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het Nieuw Technisch Handboek
Niet-zelfstandige woningen – delen B en C

Volgende thema’s uit deel C komen bod:

Bij installaties en comforteisen
• De keukenfunctie
• Het vast verwarmingsapparaat
• Verluchting
• De dubbelglasnorm
• Veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Bij omhulsel en binnenstructuur
• De kelder
• De trappen (studentenkamers)

De wijzigingen in deel B zijn dezelfde als bij de zelfstandige woningen.



Nieuwe rubriek:  141

= Bijkomende opmerking

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder OMHULSEL en BINNENSTRUCTUUR



het NTH
NZW – deel C

Opgelet: in studentenkamers!

In studentenkamers kan het – omwille van plaatsgebrek 
om een volwaardige trap te plaatsen – wenselijk zijn dat 
de toegang naar hoogslapers in bepaalde gevallen anders 
beoordeeld wordt dan in zelfstandige woningen.

Trappen: rubriek 171

Rubrieken onder OMHULSEL en BINNENSTRUCTUUR



het NTH
NZW – deel C
Voorwaarden:

Trappen: rubriek 171



18: SANITAIRE FUNCTIES/KEUKENFUNCTIE

Met voorbeeld verduidelijkt:

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN



Rubriek 201: de mogelijkheid om een 
verwarmingstoestel te kunnen 
plaatsen volstaat niet langer.

20: VERWARMING
Drastische verandering:

Een vast verwarmingsapparaat
dient aanwezig te zijn in de kamer.

Als een verwarmingsapparaat aanwezig is, maar het is geen 
centrale verwarming, geen luchtdicht toestel of geen elektrisch 
toestel met aangepaste energietoevoer via apart circuit, dan wordt 
het toestel beschouwd als zijnde niet aanwezig en wordt 
gequoteerd onder categorie III.

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN

Bovendien in kamers:



Rubriek 201: vast verwarmingsapparaat in de kamer

Opgelet: als een vast verwarmingsapparaat aanwezig is, maar het 
werkt niet omdat bvb de stookolietank leeg is, wordt geen gebrek 
gequoteerd, maar een bijkomende opmerking gemaakt.

Voorbeeld K_201_III: quotering rubriek 201 in categorie III.

Opmerking 1: deze kamer wordt verwarmd met een mobiele 
petroleumkachel, wat geen vast verwarmingsapparaat is; daarom wordt 
gequoteerd onder categorie III

Opmerking 2: een mobiele petroleumkachel is een ernstig risico op CO, zodat 
ook een quotering onder rubriek 227 noodzakelijk is.

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN



22: LUCHTKWALITEIT

Belangrijke wijziging 
toelichting en aanvulling:

Rubriek 221 voor:
• Onvoldoende verluchting in leef- of slaapfunctie: cat. I
• Onvoldoende verluchting in leef- én slaapfunctie: cat. II
• Geen mogelijkheid tot verluchting in de woning: cat. III

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN



252: de dubbelglasnorm

Belangrijke wijziging 
toelichting en aanvulling: De vereiste dubbele beglazing:

‘2 glasplaten op een afstand van elkaar luchtdicht verbonden’

• Nieuwe rubriek 252

Zichtbaar aanwezig in elk woonlokaal en de badkamer

Als dubbele beglazing ontbreekt:
• in een of meerdere woonlokalen/badkamer: gebrek cat. I
• verstrenging vanaf 2023: 

• in één raam in een woonlokaal/badkamer: gebrek cat. I
• in meerdere ramen woonlokalen en badkamer: gebrek 

cat. II

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN



• Nieuwe rubriek 261

26: VEILIGHEIDS- EN/OF GEZONDHEIDSRISICO’S

Belangrijke wijziging 
toelichting en aanvulling:

Idem als rubriek 82 in deel B:
• als de kamer niet voldoet aan de rookmeldersverplichting.

• Nieuwe rubriek 262 Idem als rubriek 83 in deel B:
• als dit risico zich enkel in de kamer voordoet
• (en er dus geen risico buiten de kamer is).

het NTH
NZW – deel C Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN



het Nieuw Technisch Handboek
Niet-zelfstandige woningen – Deel D

Volgende thema’s uit deel D komen vandaag aan bod:

• Dubbelglasnorm bij installaties en comforteisen
• Keukenfunctie 

Deel D: GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIE
Deel D:   GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIE

Blad nr:In deze rubriek geeft u alleen een beoordeling van een gemeenschappelijke functie binnen het gebouw.

