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HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1: definities 

1. Kamerwoning elk gebouw dat bestaat uit één of meer te 

huur gestelde of verhuurde kamers en 

gemeenschappelijke ruimtes. 

2. Kamer Woning waarin één of meer van de volgende 

voorzieningen ontbreken: 

 WC; 

 bad of douche; 

 kookgelegenheid 

en waarvan de bewoners voor deze voorzienin-

gen afhankelijk zijn van de gemeenschappe-

lijke ruimtes in of aansluitend bij het 

gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 

3. Huurder van een kamer elkeen die, in welke hoedanigheid of vorm of 

onder welke benaming ook, hetzij uitsluitend 

voor zichzelf, hetzij in gemeenschap met 

andere bewoners, het genot krijgt over een 

kamer zonder daarvan eigenaar, mede-eigenaar, 

vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder 

te zijn. 

4. Gemeenschappelijke 

ruimte 

deel van de kamerwoning aangewend als 

zitplaats en/of keuken met inbegrip van de 

interne circulatieruimte en de eventuele 

sanitaire voorzieningen. 

5. Verhuren van een kamer de terbeschikkingstelling, in welke vorm of 

onder welke benaming ook van een kamer in een 

kamerwoning, aan een huurder, ongeacht of dit 

gebeurt samen of gelijktijdig met de 

terbeschikkingstelling in welke vorm of onder 

welke benaming ook, van: 

a) meubels voor de kamer; 

b) gemeenschappelijke ruimtes 

6. Verhuurder elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, 

erfpachter, opstalhouder of lasthebber een 

kamerwoning of kamer, verhuurt of ter 

beschikking stelt tegen betaling of gratis. 

7. Kookruimte lokaal of deel ervan dat bestemd is om te 

koken en dat bestaat uit een gootsteen met 

koudwatertoevoer en een aansluiting op het 

rioleringsnet. 

8. Gemeenschappelijke 

kookruimte 

gemeenschappelijk woonlokaal of deel ervan 

dat bestemd is om te koken en dat bestaat uit 

één of meer gootstenen, voorzien van 

koudwatertoevoer met een aansluiting op het 

rioleringsnet, alsmede uit een of meer 

kooktoestellen op gas of elektriciteit. 

9. Bad lig- of zitbad, voorzien van koud- en 

warmwatertoevoer en aansluiting op het 

rioleringsnet. 

10. Douche stortbad, voorzien van koud- en 



warmwatertoevoer en aansluiting op het 

rioleringsnet 

11. WC een toilet met waterspoeling, reukafsnijder 

en aansluiting op het rioleringsnet. 

12. Gemeenschappelijk 
sanitair lokaal 

gemeenschappelijk lokaal dat uitsluitend 

bestemd is voor de persoonlijke hygiëne van 

de kamerbewoners. 

13. Gemeenschappelijke 
badkamer of douche 

gemeenschappelijk sanitair lokaal met een bad 

of een douche. 

14. Gemeenschappelijk wc-
lokaal 

gemeenschappelijk sanitair lokaal met een WC. 

Artikel 2: Toepassingsgebied 

De terbeschikkingstelling van de kamers, in welke vorm of onder welke 

benaming ook, zoals omschreven onder de definities, is verboden indien ze 

niet voldoen aan de in onderhavige verordening gestelde eisen. 

Deze verordening is van toepassing op het terbeschikkingstellen, in welke 

vorm of onder welke benaming ook, van een kamer in een kamerwoning aan een 

huurder, ongeacht of dit gebeurt samen of gelijktijdig met de 

terbeschikkingstelling in welke vorm onder welke benaming ook van meubels 

voor de kamer of gemeenschappelijke ruimtes. 

Deze verordening is niet van toepassing op: 

 de gemeubelde woongelegenheden verhuurd aan personen welke deel uitmaken 
van het gezin van de verhuurder en gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres; 

 de gebouwen bestaande uit woongelegenheden die meerdere vertrekken 
beslaan, voorzien van bijhorend sanitair en keuken en die duidelijk het 

karakter vertonen van een appartement of studio; 

 rustoorden voor bejaarden, ziekenhuizen, internaten, jeugdherbergen, 
kloostergemeenschappen, hotels en alle andere instellingen en/of gebouwen 

waarvoor terzake een duidelijke wettelijke reglementering bestaat. 

