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Tien sleutelcijfers over studenten(woningen) in Brussel 

1 Hoeveel studenten zijn er in Brussel? 86.626 in 2011.

Brussel is een bruisende stad, die studenten aantrekt uit de stad en omgeving zelf, maar ook van over 
heel het land en ver daarbuiten. Studenten brengen leven in/mee naar de stad, dragen bij tot haar 
economie en haar cultuur. In Brussel vormen studenten samen met de vele gezinnen, bedrijven, instel-
lingen, verenigingen, … deel van een levendige stedelijke cultuur. Vandaag wordt het aantal studenten in 
Brussel geschat op zowat 100.000.

2 Wat is de gemiddelde huurprijs voor een studentenwoning? €466 – €570.

Voor een eenvoudige studentenkamer ligt het bedrag lager, want natuurlijk wordt voor minder ‘luxe’ of 
‘comfort’ (bijvoorbeeld een eigen douche) ook minder betaald. Studenten zijn zeer prijsbewust als het op 
de huurprijs aankomt; het is voor hen een van de doorslaggevende redenen om een woning al dan niet 
te huren. De huurprijzen in Brussel liggen over het algemeen hoger dan in andere studentensteden in 
België,	zoals	bijvoorbeeld	Leuven.	Een	belangrijke	reden	is	dat	in	Brussel	de	woningmarkt	druk	bezet	is.	
De bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op verschillende enquêtes, waar je meer over kan lezen 
in het eerste hoofdstuk. In hoofdstuk 6 krijg je dan weer te lezen waarmee je rekening moet houden wat 
betreft de huurprijs.

3 Hoe groot moet een studentenkamer (zeker) zijn? Ca. 8 tot 22 m².

Studentenkamers moeten (minstens) tussen ongeveer 8m² (voor een kamer) en 22m² (voor een studio) 
groot zijn, afhankelijk van de regels waaraan ze moeten beantwoorden. Om te weten wat voor jouw wo-
ning van toepassing is, kan je terecht bij de voorschriften die beschreven staan in hoofdstuk 2. 

4 Hoeveel (Brusselse) (universiteit)studenten wonen niet bij hun ouders? Ca. 60%.

Op de woningmarkt is er nog vraag naar studentenwoningen. Naar schatting 60% van de Brusselse 
(universiteit)studenten verblijft ‘op kot’. Zowat 12.000 studentenwoningen zijn door hoger onderwijsinstel-
lingen gekend. Toch blijft de vraag groot. 

5 Aan welke voorschriften moet een studentenwoning voldoen? Negen normen.

Studentenwoningen (en dus ook studentenkamers) in Brussel moeten beantwoorden aan de woning-
voorschriften. In Brussel zijn minimumregels opgenomen in de Brusselse Huisvestingscode. Voor be-
paalde	vergunningen	is	er	ook	de	Gewestelijke	Stedenbouwkundige	Verordening.	Er	bestaan	regels	over	
aspecten zoals de minimum-oppervlakte van een studentenkamer, het voorzien van elektriciteit, gas en 
water, het sanitair, de keuken en de verwarming, vochtigheid, verlichting en verluchting en ook over de 
algemene stabiliteit van het gebouw. 

6 Hoe lang loopt een huurcontract? 12 weken–12 maanden.

Studenten maken vaak gebruik van een contract van 10 maanden of 12 maanden wanneer ze een 
woning	huren.	Er	is	echter	ook	een	aanzienlijke	groep	studenten	die	verblijven	van	kortere	duur	zoeken.	
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Zo zijn er de internationale studenten die soms slechts voor een aantal weken, een semester (12 weken) 
of	een	half	jaar	(24	weken)	in	Brussel	verblijven.	Er	zijn	ook	studenten	uit	België	die	zelf	voor	een	korte	
periode naar het buitenland gaan, en in die periode geen kamer in Brussel willen betalen. Ook stages bij 
bedrijven en instellingen in Brussel trekken studenten aan die zoeken naar verblijven van korte duur. Je 
moet als verhuurder dus goede afspraken maken in verband met het huurcontract.

7 Wat zoeken studenten in een woning? Zes voorkeuren.

Studenten hebben een lijstje met criteria waaraan een woning voor hen zou moeten voldoen. Acht voor-
keuren spelen een belangrijke tot grote rol in hun zoektocht. Ontdek ze in hoofdstuk 1. 

8	 Welke	financiële	lusten	en	lasten?	Vier	premies	en	zes	belastingen.

Investeren in je woning wordt gesteund door de overheid in de vorm van premies. Je kan op het vlak van 
energie, renovatie en isolatie aanvragen indienen bij de gewestelijke en gemeentelijke overheden. Pre-
mies worden berekend op basis van je inkomen en je situatie als eigenaar-inwoner of eigenaar-verhuur-
der. In het meest ideale scenario kon je zo in 2014 per woning tot €238.000 ontvangen. Kijk dus zeker in 
hoofdstuk 4 hoe je deze premies kan aanvragen.

Je moet natuurlijk ook een bijdrage aan de belastingen doen. Het verhuren van een woning brengt een 
aantal	specifieke	belastingen	met	zich	mee,	zoals:	de	onroerende	voorheffing,	op	de	huurinkomsten,	op	
(gemeubeld) verblijf, op verwaarloosde of onbewoonde gebouwen, op (langdurende) verbouwingen. De 
belasting op 'tweede verblijf' is dan weer door de student zelf te betalen.

9 Waar moet je contract zeker rekening mee houden? Tien clausules.

Het is natuurlijk belangrijk om goede afspraken te maken als je kamers wil verhuren en het huurcon-
tract	is	daarbij	van	cruciaal	belang.	Een	goed	contract	houdt	zeker	rekening	met	een	aantal	belangrijke	
elementen: het type verblijf (hoofdverblijf of niet), schriftelijk opgesteld (en dus niet louter mondeling), de 
huurprijs en eventuele kosten, verplichtingen van de verhuurder, verplichtingen van de huurder, duur en 
het eventueel voortijdig beëindigen van het contract, verplichte plaatsbeschrijving, verplichte registratie, 
de huurwaarborg en mogelijke aanvullende afspraken (zo kan je bijvoorbeeld ook een huishoudelijk re-
glement afspreken). In dit compendium vind je terug aan welke voorwaarden een contract moet voldoen 
en waar je terecht kan voor informatie.

10 Waar kan je terecht met je vragen? Twintig adressen.

Je staat als verhuurder niet alleen als je vragen hebt; er zijn tal van instellingen waar je meer informatie 
en	praktische	tips	kunt	krijgen.	Er	is	natuurlijk	Br(ik,	maar	ook	de	Stadswinkel/Centre	Urbain,	Leefmilieu	
Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of je gemeentebestuur beschikken over veel relevante 
gegevens. Je zal in de verschillende onderdelen in deze bundel regelmatig verwijzingen te zien krijgen 
naar websites of brochures waar je meer gedetailleerd informatie kan terug vinden. Op het einde van deze 
bundel zetten we de belangrijkste adressen nog eens op een rijtje, zodat je ze zeker snel kan terug vinden.
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1 Brussel, de grootste studentenstad van het land

Het valt misschien niet op, maar toch is het zo. Brussel is de grootste studentenstad van België. Zo-
wat 50 universiteiten, hogescholen en kunsthogescholen (51 in 2012 om precies te zijn) hebben er een 
campus of afdeling en meer dan 86.600 studenten stonden er ingeschreven in 2011 (hun aantal wordt 
tegenwoordig op 100.000 geschat). Ondanks deze omvangrijke aanwezigheid is dit ‘studentenkarakter’ 
van de stad niet onmiddellijk zichtbaar. Studenten leven hier immers in een grootstad met vele stedelijke 
functies. In Brussel vind je ongeveer één student per 14 inwoners, waar dit in Leuven één op 2,5 en in 
Gent één op 4 bedraagt. 

  Meer weten over het hoger onderwijs in Brussel? Kijk hier voor een overzicht van 
de belangrijkste kenmerken.

Die ‘Brusselse’ studenten komen overigens grotendeels uit de nabije omgeving, namelijk uit de 19 
Brusselse gemeenten zelf (37%) of uit Vlaams- en Waals Brabant (samen 27%). Iets meer dan een der-
de komt uit de rest van België of uit het buitenland. Tegelijk valt een grote mate van internationalisering 
op: 23% van de studenten in Brussel (cijfer voor 2011) heeft niet de Belgische nationaliteit. Het meren-
deel zijn zogenaamde local foreigners: jonge Brusselaars die zelf of via hun familie een migratie-achter-
grond hebben. Daarnaast komen jaarlijks enkele duizenden studenten uit het buitenland naar Brussel 
om er te studeren. Die uiteenlopende achtergronden zijn belangrijk, want ze bepalen mee de keuze voor 
een studentenwoning. 

Bijna 40 procent van de universiteitsstudenten kiest ervoor om bij hun ouders te blijven wonen, vaak 
omwille	van	financiële	redenen.	Dit	betekent	dat	ongeveer	60%	van	de	universiteitsstudenten	wel	op	
zoek gaat naar een studentenwoning of een eigen woning huurt of eventueel koopt. Naarmate studenten 
ouder worden, stellen ze zich ook onafhankelijker op. Bijna 50% van de (universiteit)studenten in de eer-
ste jaren van hun opleiding leven zelfstandig (dus niet bij hun ouders). In de masteropleiding stijgt dat tot 
70–80% van de studenten. De huurprijs (en algemene kost voor zelfstandig leven) is dus een belangrijke 
factor in de keuze van studenten om ‘op kot’ te gaan (zie verder).

Studentenwoningen omvatten heel wat meer dan een ‘kot’. In totaal zijn er in Brussel 10.000 à 12.000 
studentenwoningen die door de hoger onderwijsinstellingen gekend zijn. Bijna 30% daarvan wordt voor-
zien door de hoger onderwijsinstellingen zelf. Dat betekent dat het overgrote deel van de studenten die 
niet bij hun ouders wonen, door privé eigenaars gehuisvest wordt. Ongeveer de helft van de studenten 
zit op wat als een ‘kot’ omschreven kan worden: een kamer op een universitaire residentie, een individu-
ele studio of een kamer bij een particulier. Daarnaast blijken veel studenten te kiezen voor co-location: 
een appartement of (delen van) een huis huren met andere studenten. De belangrijkste redenen waarom 
ze kiezen voor ‘medehuur’ is het budget (de kostprijs ligt lager), de prijs-kwaliteitsverhouding (je krijgt 
meer comfort voor een bepaalde prijs), de kans om met vrienden samen te wonen en het sociaal contact 
(OBS, 81). Deze vorm van wonen zit onder studenten in de lift. 

1.1 Wat zoeken studenten in een studentenwoning?

Uiteraard hebben studenten bepaalde voorkeuren waar het gaat om hun studentenwoning. Zes criteria 
waar je als (particuliere) verhuurder zeker rekening mee moet houden: de locatie van de woning, de na-
bijheid van openbaar vervoer, de huurprijs, de duur van het huurcontract, het comfort van de woning en 
de zoekstrategieën van studenten (Bron: ADT-ATO). 

http://brusselsstudies.be/medias/publications/BruS76NL.pdf
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1.1.1 Studenten wonen verspreid over de stad, met grote zwaartepunten

Studenten kiezen vooral een woning dichtbij de plaats waar ze les volgen. De universiteiten bieden zelf 
een hele reeks van studentenwoningen aan, vaak in de onmiddellijke nabijheid van hun campussen. 
Voor de private woningen die gepromoot worden door de universiteiten en hogescholen vallen ook een 
aantal concentraties op. De meeste studentenwoningen die door Franstalige instellingen gepromoot wor-
den, liggen in het zuidoostelijk kwadrant; daar zijn ook woningen gepromoot door de Nederlandstalige 
instellingen aanwezig, maar deze zijn verder ook sterk aanwezig in het noordwestelijk kwadrant en het 
centrum. Tegelijk tonen de onderstaande twee kaarten dat in alle Brusselse gemeenten wel studenten-
woningen voorkomen. 