De gemeenschappelijke functie wordt in principe  van binnenuit beoordeeld. De beoordeling is beperkt tot de verdieping:

waarneembare  gebreken die een onmiddellijk negatief effect hebben op het gebruik. nr. 

Het te onderzoeken lokaal betreft een:

gemeenschappelijk WC-lokaal

gemeenschappelijke badkamer of douche

gemeenschappelijke kookruimte m²

aantal afhankelijk personen 0

categorie

OMHULSEL EN BINNENSTRUCTUUR VAN HET LOKAAL I II III

10 DAK(EN) OF (hellende en vlakke) PLAFONDS

VOCHTSCHADE

101 insijpelend vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig

102 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig

AFWERKING van plafonds

103 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt

11 WANDEN

VOCHTSCHADE

111 opstijgend / doorslaand vocht beperkt / ernstig / zeer ernstig

112 condenserend vocht met schimmelvorming beperkt / ernstig / zeer ernstig

AFWERKING  van de wanden

113 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt

12 RAMEN EN DEUREN

121 ernstige tekortkomingen (houtrot/corrosie/disfunctie) niet algemeen / algemeen

13 (draag)VLOER(en) 

VOCHTSCHADE

131 vochtschade 

DEKVLOER

132 beschadiging (excl. vochtschade) of verwering / noodzakelijke afwerking ontbreekt

INSTALLATIES EN COMFORTEISEN

19 ELEKTRICITEIT

194 er ontbreekt een lichtpunt

195 indicatie van een risico op elektrocutie

22 LUCHTKWALITEIT

221 er is onvoldoende verluchting in het lokaal 

227 aanwezigheid van niet-luchtdichte verwarmingstoestellen (incl. toestellen die voorzien in sanitair warm water)/

indicatie van een risico op CO-vergiftiging

23 TOEGANKELIJKHEID

231 het lokaal is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte

232 het lokaal is niet veilig toegankelijk (bv. gebreken aan gemeenschappelijke gangen, trappen...)

233 ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij lage ramen (vanaf eerste verdieping)

25 ENERGETISCHE PRESTATIE

252 het lokaal bezit niet de vereiste dubbele beglazing*

vanaf 01/01/2020 tot en met 31/12/2022

vanaf 01/01/2023 niet algemeen / algemeen

26 VEILIGHEID- EN/OF GEZONDHEIDSRISICO'S

262 ander veiligheids- en/of gezondheidsrisico

I II III

Aantal 0 0 0

*de vereiste dubbele beglazing is niet gehaald wanneer er geen dubbele beglazing (bestaande uit minimaal 2 glasplaten die op een bepaalde afstand van 

elkaar luchtdicht met elkaar verbonden zijn, zodat een isolerende ruimte tussen de glasplaten of spouw ontstaat) aanwezig is in de woonlokalen en 

badkamer. 

EINDBEOORDELING LOKAAL
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• Eén deel D per lokaal met de daarin aanwezige functies

• Specifieke eisen voor studentenkamers?

• Rubriek 241 bestaat niet meer (geen oppervlakte-
vereiste meer voor gemeenschappelijke ruimte) 



NIEUW:
Mogelijkheid om bepaalde functies toe te 
wijzen aan bepaalde kamers tot een cluster 
(=kamerwoning).

GEMEENSCHAPPELIJKE FUNCTIE

het NTH
NZW – deel D

Opmerkingen:

- De sanitaire functies / keukenfuncties worden als niet aanwezig beschouwd als ze in een lokaal zijn ondergebracht

met een plafondhoogte van minder dan 180 cm.

- Niet-functionerende installaties en installaties die niet uitgevoerd zijn volgens de regels van de kunst, worden 

als onbestaand beschouwd.

27

271 toilet (met watertoevoer en aangesloten op de afvoerleiding) met gebreken / niet aanwezig

272 het toilet is niet afsluitbaar

273 toiletfunctie niet afsluitbaar van de keuken- en/of de badfunctie

I II III

Aantal 0 0 0

28

281 lig-,zit- of stortbad (met aanvoer warm en koud water) met gebreken / niet aanwezig

282 badkamerfunctie niet verwarmbaar/vorstvrij

283 badkamer niet afsluitbaar

284 badfunctie niet afsluitbaar van de keuken- en/of de toiletfunctie

I II III

Aantal 0 0 0

29

291 gootsteen (met aanvoer van warm en koud drinkbaar water) met gebreken / niet aanwezig

292 er is geen vast verwarmingsapparaat

(centrale verwarming / luchtdicht gastoestel / elektrisch toestel met aangepaste energietoevoer)

293 geen twee geaarde stopcontacten naast deze in gebruik voor de vaste toestellen

(zoals koelkast, oven, microgolfoven, dampkap, boiler...)