HOOFDSTUK II: VEILIGHEIDS- EN KWALITEITSNORMEN 

DEEL I: ALGEMEEN 

Artikel 3: Identificatie 

Het is noodzakelijk dat de kamers duidelijk herkenbaar zijn door middel van 

het aanbrengen van een onuitwisbaar volgnummer aan de gang- of buitenzijde 

van de deur. 

Artikel 4: Oppervlakte, volume en hoogte 

Artikel 4§1 

Een kamer waarin geen kookmogelijkheden of een bad of stortbad aanwezig zijn, 

heeft een oppervlakte van minimum 12 m² wanneer ze wordt bewoond door één 

persoon. 

Indien de kamer aan meer dan één persoon verhuurd wordt, wordt de minimale 

oppervlakte verhoogd met 12 m² per persoon in meer. 

De huurders van de kamers beschikken in de gemeenschappelijke ruimtes (zie 

artikel 1 punten 8, 12, 13 en 14) over kookmogelijkheden en een bad of een 

stortbad in een door de Vlaamse regering vastgestelde of vast te stellen 

verhouding tot het aantal kamers in de kamerwoning (zie BVR d.d. 03 oktober 

2003).   

Artikel 4§2 

Bij gebrek aan de in artikel 4§1 bedoelde kookmogelijkheden en een bad of 

stortbad in de gemeenschappelijke ruimtes, dienen deze voorzieningen aanwezig 

te zijn in de kamer.  De in artikel 4§1 vermelde minimale oppervlakte wordt 

in dit geval telkens verhoogd met 3m². 

Voor het bepalen van de oppervlakte van kamers gesitueerd in een 

uitgetimmerde dakverdieping en die gekenmerkt worden door een driehoekige 

vorm, d.w.z. dat het plafond niet evenwijdig is aan de vloer, wordt slechts 

rekening gehouden met deze oppervlakte waar een vrije hoogte van minstens 

twee meter twintig centimeter voorhanden is. 



Artikel 4§3 

De kamer heeft een minimale hoogte tussen vloer en plafond van twee meter 

twintig centimeter.   

Artikel 5: Verluchting en verlichting 

De kamer beschikt over voldoende verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden.  

De kamer moet rechtstreeks licht en buitenlucht ontvangen door ten minste één 

te openen verticaal venster of ten minste één te openen dakvenster.  De 

onderkant van het raam mag zich op ten hoogste één meter twintig boven de 

vloer bevinden.  De oppervlakte van alle vensters mag niet minder bedragen 

dan 1m².  De breedte en de hoogte van elk afzonderlijk venster of dakvenster 

mag niet minder bedragen dan 0,5 meter. 

Artikel 6: Sanitaire uitrusting 

De kamer beschikt over een wastafel met stromend water, afvoerinrichting en 

reukafsnijder. 

Artikel 7: Elektriciteit 

Artikel 7§1 

De kamer beschikt over voldoende en veilige elektriciteitsinstallaties voor 

de verlichting van de kamer en voor het veilig gebruik van elektrische 

toestellen. 

Artikel 7§2 

In elke kamer dient minstens 1 vaste lichtbron en twee stopcontacten 

geplaatst te zijn; het voedingsnet moet voorzien zijn op de dagdagelijks te 

gebruiken elektrische toestellen. 

De elektriciteitsinstallaties dienen te zijn geplaatst volgens de 

voorschriften van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installaties).   

Artikel 7§3 

Vaste of verplaatsbare lichtbronnen mogen nooit afgedekt worden met brandbaar 

materiaal. 

Artikel 8: Verwarming 

Artikel 8§1 

De kamer beschikt over voldoende en veilige verwarming.  Als 

verwarmingsbronnen komen enkel in aanmerking: centrale verwarming, 

elektrische toestellen en luchtdichte gastoestellen met schoorsteen- of 

gevelafvoer; gashouders met propaangas zijn niet toegestaan.   

Artikel 8§2 

Het vermogen van de verwarmingselementen die deel uitmaken van de te huur 

aangeboden kamer moet in verhouding staan tot het volume van de kamer zodanig 

dat het plaatsen van bijkomende verwarmingselementen door de gebruiker van de 

kamer overbodig wordt. 