Locatie van koten gepromoot door ULB, USL-B en UCL (links) en Br(ik, VUB & EHB (rechts). (Bron: BSI)

1.1.2 De essentiële rol van het openbaar vervoer

Studenten zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer om zich te verplaatsen en het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat meer dan 95% onder hen aangeeft dat bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
voor hen belangrijk of heel belangrijk is. Onontbeerlijk dus om hiermee rekening te houden.

1.1.3  De huurprijs voor studenten

De gemiddelde huurprijs voor een studentenwoning in Brussel ligt tussen €466 (volgens een ADT–en-
quête,	specifiek	voor	de	universiteitsstudenten)	en	€570	(volgens	het	Observatiecentrum	Huurprijzen).	
De huurprijzen voor een studentenkamer in Brussel liggen hoger dan in bijvoorbeeld Leuven (tussen 
€300 en €450), maar Brussel is dan ook een internationale stad met veel stedelijke functies en een druk 
bezette woningmarkt. 

Klik hier voor meer informatie over de huurprijzen in Brussel.

Uiteraard	varieert	de	huurprijs	sterk	naargelang	het	type	kamer	of	woning	dat	wordt	verhuurd.	Een	gewo-
ne kamer zonder veel privécomfort heeft een lagere huurprijs dan een kamer met veel meer comfort of 
een	studio.	Enkele	richtprijzen	(op	basis	van	de	enquête	door	het	ADT):	

—  een kamer bij een particulier: 58% van de studenten betaalt daarvoor maandelijks tussen 
€300 en €399;

— een studio: 67% van de studenten betaalt maandelijks tussen €300 en €500;

http://www.slrb.irisnet.be/documentatie/observatoire-regional-du-logement/observatiecentrum-van-de-huurprijzen-2013/at_download/file
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 —  individueel appartement of (deel van) een huis: 39% van de studenten betaalt er  
maandelijks tussen €500 en €700 voor. 

 
Het belang van een aantrekkelijke huurprijs is niet te onderschatten. Studenten zijn een budget-gerichte 
groep, die gevoelig is voor prijsverschillen. Je kan dan ook best eens de huurprijzen uit jouw buurt en 
voor Brussel in het algemeen bekijken en op basis daarvan je eigen inschatting maken. 

 1.1.4	 Van	12	weken	tot	12	maanden:	de	duur	(‘looptijd’)	van	het	huurcontract

In de praktijk worden huurcontracten vaak afgesloten met een looptijd van 10 maanden of 12 maanden 
(in dat laatste geval blijven de studenten ook in de voor hen doorgaans minder drukke zomermaanden 
gebruik maken van de woning). Tegelijk hebben sommige studenten niet altijd nood aan jaarcontracten: 
ze zijn dan op zoek naar huurcontracten van kortere duur. Zeker internationale studenten zullen vaak 
maar voor korte tijd in Brussel aanwezig zijn. Denk hierbij aan contracten van 12, 24 of 36 weken. Sommi-
ge contracten laten ook ‘onderverhuur’ toe, waarbij studenten hun woning doorverhuren aan een andere 
student. Bij onderverhuur is het belangrijk om goede afspraken te maken (zie hoofdstuk 4). Maak gebruik 
van de standaardcontracten, zoals het Br(ik-contract, om goede en duidelijke afspraken te maken. 

  Weetje: een student verblijft gemiddeld 1 jaar en 9 maanden in zijn/haar 
 studentenwoning (Bron: Observatiecentrum van de Huurprijzen).

 1.1.5 Het comfort van de woning: internet, geluid(isolatie) en ingerichte keuken 
  als minimum

Elke	te	verhuren	(studenten)woning	dient	een	bepaald	minimumcomfort	te	garanderen.	Verder	in	deze	
brochure vind je een aantal nuttige tips. Maar het minimumcomfort, zoals bijvoorbeeld voldoende opper-
vlakte en natuurlijk licht, is zeker niet alles. Studenten hechten ook grote waarde aan telecom-voorzie-
ningen (en dan vooral toegang tot het internet). Ook een ingerichte keuken is voor hen onontbeerlijk. Als 
studenten problemen met hun kamer bij particulieren melden, dan gaat het vaak om de (ontbrekende 
of gebrekkige) internetverbinding, de kwaliteit van het interieur (plafonds, muren, vloer), vochtproble-
men, problemen met het sanitair en gebrekkige geluidsisolatie. Doorloop zeker de bouwvoorschriften en 
-voorzieningen in deze brochure. Je vindt er ook een paar goede tips om een goede internetaansluiting 
te voorzien voor je huurders. 

 1.1.6 Hoe vinden studenten een woning?

Ook	handig	om	te	weten:	hoe	zoeken	studenten	een	woning?	Elke	informatiebron	biedt	voordelen	en	
nadelen. Twee op drie studenten maakt gebruik van de databanken en/of websites van de universiteit 
of	hogeschool	zelf	of	van	een	specifieke	website	(via	Br(ik	of	via	immobiliënkantoren)	om	huisvesting	te	
vinden. Br(ik, maar ook de hoger onderwijsinstellingen zelf, nemen ook studentenwoningen van parti-
culieren in hun aanbod op, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Waar het gaat om studen-
tenwoningen verhuurd door particulieren, gebruiken studenten vaak mond-tot-mondreclame en sociale 
media (Facebook, Twitter, blogs) om zich te informeren. Buitenlandse studenten maken dan weer vooral 
gebruik van gespecialiseerde vastgoedkantoren en sociale media. 

http://www.bghm.irisnet.be/documentatie/observatoire-regional-du-logement?set_language=nl
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 1.1.7 Alles op een rijtje

Wat	vinden	studenten	belangrijke	onderdelen	van	een	studentenwoning?	In	de	enquête	van	ADT	werd	
dit gevraagd aan universiteitsstudenten en de resultaten werden samengevat in een overzichtelijke ta-
bel.	Ontdek	ze	zelf	in	de	onderstaande	grafiek.
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2 Woningvoorschriften

2.1 Bouwen, verbouwen en vertimmeren: wat mag je, wat moet je?

Voor studentenkamers van private eigenaars bestaat er in Brussel geen aparte regelgeving. De stu-
dentenkamer wordt beschouwd als een gewone woning en moet dus conform de algemeen geldende 
regels zijn. De algemene woningvoorschriften zijn dus ook van toepassing voor studentenkamers en 
-woningen. Om kamers te verhuren, moet je als eigenaar tegemoet komen aan bepaalde voorschriften. 
In Brussel gaat het dan vooral om de Gewestelijke Brusselse Huisvestingscode (BHC), de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV) en eventuele gemeentelijke stedenbouwkundige verordenin-
gen (Gem.S.V.). Ze zijn elk van toepassing op verschillende situaties. Bovendien hebben ze in bepaalde 
gevallen eigen minimumnormen. Naar welk kader met welke regels je precies moet kijken, dat hangt af 
van de aard van je woning. De tabel hieronder geeft een overzicht:

Situatie van je woning Welk wettelijk kader is van toepassing? Ga naar
Je gebouw is reeds vergund 
als een gebouw met meerdere 
woningen

Brusselse Huisvestingscode (BHC) 2.1.1

Een	bestaande	eengezinswoning	
die je geheel of gedeeltelijk wil 
verhuren

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
(in aanvulling op de BHC)

2.1.2

Een	nieuwe	woning	die	je	geheel	
of gedeeltelijk wil verhuren

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV)
(in aanvulling op de BHC)

2.1.2

Voor de private verhuurder zorgt deze regelgeving mogelijk voor wat onduidelijkheid. Wat is belangrijk 
om	te	weten?	Enkel	als	je	al	over	een	(bestaande)	woning	beschikt	die	een	vergunning	heeft	voor	meer-
dere wooneenheden is de Brusselse Huisvestingscode van toepassing. Wil je ‘nieuwe’ kamers creëren, 
door je bestaande woning (deels) om te vormen tot een pand met studentenwoningen of door een nieu-
we woning te bouwen, dan dien je een stedenbouwkundige aanvraag in te dienen. Met andere woorden, 
vooraleer je een bestaande eengezinswoning kan verhuren (aan studenten of anderen), moet deze eerst 
omgevormd worden tot een woning met meerdere wooneenheden. Daarvoor moet je een stedenbouw-
kundige vergunning aanvragen, zelfs als de kamer(s) niet verbouwd wordt(en). Bovendien zijn er vaak 
enkele aanpassingen nodig om een gezinswoning geschikt te maken voor verhuur en ook daarvoor heb 
je vaak een stedenbouwkundige vergunning nodig. 

 	Tip:	Neem	contact	op	met	de	dienst	Stedenbouw	van	jouw	gemeente	om	de	specifieke	
regels voor je eigen situatie te kennen. Kijk daarvoor op deze website, ook voor de alge-
mene spelregels en voorschriften.

 
 2.1.1 Wat je moet weten over de Brusselse Huisvestingscode

De Brusselse Huisvestingscode (de ‘Code’) werd ingevoerd in 2003 (en is na 10 jaar herzien in 2013) 
om de vaak ondermaatse kwaliteit van woningen op de Brusselse huurmarkt te verbeteren. Vandaar dat 
het recht op behoorlijke huisvesting centraal staat in de Code.

	 	Het	recht	op	huisvesting:	‘Iedereen	heeft	recht	op	een	behoorlijke	woning.	Hiertoe	dient	
de terbeschikkingstelling te worden bevorderd van een woning die in overeenstemming 
is met de kwaliteitsregels (veiligheid, gezondheid en uitrusting), betaalbaar is, woonze-
kerheid biedt, aangepast is aan een handicap, een gezond binnenklimaat heeft, over een 

http://stedenbouw.irisnet.be/links-navigatie/de-vergunningverlenende-overheden/de-gemeente
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goede energieprestatie beschikt, aangesloten is op collectieve uitrustingen en in de buurt 
ligt van andere voorzieningen van algemeen belang (zoals met name scholen, crèches, 
culturele centra, handelszaken en recreatiedomeinen). Het komt de overheid toe om met 
name te zorgen voor de omstandigheden die noodzakelijk zijn om dit fundamentele recht 
te	verwezenlijken.’

De Code gaat over de kwaliteit van elke woning die verhuurd wordt. De verplichtingen die de Code 
vermeldt, gaan over veiligheid, gezondheid en de voorzieningen in de woning. De controle op deze 
verplichtingen wordt uitgevoerd door de Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Over-
heidsdienst Brussel. Als uit controle blijkt dat de regels niet worden nageleefd, kan er een verbod worden 
opgelegd om de woning nog verder te huur aan te bieden, te verhuren of te laten bewonen. Ook kan 
deze dienst een boete opleggen van €2.000 tot €25.000 per verhuurde woning. 