294 aanrecht met kookplaten, branders… ontbreekt

295 onvoldoende natuurlijke verlichting (koepel mag)

296 geen koelkast

I II III

Aantal 0 0 0

EINDBEOORDELING DEEL D I II III

Aantal 0 0 0

KEUKENFUNCTIE

EINDBEOORDELING KEUKENFUNCTIE

TOILETFUNCTIE

EINDBEOORDELING TOILETFUNCTIE

BADFUNCTIE

EINDBEOORDELING BADFUNCTIE



252: de dubbelglasnorm

Belangrijke wijziging 
toelichting en aanvulling: De vereiste dubbele beglazing:

‘2 glasplaten op een afstand van elkaar luchtdicht verbonden’

• Nieuwe rubriek 252

Zichtbaar aanwezig in elk woonlokaal en de badkamer

Als dubbele beglazing ontbreekt:
• in een of meerdere woonlokalen/badkamer: gebrek cat. I
• verstrenging vanaf 2023: 

• in één woonlokaal/badkamer: gebrek cat. I
• in meerdere woonlokalen en badkamer: gebrek cat. II

het NTH
NZW – deel D Rubrieken onder INSTALLATIES EN COMFORTEISEN



29: keukenfunctie

het NTH
NZW – deel D Gemeenschappelijke functie(s)

294: aanrecht met kook-
platen, branders… ontbreekt

Het aanwezig zijn van onvoldoende kookplaten kan niet als 
gebrek gequoteerd worden (enkel het ontbreken van een 
aanrecht met kookplaten of branders is immers een gebrek). 
Wanneer echter schromelijk wordt afgeweken van 
onderstaande informatieve richtlijnen én wanneer daardoor 
een duidelijk risico voor de veiligheid of de gezondheid van de 
gebruikers ontstaat, kan de woningcontroleur dit als gebrek 
quoteren:



29: keukenfunctie

het NTH
NZW – deel D Gemeenschappelijke functie(s)

Huh? Kookplaten … ?

fornuis twee kookplaten met elk vier kookzones

oven

kookplaat



29: keukenfunctie

het NTH
NZW – deel D Gemeenschappelijke functie(s)

Bedoeld zijn dus kookplaten voor-
zien van de nodige kookzones! 

oven

fornuis kookplaat met telkens 5 kookzones

oven

komfoor



het NTH
NZW – deel D Gemeenschappelijke functie(s)
294: aanrecht met kookplaten, branders… ontbreekt

INFORMATIEVE RICHTLIJN:
• minstens twee kookzones; deze volstaan voor maximaal twee 

gebruikers;
• vanaf de derde gebruiker telkens één bijkomende kookzone per 

twee bijkomende gebruikers (tot tien gebruikers);
• vanaf tien gebruikers is één bijkomende kookzone vereist per vijf 

bijkomende gebruikers;
• vanaf zes personen kan een microgolfoven ook voldoen als een 

extra kookzone.

Voorbeeld 1:
In een gemeenschappelijke keuken 
voor acht gebruikers zijn er minstens 
vijf kookzones nodig, of vier kook-
zones en een microgolfoven.

Voorbeeld 2:
Voor twintig gebruikers zijn er 
minstens acht kookzones nodig of een 
combinatie van bijvoorbeeld zes 
kookzones en twee microgolfovens.



het NTH
NZW – deel E
Eindbeoordeling van de kamer

Nieuw systeem van eindbeoordeling
(het bestaat niet meer uit tellen en verdelen van strafpunten)

Per functie wordt bekeken:
1. gebreken woningkwaliteit (uit deel D)
2. bezetting van de functie

Hoe werkt dat juist, bvb zo’n badfunctie?



het NTH
NZW – deel E Eindbeoordeling van de kamer

bvb. de badfunctie

Zijn er voldoende of onvoldoende conforme badfuncties:
dit bepaalt straks welke gebreken aan de afhankelijke kamers wordt doorgerekend

2. Aantal conforme badfuncties noteren:

1. Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers invullen: som van bezettingsnormen van de kamers 
die van deze badfunctie afhankelijk zijn
conform = geen gebreken van cat. II en III 
en niet meer dan 6 gebreken van cat. I