Artikel 8§3 

Gasleidingen en –toestellen moeten geplaatst zijn volgens de regels van de 

goede vakmanschap volgens normen NBN D 51-001/003/004 (installatie van 

brandbaar gas verdeeld door leidingen). 

Artikel 8§4 

Schoorstenen waarop toestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen zijn 

aangesloten, dienen jaarlijks te worden gereinigd, de goede werking van alle 

schoorstenen en toestellen dient minstens 1 maal per jaar, met een tussentijd 

van maximum 12 maanden, te worden gecontroleerd door een bevoegd technicus. 

Artikel 8§5 

Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen met vaste of vloeibare 

brandstoffen is verboden. 



Artikel 9: Kookuitrusting 

Artikel 9§1 

Kookplaten moeten, wanneer ze gebruikt worden, geplaatst zijn op een plaat in 

onbrandbaar materiaal met een brandweerstand van een uur of op een aangepaste 

staalplaat. Deze plaat moet minstens 20 cm uitsteken buiten de rand van het 

toestel.  

Artikel 9§2 

Elektrische kookfornuizen met groot vermogen en gasfornuizen moeten duurzaam 

bevestigd en aangesloten worden. De temperatuur van de vloer waarop en de 

wand waartegen deze toestellen geplaatst zijn mag nooit boven de 50°C 

stijgen, zoniet moeten wanden en/of vloer beschermd worden door platen in 

onbrandbare of moeilijk warmtegeleidende materialen. 

Artikel 9§3 

In de onmiddellijke nabijheid van elk kooktoestel moet een poederblusser of 

blusdeken staan. 

DEEL II: BRANDVEILIGHEID 

Artikel 10 

Met het oog op het verwittigen van de hulpdiensten moet in elke inrichting 

een telefoon voorzien worden, geplaatst in de gang op het gelijkvoers in de 

onmiddellijke buurt van de voordeur. 

Artikel 11 

In de kamers mogen enkel papierbakjes voorkomen vervaardigd uit niet-

brandbare materialen. 

Artikel 12 

De wanden tussen de kamers onderling en tussen de kamers en de evacuatiewegen 

(deuren inbegrepen) moeten een brandweerstand van 1/2 uur bezitten.  

Artikel 13 

De steunmuren en verticale steunelementen moeten uit onbrandbare materialen 

vervaardigd zijn zodat zij minstens 2 uur weerstand bieden aan het vuur.  

Artikel 14 

Per verdieping dient buiten de normale uitgang minstens één vluchtweg 

aanwezig te zijn.  Als nooduitgang wordt aanvaard: een metalen noodladder aan 

de buitenzijde van het huis, een terras of afdak.  Deze nooduitgang moet voor 

alle bewoners van de verdieping bereikbaar zijn.  

Artikel 15 

Per verdieping moet minstens één gebruiksklare en niet vervallen 

poederblusser of muurhaspel voorhanden zijn op een gemakkelijke te bereiken 

plaats.  De afstand tussen elke woonruimte en de poederblusser of muurhaspel 

mag maximum 20 m bedragen. 

De blusmiddelen dienen  te voldoen aan NBN EN 3.1 t.e.m. 3.6 voor draagbare 

blusmiddelen en NBN EN 671-1 voor muurhaspels met constante watertoevoer. 

Artikel 16 

De trappen moeten minstens 80 cm breed zijn.  De wanden en vloeren van het 

trappenhuis moeten uit onbrandbare materialen bestaan.  De deuren die op het 

trappenhuis uitgeven evenals de beglaasde panelen moeten een brandweerstand 

hebben van 1/2 uur.  Deuren van gemeenschappelijke ruimten die op het 

trappenhuis uitgeven, moeten opengaan in de richting van de vluchtweg en 

automatisch sluiten (deurpomp of veer).  

Artikel 17 

Op ieder niveau van het trappenhuis dient een rookdetectie-installatie te 

zijn aangebracht.  



Artikel 18 

In geval van meer dan 3 bouwlagen (kelderverdieping niet meegerekend) moet in 

het hoogste gedeelte van het trappenhuis een automatisch rookluik zijn 

aangebracht. 

