II??? 
 

• Gaskachels met open verbrandingskamer (type B11bs) zijn niet de meest ideale wijze om een woning te 
verwarmen, maar als de installatie volgens de geldende regels is geplaatst en er is voldoende 
rechtstreekse toevoer van verbrandingslucht, worden gaskachels nog getolereerd. De veiligste manier 
is het installeren van gastoestellen met een gesloten verbrandingskamer (type C) die hun 
verbrandingslucht rechtstreeks van buiten nemen. 
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“Categorie II dient te worden aangevinkt wanneer er voldoende luchttoevoer aanwezig is EN de 
beveiligingsinrichting van de aanwezige toestellen correct functioneert…” Maar als nu ook de schoorsteen 
goed zit… is er toch geen probleem? En dus ook geen risico op co-vergiftiging. Waarom dan hier categorie II 
aanduiden? 
 

• Er moet altijd eerst en vooral een indicatie op een risico van CO-vergiftiging zijn (bvb een 

rookgasafvoer die niet correct op een schouw is aangesloten). Pas als er zo’n indicatie is, wordt 

bepaald of het om een gebrek van cat. II of III gaat, aan de hand van de voormelde voorwaarden. 

 

“Categorie III dient te worden aangevinkt wanneer er onvoldoende luchttoevoer aanwezig is OF de 
beveiligingsinrichting van de aanwezige toestellen niet correct functioneert…”Dus als het één of het ander niet 
correct is, wordt categorie III aangevinkt.  
 

• Als er een indicatie van een risico op CO-vergiftiging is, is het inderdaad voldoende dat één van beide 

voorwaarden voldaan is, om te quoteren onder cat .III. 

 

CO-melders niet verplicht? lijkt me veiliger dan voldoende luchttoevoer, die nadien dichtgekleefd wordt... 
 

• CO-melders zijn geen vereiste. 

• Een gastoestel met een intacte beveiliging, voldoende rechtstreekse toevoer via een niet afsluitbaar 
verluchtingsrooster is een must. De CO-melder is een bijkomende beveiliging, maar is geen zekerheid. 
Bron: https://www.antigifcentrum.be/contact 

o Een CO-detector die voldoet aan de normen en dus het label CE mag dragen, is van goede 
kwaliteit. Nochtans zal zelfs deze CO-detector niet altijd effectief zijn: 
• In een zeer kleine ruimte zoals een badkamer kan het CO gehalte in de lucht snel stijgen. Op 

het ogenblik dat het alarm gaat, 3 minuten nadat de concentratie 300 ppm overschreden is, 
kan er in de badkamer al een concentratie aanwezig zijn die het slachtoffer bewusteloos 
maakt, zodat die zichzelf niet meer in veiligheid kan brengen. 

• Bestendigheid tegen vet en stof is niet opgenomen in de norm. 
 

CO-detectoren kunnen een vals gevoel van veiligheid geven: 

• Een groot aantal CO-detectoren op de Belgische markt voldoen niet aan de 
kwaliteitsnormen. 

• Detectoren die wel aan de normen voldoen, bieden geen bescherming wanneer CO snel in 
grote hoeveelheden vrijkomt en het slachtoffer onvoldoende kracht heeft om zelf de 
ruimte te verlaten. 

 

 

 

 

 

ONTBREKENDE OF ONVOLDOENDE HOGE / STEVIGE BORSTWERING BIJ LAGE RAMEN 

ITEM 233 

 
Een hoogte van 75 cm is ok als borstwering of leuning voldoet aan de bovenliggende eisen. Mondeling wordt 
gezegd dat 74 of 73 cm ook ok is dan, maar hier is toch geen 'richtnorm' opgenomen rond die 75 cm? Ik dacht 
dat 80 cm die 'richtnorm' was, naar onder bij te stellen mits stevig + stevig verankerd +...  
 

• Het technisch handboek formuleert het volgende.  
Opdat een borstwering voldoende veiligheid biedt, dient deze te voldoen aan volgende vereisten: 

o de borstwering is stevig verankerd in de ruwbouwconstructie; 
o de onderste helft van de borstwering is niet makkelijk te beklimmen en eventuele openingen 

zijn klein (zodat er niemand doorheen kan rollen of kruipen); 

https://www.antigifcentrum.be/contact
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o eventuele openingen in de bovenste helft van de borstwering zijn klein (zodat niemand er 
doorheen kan kruipen); 

“Wanneer aan de bovenvermelde voorwaarden zijn voldaan kan de hoogte van een borstwering of 
leuning van circa 75cm volstaan.”  
Dit wil zeggen dat bij benadering 75cm wordt aanvaard, maar 73cm kan ook als het geheel veilig is.” 