In een aantal besluiten zijn de principes van de Code uitgewerkt in een verzameling van concrete regels, 
waarvan je een overzicht vindt in enkele tabellen in bijlage: 

 — Minimale oppervlakte, hoogte van de vertrekken en toegankelijkheid.
 — Stabiliteit van het gebouw, de elektriciteit, het gas, de verwarming en de riolering
 — Vochtigheid, parasieten, verlichting en verluchting.
 —  Koud water (drinkwater), (sanitair) warm water, de sanitaire installaties, de elektrische  

installatie, de verwarming en de kooktoestellen.
 — Plaatsing rookdetector1

 2.1.2	 Wat	je	moeten	weten	over	de	Stedenbouwkundige	Verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn een verzameling van voorschriften die je moet volgen voor zo-
wel nieuwe gebouwen als voor wijzigingen aan bestaande woningen. Je zal bijna altijd een stedenbouw-
kundige vergunning moeten aanvragen als je (studenten)kamers wilt verhuren, zowel bij nieuwbouw als 
bij het verhuren van kamers in reeds bestaande gebouwen. In Brussel vaardigt het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest algemene stedenbouwkundige normen uit, die eventueel kunnen worden aangevuld door 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. 

Je moet een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor: 

1	 Een	nieuwbouw
2	 Een	bestaand	gebouw,	indien	het	gaat	om:
	 A	 Een	uitbreiding	of	nieuwe	verdieping
 B Wijziging van het aantal woningen. 
 C Wijziging van de bestemming van de woningen of van hun verdeling.
 D Wijziging van de bewoonbaarheid van de woning.

Als je bijvoorbeeld van een eengezinswoning gaat naar een gebouw met meerdere studentenkamers, 
verander je de bestaande toestand van de woning van een eengezinswoning naar een collectieve wo-
ning. Zelfs als je geen verbouwingen aan de kamer doet, zal je dus toch een vergunning moeten aanvra-
gen. Als je niet beschikt over de juiste vergunning, kan je boetes opgelegd krijgen.

1 De verplichting voor het plaatsen van een rookdetector staat strikt genomen niet in de Huisvestingscode, maar in een aanvul-
lend Koninklijk Besluit. We hebben ze voor de duidelijkheid hier in het lijstje opgenomen.
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Studentenkamers zijn bovendien niet als een aparte categorie opgenomen. Ze moeten dus beantwoor-
den aan de normen van de ‘gewone’ verhuur. Daarmee wil men vermijden dat er woningen gebouwd 
worden die enkel geschikt zijn voor studenten en niet meer omgevormd zouden kunnen worden naar 
‘gewone’ gezinswoningen. Studentenkamers die eigendom zijn van publiekrechtelijke rechtspersonen 
of rechtspersonen van openbaar nut (bijvoorbeeld universiteiten) zijn wel apart erkend en hebben hun 
eigen te volgen voorschriften. Voor private verhuurders geldt dat bepaalde afwijkingen van de voorschrif-
ten van de stedenbouwkundige verordeningen mogelijk zijn, maar ze moeten steeds worden voorgelegd. 
Je kan een concrete aanvraag indienen bij de dienst Stedenbouw van jouw gemeente, waar je ook even-
tuele uitzonderingen kunt bespreken.

De	Gewestelijke	Stedenbouwkundige	Verordening staat boven elke gemeentelijke stedenbouwkundi-
ge verordening. Je kan de volledige GSV hier vinden. Het belangrijkste deel voor je vergunning als ver-
huurder van studentenkamers vind je terug in deel 2, over de bewoonbaarheidsnormen voor woningen: 
oppervlakte en volumes, comfort en hygiëne, voorzieningen en verplichte dienstlokalen.

Gemeenten	kunnen	de	GSV	aanvullen	met	eigen	Gemeentelijke	Verordeningen	(Gem.S.V.), wat 
betekent dat ze de reeds bestaande basisvoorschriften van de GSV kunnen aanvullen, maar ook dat ze 
een aantal voorschriften (kunnen) opleggen die nog niet voorzien zijn in de GSV. Ze kunnen ook bepaal-
de bijkomende kosten invoeren. De website stedenbouw.irisnet.be biedt een overzicht van gemeentelijke 
verordeningen die online staan. Om zeker te weten of je gemeente een eigen stedenbouwkundige veror-
dening heeft uitgevaardigd, kan je best contact opnemen met de Dienst Stedenbouw van je gemeente. 
Gemeenten hebben bovendien elk hun voorkeur wat betreft studentenwoningen. Zo vaardigde de stad 
Brussel in 2012 een reeks ‘aanbevelingen’ uit waaraan studentenwoningen zouden moeten beant-
woorden (deze zijn verkrijgbaar bij de gemeente). Gemeenten die geen Gem.S.V. uitvaardigen kunnen 
wel degelijk nog voorkeuren hebben over waar ze graag studentenwoningen zien verschijnen en waar 
minder. Ook hier geldt de regel dat je altijd contact moet opnemen met de dienst Stedenbouw van jouw 
gemeente, en je plannen met hen bespreekt. 

Overtredingen op stedenbouwkundige voorschriften kunnen in Brussel door het Gewest en de 
gemeente bestraft worden. Zij zijn bevoegd om een strafmaatregel op te leggen of om een administra-
tieve boete op te leggen. Het is dus niet zo dat een overtreding automatisch tot een strafmaatregel leidt, 
ook een boete is mogelijk. De gemeente of het Gewest zullen desgevallend ook vragen om de situatie 
in orde te brengen volgens de regels, door het gebouw in haar oorspronkelijke staat te brengen (voor de 
wijzigingen die in overtreding zijn) of om alsnog de juiste vergunning aan te vragen. 

stedenbouw.irisnet.be
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 2.1.3 Samenvattende tabel van de belangrijkste Gewestelijke regels:*

Domein Brusselse Huisvestingscode Gewestelijke	Stedenbouwkundige	Ver-
ordeningen

Minimale 
oppervlakte & 
hoogte van de 
kamers

Enkel	hier	spreekt	de	BHC	over	'studenten-
kamers', voor 1 of 2 personen.
1 persoon: 12m²
2 personen: 18 m²
3 personen: 33 m²
4 personen: 37 m²
5 personen: 46 m²
vanaf 6: +12 m²
→	70%	oppervlakte	=	“bewoonbare	lokalen”

Kamer minstens 2,30 m hoog

Collectieve woning**: gemeenschappelijke 
ruimten worden meegeteld pro rata het aantal 
inwoners.

Woning:
Hoofdvertrek: 20m²
Keuken: 8 m²
Grootste Slaapkamer: 14 m²
Andere Slaapkamers: 9 m²

Studio: 22 m²

Kamer minstens 2,50 m hoog

Elektriciteit & 
gas

Installatie mag geen enkel risico inhouden bij 
een normaal gebruik

Minstens een normale voeding

Toegang tot de tellers is gewaarborgd.
Minstens één lichtschakelaar en stopcontact per kamer.

Vochtigheid,	
parasieten, 
velichting en 
verluchting

Geen permanente vochtigheid aanwezig. 
Voldoende natuurlijke lichtinval.
Elke	kamer	heeft	een	basis-verluchting.

Natuurlijke verlichting voor alle bewoonbare 
lokalen, behalve de keuken. Natuurlijke of 
mechanische ventilatie moet voorzien zijn 
voor keukens, bad- of douchekamers, toiletten 
en lokalen voor opslag van het huishoudelijk 
afval. Iedere woning minstens één raam met 
rechtstreeks uitzicht naar buiten.

Water Een	eigen	of	collectief** tappunt voor drinkwater en warm water.
Collectieve tappunten moeten ook permanent toegankelijk zijn.

Sanitair Bad of douche binnenin, voor woningen >28m² 
Collectieve woning**: een WC per maximum 
zes personen.

Bad of douche: 1 per woning
WC: 1 per woning (niet buiten de woning), 
en kan niet rechtstreeks uitgeven op salon, 
eetkamer of keuken

Verwarming 'Toereikende temperatuur' moet mogelijk zijn.
Goed onderhouden (verplichte controle - 2.5.2.A)

Keuken 'Goed werkend' huishoudtoestel
Collectieve woning**: permanent toegankelijk

Gootsteen met water
Aansluiting voor 3 elektrische toestellen en 
een hoofdkooktoestel.
Natuurlijke of mechanische ventilatie

Rookdetector Verplichte plaatsing van een rookdetector
Zie plaatsingsschema in bijlage

Stabiliteit van 
het gebouw

Veilig gebruik waarborgen. Beoordeeld op basis van: de funderingen; het metselwerk; de 
dragende structuren, zoals balken, kolommen en dakgebinten; de daken en aanhorigheden; de 
vloeren, met inbegrip van balkons en terrassen; de trappen; de schouwen; binnen- en buiten-
schrijnwerk evenals de eventuele glazen gedeelten ervan.

*	De	volledige	lijsten	kan	je	in	bijlage	lezen.	Eventuele	bijkomende	gemeentelijke	voorschriften	kan	je	steeds	navragen	bij	de	
Dienst Stedenbouw van je gemeente.
** Collectieve woning : de woning die bestemd is voor de gelijktijdige huisvesting van meerdere ‘gezinnen’ (in dit geval student-
en) die er elk over één of meerdere exclusief door hen gebruikte privéruimten en over gemeenschappelijke ruimten beschikken.
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2.2 Andere verplichtingen

 2.2.1	 Certificaat	Energieprestatie	van	Gebouwen	(EPB)

Als je eigenaar bent van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west	ben	je	sinds	2011	verplicht	om	een	energiecertificaat	(EPB)	aan	te	
vragen.	Dit	is	het	gevolg	van	een	Europese	Richtlijn,	met	als	doel	de	CO2	
uitstoot	van	gebouwen	te	verminderen.	Het	EPB-certificaat	dient	om	kan-
didaat-huurders op de hoogte te stellen van de energieprestatie van het 
gebouw dat ze willen huren. 

Een	EPB	drukt	die	energieprestatie	uit	in	een	schaal	van	A	(energiezui-
nig) tot G (energieverspillend). Je woning zal dus een score tussen A en G 
toegekend krijgen, waarbij jij er bovendien voor moet zorgen dat die duide-
lijk herkenbaar meegedeeld wordt in alle reclame (in advertenties, op het 
internet,	op	affiches,	in	vitrines,	…).	Hier	zie	je	enkele	voorbeelden	over	hoe	
je	dit	kan	doen.	Als	de	kandidaat-huurder	er	om	vraagt,	moet	je	je	EPB	ook	
kunnen bezorgen. 

Hoe	bekom	je	een	EPB-certificaat?	Neem	contact	op	met	een	certificateur	die	erkend	is	door	Leefmilieu	
Brussel.	Die	brengt	vervolgens	een	bezoek	aan	de	woning	en	bezorgt	je	binnen	10	dagen	het	EPB-cer-
tificaat.	Om	deze	aanvraag	voor	te	bereiden,	neem	je	best	contact	op	met	de	Dienst	Leefmilieu	(via	hun	
website). 

 2.2.2 Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties

In	heel	België	geldt	sinds	1981	het	Algemeen	Reglement	op	de	Elektrische	Installaties	(A.R.E.I.).	De	
elektrische installatie van je woning moet dus beantwoorden aan deze regels, ook alle aanpassingen en 
uitbreidingen	die	je	zou	laten	uitvoeren.	Een	lijst	van	erkende	controleurs	vind	je	online,	via	de	website	
van	de	FOD	Economie.	Elke	huishoudelijke	elektrische	installatie	moet	om	de	25	jaar	een	controle	krijgen.	

Enkele	belangrijke	vaststellingen	voor	je	elektrische	installatie	zijn:2

 — 	Een	algemene	differentieelschakelaar	(verliesstroomschakelaar)	met	een	maximale	gevoelig-
heid van 300 mA in combinatie met een aardverbinding vormt de basis van je installatie. In de 
badkamer moet bovendien een bijkomende differentieelschakelaar van 30 mA geplaatst wor-
den. De differentieelschakelaar schakelt de installatie uit als er een verlies op de installatie zit. 