3. Aantal aanwezige badfuncties noteren: som van conforme en niet-conforme 
badfuncties

Z > X : voldoende conforme functies
Z < X : onvoldoende conforme functies

x
zy

STAP 1:

4. Aantal conforme badfuncties x 10 = bezettingsequivalent



het NTH
NZW – deel E Eindbeoordeling van de kamer

bvb. de badfunctie

De gebreken woningkwaliteit uit de(e)l(en) D voor de badfunctie overnemen:
twee mogelijkheden (zie stap 1):

A. er zijn voldoende conforme badfuncties:

x
zy

STAP 2:

Cat. III aan elke functieafhankelijke kamer
Cat. II wordt niet doorgerekend
(want er zijn voldoende conforme functies)

Cat. I wordt niet doorgerekend
(want er zijn voldoende conforme functies)

B. er zijn onvoldoende conforme badfuncties: Cat. III aan elke functieafhankelijke kamer
Cat. II aan elke functieafhankelijke kamer
(want er zijn onvoldoende conforme functies)

Cat. I wordt doorgerekend
(de gebreken Cat. I van de niet conforme functies)



het NTH
NZW – deel E Eindbeoordeling van de kamer

bvb. de badfunctie

1. Vaststellen of er een gebrek is qua bezetting:

2. Als er een gebrek is, de categorie bepalen
formule: (X / Z x 100) – 100

bezettingsnorm > bezettingsequivalent: ja
bezettingsnorm < bezettingsequivalent: neen

Overschrijding < 50%: cat. I
Overschrijding 50 – 100%: cat. II
Overschrijding > 100%: cat. III

x
z

Beoordelen van de bezetting van de badfunctie:

STAP 3:

Is er geen enkele conforme badfunctie: cat. III



het NTH
NZW – deel E Eindbeoordeling van de kamer

De toiletfunctie: 
idem maar x 6 
(1 wc per 6 gebruikers)

In plaats van x 10
(1 bad/douche per 10 gebruikers)

De keukenfunctie is een buitenbeentje.

En die andere functies dan?
Gemeenschappelijke functies 

Woningkwaliteit toiletfunctie I II III

0 0 0

Bezetting toiletfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers: I II III

Conforme toiletfuncties x 6 = 0 0 0

Aanwezige toiletfuncties x 6 =

Woningkwaliteit badfunctie I II III

0 0 0

Bezetting badfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers I II III

Conforme badfuncties x 10 = 0 0 0

Aanwezige badfuncties x 10 =



het NTH
NZW – deel E Eindbeoordeling van de kamer

De bezetting van de 
keukenfunctie hangt van de 
oppervlakte van de 
keukens af, zowel de 
conforme als de aanwezige 
(= conforme en niet-
conforme).

Alle oppervlakte wordt gerekend, zodra er één conforme keukenfunctie is en in dat geval 
worden de gebreken aan de niet-conforme keukenfuncties niet meer gerekend.

De keukenfunctie, een geval apart:

De mate van overschrijding bepaalt de cat. van gebrek. Overschrijding < 50%: cat. I
Overschrijding 50 – 100%: cat. II
Overschrijding > 100%: cat. III

De benodigde oppervlakte per persoon is degressief.



het NTH
NZW – deel E Een voorbeeld

1. badfunctie: 1 x Cat. II: onvoldoende conforme badfuncties

Gemeenschappelijke functies 

Woningkwaliteit toiletfunctie I II III

0 0 0

Bezetting toiletfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers: I II III

Conforme toiletfuncties x 6 = 0 0 0

Aanwezige toiletfuncties x 6 =

Woningkwaliteit badfunctie I II III

0 0 0

Bezetting badfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers I II III

Conforme badfuncties x 10 = 0 0 0

Aanwezige badfuncties x 10 =

8
0

2B. dus gebrek Cat. II wordt overgenomen

0

1



het NTH
NZW – deel E Voorbeeld

1. toiletfunctie: 

8

Gemeenschappelijke functies 

Woningkwaliteit toiletfunctie I II III

0 0 0

Bezetting toiletfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers: I II III

Conforme toiletfuncties x 6 = 0 0 0

Aanwezige toiletfuncties x 6 =

Woningkwaliteit badfunctie I II III

0 0 0

Bezetting badfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers I II III

Conforme badfuncties x 10 = 0 0 0

Aanwezige badfuncties x 10 =

1

2B. dus alle gebreken van de niet conforme functies worden 
overgenomen: 8 x Cat. I en 1 x Cat. II