 
Gebreken aan borstweringen rond terrassen op verdieping en toegankelijke platte daken worden 
onder rubriek 232 behandeld. 
 

een wegneembare borstwering kan dus een oplossing zijn ifv brandveiligheid en woonkwaliteit?  
 

• Ja (best wel eerst overleg met BW) en duidelijk maken dat woningkwaliteit ook een vereiste is. 
 
hoe zit het nu met borstwering en ramen, sommige zeggen dat een slotje op het raam voldoende is als sleutel 
er niet opzit, andere zeggen dat het slot niet mag 
 

• Een slot op het raam is voldoende indien het raam geen borstwering heeft. De sleutel mag er echter 

niet opzitten en moet veilig opgeborgen zijn. De sleutel mag dus ook niet naast het raam aan een 

haakje hangen.  

 
Waar zet je ernstige verzakkingen in het terras in de achtertuin bv?  
 

• Ernstige verzakkingen van een terras in de achtertuin worden als bijkomende opmerking vermeld. Als 

het terras bij de woning aansluit, wordt het als toegang tot de woning gezien, en zal gequoteerd 

worden onder rubriek 232. 

 
 
 
 
 
 
ENERGETISCHE PRESTATIE (DAKISOLATIE EN DUBBEL GLAS) 
ITEM 25 
 
Als je kan vaststellen dat er geen dakisolatie is, maar energie-score is laag genoeg, dan ook geen quotatie? 

 
• Klopt: als de energiescore van de woning beneden de toepasselijke grenswaarde ligt, kan niet 

gequoteerd worden voor gebreken op het vlak van dakisolatie, evenmin als van dubbele beglazing.  
 
Hoeveelheid isolatie is ook een gemiste kans. dit met de plannen naar de toekomst toe (energie beperking, 
stoppen met het gebruik van fossiele brandstof, ...) 
woningen met enkel glas kunnen dus goedgekeurd worden door een laag genoeg EPC? Zo jammer, dat is niet 
meer van deze tijd. 
 

• Inderdaad: het ontbreken van de noodzakelijke dubbele beglazing kan evenmin als gebrek gequoteerd 
worden als de energiescore beneden de grenswaarde ligt. 

• De huidige grenswaarden zullen echter eveneens geleidelijk verlaagd worden in de toekomst om aan 
te sluiten bij de energiedoelstellingen 2050. 

 
Wanneer er op het EPC verslag staat dat er geen dakisolatie is of te lage r-waarde en de EPC waarde is lager 
dan de voorziene norm, moet dit dan goedgekeurd worden? 
 

• Inderdaad, zie vorige vragen. 
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Geen EPC in energieprestatiedatabank quoteren onder CAT II of CAT III ?  
 

• Categorie III bestaat niet bij item 251. Indien geen EPC beschikbaar en er is geen visuele vaststelling van 
de dakisolatie wordt er een quotatie van categorie II gegeven. De bewijslast van dakisolatie ligt bij de 
eigenaar. 

• Indien er geen EPC beschikbaar of gekend is, volgt er niet automatisch een quotering. 
 
Een eigenaar kan bewijzen met een factuur dat dakisolatie werd geplaatst. Op een factuur staat ook het adres 
van de werf, dus waarom nog foto's? 
 

• Foto’s zijn noodzakelijk om duidelijk aan te tonen dat die isolatie effectief in dat dak zit. Een standaard 
foto van een bepaald dak volstaat dus niet. De foto moet herkenbaar zijn.  

 
EPC's geven héél vaak geen R-waarde, wel U-waarde. Wat dan? 
 

• Voor de VLOK gebruikers: dat zal automatisch omgerekend worden. Voor de anderen is het niet zo 
moeilijk te berekenen, want de R- en U-waarde zijn het omgekeerde van mekaar: R=1/U. 

 
Op vele EPC's kan je niet vaststellen over welke woning het juist gaat, een omschrijving als bv "2de verdieping 
rechts achter" zou daar handig zijn. Vooral bij niet vergunde eenheden. 
 

• Ja en nee. Er komen inderdaad ook in EPC’s fouten voor. In principe is er een protocol afgesproken met 

het VEKA, maar in meergezinswoningen is de aanduiding niet altijd duidelijk. Dit wordt nog bekeken 

en met het VEKA overlegd.  