Artikel 19 

De trap die toegang geeft tot de kelderverdieping mag niet in het verlengde 

liggen van de rest van het trappenhuis tenzij die trap volledig afgesloten 

is.  

Artikel 20 

De trappen en gangen moeten over hun volledige breedte vrij blijven.  Er 

mogen geen hinderende voorwerpen geplaatst worden.  

Artikel 21 

Bij een inrichting vanaf 2 bouwlagen (kelderverdieping niet meegerekend): 

 moeten trappen, trappenhuis en gangen voorzien zijn van een autonome 

veiligheidsverlichting.  Deze moet, binnen de 30 seconden nadat de normale 

verlichting uitvalt, automatisch in werking treden en dit gedurende 1 uur;  

 zal de verhuurder een lijst met veiligheidsvoorschriften, te volgen in 

geval van brand of ongeval, opstellen en deze aanplakken op een voor alle 

bewoners toegankelijke plaats. 

Artikel 22 

Elke woonruimte moet een rechtstreekse toegang hebben en voorzien zijn van 

een slotvaste deur en een buitenraam dat vanuit de kamer kan geopend worden 

en waardoor evacuatie mogelijk is. 

De toegangen tot het gebouw moeten voorzien zijn van een slotvaste deur. 

Artikel 23 

In de kelderverdieping mag geen woonruimte ingericht zijn. 

Artikel 24 

In de kelderverdieping mag geen brandbaar materiaal of afval opgestapeld 

worden, tenzij dit gebeurt in een daartoe speciaal ingerichte ruimte, 

opgetrokken uit onbrandbare materialen (rf = 2u) en afgesloten met deuren die 

een brandweerstand hebben van 1 uur.  

Artikel 25 

In een inrichting van meer dan 3 bouwlagen (kelderverdieping niet 

meegerekend) moet in de onmiddellijke nabijheid van de toegangstrap een 

duidelijke schets van de kelderverdieping aangebracht zijn; daarop moeten de 

plaats van de lokalen met verhoogd brandrisico (stookplaats, gasmeter, e.d.), 

evenals de toegang zelf tot de kelderverdieping op een opvallende wijze 

aangeduid zijn. 

HOOFDSTUK III: CONFORMITEIT / SANCTIES 

Artikel 26 

Artikel 26§1 

De conformiteit van de kamerwoning en van elke kamer afzonderlijk met de in 

deze verordening gestelde normen, wordt vastgesteld in een vergunning aan te 

vragen bij de burgemeester.  Zonder deze vergunning mag niemand een 

kamerwoning terbeschikking stellen. 

Artikel 26§2 

Een afschrift van deze vergunning moet op een zichtbare plaats in de 

kamerwoning worden aangebracht.  

Artikel 26§3 

De verhuurder vraagt de vergunning aan bij de burgemeester van de gemeente 

waar de kamerwoning is gelegen, dit met aangetekend schrijven of tegen 



ontvangstbewijs. 

De aanvraag omvat: 

1. identificatiegegevens van de verhuurder; 
2. identificatiegegevens van de eigenaar en de houder van het zakelijk recht; 
3. een plan met aanduiding van het aantal kamers en van de gemeenschappelijke 

ruimtes; 

4. in voorkomend geval, vermelding van het aantal bewoners van de kamer(s) en 
van de kamerwoning. 

De verhuurder is verantwoordelijk voor de naleving en het voldoen aan de 

voorwaarden van onderhavige verordening.  Zo de verhuurder niet in het gebouw 

verblijft, dient hij in een gebouw met meer dan drie huurders een 

plaatselijke verantwoordelijke aan te duiden, die verplicht het gebouw 

bewoont.  Deze verantwoordelijke zal toezicht houden op de goede staat en het 

gebruik van het verhuurde goed.  De verhuurder blijft alleen aansprakelijk 

voor de naleving van de betreffende reglementen en verordeningen. 

De verhuurder voegt bij de aanvraag tevens een afschrift van het eventuele 

brandweerattest en de attesten van erkende keuringsdiensten voor de 

elektrische installaties en de gasinstallaties waarover hij beschikt. 