6

1

wc1: 3+5 = 8 x Cat.I (= Cat. II)
wc2: 1+5 = 6 x Cat.I
wc3: 1 x Cat. II

enkel wc2 is conform: niet voldoende conforme wc-functies

8



het NTH
NZW – deel E Voorbeeld

1. keukenfunctie: 20 m², dus 13 > 8: er is voldoende conforme 
keukenfunctie

8

Woningkwaliteit keukenfunctie I II III

0 0 0

Bezetting keukenfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers

bezettingsnorm van alle kamers samen lager dan 50: I II III

oppervlakte conforme keukens * / 1,5 m² = 0 0 0

oppervlakte aanwezige keukens * / 1,5 m² =

3 x Cat. I

20 13

2A. gebreken Cat. I worden NIET overgenomen

Bezetting keukenfunctie: 20 m² is voldoende, dus ook geen 
gebrek qua bezetting



het NTH
NZW – deel E Voorbeeld (bezetting)

1. Badfunctie: geen enkele conforme badfunctie

Gemeenschappelijke functies 

Woningkwaliteit toiletfunctie I II III

0 0 0

Bezetting toiletfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers: I II III

Conforme toiletfuncties x 6 = 0 0 0

Aanwezige toiletfuncties x 6 =

Woningkwaliteit badfunctie I II III

0 0 0

Bezetting badfunctie: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers I II III

Conforme badfuncties x 10 = 0 0 0

Aanwezige badfuncties x 10 =

8

2. Dus gebrek Cat. III voor bezetting

1

1. Toiletfunctie: één conforme functie
2. 8 > 6 dus te weinig conforme toiletfuncties aanwezig

8
1 6

3. (8/6 x 100) – 100 = 33% overschrijding
4. 33% is kleiner dan 50 %, dus een gebrek Cat. I

1

0 0



het NTH
NZW – Deel F:
Bezettingsnorm

• TV is identiek gebleven



• Nettovloeroppervlakte de som van de vloeroppervlakten van alle woonlokalen in de 
woning, gemeten tussen de begrenzende constructiedelen.

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.

Berekening identiek als bij de zelfstandige woningen

Maar … bijkomende mogelijkheid bij studentenkamers … 

het NTH
NZW – deel F Bezettingsnorm van de kamer



Bijkomend in studentenkamers:

In studentenkamers kan een klein en ondergeschikt 
naastgelegen lokaal met een oppervlakte van minder dan 4 
m² samen met de eigenlijke kamer worden beschouwd als 
één lokaal, op voorwaarde dat:
1. in dit lokaaltje een bestemming of functie (keukenfunctie 

of badfunctie (of lavabo)) is ondergebracht ten dienste 
van de kamer, waarbij louter verbindende functies 
(inkomhal, gang, sas) uitgesloten zijn;

2. de verbindende opening breder is dan 80 cm en minstens 
200 cm hoog;

3. zowel deur als deurkader niet aanwezig zijn.

het NTH
NZW – deel F Bezettingsnorm van de kamer



• Berekening Volgens netto-vloeroppervlakte (twee dia’s terug).
Een niet-zelfstandige woning meet minimaal 12 m² (rubriek 
241)

De uitzonderingsbepaling aparte badkamer + 3m²

afwijkingsregel structureel plaatsbesparende maatregel + 2m²

• Overbewoning Geen objectieve eigenschap van de kamerwoning
Subjectieve vaststelling dat een overtal van bewoners leidt:
• tot veiligheids- of gezondheidsrisico
• tot mensonwaardige omstandigheden

Omschrijving via omstandig verslag.

het NTH
NZW – deel F Bezettingsnorm van de kamer



• Overbewoning door overbenutting van de gemeenschappelijke functies

Subjectieve overbenutting is een overschrijding van de bezettingsnorm van een gemeen-
schappelijke functie door een te groot aantal feitelijke bewoners

Omschrijving via omstandig verslag.

het NTH
NZW – deel F Bezettingsnorm van de kamer

Objectieve overbenutting is een overschrijding van de bezettingsnorm van een gemeenschap-
pelijke functie door de bezettingsnorm van de afhankelijke kamers.

Geen quotering in het TV, maar eventueel wel argument in het advies overbewoning van de 
functieafhankelijke kamers

Advies overbewoning voor die kamers waarvan de objectieve bezettingsnorm is overschreden 
want het zijn enkel deze kamers die bijdragen tot de overbenutting.



het NTH
NZW – Studentenkamers

fietsenstalling

gemeenschappelijke leefruimte

Enkele nieuwkomers: trappen en ladders naar hoogslapers

kleine nuttige bijkomende ruimten worden meegerekend in 
de nettovloeroppervlakte (kookhoekje, sanitaire cel, ...)

