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• Oplossing zorgbehoevenden en precaire doelgroepen

• Oplossing meer kleine en betaalbare woningen 
(gezinsverdunning)

• Kernversterkend – vrijwaren open ruimte

• Grotere leefbaarheid

• Herbestemming van grotere panden (hoeves)

• Herbestemming van erfgoed 

Kansen van woningopsplitsing



woningopsplitsing tijdelijk wonen
zorgwonen

• Permanente opdeling
• 2 of meerdere huisnummers
• Individuele woning
• Vergunningsplichtig
• Eventueel verschillende eigenaars

• Tijdelijke opdeling
• 1 adres met tijdelijk 

busnummer
• 1 hoofdwoning met 

ondergeschikte wooneenheid
• Vrijgesteld 

vergunning/meldingsplichtig
• 1 eigenaar



Richtlijnen en aanstiplijst voor het 
opsplitsen van een woning in 
meerdere wooneenheden d.d. 
2011

= instrument bij kwalitatieve 
beoordeling van dossiers

= hulpmiddel bij advisering van 
aanvragers

= inspiratie voor opmaak 
gemeentelijke verordening

http://www.stebo.be/publicaties/

http://www.stebo.be/publicaties/


woningopsplitsing

Omgeving

Ruimtes en 
oppervlakte

normen

Licht & 
lucht

Private 
buitenruimte

Technische 
uitrusting

Toeganke-
lijkheid en 
veiligheid

Parkeren

Geluids-
isolatie

Opslaan 
huishoude-

lijk afval



Woningopsplitsing en omgeving

Op niveau van omgeving

• Invloed van gebouw op wijk
• Bestemmingszone
• Woningdichtheid
• BPA/RUP/verordeningen

Op niveau van straat

• Vergunningstoestand 
• Beschermd monument/stad- of dorpsgezicht
• Verkrot/onbewoonbaar
• Aansluiting op straatwand
• Hoogte, ritme, kleur en textuur
• Verticale/horizontale opsplitsing
• Mix woning typologieën

Bevraag je op 
de dienst RO 
van je 
gemeente!







Woningopsplitsing en 
woonkwaliteitsnormen

Aanwezigheid van :
• Inkomruimte
• Leefruimte+kookruimte
• Slaapruimte(n)
• Bergruimte
• Badkamer
• Toilet
• Buitenruimte
 Voldoen aan oppervlaktenormen tabel vmsw

Ruimtes en oppervlaktenormen



Woning 1 Woning 2



Rechtstreeks daglicht in leefruimte en slaapruimten
Keuken, toilet en badkamer voldoende verluchten

Woningopsplitsing 
en woonkwaliteitsnormen

Licht en lucht

Privaat buitenruimte
• Min. 6m² 
• Alle zijden breedte van min. 120cm

• Opletten met buitenruimte op verdieping (privacy)

• Nutsvoorzieningen met eigen teller en toegang tot teller
• Wc, wastafel, douche/bad
• Apart afgesloten lokaal

Technische uitrusting





Toegankelijkheid en veiligheid
• brandweeradvies
• rechtstreekse toegang via voor- of zijkant

Woningopsplitsing 
en woonkwaliteitsnormen

Parkeren 
• Afhankelijk van gemeente tot gemeente (gemeentelijke reglementen)
• In principe 1 parkeerplaats/wooneenheid 



Woningopsplitsing 
en woonkwaliteitsnormen

Geluidsisolatie
Alle raakvlakken in massief materiaal

Opslaan huishoudelijk afval
• Voldoende verluchte ruimte 1m²
• In of buiten gebouw, niet uitgeven op woonruimten
• Kan gemeenschappelijk



Woning 1

Woning 2



Financiële/fiscale tegemoetkomingen

- Premies Infrax voor isolatiewerken en 
totaalrenovatiebonus voor alle woningen

- Renovatiepremie tenzij:
o verhuurd aan het SVK
o 1 woning in eigendom

!Opgelet! Verhoging van KI bij het vermeerderen van 
wooneenheden



= het creëren van een kleinere woongelegenheid 
binnen een bestaande woning voor max. 2 oudere of 
hulpbehoevende personen

Wanneer voldaan aan al volgende voorwaarden:
• 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd 
• vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid 
• 1/3de bouwvolume volledige woning
• Eenzelfde eigenaar
• Huisvesten van 2 ouderen (>65 j) of 2 hulpbehoevende personen

Wat is zorgwonen?



• Altijd melden aan gemeente 

• Vrijgesteld van vergunning tenzij:
Bij constructieve werken  meldingsplichtig
Bij uitbreiding  vergunningsplichtig

• Ook beëindiging van zorgsituatie melden!

• Z-code in het bevolkingsregister 

Aandachtspunten zorgwonen



Financiële/fiscale tegemoetkomingen

• Geen specifieke premies voor een zorgwoning

• Wel renovatiepremie en infraxpremies bij isolatie- en 
renovatiewerken

• Aanpassingspremie voor 65-plussers



Mobiele (zorg)units

- Tijdelijke en verplaatsbare units in de tuin

- Valt niet onder zorgwonen

- Geen regelgeving RO

- Geval per geval te beoordelen adhv aanvraag 

stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente

- Kwaliteit van de unit

- Geen Z-code



Wat is tijdelijk wonen?

Wanneer voldaan aan al volgende voorwaarden:
- één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
- vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
- 1/3de bouwvolume volledige woning
- Huisvesten van: 

a) hetzij asielzoekers en vluchtelingen 
b)  hetzij burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden 

door onvoorziene omstandigheden;
- Van tijdelijke aard, max drie jaar per goed
- Zelfde eigenaar(s)

Waarom? Vluchtelingencrisis, noodopvang gezinnen met 
meerdere kinderen, 
burgers wiens woning onbewoonbaar is geworden door 
onvoorziene omstandigheden
 Opvang bij particuliere gezinnen 



• Meldingsplichtig

• Ook het beëindigen van tijdelijk 
wonen melden!

• Aparte code in het 
bevolkingsregister? 

Aandachtspunten tijdelijk wonen 




