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• Het wordt een goed gevulde dag, dus we beginnen stipt om 09u00.

• Zorg dat je tijdig aangemeld bent en kijk na of technisch alles werkt: 

internetverbinding, microfoon en camera.

• Tijdens de opleiding staan je camera en microfoon uit. Dat voorkomt 

storende echo en achtergrondgeluiden.

• Gebruik de chatfunctie indien er een probleem zou zijn.

het Nieuw Technisch Handboek
praktische afspraken

Technischverslag.2021@vlaanderen.be

VRAGEN?
• Gezien de timing en het aantal aanwezigen worden tijdens de sessie 

geen vragen beantwoord. Via chat kunnen vragen al gesteld worden.

• Vragen zijn uiteraard welkom en kunnen ook gemaild worden naar:

• Ze worden beantwoord tijdens het vragenuurtje vrijdag 4 december.

De sessies worden opgenomen



agenda 3 december 2020 

• 09u00: het nieuw technisch handboek – introductie en eerste deel (1u30)

• 10u30:  pauze

• 11u00:  tweede deel: de zelfstandige woning – deel B gebouw (1u30)

• 12u30:  middagpauze

• 13u30:  derde deel: de zelfstandige woning – deel C woning (1u30)

• 15u00:  pauze

• 15u30:  vierde deel: de niet-zelfstandige woning (1u00)

• 16u30:  einde

het Nieuw Technisch Handboek
introductie



het Nieuw Technisch Handboek
introductie

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de 

woningkwaliteitsbewaking

o Besluit treedt in werking op 1 januari 2021

o Terugvalpositie voor energetische prestatie start reeds op 1 

januari 2020

o via het optimalisatiedecreet van 24 mei 2019

o Drie nieuwe Technische Verslagen

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/

instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag

o Delegatie aan de minister voor de opmaak van het bij de 

technische verslagen horend Technisch Handboek

1. wettelijk kader

En waarom zijn we hier ook alweer ?

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag


2. Delegatie aan de minister

het NTH
introductie

Hoofdstuk 3. Het conformiteitsonderzoek

Art. 3. De volgende ….

De minister kan met betrekking tot het gebruik van de modellen van het 

technisch verslag, vermeld in het tweede lid, nadere regels bepalen voor:

1°de werkwijze van de woningcontroleur;

2°de wijze waarop gebreken worden waargenomen;

3°de meetmethodes en het gebruik van meettoestellen;

4°de te beoordelen onderdelen van een woning;

5°de aanduiding van de voor quotering te gebruiken rubrieken in 

de modellen van technische verslagen aan de hand van een niet-

limitatieve opsomming van concrete toepassingsgevallen;

6°de meer nauwkeurige afbakening van de grens tussen de 

verschillende categorieën waarin specifieke gebreken kunnen 

worden gequoteerd, aan de hand van een niet-limitatieve 

opsomming van concrete toepassingsgevallen; 



3. Totstandkoming van het handboek

het NTH
introductie

01 maart ‘19: start voorbereiding
29 maart ‘19: eerste van tien thema’s wordt behandeld in 
werkgroep
04 juli ‘19: uitnodiging contactgroep
25 september ‘19: eerste bijeenkomst contactgroep
16 december ‘19: tiende thema behandeld in werkgroep
december ‘19: tweede bijeenkomst contactgroep
februari ’20: handboek inhoudelijk klaar om nieuw TV te testen
maart ‘20: testen nieuw TV door contactgroep
voorjaar ‘20: laatste afstemming, layout, Raad van State
juni ’20: afsluiting contactgroep
najaar ‘20: opleiding
01 januari ‘21: start nieuw TV
voorjaar ‘21: follow-up, ondersteuning



4. Het nieuw technisch handboek

het NTH
introductie

Het technisch handboek heeft een wettelijk en juridisch afdwingbaar 

karakter: er is een handboek …

Impact op het technisch handboek:

• Manier waarop dit geschreven wordt

• Structuur, titels, bewoordingen, …

… en er is een Ministerieel Besluit.

• Flexibiliteit 

• Veel toelichting, veel voorbeelden, interne links, …

• Hanteerbaar document



5. Het nieuw TECHNISCH handboek

het NTH
introductie

Tekst handboek volgt de technische verslagen:

• Zelfstandige woningen, kamerwoningen, seizoenarbeiders

• Nummering rubriek geeft structuur

Veel van het huidige handboek blijft behouden

Veel praktische voorbeelden en technische uitleg

Veel fotografisch materiaal

…

een handleiding voor de controleur

• behulpzaam

• handig

• juridisch solide



5. Het NIEUW technisch handboek

het NTH
introductie

Meer voorbeelden

Meer interne verwijzingen

Meer digitaal gestructureerd

Juridisch solide

• Deel MB – regelgevend, ‘gebetonneerd’, wettelijk kader

• Deel handboek – toelichtend, ‘dynamisch’, technisch kader 

…

online beschikbaar

• publiek

• via VLOK – gekoppeld aan VLOK

• regelmatig geüpdatet 

• nood aan nieuw overlegplatform

om samen dit technisch handboek 

permanent actueel te houden



Dit is geen technische opleiding

• niet elke rubriek
• niet elk technisch aspect

komt aan bod

het Nieuw Technisch Handboek
algemeen

Focus: wat verandert er op 1 januari 2021

• systeem, manier van benaderen van de woningkwaliteit
• het concept van het handboek
• technische wijzigingen (het Technisch Verslag en de toelichting erbij)

zodat jullie alle informatie hebben voor de overstap op 1 januari



voorbeeld: onderdeel OMHULSEL uit deel B

1 DAK(EN)

STABILITEIT van de dakstructuur (gebinte, draagbalken, dakplaat...) I II III

11 aantasting en/of doorbuiging van de dragende dakelementen / buitendakse schouw onstabiel / …

VOCHTSCHADE

12 vochtschade plafond gemeenschappelijke delen beperkt / ernstig / zeer ernstig

2 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke muren)

STABILITEIT

21 vervorming en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen 

VOCHTSCHADE

22 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder…) beperkt / ernstig / zeer ernstig

categorie

OMHULSEL 1 3 9 15

1 DAK(EN)

STABILITEIT van de dakstructuur (gebinte, draagbalken, dakplaat...)

11 aantasting en/of doorbuiging van de dragende dakelementen ernstig / zeer ernstig

12 buitendakse schouw onstabiel / …

2 BUITENMUREN (en gemeenschappelijke muren)

STABILITEIT

21  vervorming en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen ernstig / zeer ernstig

VOCHTSCHADE

26 vochtschade in het gemeenschappelijk deel van het pand (trappenhal, inkomhal, kelder…)

niet algemeen/algemeen

veranderingen in een oogopslag:

• nieuwe rubrieken

• nummering aangepast

• 3 ipv 4 categorieën

• meer categorieën per rubriek?

• rubrieken veranderd

1. a quick preview …

het NTH
algemeen



2. Van strafpunten … naar categorieën

het NTH
algemeen

Hello categorieën !Bye, bye strafpunten …

We evalueren een gebrek en brengen 

het onder in een bepaalde categorie.

We kennen niet langer een bepaald 

aantal strafpunten toe aan een gebrek



2. Van strafpunten … naar categorieën

het NTH
algemeen

Het gebrek bepaalt direct het 

resultaat (cat. II = ongeschikt).

Het eindtotaal bepaalde het resultaat 

(15 ptn = ongeschikt).

Advies onbewoonbaarheid werd 

gemotiveerd in een omstandig verslag.

Eén gebrek cat. III = onbewoonbaarheid

omstandig verslag enkel nog voor overbewoning

Hmm… belangrijk dus, 

die categorieën ?



3. Categorieën

het NTH
algemeen

Wat betekenen deze categorieën?

CATEGORIE I CATEGORIE II CATEGORIE III“bijkomende
opmerking”

Waar ligt de afbakening tussen de categorieën?

Dus eerst een beetje theorie …



3. Categorieën

het NTH
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CATEGORIE I CATEGORIE II CATEGORIE IIIbijkomende
opmerking

Gebreken van categorie I
Kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 

negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige 

gebreken.

Ondergrens: het is minimaal noodzakelijk dat het klein gebrek :

• de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloedt

of

• kan uitgroeien tot een ernstig gebrek (van categorie II dus).

Bovengrens: het is niet zo dat het klein gebrek:

• een gevaar vormt voor de veiligheid of gezondheid van de 

bewoners



3. Categorieën

het NTH
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CATEGORIE I CATEGORIE II CATEGORIE IIIbijkomende
opmerking

Gebreken van categorie II
Ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 

negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun 

veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou 

komen voor bewoning. 

Ondergrens: het is minimaal noodzakelijk dat het ernstig gebrek :

• een gevaar / risico inhoudt voor de veiligheid of gezondheid van 

de bewoners

Bovengrens: het is niet zo dat het ernstig gebrek:

• in die mate gevaar / risico inhoudt dat de woning niet in 

aanmerking komt voor bewoning



3. Categorieën

het NTH
algemeen

CATEGORIE I CATEGORIE II CATEGORIE IIIbijkomende
opmerking

Gebreken van categorie III
Ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 

veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de 

gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking 

komt voor bewoning.