• Fouten kunnen gemeld worden aan het VEKA via een klachtenformulier op hun website. 

• In het geval van niet-vergunde woningen of onrechtmatig opgedeelde panden zal het altijd toch even 

zoeken zijn, maar meestal zal in zo’n geval geen EPC voorhanden zijn. 

 
Het zou ook mooi zijn moest het VEKA onze lijsten uit het vlok trekken om verhuurders op te sporen die geen 
EPC laten opmaken. Komt jammer genoeg nog veel te veel voor. 
 

• Inderdaad, maar VEKA heeft geen toegang tot VLOK. 

• Het ontbreken van een EPC kan, net zoals fouten, gemeld worden aan het VEKA via een 

klachtenformulier.  

 
Is dubbel glas in de gemene delen verplicht vanaf 2021? Of vanaf wanneer zou dit verplicht zijn? 
 

• Dubbele beglazing is niet verplicht in de gemeenschappelijke delen (circulatieruimte,…). Er zijn op dit 
moment geen plannen om daar dubbele beglazing verplicht te stellen. 

• Vanaf 2022 komt er wel EPC gemeenschappelijke delen. 
 
Bij heel dik glas heeft, dus 1 glasplaat, maar de EPC valt binnen de gestelde normen, moet dan het ontbreken 
van dubbel glas aangeduid worden? 
 

• Als de energiescore op het EPC niet boven de grenswaarde ligt, kan niet gequoteerd worden voor het 

ontbreken van dubbele beglazing. 

• Maar enkele beglazing is geen dubbele beglazing, hoe dik (of voorzien van folies, enz…) die ook mag 

zijn. 

 
Klopt het dat vanaf 2021 alles onder categorie I komt te staan (zowel gedeeltelijk als alle ramen enkel glas)?  
 

• Klopt, tot 2023 is enkel cat. I mogelijk. 
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En dat pas vanaf 2023 een onderscheid wordt gemaakt tussen enkel glas in één ruimte of in alle ruimtes? En 
wat met een combinatie van enkel en dubbel glas in dezelfde ruimte? 
 

• Klopt: wanneer één raam in een ruimte enkel glas heeft, is voor die ruimte niet voldaan aan de 

vereiste.  

• Opgelet: van zodra enkel glas in meer dan één woonlokaal of badkamer voorkomt, zal vanaf 2023 cat. 

II aangevinkt worden (het gaat dus niet om alle ruimtes). Dus zodra er in twee lokalen (woonlokaal of 

badkamer) minstens één ruit uit enkel glas bestaat, wordt het cat. II. 

 

Wil dit ook zeggen dat, wanneer een eigenaar overal enkel glas zal hebben, hij bij het vervangen van slechts 1 
raam naar dubbel glas van categorie II naar categorie I zal verspringen? 
 

• Nee, dat klopt niet: zolang er in twee lokalen nog één raam is met enkel glas, blijft het cat. II. Het 

wordt pas cat. I als er nog één woonlokaal / badkamer is waar er minstens één raam enkel glas heeft. 

 
 
 
 
 
OPPERVLAKTENORM 
 
Jammer dat dit niet 'onder hellend dak ' is geworden... 

• dat is inderdaad niet gewijzigd, waardoor dit misbruik mogelijk kan blijven. Een dak is natuurlijk ook 

wel een plafond. Er moet ook altijd wel een punt zijn waar er 220 cm hoogte is. Als vastgesteld wordt 

dat door een aanpassing naar een ‘schuin’ plafond het wel lukt om te voldoen, is het mijns inziens 

beter het zo te laten, omdat anders de kwaliteit nog verminderd wordt. Dit dan wel melden bij de 

opmerkingen. 

• Van de andere kant is een plafond dat niet mooi vlak geplaatst is, daardoor niet meteen een hellend 

plafond. Een plat dak mag ook tot 5° hellen en moet zelfs minimaal 2% (2 cm/m) hellen. Een plat dak 

met 3 m lengte zal dus weliswaar 6 cm niveauverschil hebben, maar nog altijd een plat dak zijn. 

 
De oppervlakte ingenomen door een deur- en raamopening tot op de grond wordt in rekening gebracht 
wanneer die insprong een oppervlakte heeft groter dan 0,5m² en de hoogte van die opening minstens 180 cm 
bedraagt. Wil dit zeggen dat de oppervlakte van een gang naar de voordeur of andere woonlokalen met een 
hoogte meer dan 180 cm meegerekend moet worden? 
 

• Neen, enkel wanneer de insprong zich in een woonlokaal bevindt. 