 —  De verdeelkast is gesloten (achterwand en deur), onbrandbaar en niet-vochtopslorpend. Ze is 
op minstens anderhalve meter boven de grond geplaatst. 

 —   Alle stopcontacten en alle lichtpunten moeten geaard zijn. Voor elke nieuwbouw met een 
fundering van minstens 60 cm diep moet de aarding tot stand gebracht worden met een 
aardingslus. Voor bestaande gebouwen moet dit niet altijd. De beschermingsgeleider wordt in 
geel-groene kleur aangebracht. 

 —   Per stroombaan moet het aantal stopcontacten beperkt blijven tot 8 enkelvoudige of meer-
voudige. Bij stroombanen die zowel stopcontacten als verlichtingstoestellen bevatten, telt elk 
verlichtingspunt voor een stopcontact. 

	  

2 Zie	de	brochure	van	de	FOD	Economie	‘De veiligheid van uw elektrische installatie’.

http://www.leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-certificaat
http://economie.fgov.be/nl/binaries/folder_electricity_security_nl_tcm325-56380.pdf
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/elektriciteit/controle_installations/#.VJgMXADD
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 —   Gevaarlijke elementen moeten verwijderd of hersteld worden. Gebroken stopcontacten, ont-
blote elektrische draden en defecte elektrische apparaten moeten vermeden worden. Zorg ook 
voor de juiste afstand tussen bad of douche en elektrische materiaal of voedingspunten. 

Als je een controle laat uitvoeren, zorg er dan voor dat je een schema van de elektrische installatie hebt, 
alsook	het	situatieschema	en	de	EAN-code	van	de	elektrische	installatie	(vanaf	2007).	Die	EAN-code	
wordt	gebruikt	om	een	leveringspunt	voor	gas	of	elektriciteit	te	identificeren	en	telt	18	cijfers.	In	Brussel	
beginnen	de	EAN-codes	voor	de	gas-	en	elektriciteitsmeters	met	5414489.	Je	hebt	deze	code(s)	nodig	
in alle communicatie met je energieleverancier of netbeheerder. Als de installatie in orde zal de controle-
ur je een gelijkvormigheidsverslag bezorgen. Is je installatie niet in orde, dan zal je aanpassingen moe-
ten doen voor je een nieuwe controle kan aanvragen.

 	Vergeet	niet:	kijk	ook	na	of	jouw	gemeente	een	eigen	(politie)reglement	heeft	voor	 
brandveiligheid, dat eigen eisen kan stellen aan je elektrische installatie.

 2.2.3	 Verplicht	advies	van	de	brandweer

Bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is ook altijd een voorafgaand advies van de 
Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) nodig. De DBDMH zal een advies uitbrengen 
en kan daarbij een aantal ingrepen opleggen die je moet uitvoeren voor je een vergunning kan krijgen.

Ze kan bijvoorbeeld opleggen dat je een brandladder laat installeren aan je woning. Deze ingreep heeft 
op zijn beurt echter ook een vergunning nodig, en moet dus apart aangevraagd worden. 

Om een brandpreventie-advies aan te vragen, moet je een formulier indienen dat je bij de DBDMH kan 
bekomen.	Je	kan	contact	opnemen	via	het	nummer	02	208	84	30,	via	email	op	prev@firebru.irisnet.be	
of via hun website. Het formulier moet je ondertekenen en opsturen naar DBDMH, Helihavenlaan 15 te 
1000 Brussel. 

http://be.brussels/dbdmh/preventie/brandpreventieadvies
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2.3 Bijzondere aandachtspunten voor studentenkamers

Dat studenten bijzondere verwachtingen hebben wat betreft het comfort van hun woning kwam al aan 
bod. Bepaalde wensen steken er overduidelijk bovenuit. Het gaat dan om geluidsisolatie, een ingerichte 
keuken (en de zogenaamde nutsvoorzieningen) en een goede internetverbinding. Voor al deze aspec-
ten kan je als eigenaar maatregelen nemen om het comfort van je (toekomstige) studentenwoning op te 
waarderen. 

 2.3.1 Geluid

Beschermd zijn tegen hinderlijke geluiden van binnen of buiten de woning 
is	een	belangrijke	vorm	van	comfort	voor	de	bewoners.	Een	aangenaam	
‘akoestisch comfort’ draagt bij tot de algemene levenskwaliteit, maar is ook 
belangrijk	voor	de	nachtrust	en	de	concentratie	van	de	studenten.	Een	aantal	
aspecten hebben huurders zelf in handen, maar je kan als verhuurder met 
een aantal ingrepen ook zorgen voor een goede geluidsisolatie. Het belang 
ervan kan niet genoeg onderstreept worden: bijna 70% van de Brusselaars 
ziet lawaai als een belangrijke factor die hun levenskwaliteit (en gezondheid) 
kan verstoren. Nuttige tips (ook voor ervaren doe-het-zelvers) voor je woning 
vind je bij Leefmilieu Brussel, in hun brochure ‘Renovatie en Geluidsisolatie, 
een praktijkgids’. 

Geluidsisolatie werkt volgens drie algemene principes:  
(Bron: Leefmilieu Brussel, ‘Renovatie en Geluidsisolatie, een praktijkgids’)

1 Gebruik maken van zware materialen (die minder trillen); 
2  Scheiden (dit wil zeggen: het geluid dwingen verschillende hindernissen te nemen die niet recht-

streeks met elkaar in contact staan en de trillingen dus ook niet rechtstreeks aan elkaar kunnen 
doorgeven); 

3  De voortplanting van het geluid afbreken: binnen in de hindernis zelf door er een laag week of 
poreus materiaal in aan te brengen.

 2.3.2 Nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, verwarming)

Het gebruik van de nutsvoorzieningen is natuurlijk belangrijk voor elke woning. Studenten zijn soms voor 
langere periodes afwezig (denk aan de winter- en zomervakantie), waardoor het nuttig is om als verhuur-
der je er van te verzekeren dat de waterleidingen beschermd zijn tegen vorst, dat de verwarmingen zijn 
dichtgedraaid en ramen gesloten. Zo voorkom je schade aan de woning. Hoewel de huurder de nodige 
voorzorgen moet nemen, maak je hiervoor toch best goede afspraken. Zelf kan je ook een aantal ingre-
pen doen om je woning te beschermen voor eventuele schade. Daarnaast kan je er ook voor zorgen de 
huurder spaarzaam omgaan met energie en water in je woning. 

 A Verwarming van de kamer

In de Huisvestingscode wordt bepaald dat de woning ‘tot een toereikende temperatuur’ verwarmd moet 
kunnen worden, waardoor er dus geen exacte minimumgrens wordt opgelegd. In de kamers die uitslui-
tend	als	slaapkamers	gebruikt	worden	mag	een	verwarming	ontbreken.	Echter,	voor	studentenkamers	
zijn	de	kamers	niet	uitsluitend	slaapkamers	maar	ook	belangrijke	leef-	en	studeerruimten.	Een	adequate	
verwarming is hier dan ook heel belangrijk. 

	  

http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/Renovatie_geluidsisolatie_NL.PDF
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Sinds 1 januari 2011 moet je als eigenaar van een verwarmingsketel van meer dan 20 kW een aantal 
nieuwe regels opvolgen en ben je ook verplicht je verwarmingsketel regelmatig te laten controleren (een 
verwarmingsketel op stookolie om het jaar en een verwarmingsketel op gas om de drie jaar). Je kan dit 
aanvragen	bij	je	verwarmingstechnicus.	Deze	nieuwe	verplichting	maakt	deel	uit	van	de	EPB-regels	(zie	
2.2.1). Voor verdere uitleg kan je terecht bij Leefmilieu Brussel.

 	‘De	plaatsing	van	verbrandingstoestellen,	toestellen	voor	verwarming	en	warmwaterpro-
ductie, alsook de uitrusting van de lokalen waarin ze zich bevinden, zijn onderworpen aan 
precieze technische normen die nageleefd moeten worden met het oog op de veiligheid. 
Die lokalen moeten niet alleen voorzien zijn van een gepaste inrichting voor de afvoer van 
rookgassen, maar ook wanneer het gaat om een ander toestel dan een toestel met lucht-
gat, van een opening voor luchttoevoer voor de verbranding. De technische kenmerken 
van deze inrichtingen voor de afvoer van rookgassen en de aanvoer van lucht (hoogte, 
maximale lengte, aansluiting, doorsnede enz.) variëren naargelang het soort brandstof 
(gas	of	stookolie)	en	het	toesteltype.’

 GSV, Titel II, Art. 12: opmerking bij artikel ‘Ventilatie’, p.13.

 B Waterleidingen beschermen

In een huurcontract wordt meestal afgesproken dat de huurder alle voorzorgen moet nemen om vorst-
schade in de woning te vermijden (zo ook in het Br(ik-modelcontract, zie 4.3.). Als verhuurder heb je er 
echter alle belang bij je woning voldoende te beschermen tegen vorst. Tijdens de winter bestaat de kans 
ook dat je student-huurder gedurende enkele weken afwezig is, zodat eventuele defecten pas laat wor-
den	opgemerkt.	Maak	dus	goede	afspraken	om	de	woning	tijdig	te	inspecteren.	Enkele	tips	om	je	water-
leiding en -meter te beschermen vind je bij het Brussels intercommunale voor het drinkwater: Vivaqua. 

Enkele	tips	van	Vivaqua	(lees	alle	tips	na	op	hun	website):

 —   Stop keldergaten en verluchtingskokers dicht, maak garagedeuren tochtvrij.
 —    Leidingen zelf isoleren is minder doeltreffend dan maatregelen nemen om de omgevingstem-

peratuur tot boven 0°C te verhogen. Vergeet niet dat krantenpapier in noodgeval een goed 
isolatiemateriaal is. Isoleer alle leidingen en meters die zich in onverwarmde lokalen bevinden 
en/of wikkel ze in een verwarmingslint.

 —    Draai ‘s nachts of bij strenge vorst de kraan die het verst van de meter staat een beetje open. 
Stromend water is warmer, de prijs van schade is veel groter dan het waterverbruik.

 —   Tap de leidingen af: sluit de watertoevoer bij de meter af, open de kraan die zich het dichtst bij 
de meter bevindt en de kraan die zich op het laagste punt van uw installatie bevindt (dat kan 
dezelfde kraan zijn), open ten slotte de kraan die zich op het hoogste punt van uw installatie 
bevindt.

 —   Opgelet: vergeet ook niet het leidingvak tussen de meter en het punt waar de leiding het ge-
bouw binnenkomt, het kan niet worden afgetapt. Houd de omgevingstemperatuur boven 0°C  
of wikkel dat vak in een verwarmingslint.

Wat	doen	bij	een	lek?
 —   Sluit de hoofdkraan (naast de meter) en bel een loodgieter.
 —   Bij een lek aan of vóór de meter: bel uw watermaatschappij op 02 739 52 11.
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 C Zuinig omspringen met water en energie

Efficiënt	omgaan	met	water	en	energie	zorgt	ervoor	dat	de	facturen	voor	verbruik	laag	blijven	en	draagt	bij	
de tot zorg voor het klimaat. Voor studentenwoningen kan je een aantal ingrepen doen die bijdragen tot 
een	efficiënt	verbruik.	Enkele	grote	verbruikers	zijn	koelkasten,	diepvriezers,	kooktoestellen	en	verwarming.	