Ondergrens: het is minimaal noodzakelijk dat het ernstig gebrek :

• een direct gevaar / risico inhoudt voor de veiligheid of 

gezondheid van de bewoners én

• dat verdere bewoning met grote waarschijnlijkheid leidt tot 

ernstig (fysiek) letsel of

• dat zich mensonwaardige omstandigheden voordoen

Bovengrens: – (behoudens acute noodgevallen (gasgeur, …))



3. Categorieën

het NTH
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CATEGORIE I CATEGORIE II CATEGORIE III“bijkomende
opmerking”

Bijkomende opmerking
Een bijkomende opmerking is geen gebrek en heeft niet direct invloed 

op het technisch verslag

Toch wordt expliciet een bijkomende opmerking gemaakt in volgende 

situaties:

• er wordt een gebrek vastgesteld, maar er is geen rubriek voor

• de vaststelling zorgt voor ergernis, maar is geen gebrek

• de vaststelling kan op korte termijn een gebrek worden

Ondergrens: het is minimaal noodzakelijk dat een opmerking :

• een vaststelbaar gegeven is 

Bovengrens: het is niet zo dat de vaststelling :

• de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloedt



3. Categorieën

het NTH
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De categorieën zijn in de wetgeving verankerd via het optimalisatiedecreet

Maak de klik!

De ernst van een gebrek bepaalt de keuze voor een categorie

Het eindresultaat wordt dus vroeger gemaakt

Dat nodigt ons uit om elk gebrek objectief te beschouwen

Grenzen tussen categorieën zijn belangrijk

Samenvatting categorieën:

Er wordt niet meer ‘geteld’, maar wel ‘gecategoriseerd‘

alhoewel: …. … 7  X  I  =  II



3. Categorieën

het NTH
algemeen

… toch weer tellen dan, of wat?
• als er 7 of meer gebreken van categorie I zijn, wordt er een gebrek van categorie II toegekend.

• toch is dit geen optelsom…

• 7 gebreken van categorie I hebben elk op zich amper negatieve invloed

• maar 7 of meer gebreken samen in één woning zorgen ervoor dat er wél een merkbaar 

negatieve invloed is op de levensomstandigheden van de bewoners

• met 7 of meer gebreken schiet dus de woningkwaliteit ernstig tekort en wordt bijkomend één 

gebrek van categorie II toegekend

EINDBEOORDELING DEEL C I II III

Aantal Deel C 4 0 0

I II III

AANTAL DEEL B (overdracht) 4 0 0

Als er 7 of meer gebreken van categorie I zijn wordt er een gebrek van categorie II toegekend 1

I II III

EINDBEOORDELING WONING TOTAAL DEEL B + DEEL C 8 1 0



het Nieuw Technisch Handboek
De methodiek van het onderzoek en het handboek

Wat verandert er qua methodiek:

• In het conformiteitsonderzoek?

• In het handboek?



1. Methodiek van het conformiteitsonderzoek

het NTH
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De woningcontroleur quoteert de vastgestelde gebreken 

• in de toepasselijke rubriek 

• in de juiste categorie

Geen dubbelquoteringen

Steeds de gehele situatie beschouwen



1. Methodiek van het conformiteitsonderzoek
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Het is geen vertaaloefening, het is een nieuwe benadering

• Het totaal van de strafpunten speelt geen rol

• Elk gebrek op zich wordt geëvalueerd

Vroegere 1 of 3 strafpunten is nu een gebrek categorie I

Vroegere 9 strafpunten is niet zomaar een gebrek categorie II

Vroegere 15 strafpunten is niet zomaar een gebrek categorie III

Cat. II betekent ongeschiktheid

Cat. III betekent onbewoonbaarheid

TIP: ‘Als dit het enige gebrek is in de woning, zou ik dan de woning ongeschikt/onbewoonbaar beschouwen?’

TIP: ‘7 kleine gebreken van cat. I betekenen dat de woning ongeschikt is’

TIP: ‘Elk gebrek van cat. II of III moet opgelost worden, om een conforme woning te hebben’

Cat. I betekent licht gebrek

In het vak opmerkingen geeft de woningcontroleur aan welke gebreken onder 

categorie III werden gequoteerd!



2. Methodiek van het handboek
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Het handboek volgt de technische verslagen 

• TV Zelfstandige woningen

• TV Kamers

• TV Kamers voor seizoenarbeiders

De indeling volgt systematisch de rubrieken van het TV

Binnen de rubrieken is de opbouw gelijklopend:

• Toepassing van de rubriek

• Technische toelichting

• Gebreken en werkwijze van de woningcontroleur

• Concrete toepassingsgevallen per categorie

De voorbeelden zijn gecodeerd:

Z_141_II_02: het tweede voorbeeld van      

een quotering onder rubriek in categorie II, 

zelfstandige woningen

Niet zelfstandige woningen (K)

Niet zelfstandige woningen seizoenarbeiders (S)

Ook bijkomende opmerkingen worden getoond (O)

En extra voorbeelden om iets duidelijk te maken (E)

Even kijken naar dat handboek:

https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm

https://vlok.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/Topics/Technisch_handboek.htm


2. Methodiek van het handboek

het NTH
algemeen

Randvoorwaarden van het conformiteitsonderzoek:



2. Methodiek van het handboek

het NTH
algemeen



2. Methodiek van het handboek

het NTH
algemeen

Randvoorwaarden van het conformiteitsonderzoek:



het Nieuw Technisch Handboek
De inleiding

PART 2
STARTS 
AT 11 !