 
Wat bij mezzanine en uitzonderingsmaatregel? Normaal wel oppervlakte onder mezzanine meerekenen als de 
hoogte tot aan plafond minstens 2,20m is. Lijkt mij echter niet de bedoeling als de badkamer onder (een 
gedeelte van) de mezzanine zit en meegerekend moet worden om aan 18m² te komen. 
 

• Wanneer de studio kleiner is dan 18m² kan er gebruik gemaakt worden van de uitzonderingsmaatregel 
van de badkamer indien de plafondhoogte minimaal 2,20m hoog is en dit voor maximum 3m². 
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• In deze drie voorbeelden wordt getoond welke oppervlakte mag gerekend worden, afhankelijk van de 

hoogte onder en boven de mezzanine: 
o Situatie links: als zowel onder als boven de mezzanine de hoogte minstens 220 cm bedraagt, 

mag de volledige vloeroppervlakte gerekend worden plus de oppervlakte van de mezzanine. 
o Situatie midden: als onder de mezzanine de hoogte kleiner is dan 220 cm en erboven groter, 

mag de volledige vloeroppervlakte gerekend worden; de oppervlakte van de mezzanine mag 
niet meegeteld worden. 

o Situatie rechts: als noch onder, noch boven de mezzanine de vereiste 220 cm gehaald wordt, 
mag de volledige vloeroppervlakte gerekend worden, mits de totale hoogte in het lokaal 
minstens 220 cm bedraagt. 

 
 
 
 
 
Overbewoning 
 
ik dacht dat nu de regel werd gehanteerd: overbewoning = (bezettingsnorm X 2) +1 ?? 
 

• Wanneer spreekt men over een overbewoning? 
o Er moet een ernstige overschrijding zijn van de bezettingsnorm (teveel personen op een te 

kleine oppervlakte); 
en 

o Er zijn ernstige veiligheids- of gezondheidsrisico’s die een gevolg zijn van deze overschrijding. 
 

De vaststelling van een overbewoning is dus geen evaluatie a.d.h.v. een puntensysteem, maar het is 
een appreciatie van de risico’s die de overbewoning met zich meebrengt voor de bewoners. Bovendien 
moet het risico omschreven worden in een omstandig verslag. 

 
Vraag over functies in de studio. Studio heeft voldoende oppervlakte bij voldoende vrije hoogte, maar functie 
keuken zit gedeeltelijk onder 1,80m. wel of niet als functie aanvaarden. De spoelbak zat in het voorbeeld waar 
ik nu aan denk voor de helft onder 1,80m. 
 
Een keukenfunctie is niet aanwezig als aan één van de volgende vereisten niet is voldaan:  

1. er is een gootsteen geplaatst: een stenen, metalen of kunststof spoelbak met ruimte voor een afdruiprek 
of werkblad;  

2. het leiding- of putwater in de keuken is geschikt voor consumptie, al dan niet door tussenplaatsing van 
de nodige zuiverings- of filtersystemen;  

3. het leidingnet voor drinkwater na de watermeter bestaat uit materialen geschikt voor waterverdeling. 
Loden leidingen zijn niet toegestaan.  

4. het systeem is via een reukafsluiter aangesloten op een waterafvoersysteem; 
5. er is voldoende ruimte om te koken en om een kooktoestel op gas of elektriciteit te plaatsen.  
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• de functies moeten bruikbaar zijn (gootsteen, kookplaat) 

 
• In dit voorbeeld van een collega uit de contactgroep wordt de keukenfunctie aanvaard, ook al bevindt 

de gootsteen zich voor een stukje onder een schuin plafond met een hoogte kleiner dan 180 cm.  
 
 
 
 

 
NIET ZELFSTANDIGE WONINGEN 
ALGEMEEN 
 
Wat wordt er verstaan onder seizoensarbeiders? Vallen daar ook werkmigranten uit o.a. de bouw onder? 
 

• Seizoenarbeiders beschikken over een plukkaart en zijn tewerkgesteld in de agrarische sector. 
Werkmigranten uit de bouwsector vallen hier niet onder. 

 
 
 

LAVABO  
ITEM 181 
 
Lavabo verplicht is niet evident in tijdelijke opdeling ('kotmadamformule') waarbij een kamer maar voor 5 
jaar verhuurd wordt en nadien terug aan de gezinswoning wordt toegevoegd (door verandering in 
gezinssamenstelling) 
 

• Dat klopt, maar de vereiste staat al meer dan 20 jaar in het TV. Een lavabo bijplaatsen, inclusief 
toevoer koud en warm water en afvoer, kan in opbouw gebeuren. Dan kan het ook nadien weer weg. 
Eens de lavabo er is, is het ook wel een blijvende meerwaarde. 