Voor vragen kan je ook steeds terecht bij de Stadswinkel (Centre Urbain), in de Sint-Gorikshallen, dicht-
bij de Beurs. Ook Leefmilieu Brussel levert hier nuttige informatie aan. 
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 2.3.3 Internetaansluiting: absolute noodzaak voor de studentenwoning

Het is voor studenten heel belangrijk om te kunnen beschikken over een stabiele internetverbinding. Je 
kan internet in de woning voorzien via de telefoonlijn (DSL), de kabel of via satelliet. Om een aansluiting 
aan te vragen, kan je terecht bij een zogenaamde ‘provider’. 

  Je kan online een vergelijking tussen alle providers opvragen via BesteTarief.be,  
een	website	van	het	Belgisch	Instituut	voor	Postdiensten	en	Telecommunicatie	(BIPT).	 
Op basis van de locatie van je woning en een aantal relevante criteria (zoals volume  
en snelheid van verbruik) krijg je dan een lijst van mogelijke providers, gerangschikt  
volgens prijs.

Een	collectieve	woning	met	een	aantal	studentenkamers	heeft	maar	één	aansluiting.	Het	internetabon-
nement moet het gebruik van verschillende studenten tegelijk aan kunnen: een individuele aansluiting 
per student zou immers al te hoge kosten met zich brengen. 

Mits een goede installatie is het zeker mogelijk om met een goede provider tot een goede aansluiting 
voor alle studenten te komen. Het is aan te raden een tariefplan te kiezen dat rekening houdt met ‘zwaar 
gebruik’ en er voor te opteren om op elke kamer een aansluiting te voorzien voor een netwerkkabel. Die 
kabel verbindt elke kamer met een centrale modem, die meestal geplaatst wordt in de kelder of op het 
gelijkvloers, zo dicht mogelijk bij de straatzijde van het huis. Is het niet mogelijk om met kabels te wer-
ken, dan kan je er voor kiezen om een draadloze installatie te plaatsen. 

Let op: een draadloos signaal werkt niet noodzakelijk overal in huis even goed, zeker als de draadloze 
modem onderaan in de woning staat en de verbinding tot op een verdieping moet reiken. Mogelijke op-
lossingen voor dit probleem zijn het plaatsen van zogenaamde range extenders op verschillende punten 
in huis om het draadloze signaal versterken. Je kan ook het signaal van de modem laten vertrekken via 
een vrij stopcontact door middel van zogenaamde powerlines.	Een	powerline	bestaat	uit	verschillende	
adapters die het internetsignaal via het elektriciteitsnet naar alle stopcontacten in huis kunnen sturen. 
Op de studentenkamer zelf moet dan enkel nog een adapter op een vrij stopcontact geplaatst worden 
om het signaal op te vangen. Vervolgens moet de computer van de student per kabel op deze adapter 
worden aangesloten. De modem moet dus wel op hetzelfde elektriciteitsnet zitten als de kamers en je 
kan ook best met vrije stopcontacten in plaats van met stekkerdozen werken. Overleg deze mogelijkhe-
den met je internetprovider. Sommige providers bieden ook installaties aan waarbij een technicus deze 
mogelijkheden in je woning kan overlopen. 

 2.3.4 Veilig	wonen,	ook	belangrijk	voor	de	student

Studentenkamers brengen veel leven met zich mee, waarbij veel men-
sen binnen- en buitenlopen en waar (mogelijk) jaarlijks nieuwe huurders 
toekomen. Om er voor te zorgen dat alles in een goede sfeer verloopt, 
kan je er als verhuurder voor zorgen dat je met een aantal ingrepen de 
veiligheid van de studenten ondersteunt. 

De inkom van de woning is een belangrijk onderdeel van die veiligheid. Studenten maken vaak sleutels 
bij voor hun vrienden of familie, waardoor het moeilijk te controleren valt hoeveel sleutels er nu precies 
in omloop zijn. Je kan dit voorkomen door te kiezen voor een veiligheidscilinder waarvan de sleutels niet 
zomaar bijgemaakt kunnen worden. Het slot moet ook op de juiste manier geplaatst worden om inbraak 
te voorkomen. Via de dienst ‘Veilig Wonen’ (van de FOD Binnenlandse Zaken) kan je concrete tips door-
nemen om je voordeur zo goed mogelijk te beveiligen. 

	  

/.dbfseventsd
/.DocumentRevisions-V100
/.file
/.fseventsd
/.MobileBackups
/.PKInstallSandboxManager
/.Spotlight-V100
/.Trashes
/.vol
/Applications
/bin
/cores
/dev
/etc
/home
/installer.failurerequests
/Library
/net
/Network
/private
/sbin
/System
/tmp
/User Information
/usr
/var
/Volumes
/Users/.localized
/Users/Guest
/Users/Shared
/Users/sarahschrauwen/.adobe
/Users/sarahschrauwen/.android
/Users/sarahschrauwen/.bash_history
/Users/sarahschrauwen/.CFUserTextEncoding
/Users/sarahschrauwen/.cups
/Users/sarahschrauwen/.dropbox
/Users/sarahschrauwen/.Trash
/Users/sarahschrauwen/.vuescanrc
/Users/sarahschrauwen/Applications
/Users/sarahschrauwen/Creative Cloud Files
/Users/sarahschrauwen/Creative Cloud Files (archived)
/Users/sarahschrauwen/Desktop
/Users/sarahschrauwen/Documents
/Users/sarahschrauwen/Downloads
/Users/sarahschrauwen/Dropbox
/Users/sarahschrauwen/Movies
/Users/sarahschrauwen/Music
/Users/sarahschrauwen/Pictures
/Users/sarahschrauwen/Public
/Users/sarahschrauwen/SterlingComputing
/Users/sarahschrauwen/WERK
/Users/sarahschra
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3 Financiële lusten en lasten

3.1 Mogelijke premies voor je studentenwoning

Je woning vraagt onderhoud en tijdige investeringen. De overheid heeft een aantal premies in het le-
ven	geroepen	om	je	hierin	bij	te	staan,	zodat	het	investeren	in	een	energie-efficiënte,	comfortabele	en	
moderne woning voor eigenaars ondersteund wordt. Het gaat om energiepremies, die voor iedereen 
toegankelijk zijn en om renovatiepremies en premies voor gevelverfraaiing, die toegankelijk zijn voor 
eigenaars die in de woning wonen. De premies voor dakisolatie zijn enkel geldig voor eigenaars van 
gezinswoningen, niet van studentenwoningen. Wil je dus dakisolatie plaatsen of vernieuwen, doe je dat 
best voor je je vergunning als studentenwoning aanvraagt.

Je kan als eigenaar voor vragen over energiebesparing, renovaties, isolatie en andere zaken terecht bij 
de Stadswinkel (Centre Urbain), een Brussels informatiecentrum. 

 3.1.1 Energiepremies

Leefmilieu Brussel biedt uitvoerige informatie over de energiepremies en hoe je die kan aanvragen. We 
overlopen hier de belangrijkste elementen, maar je kan zelf ook altijd contact opnemen met hen.

In bijlage vind je de volledige algemene voorwaarden voor de energiepremies. De tabel hieronder dient en-
kel als overzicht van de belangrijkste voorwaarden van de regeling voor energiepremies. Bekijk ook zeker 
de laatste updates op de website van Leefmilieu Brussel voor eventuele wijzigingen aan de procedure.

Wie heeft recht op 
de premies?

Eigenaar, huurder of de beheerder

Welke werken en 
gebouwen komen in 
aanmerking?

1  Gebouw gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2		Verbeteren	van	energie-efficiëntie	of	aanwenden	hernieuwbare	energie
3  Renovatie: gebouw minstens 10 jaar oud
4  Renovatie en nieuwe gebouwen: voor alle gebouwen
5			Elektrische	huishoudtoestellen:	enkel	indien	aanvrager	op	moment	van	aankoop	

gerechtigd was (en gedomicilieerd).
Over welke premies 
gaat het?

26 premies verdeeld over vijf categorieën: 
Premies	voor	Audits	&	Studies	(A),	Isolatie	&	Ventilatie	(B),	Efficiënte	verwarming	(C),	
Hernieuwbare	energie	(D),	Efficiënte	energie-investeringen	(E),	Efficiënte	elektrische	
huishoudapparaten (F)
De premies worden jaarlijks bepaald, en een overzicht vind je op de website van 
Leefmilieu Brussel. In bijlage is de volledige lijst voor 2015 opgenomen.

Wanneer kan de 
premie aangevraagd 
worden?

Na de werken
Aanvraag is enkel ontvankelijk als de datum van de eindfactuur voorafgaat  
aan de datum van aanvraag
Ten laatste 4 maanden na datum van de eindfactuur
Bij verschillende aannemers: afzonderlijk indienen
Bij eenzelfde aannemer: of gelijktijdig, of afzonderlijk
→	zie	bijlage	voor	de	procedure
Voor	de	werken: premiebelofte-aanvraag
Aanvraag is enkel ontvankelijk als de datum van de aanvraag voorafgaat 
aan de datum van de eindfactuur
Mogelijk voor werken > € 30.000
→	zie	bijlage	voor	de	procedure
Uitputting budgetten
Indien de voorziene budgetten voor het uitkeren van de premies uitgeput zijn, zal dit 
meegedeeld worden op de website van Leefmilieu Brussel.
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Wie heeft recht op 
de premies?

Eigenaar, huurder of de beheerder

Wie mag de werken 
uitvoeren?

Een	aannemer	die	ingeschreven	is	in	de	Kruispuntbank	van	ondernemingen	en	die	een	
BTW-nummer en gereglementeerde toegang tot het beroep heeft. Zelf werken uitvoeren 
is niet toegelaten. Via economie.fgov.be kan je de Kruispuntbank raadplegen.

Hoeveel energiepre-
mies kunnen worden 
aangevraagd?

Alle premies kunnen worden gecombineerd (met uitzondering van B10: zie bijlage)
Je kan niet dezelfde energiepremie verschillende keren aanvragen voor dezelfde uit-
gevoerde werken binnen een periode van 5 jaar. 
Bij renovatie van een bestaand gebouw kan de uitbreiding niet inbegrepen worden.
Cumuleerbaar met belastingvermindering, renovatiepremies, gemeentelijke premies en 
Brusselse groene leningen. 
Niet cumuleerbaar met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij economische 
expansie, voor ondernemingen en zelfstandigen

Welk premiebedrag 
kan worden aan-
gevraagd?

Minimum = € 50. Kleinere aanvragen zijn niet ontvankelijk.
Maximum voor alle samengevoegde aanvragen = € 200.000 per gebouw
Totale bedrag kan nooit meer zijn dan de totale investering.
Premies worden berekend in functie van inkomenscategorie en technische kenmerken.
Inkomenscategorieën: 
O.b.v. globale en afzonderlijk belaste jaarinkomens van aanvrager en gezinsleden (>18 
jaar, en hoogstens drie maanden voor de aanvraag door gemeente bevestigd)

→	Alleenstaanden	(A)	en	Echtpaar	/	Samenwonenden	(B)
Basiscategorie (standaard voor iedereen): € 60.000 > A , € 75.000 > B
Gemiddeld inkomen: € 30.000 < A < € 60.000; € 45.000 < B < € 75.000
Lage inkomens: A < € 30.000; B < € 45.000

→	Zie	bijlage	over	hoe	de	gemiddelde	of	lage	inkomenscategorie	aan	te	vragen.
Aanvrager jonger dan 35: grenzen verhogen met € 5.000
Per persoon ten laste: grenzen verhogen met € 5.000

Kosteloos advies Het	Energiehuis:	maisonenergiehuis.be 

Netwerk Wonen: netwerkwonen.be
Brussels	Energieagentschap	(ABEA):	curbain.be

Infopunt	hernieuwbare	energie	van	APERe,	voor	individuele	woningen,	kleine	collecti-
eve huisvesting en kleine tertiaire gebouwen: hernieuwbaar-brussel.be
Adviesgidsen en algemene informatie: leefmilieubrussel.be

economie.fgov.be
www.maisonenergiehuis.be
www.netwerkwonen.be
www.curbain.be
www.hernieuwbaar-brussel.be
www.leefmilieu.brussels
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 3.1.2 Renovatiepremie en premie voor gevelverfraaiing

De renovatiepremie is enkel toegankelijk voor de eigenaar die in de eigen woning woont. Voor de eige-
naar-verhuurders is de renovatiepremie enkel toegankelijk indien het gebouw wordt beheerd door een 
Sociaal Verhuurkantoor. Ook voor de gevelverfraaiing geldt dat een eigenaar-verhuurder geen aan-
spraak kan maken op de premie. Voor de meeste verhuurders van studentenkamers zullen deze twee 
premies dus niet van toepassing zijn. 

