
 

Kwaliteitsnormen 

De Vlaamse overheid legt aan woningen en kamers een aantal veiligheids-
, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen op. Deze normen staan in de 
Vlaamse Wooncode. 

Onderscheid woning - kamer 

Om te weten welke normen van toepassing zijn, wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen zelfstandige en niet-zelfstandige woningen of kamers op 
basis van drie basisfuncties: 
• bad- of douchefunctie 
• toiletfunctie 
• keukenfunctie 
Beschikt de woning zelf over deze drie basisfuncties, dan is er sprake van 
een zelfstandige woning. Dit betekent dat ook studio's als zelfstandige 
woningen worden beschouwd, aangezien zij beschikken over de drie 
basisfuncties. 
Als de woning voor een van de basisfuncties afhankelijk is van een 
gemeenschappelijke voorziening, is er sprake van een niet-zelfstandige 
woning of kamer. 

Kwaliteitsnormen 

De kwaliteitsnormen waaraan een woning of kamer moet voldoen 
omvatten onder meer volgende aspecten: 
• de stabiliteit van het dak, de buitenmuren, de dragende 

binnenmuren en de draagvloeren; 
• de technische installaties (elektriciteits-, gas- en/of stookolie-

installatie); 
• de toegankelijkheid van de woning of kamer; 
• de verluchting en (natuurlijke) verlichting; 
• de toestand van de ramen, deuren, trappen, vloeren en muren; 
• de bad-, keuken- en toiletfunctie; 
• de netto vloeroppervlakte van de woning of kamer; 
• de gemeenschappelijke voorzieningen bij kamers. 

De netto vloeroppervlakte 

Hoe wordt de netto vloeroppervlakte berekend? 
Om deze oppervlakte te meten, wordt er rekening gehouden met de netto 
vloeroppervlakte van de woonlokalen waar de plafondhoogte minimaal 
2,20 m is. Bij schuine plafonds wordt bijkomend de vloeroppervlakte 
meegerekend met een vrije hoogte van minimaal 1,80 m. 
De leefkamer, de keuken en de slaapkamers worden als woonlokalen 
beschouwd. 
Worden niet meegerekend in de netto vloeroppervlakte: 
• niet-woonlokalen zoals berging, garage, niet-ingerichte zolder en 

badkamer 



• woonlokalen die kleiner zijn dan 4 m² 
• woonlokalen waar het plafond nergens minimaal 2,20 m hoog is 
Netto vloeroppervlakte woningen 
Een zelfstandige woning moet over een netto vloeroppervlakte beschikken 
van minstens 18 m². 
Er is een uitzondering op de oppervlaktenorm voor studio's die al gebouwd 
of vergund waren op 1 februari 2008 en een netto vloeroppervlakte 
hebben tussen 15 en 18 m². De oppervlakte van de badkamer mag in dat 
geval bij de oppervlakte van de woonlokalen worden geteld, tot maximaal 
3 m². 
Netto vloeroppervlakte kamers 
Een kamer moet over een netto vloeroppervlakte beschikken van 
minstens 12 m². 
Op deze minimale vereiste oppervlakte zijn twee uitzonderingen: 
• als er in de kamer zelf (dus niet in een apart lokaal) een bad/douche 

of keuken aanwezig is, wordt er 3 m² per aanwezige functie bijgeteld. 
Voor een toilet in de kamer hoeft dit niet. Een kamer met bad/douche 
of keuken moet dus 15 m² zijn, een kamer met bad/douche én keuken 
moet 18 m² zijn. Dit geldt enkel bij bewoning door een niet-student. In 
geval van bewoning door een student volstaat steeds 12 m².  

• Er is een tijdelijke overgangsmaatregel voorzien met betrekking tot 
de oppervlaktenorm voor kamers. Een kamer mag kleiner dan 12 m² 
zijn (maar wel nog minimaal 8 m²) als ze voldoet aan volgende 
voorwaarden: 
o de kamer wordt verhuurd of te huur of ter beschikking gesteld 

met het oog op de huisvesting van één of meer studenten; 
o de kamer is gebouwd of gerealiseerd voor 1 september 1998; 
o er werd op basis van een aanvraag tot afgifte van een 

conformiteitsattest, die dateert van voor 1 september 2001, een 
eerste conformiteitsattest afgegeven dat zonder onderbreking 
verlengd werd en nooit is ingetrokken of vervallen is omwille van 
andere woningkwaliteitsproblemen (dan de kleine oppervlakte). 

Gemeenschappelijke ruimtes bij kamers 

Aangezien een kamer afhankelijk is van gemeenschappelijke 
voorzieningen, gelden hiervoor ook richtlijnen: 
Toilet 
• Er moet minstens 1 toilet zijn per 6 afhankelijke personen. 
Bad of douche 
• Er moet minstens 1 bad of douche zijn per 10 afhankelijke personen 
Gemeenschappelijke leef- of kookruimte 
  
Studentenkamers moeten steeds beschikken over een 
gemeenschappelijke ruimte. Bij kamers bewoond door niet-studenten 
moet dit enkel als in de kamers zelf geen keuken aanwezig is. 
  



Op deze gemeenschappelijke ruimte zijn ook een aantal voorwaarden van 
toepassing: 
• Deze ruimte moet een oppervlakte van minstens 1,5 m² per 

afhankelijke persoon hebben, met een minimum van 6 m². 
• Er is een minimale plafondhoogte van 2,20 m nodig. 

Bezettingsnorm 

De bezettingsnorm van een kamer of woning wordt berekend op basis van 
de netto vloeroppervlakte en het aantal woonlokalen. Bij kamers wordt 
ook rekening gehouden met de aanwezige gemeenschappelijke 
voorzieningen. 
 