 
 
 
 
BEZETTINGSNORM KAMERS 
 
Hoe bepaal je bezettingsnorm van afhankelijke kamers indien ze in theorie groot genoeg zijn voor twee 
personen, maar in praktijk slechts bewoond worden door 1 persoon ? 
 

• Er wordt objectief gerekend, dus met de bezettingsnorm. De effectieve bewoning (in min of in meer) 

speelt in het TV geen rol in de bepaling van de bezettingsnorm.  

Bij een overtal aan bewoners (subjectieve vaststelling / effectieve bezetting) kan overbenutting van de 

functies een bijkomend argument zijn bij de overbewoning van die kamers. 
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BEZETTINGSNORM GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIES 
 
De bezettingsnorm van badkamers: op basis van werkelijke bezetting, of maximale? Want bij keukens op basis 
van maximale en badkamers tot nu toe obv werkelijke bezetting... 
 

• Berekening altijd op basis van bezettingsnorm, dus objectief. Werkelijke bezetting kan leiden tot 
(subjectieve) overbewoning van de kamer en (subjectieve) overbenutting van de functie. Beide kunnen 
een element zijn om overbewoning te motiveren in het omstandig verslag.  

 
We bepalen bezetting dus op basis van conforme functies en niet op basis van de aanwezige functies ? (toilet 
en bad) 
 

• Inderdaad.  
 
Hoe bepaal je überhaupt de bezettingsnorm voor de gemeenschappelijke functies als je maar één kamer 
controleert (en niet alle entiteiten)? Hiervoor moet je toch telkens het hele gebouw doen? 
 

• Inderdaad, bij het eerste onderzoek kan dit problematisch zijn. Bij niet toegankelijke kamers wordt de 

bezetting van de kamer automatisch op 1 persoon gezet. Enkel bij grotere kamers kan dit dan later een 

probleem opleveren. Indien er gegevens uit vroegere onderzoeken beschikbaar zijn kan men de 

oppervlakte overnemen. 

 
Wat als er meerdere keukens zijn en die keukens toegewezen worden aan specifieke kamers ('gang' principe')? 
Wordt dan bezetting bekeken als minder dan 50 kamers afhankelijk van deze keuken, of toch het totaal van 
het pand (bv >200 kamers)?  
 

• Functies toegewezen aan kamers vormen samen een apart cluster. Dat is het makkelijke deel. De 
resterende functies kunnen dan door de resterende kamers gebruikt worden.  

 
We merkten sinds kort in enkele dossiers dat indien het plafond van de gemeenschappelijke keuken te laag is 
(tussen 1,80 en 2,20 m), de functie meetelt maar de oppervlakte 0 m² is. Hierdoor krijgen alle 
functieafhankelijke kamers meteen een ongeschiktheid (soms zelfs onbewoonbaarheid) voorgeschoteld, terwijl 
dit gebrek tot december 2020 een afgifte van een CA impliceerde (tot 14 kamers functieafhankelijk, indien er 
geen enkel ander gebrek aanwezig was).  
Ik weet dat jullie geen rekening (willen) houden met mogelijke oplossingen, maar dit betekent dat er veel 
vaker een kitchenette op de (studenten)kamer zal geplaatst worden, wat mijn inziens niet tot meer kwaliteit 
lijkt (want oppervlakte van de kamer vergroot niet) én ook een groot extra risico rond brandveiligheid 
inhoudt. 
 

• Met het nieuwe technische verslag wordt de relatie gelegd tussen de bezettingsgraad van de 

kamer in combinatie met de maximale bezetting van de gemeenschappelijke functies. Tot op 

heden kon een pand met (studenten)kamers met onvoldoende gemeenschappelijke toiletten, 

douches en gemeenschappelijke keukens geen aanleiding tot een overbenutting wat toch ook 

een belangrijk comfort onderdeel is. Stel dat er 14 kamers zijn die gebruik dienen te maken van 

slechts 1 toilet en 1 douche en een gemeenschappelijke keuken van slechts 10m². Dit zijn 

onvoldoende gemeenschappelijke functies afhankelijk van het aantal kamers die hiervan 

gebruik dienen te maken en met de nieuwe methodiek (overbenutting) kan hieraan een gevolg 

gegeven worden dat het minimale comfort kan gewaarborgd worden.  