Ben je echter een eigenaar die een of meerder kamers verhuurt van de woning waar je zelf inwoont en 
is	die	woning	ouder	dan	30	jaar,	dan	kan	je	een	renovatiepremie	aan	te	vragen.	Een	renovatiepremie	
bedraagt maximaal €35.000 en is afhankelijk van je inkomenscategorie. Bovendien krijg in je bepaalde 
zones van Brussel hogere premies. In bijlage vind je een overzicht van de mogelijke renovatiepremies 
(dak, isolatie, vocht, verluchting, verwarming, sanitair, riolering, …). Via de website van Huisvesting 
Brussel kan je nagaan binnen welke zone jouw gebouw valt.

Als eigenaar-bewoner kan je voor de gevelverfraaiing ook een aanvraag indienen. De premies voor ge-
velverfraaiing zijn wel enkel geldig voor de gevels aan de straatzijde en bij gebouwen die ouder zijn dan 
25 jaar. 

 3.1.3 Dakisolatie

Vanaf het aanslagjaar 2014 (dus voor uitgaven betaald in het jaar 2013) werd de belastingvermindering 
voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft, behalve voor de uitgaven voor dakisolatie. Als eige-
naar-verhuurder is het dan ook mogelijk om voor werken met betrekking tot dakisolatie een belastingver-
mindering aan te vragen, zelfs voor verschillende woningen. Per jaar wordt door de overheid een maxi-
mumbedrag per woning bepaald. 

Wat	omvat	de	belastingvermindering?	

 — De vermindering bedraagt 30% van de gefactureerde uitgaven (inclusief BTW) 
 —  De vermindering is cumuleerbaar met andere gewestelijke premies (bv. energiepremies)
 — De woning moet minstens vijf jaar in gebruik zijn 
 — Enkel	voor	residentiële	woningen	(geen	handelsactiviteit)	
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3.2 Belastingen

Er	zijn	belastingen	die	relevant	zijn	voor	verhuurders	van	studentenwoningen.	We	zetten	ze	hier	even	 
op een rijtje: 

Mogelijke Gemeentebelasting Verplichte	Gewestelijke	 
en Federale Belastingen

Belasting op  
'niet-hoofdverblijfplaats' 

Belasting op 'gemeubeld' verblijf Onroerende	voorheffing

Belasting op verwaarloosde  
of onbewoonde gebouwen  
(+ Gewestelijke boete)

Belasting op langdurige  
verbouwingen

Belasting op huurinkomsten

 3.2.1	 Wat	vragen	de	gemeenten	op	financieel	vlak	van	je	voor	
  een studentenwoning? 

Een	gemeente	mag	een	reeks	belastingen	heffen	en	in	Brussel	is	dat	niet	anders.	Je	studentenkamer	
of studentenwoning kan hier te maken hebben met vier verschillende gemeentebelastingen. Ze zijn 
echter niet in elke gemeente van toepassing, want er zijn heel wat onderlinge verschillen. Als je een 
kamer aan studenten verhuurt, zijn de belangrijkste belastingen die op de niet-hoofdverblijfplaats (door 
de student te betalen) en de belasting op het gemeubeld verhuur (door de verhuurder/eigenaar te be-
talen). Daarnaast kunnen de gemeenten nog andere belastingen heffen, zoals die op verbouwingen en 
nieuwbouw, of de belasting op verwaarloosde gebouwen. We zullen hier de belangrijkste belastingen 
op	een	rijtje	zetten.	Vraag	specifieke	informatie	na	bij	je	gemeente,	aangezien	deze	belastingen	(en	
hun omvang) ook van jaar tot jaar kunnen veranderen. 

 A Belasting op het ‘tweede verblijf’ 
	 	 (de	student	woont	officieel	nog	bij	zijn/haar	ouders)

Met deze moeilijke term wordt aangegeven dat de student die gebruik zal maken van je studentenka-
mer	of	studentenwoning	niet	officieel	ingeschreven	staat	in	de	gemeente	waar	de	studentenwoning	
ligt (en dan in de woning die je verhuurt). De student staat dan nog geregistreerd bij zijn/haar ouders, 
vaak in een andere gemeente. Deze belasting is niet van toepassing op studenten die jouw studenten-
kamer	als	officiële	verblijfplaats	nemen	(zie	verder).	Voor	studenten	die	niet	officieel	ingeschreven	zijn	
in jouw gemeente geldt in sommige Brusselse gemeenten dus een jaarlijkse belasting op ‘het tweede 
verblijf’. De bestaande wet- en regelgeving laat toe om aan de studenten zelf te vragen deze belasting 
te betalen, al is het eigenlijk wel de eigenaar die geviseerd wordt. In Oudergem wordt de eigenaar dan 
ook expliciet aangeduid om deze belasting te betalen. Bovendien is het zo dat een aantal gemeenten 
de eigenaar aansprakelijk houden indien de huurder de belasting niet betaalt (in Ganshoren, Jette, 
Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde bijvoorbeeld). Je kan als eigenaar dan ook best deze verplichte 
belasting opnemen in je overeenkomst met de student. Bij het registreren van je huurovereenkomst, 
moet je dan ook een bewijs van inschrijving van je studenten meegeven. Vraag dus zeker al een be-
wijs van inschrijving aan de studenten bij het tekenen van het contract.

De belastingperiode loopt meestal van januari tot en met december, terwijl het academiejaar van de 
student	van	september	tot	en	met	juni,	eventueel	augustus,	duurt.	Enkele	gemeenten	nemen	voor	
studenten wel het academiejaar als basis. Je kan in de tabel hieronder een overzicht vinden van de 
verschillende systemen. Sommige gemeenten stellen eenvoudig dat het bedrag voor het hele jaar 
betaald moet worden, ook al heeft de huurder maar enkele maanden de woning betrokken. Andere 
gemeenten houden hier dan weer rekening mee en verrekenen de verschuldigde belasting in functie 
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van het aantal maanden dat de woning verhuurd is. Je kan dus best aan je gemeente vragen hoe zij 
de belasting aanrekenen en welk beleid zij voeren ten opzicht van verhuur van korte duur. 

In de tabel hieronder vind je een algemeen overzicht van deze verschillende regels per gemeent. 
Vraag bij je gemeente naar de laatste stand van zaken.3 

Tabel: Overzicht van de belasting op tweede verblijf
(situatie op 31/12/2014)

Gemeente Belasting Periode
Studenten Niet-studenten

Anderlecht € 0 € 0 -
Brussel-Stad € 0 € 1000 januari – december
Elsene € 80

€ 0 indien student 
steun krijgt via 
OCMW, uitkering of 
studiebeurs

€ 960 januari – december

Etterbeek € 0 € 1200 januari – december
Evere € 85 € 678 januari – december
Ganshoren € 50 € 1300 januari – december
Jette € 0 € 2082.60 januari – december
Koekelberg € 100 € 1000 per academiejaar (o.b.v. 1ste semester)
Oudergem € 65 € 750 januari – december

Schaarbeek € 0 € 128 -
Sint-Agatha-Berchem € 50

(< 24 jaar)
€ 1200 per academiejaar en per persoon voor 

studenten die de leeftijd van 24 jaar 
niet bereikt hebben op 1 januari van het 
aanslagjaar.

Sint-Gillis € 74 € 1000 Per academiejaar (o.b.v. 1ste semester)
Sint-Jans-Molenbeek € 0 € 520 -
Sint-Joost-ten-Node € 62 € 496 Voor studenten “per jaar en per woonst”
Sint-Lambrechts-
Woluwe

€ 0 € 1000 -

Sint-Pieters-Woluwe € 0 € 1000 -
Ukkel € 0 € 1350 -
Vorst € 0 € 1500 -
Watermaal-
Bosvoorde

€ 123 € 1068 Per begonnen trimester

3 Je kan ook zelf een kijkje nemen via plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/themas/fiscaliteit/gemeentebelastingen. Klik op de 
naam van je gemeente en zoek het laatste besluit onder ‘niet-hoofdverblijf’.

www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/themas/fiscaliteit/gemeentebelastingen
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 B Belasting op (gemeubeld) verblijf

Het begrip ‘gemeubeld verblijf’ is vrij breed.4 Je kan er gerust onder verstaan dat het verhuren van een 
verblijf waarbij de verhuurder in staat is om zich te wassen, om er te koken en om er te slapen voldoen-
de is om beschouwd te worden als een gemeubeld verblijf. Als je een kamer aan studenten verhuurt, kan 
je je dus verwachten aan deze belasting, die bovendien altijd verschuldigd is door de eigenaar en jaar-
lijks te betalen is.5 Ook hier is het aan te raden om het belastingtarief na te vragen bij je gemeente.6  

Tabel: Overzicht belasting op (gemeubeld) verblijf (jaarlijkse bedragen)
(toestand op 31/12/2014)

Gemeente Aan studenten verhuurd Aan niet-studenten 
verhuurd

Anderlecht € 200 € 200
Brussel-stad € 200 € 200
Elsene € 104

€ 209 indien reeds 25 jaar
€ 209

Etterbeek € 0
€ 250 vanaf meer dan 2 kamers

€ 250

Evere7 € 1000 (< 50m²) € 1000
Ganshoren € 0 € 0
Jette € 0,36 per nacht

(365 nachten x 0,36 = € 131,4 per jaar)
€ 0,36 per nacht

Koekelberg € 105 € 210
Oudergem € 65 € 150
Schaarbeek € 0

€ 72 vanaf 4 kamers
€ 454

Sint-Agatha-Berchem € 0 € 0
Sint-Gillis € 200 € 200
Sint-Jans-Molenbeek € 0

€ 250 vanaf 3 kamers
€ 250

Sint-Joost-ten-Node € 200 € 200
Sint-Lambrechts-Woluwe € 0 € 0
Sint-Pieters-Woluwe € 124 € 124
Ukkel € 0 € 0
Vorst € 0 € 0
Watermaal-Bosvoorde € 0 € 0

4 In	bijlage	vind	je	een	overzicht	van	de	verschillende	definities	per	gemeente.	
5		In	Anderlecht	betaal	je	de	belasting	per	trimester,	in	Etterbeek	en	Evere	maandelijks	(met	twaalfden	dus).	
6 Deze tarieven zijn soms onderhevig aan een jaarlijkse verhoging (bijvoorbeeld Jette +3%, Schaarbeek +2.5%), of het gehele 
belastingreglement kan vernieuwd worden. Je kan ook zelf een kijkje nemen via plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/	themas/fiscaliteit/
gemeentebelastingen. Klik op de naam van je gemeente en zoek het laatste besluit onder ‘hotel en verblijf’. 
7 De	belasting	in	Evere	ligt	veel	hoger	dan	in	andere	gemeenten;	dit	komt	voornamelijk	omdat	Evere	met	deze	belasting	meer	vat	
probeert	te	krijgen	op	de	woningmarkt	voor	kortere	verblijven	van	EU-ambtenaren.

www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/themas/fiscaliteit/gemeentebelastingen
www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/themas/fiscaliteit/gemeentebelastingen
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 C Belasting op verwaarloosde of onbewoonde gebouwen 
  (en een Gewestelijke boete)

Veel gemeenten heffen ook een belasting op gebouwen die leeg staan en die dus de woningmarkt nut-
teloos bezetten. Soms gaat het over gebouwen die onbewoond zijn en dus niet gebruikt worden. Soms 
gaat het over gebouwen die in een verwaarloosde staat vertoeven, en daardoor een negatieve impact 
hebben op hun omgeving. De meeste gemeenten hebben hiervoor een eigen besluit waarin de procedu-
res en eventuele sancties (belasting) beschreven worden. Je kan ook hiervoor de gemeentelijke beslui-
ten bekijken via deze website: plaatselijkebesturen.irisnet.be. Deze belasting is van toepassing als je 
studentenwoning dus helemaal leeg zou staan en niet in gebruik zou zijn. 