Enkele vertrekkers:



het NTH
NZW – Seizoenarbeiders

Zie niet-zelfstandige woningen …

… al…hoe...wel …



het NTH
NZW – seizoenarb. Gemeenschappelijke functies

TV kamers voor seizoenarbeiders

De rubrieken 273 en 284 bij kamers kunnen ertoe leiden dat sneller 7 gebreken van cat. I 
gequoteerd worden bij kamers dan bij kamers voor seizoenarbeiders.
Het aantal conforme toilet- en badfuncties kan dus hoger liggen bij kamers voor seizoenarbeiders.

27

271 toilet (met watertoevoer en aangesloten op de afvoerleiding) met gebreken / niet aanwezig

272 het toilet is niet afsluitbaar

TOILETFUNCTIE

28

281 lig-,zit- of stortbad (met aanvoer warm en koud water) met gebreken / niet aanwezig

282 badkamerfunctie niet verwarmbaar/vorstvrij

283 badkamer niet afsluitbaar

BADFUNCTIE

27

271 toilet (met watertoevoer en aangesloten op de afvoerleiding) met gebreken / niet aanwezig

272 het toilet is niet afsluitbaar

273 toiletfunctie niet afsluitbaar van de keuken- en/of de badfunctie

TOILETFUNCTIE

28

281 lig-,zit- of stortbad (met aanvoer warm en koud water) met gebreken / niet aanwezig

282 badkamerfunctie niet verwarmbaar/vorstvrij

283 badkamer niet afsluitbaar

284 badfunctie niet afsluitbaar van de keuken- en/of de toiletfunctie

BADFUNCTIE

TV kamers



het NTH
NZW – seizoenarb. Gemeenschappelijke functies

Gemeenschappelijke ruimte

Alle gemeenschappelijke ruimte*:
• lokalen met toilet-, bad- en 

keukenfunctie
• zithoek, eethoek, …
• circulatieruimte

Woonkwaliteit gemeenschappelijke ruimte I II III

0 0 0

Bezetting gemeenschappelijke ruimte: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers

bezettingsnorm van alle kamers samen lager dan 50: I II III

oppervlakte conforme gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 2 = 0 0 0

oppervlakte aanwezige gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 2 =

bezettingsnorm van alle kamers samen vanaf 50 t/m 199: I II III

oppervlakte conforme gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,75 = 0 0 0

oppervlakte aanwezige gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,75 =

bezettingsnorm van alle kamers samen vanaf 200: I II III

oppervlakte conforme gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,5 = 0 0 0

oppervlakte aanwezige gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,5 =

*VLOK kijkt naar de info in de tab SA op pand in het onderzoek (niet naar de gebreken op de GR).



het NTH
NZW – seizoenarb.

Gemeenschappelijke ruimte (GR)

Toekenning gebreken
Ook hier twee mogelijkheden:

Woonkwaliteit gemeenschappelijke ruimte I II III

0 0 0

Bezetting gemeenschappelijke ruimte: 

Bezettingsnorm van de afhankelijke kamers

bezettingsnorm van alle kamers samen lager dan 50: I II III

oppervlakte conforme gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 2 = 0 0 0

oppervlakte aanwezige gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 2 =

bezettingsnorm van alle kamers samen vanaf 50 t/m 199: I II III

oppervlakte conforme gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,75 = 0 0 0

oppervlakte aanwezige gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,75 =

bezettingsnorm van alle kamers samen vanaf 200: I II III

oppervlakte conforme gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,5 = 0 0 0

oppervlakte aanwezige gemeenschappelijke ruimte*( m² - 8m²) / 1,5 =

A. er is voldoende conforme GR: Enkel Cat. III wordt doorgerekend
(Cat. I en II niet, want er zijn voldoende conforme functies)

B. er is onvoldoende conforme GR: Cat. III wordt doorgerekend
Cat. II van de niet conforme keukens
Cat. I van de niet conforme keukens
(zodra één kookhoek in een GR conform is, wordt de totale 
oppervlakte van de keuken als conform geteld)

Is er geen enkele conforme keuken: extra cat. III
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Vragen?
graag een mailtje naar:
Technischverslag.2021@vlaanderen.be

antwoord volgt tijdens het vragenuurtje
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