Elke woongelegenheid heeft een eigen blijvend nummer.  Deze nummering dient 

doorlopend te zijn en begint vanaf het cijfer 1 (zie ook artikel 3). 

Artikel 27 

De vergunning is geldig voor een periode van vijf jaar. 

Artikel 28 

De vergunning ontlast de aanvrager niet van zijn verplichtingen te voldoen 

aan andere terzake doende wetgeving en geldende reglementeringen.  Iedere 

huurder van een kamerwoning (die er zijn hoofdverblijf heeft) dient zich te 

laten inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister (zie a.o. op 

het houden van de bevolkings- en vreemdelingenregisters) 

Artikel 29 

De kamers en het gebouw dienen blijvend te beantwoorden aan de voorwaarden en 

vereisten die krachtens onderhavige verordening van toepassing zijn.  Geen 

uitbreiding of verbouwing kan noch mag gebeuren zonder voorafgaandelijk over 

een bouwvergunning te beschikken. 

Van die werken waarvoor geen bouwvergunning is vereist, dient de burgemeester 

onmiddellijk in kennis te worden gesteld teneinde controle mogelijk te maken 

op de overeenstemming van die werken met de bepalingen van onderhavige 

verordening. 

Artikel 30 

De vergunning, vervalt van rechtswege vanaf het ogenblik dat de kamerwoning 

ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard overeenkomstig het decreet op de 

heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting of artikel 135 van de 

Gemeentewet.  

Wanneer de kamerwoning of de kamers opnieuw te huur worden gesteld of 

verhuurd nadat de kamerwoning ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werd 

verklaard, moet de verhuurder een nieuwe vergunning aanvragen voor de 

kamerwoning en de kamers. 

Artikel 31 

De vergunning wordt ingetrokken in de volgende gevallen: 

1. als de kamerwoning of de kamer niet langer voldoet aan de veiligheids- en 
kwaliteitsnormen bedoeld in deze verordening en 

2. wanneer de kamer aan meer personen wordt verhuurd dan volgens de 
vergunning is toegelaten;  

Artikel 32 

De verhuurder/huurder mag zich niet verzetten tegen een controlebezoek aan 

zijn inrichtingen of kamer door de afgevaardigden van de politie, de 

brandweer of de technische dienst.  Zij zullen de nodige inlichtingen 



verstrekken om het bezoek in de beste omstandigheden te laten verlopen.  Dit 

bezoek zal uitsluitend plaats hebben in overleg met de verhuurder/huurder. 

Artikel 33 

Overeenkomstig artikel 133 tot en met 135 van de Gemeentewet neemt de 

burgemeester, met het oog op de naleving van de voormelde normen, alle 

noodzakelijke maatregelen.  

Ingeval deze maatregelen gepaard gaan met gedwongen uitdrijving neemt de 

burgemeester de nodige initiatieven met het oog op herhuisvesting van de 

betrokken bewoners.  

Artikel 34 - Strafbepalingen 

Overtredingen op de bepalingen van huidige verordening zullen worden bestraft 

met politiestraffen voor zover door wetten, algemene of provinciale 

verordeningen die in dit verband zouden bestaan, geen andere straffen 

voorzien zijn. 

Artikel 35 - Overgangsmaatregelen 

Inrichtingen die op het ogenblik van de inwerkingtreding niet voldoen aan de 

bepalingen van dit reglement, dienen onmiddellijk het initiatief te nemen de 

nodige aanpassingen door te voeren.  De aanpassingen moeten ten laatste 

voltooid zijn op 01 januari 2007.  Indien het onmogelijk is te voldoen aan 

één of meerdere vereisten van deze reglementering tegen 01 januari 2007 kan 

de burgemeester een in tijd beperkte afwijking toestaan.  De afwijkingen 

mogen geen betrekking hebben op punten die door andere wettelijke 

verbodsbepalingen geregeld worden en waarvoor eventueel een andersluidende 

ingangsdatum is opgelegd, die in zulk geval primeert. 

Artikel 36 

Onderhavige besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van 

de nieuwe gemeentewet. 

Artikel 37 

Deze verordening treedt in werking op de datum van bekrachtiging door de 

Vlaamse Regering. 

 