Naast deze lokale belasting bestaat er ook een boete die kan worden opgelegd vanuit de Cel ‘Leeg-
staande Woningen’ van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Deze maatregel is in het leven ge-
roepen om de leegstand in Brussel tegen te gaan. Zodra je als eigenaar wordt ingelicht over de boete, 
heb je drie maanden tijd om aan te tonen dat de woning wel degelijk bewoond wordt. Zo niet bedraagt 
de boete €500 per strekkende meter, vermenigvuldigd per leegstaande verdieping en het aantal jaren 
leegstand. Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Huisvesting Brussel. 

 D Belasting op langdurige verbouwingen

Dit is een belasting die vooral geldt voor langdurige verbouwingen en die dus meerdere jaren duren. Ben 
je dus van plan om een groot, langdurig project te beginnen, vraag dan zeker bij je gemeente na of er 
een belasting is die je moet betalen. 

 3.2.1 Wat vragen de Federale Overheid en het Gewest in verband 
  met je studentenwoning?

 A	 Onroerende	voorheffing

Als	eigenaar	van	een	gebouw	in	Brussel	ben	je	sowieso	onderworpen	aan	de	‘onroerende	voorheffing’,	
een belasting die te maken heeft met het gebouw zelf. Die belasting is ten laste van de eigenaar en dus 
niet	verschuldigd	door	de	huurder.	Enkel	indien	je	verhuurt	aan	iemand	die	de	woning	als	niet-hoofdver-
blijfplaats gebruikt, kan je deze belasting contractueel doorrekenen. De gemeenten vullen deze belasting 
vervolgens aan met zogenaamde ‘opcentiemen’ (die in hetzelfde belastingformulier worden opgeno-
men).8 Deze belasting wordt bepaald op basis van het kadastraal inkomen (K.I.) van je woning.

	 	Het	kadastraal	inkomen	(K.I.)	is	een	fictief	bedrag	dat	bepaald	wordt	door	de	administratie	
van het kadaster van het Brussels Gewest. Het is gebaseerd op een schatting van de huur-
prijs dat je woning jaarlijks zou opleveren, moest je het verhuren. Deze schatting gebeurt 
nog steeds op basis van huurprijzen van 1975. Het KI van een gebouw bedraagt 60% van 
deze	fictieve	huurprijs.

Opgelet: bij het verbouwen van een woning wijzigt het kadastraal inkomen en voor een dergelijke ver-
bouwing moet je dan ook aangifte doen bij de administratie van het kadaster. Je kan hiervoor terecht op 
MyMinFin, het digitale info-loket van de federale overheid. Bij niet-aangifte riskeer je een boete. 

	 	Via	de website van het Ministerie van Financiën kan je alle gegevens opzoeken over het 
kadastraal	inkomen	en	de	onroerende	voorheffing.	

8 De hoogte van de opcentiemen kan je navragen bij je gemeente.

www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl
http://www.huisvesting.irisnet.be/premies-en-steunmaatregelen/kaart-renovatie-woonmilieu
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/dwelling/cadastral-income/index.htm
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Er	bestaan	bepaalde	verminderingen	op	deze	onroerende	voorheffing,	maar	die	worden	enkel	bepaald	
op basis van de gezinssituatie van de huurder: gehandicapte personen of vermindering voor personen 
ten	laste.	Als	verhuurder	moet	je	deze	vermindering	aanvragen	bij	de	fiscus.	De	huurder	heeft	het	recht	
deze vermindering af te trekken van de huurprijs. 

 B Belasting op huurinkomsten

De inkomsten die je verwerft door het verhuren van een kamer of woning worden belast via de perso-
nenbelasting. Je wordt niet belast op basis van de eigenlijke huurinkomsten, maar op basis van het 
kadastraal inkomen. 

	 Via	Tax-Calc	kan	je	volledig	anoniem	je	personenbelasting	berekenen.
 Surf naar Belgium.be	en	kijk	bij	de	Online	Diensten	onder	‘belastingen’.	

We bespreken hier enkel de regelgeving die geldt voor het verhuren van een onroerend goed dat ge-
bruikt wordt om in te wonen (door bijvoorbeeld studenten), en niet om te gebruiken in functie van een 
beroepsactiviteit. We gaan er ook van uit dat je eigenaar bent van de woning, en niet een huurder bent 
die onderverhuurt. Hou er bovendien rekening mee dat de gemeente via opcentiemen deze belasting 
nog kan aanvullen. 

Ook hier wordt weer gekeken naar het kadastraal inkomen van je woning. Het (niet-geïndexeerde) K.I. 
wordt	vermeld	op	het	aanslagbiljet	voor	je	onroerende	voorheffing.	Dit	K.I.	wordt	jaarlijks	geïndexeerd	
en dat geïndexeerd bedrag wordt vervolgens verhoogd met 40% en vormt zo je belastbaar bedrag. Dit 
belastbaar bedrag moet je dan aangeven op het aanslagbiljet voor je personenbelasting. 

Bovendien geldt voor gemeubeld verhuur (dat ook hier van toepassing is) dat de meubels apart als ‘roe-
rend inkomen’ beschouwd worden. Dit kan op twee manieren gebeuren. Ofwel bepaal je in het geregi-
streerde huurcontract het gedeelte van de huur dat over de meubels gaat (waarvan de helft als beroeps-
kosten worden beschouwd), ofwel zal de administratie een schatting gebruiken van 40% van de totale 
huur. Dit ‘roerend inkomen’ zal apart belast worden aan 25%.

Je huurinkomsten worden dus geschat en op basis van die schatting bij je personenbelasting geteld. 
Ook als je woning een aantal maanden niet verhuurd wordt, zal deze nog steeds een schatting krijgen 
op basis van het K.I. voor het volledige jaar. Je zal dus wel in een hogere belastingcategorie komen dan 
als je niet zou verhuren, maar deze komt nog altijd lager uit dan moest men een berekening doen op 
basis van de reële huurinkomsten. 

Voorbeeld	van	belasting	op	meubels	bij	huur	van	€300
Methode 1: Forfetaire schatting Methode 2: Zelf bepalen
40% van (€300*12) = €1440
25% belasting = €360

Huur meubels = €30 per maand
Totaal = €30*12 = €360
50% van €360 vrijgesteld = €180
25% belasting op €180 = €45

Opgelet: als je bijvoorbeeld een twintigtal kamers verhuurt, dan is het mogelijk dat deze verhuur als be-
roepsinkomsten worden beschouwd en dus anders belast worden. Als je als eigenaar bovendien bepaal-
de diensten aanbiedt (bijvoorbeeld een wekelijkse kuis), dan zal de verhuur zeker als beroepsinkomen 
beschouwd	worden.	Deze	formule	is	daarom	dan	ook	fiscaal	minder	aantrekkelijk.	Bovendien	vinden	
studenten dergelijke diensten minder belangrijk dan aspecten zoals een goede internetverbinding, goede 
geluidsisolatie en een ingerichte keuken. 

www.belgium.be
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 C Registratie van het huurcontract

Sinds 1 januari 2007 ben je als verhuurder van een woning verplicht om het huurcontract te laten re-
gistreren. Dit kan je gratis doen bij het bevoegde registratiekantoor. Deze registratie moet gebeuren 
binnen twee maanden na de ondertekening. De huurder is niet verplicht om het contract te laten registre-
ren,	maar	kan	dit	wel	doen	als	zij	of	hij	dat	wenst.	Er	is	voor	de	huurder	geen	registratietermijn	bepaald.	

  Om te weten bij welk registratiekantoor je terecht kan, kan je bellen naar 02/572.57.57,  
of surfen naar MinFin.

Het niet of laattijdig laten registreren van het contract kan tot een boete (€25) leiden en heeft bovendien 
een aantal andere gevolgen. De meeste van deze gevolgen gelden als de woning als ‘hoofdverblijf-
plaats’ wordt verhuurd. Als een huurcontract van een woning die dient als hoofdverblijfplaats, aangegaan 

voor lange duur, niet binnen de voorziene termijn geregistreerd is, dan kan de 
huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoe-
ding. Dat geldt alleen zolang het huurcontract niet geregistreerd is. Bovendien is 
het zo dat bij een verkoop van de woning door de eigenaar, de huurder wettelijk 
beschermd is tegen uitzetten door de nieuwe eigenaar-verhuurder, omdat die 
gebonden wordt door het geregistreerde contract.

  Je kan het huurcontract laten registreren via internet (MyRent minfin.
fgov.be), per mail, met de post, per fax of het persoonlijk gaan afge-
ven bij het bevoegde registratiekantoor.

In het onderdeel over de huurwetgeving en het contract overlopen we nog an-
dere belangrijke kenmerken van het huurcontract, neem dus ook zeker daar een 

kijkje. Voor meer informatie over het registreren van het huurcontract kan je ook de folder van de Fede-
rale Overheid raadplegen, via www.minfin.be. 

	  

http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do
http://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent/MyRent.jsp?referer=tcm:306-54882-64
http://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent/MyRent.jsp?referer=tcm:306-54882-64
www.minfin.be


29

4 Huurwetgeving en het contract

4.1 Hoofdverblijfplaats en niet-hoofdverblijfplaats

De wetgeving die van toepassing is voor het verhuren van een woning is afhankelijk van de hoeda-
nigheid van je huurder. Je hebt huurders die een kamer als ‘tweede verblijf’ bewonen: zij vallen onder 
de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek (B.W.) (het zogenaamde ‘gemeenrecht’).9 Huurders die de 
woning huren als hoofdverblijfplaats vallen dan weer onder de verplichtingen van de Woninghuurwet van 
20 februari 1991.

Het belangrijkste verschil tussen deze wettelijke kaders is dat de regels in het Burgerlijk Wetboek van 
aanvullende aard zijn en deze van de Huurwet van dwingende aard zijn (al zijn sommige regels van het 
B.W. ook dwingend). Dit wil zeggen dat de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek gelden, tenzij je ze in 
het contract op een andere wijze overeenkomt. Zoals we zullen tonen, zijn er ook in het Burgerlijk Wet-
boek enkele bepalingen waar je niet om heen kan. De bepalingen in de Huurwet zijn daarentegen altijd 
dwingend, wat wilt zeggen dat je er niet van mag afwijken in je contract.

Tot 2014 was de huurwetgeving een aangelegenheid van de Federale Overheid, maar deze is in het ka-
der van de zesde staatshervorming overgedragen vaan de Gewesten geworden. De huidige wetgeving 
blijft voorlopig gelden, maar kan dus aangepast worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  Aangezien het Burgerlijk Wetboek (voor het verhuren als niet-hoofdverblijfplaats)  
de algemene regels van de huurwet vormt, overlopen we eerst deze regels. Nadien  
geven we een overzicht van de bijkomende verplichtingen voor het verhuren van een  
woning die als hoofd-verblijfplaats dient (de Woninghuurwet).

Het is verder belangrijk om te onthouden dat hoofdverblijfplaats niet hetzelfde is als de plaats van 
inschrijving. Het is namelijk zo dat de wet een hoofdverblijfplaats omschrijft als een feitelijke toestand, 
namelijk daar waar de huurder effectief en voornamelijk woont. Dit kan los staan van de gemeente waar 
de huurder is ingeschreven (de zogenaamde ‘domicilie’). De hoofdverblijfplaats wijzigt bovendien niet als 
iemand ‘tijdelijk afwezig’ is en dit geldt ook voor studenten.10 Voor studenten die feitelijk op een kamer in 
Brussel wonen, wordt door de wet dus gezegd dat ze in de gemeente van hun gezin blijven ingeschre-
ven. Het is aan te raden in je contract steeds duidelijk te maken of de kamer dient als hoofdverblijfplaats 
of niet. Indien niet, geef dan ook aan waar de huurder zijn/haar hoofdverblijf dan wél heeft. 

9 De huurwetgeving staat in het Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 1, art. 1714–1762bis. 
10 ‛De	mogelijkheden	tot	tijdelijke	afwezigheid	worden	strikt	beperkt	tot	de	categorieën	van	personen	die	opgenomen	zijn	in	
artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.’  
(FOD Binnenlandse Zaken, ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/de-inschrijving-in-de-bevolkingsregisters).

http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/de-inschrijving-in-de-bevolkingsregisters/
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4.2	 De	Huurwet	in	het	Burgerlijk	Wetboek	(huren	als	‘tweede	verblijf’)

 4.2.1 Niet-hoofdverblijfplaats

De bepaling dat een woning niet dient als hoofdverblijfplaats kan je best expliciet opnemen in de huur-
overeenkomst. Je kunt als verhuurder de feitelijke toestand van wat een hoofdverblijfplaats is niet zo-
maar wegschrijven in je contract. Wil je toch expliciet duidelijk maken dat je woning niet als hoofdverblijf-
plaats kan dienen, dan kan je dit enkel door twee duidelijke vermeldingen: 

 — Uitdrukkelijk verantwoorden dat het om een studentenkamer gaat
 — Het adres vermelden van waar de huurder dan wel zijn/haar hoofdverblijfplaats zal hebben. 

 4.2.2 Ook voor studenten een verplichte schriftelijke overeenkomst

De regel is dat de huur voor een niet-hoofdverblijfplaats ook mondeling kan worden overeengekomen. 
Maar voor studentenkamers maakt de wet toch een uitzondering: een huurcontract voor een studenten-
kamer moet verplicht schriftelijk worden opgesteld en je bent daarbij verplicht de volgende elementen  
op te nemen:

 —  De identiteit van de huurder en verhuurder duidelijk vermelden
 —  De begin- en einddatum van het contract vermelden
 —  Een	beschrijving	van	het	gehuurde	goed	(wat	verhuur	je,	welke	kamers,	welke	 

voorzieningen)
 —  De huurprijs
 —  Contract dateren en ondertekenen
 —  Vermelden hoeveel originelen van het contract er bestaan (je hebt er minstens twee nodig: 

voor de huurder en de verhuurder. Voor het registratiekantoor is een kopie ook geldig). 
 —  De plaatsbeschrijving
 —  Je kan de overeenkomst in verschillende talen opstellen. Dit kan ook helpen als je interna-

tionale studenten over de vloer krijgt. Br(ik biedt haar modelcontract aan in het Nederlands, 
Frans	en	Engels.	Je	bent	vrij	in	het	kiezen	van	de	talen	waarin	je	het	contract	aanbiedt.

 4.2.3	 Verplichtingen	van	de	verhuurder

Als verhuurder heb je drie hoofdverplichtingen: 

 —  De woning te leveren
 —  De woning te onderhouden zodat het gebruikt kan worden zoals afgesproken
 —  De huurder het ‘rustig genot’ verzekeren

Het ‘rustig genot’ betekent dat je de huurder niet in zijn gebruik van de woning stoort. Zo kom je niet 
zomaar	de	woning	binnen,	maar	doe	je	dit	enkel	ten	gepaste	tijde	na	het	maken	van	een	afspraak.	Een	
uitzondering hierop is bij nood aan dringende herstellingen. Zulke herstellingen moet de huurder onder-
gaan, al heeft hij wel recht op een aangepaste huurprijs als de herstellingen langer dan 40 dagen duren. 

Voor studenten heeft dit rustig genot een bijkomend belang, als je weet dat de blok- en examenperiodes 
voldoende rust vereisen. Tijdens deze periode is het dan ook niet aangeraden om herstellingen uit te 
voeren die niet dringend zijn of om de student nodeloos frequent te storen in zijn genot door veel langs 
te komen (bijvoorbeeld om de kamer te laten bezichtigen door potentiële nieuwe huurders). 
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Als verhuurder moet je de woning in goede staat onderhouden. Je moet er sowieso voor zorgen dat je 
woning beantwoordt aan de minimumnormen van de Huisvestingscode en eventueel ook de Steden-
bouwkundige Verordening (zie hiervoor deel 2). Kleine herstellingen zijn wel de verantwoordelijkheid van 
de huurder, net als herstellingen die gedaan moeten worden na schade toegebracht door de fout van 
de huurder. Bovendien is het zo dat de huurder je op de hoogte moet stellen van eventuele gebreken of 
defecten, anders kan je als verhuurder je plicht tot onderhoud niet goed nakomen. 

Herstellingen van verborgen verbreken zijn dan weer wel voor rekening van de verhuurder. Ook in geval 
van schade die optreedt ten gevolge van ouderdom, normaal gebruik of bij een situatie van overmacht, 
moet je de herstellingen op jou nemen.

 4.2.4	 Verplichtingen	van	de	huurder

De huurder heeft twee ‘hoofdverplichtingen’:

 —  De woning te gebruiken als ‘een goed huisvader’
 —  De huurprijs op de afgesproken tijdstippen tijdig te betalen

Er	zijn	ook	een	aantal	herstellingen	die	ten	laste	van	de	huurder	vallen.	De	opsomming	hieronder	om-
vat de onderwerpen die in de regelgeving zelf al worden opgesomd, maar deze kan in het contract nog 
aangevuld worden: 

 —  Kleine herstellingen
 —  Herstellingen aan haarden, haardplaten, lijsten en mantels van schoorstenen
 —   Herstellingen aan de bepleistering van de muren van appartementen en andere woonplaat-

sen, onderaan tot op een meter hoogte 
 —  Herstellingen aan vloerstenen en tegels van kamers, wanneer er slechts enkele gebroken zijn
 —  Herstellingen aan ruiten, tenzij die gebroken zijn door hagel of andere buitengewone en door 

overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is
 —  Herstellingen aan deuren, vensterramen, planken dienende tot afschutting of tot sluiting van 

winkels, hengsels, grendels en sloten.

De huurder is verder ook verplicht om de woning in de oorspronkelijke staat achter te laten (met natuur-
lijk de uitzonderingen van de al eerder vermelde gevallen van ouderdom, slijtage of overmacht).

 4.2.5 Duur en einde van het contract

De duur van het contract wordt in het contract zelf bepaald. Normaal gezien worden studentenkamers 
voor 10 of 12 maanden verhuurd. Het academiejaar loopt af na 10 maanden, maar er zijn ook studen-
ten die tijdens de zomermaanden over een kamer willen beschikken, omwille van examens in de zomer 
of een vakantiejob. Het academiejaar begint ook niet stipt op de eerste dag van september, maar in de 
loop van de derde of de vierde week van september. Bovendien is het zo dat studenten ook voor kortere 
periodes over een kamer willen beschikken, denk bijvoorbeeld aan internationale studenten of studenten 
die stages doen. Je moet alleszins de data van het begin en het einde van het contract duidelijk vermel-
den. Wil je een kamer enkel voor 10 maanden verhuren, voorzie dan voor de zekerheid een clausule 
voor eventuele verdere verhuur in de maanden juli en augustus. Je zou bijvoorbeeld kunnen opgeven 
dat indien de student voor een bepaalde datum laat weten over de kamer te willen beschikken tijdens 
de zomermaanden, je de kamer tijdens die maanden verhuurt aan een dagprijs van 1/30 van de maand-
prijs, of een weekprijs van 1/4 van de maandprijs. 
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  Het modelcontract dat Br(ik hanteert voorziet een huurovereenkomst met 12 maanden  
als standaardperiode, waarbij gestart wordt op 1 september (ten laatste op 15 september) 
en geëindigd op 31 augustus (desgevallend 14 september) het daaropvolgende jaar.

Als	een	student	na	afloop	van	het	contract	toch	verder	de	kamer	blijft	bewonen	en	je	verzet	je	er	als	
verhuurder niet tegen, dan loopt het contract onder dezelfde voorwaarden verder, dus ook voor dezelfde 
duur. In je contract kan je deze stilzwijgende verlenging expliciet uitsluiten (iets wat in het Br(ik model-
contract ook gebeurt). Maak in het contract verder ook duidelijke afspraken over wanneer de kamer 
ontruimd	moet	zijn,	en	wanneer	en	hoe	de	sleutels	terug	overhandigd	worden.	Een	mogelijkheid	die	in	
het Br(ik-contract voorzien wordt, is dat de student de sleutel via de post aangetekend opstuurt als ze 
niet persoonlijk overhandigd kunnen worden. 

 A Voortijdig stopzetten van de huur

De	huur	wordt	normaal	enkel	beëindigd	door	het	verlopen	van	de	bepaalde	duur	in	het	contract.	Er	zijn	
echter ook gebeurtenissen die er toe kunnen leiden dat het contract wordt ontbonden. 

Als verhuurder kan je het contract laten beëindigen als de huurder zijn plichten niet nakomt (zie ‘plich-
ten van de huurder’): het betalen van de huur en de woning als een ‘goede huisvader’ gebruiken. Het 
Br(ik-contract vult deze regel aan door duidelijk te vermelden na hoeveel tijd een huur beschouwd wordt 
als ‘niet betaald’. Om een contract voortijdig te beëindigen, moet je steeds via de rechtbank werken. Je 
kan niet zomaar de huurder de toegang tot de woning ontzeggen. 

Een	huurder	kan	het	contract	van	zijn/haar	kant	voortijdig	beëindigen	indien	de	woning	niet	langer	be-
woonbaar is, ofwel omwille van ernstige herstellingen, of ook door omstandigheden waar de verhuurder 
geen vat op heeft. Bij Br(ik wordt er aan toegevoegd, dat als de verhuurder uit het bestand van Br(ik 
geschrapt wordt, de huurovereenkomst ook beëindigd kan worden. Dit gebeurt wel steeds na bemid-
deling met Br(ik. Ook voor de huurder geldt dat het voortijdig beëindigen van het contract enkel via de 
rechtbank mogelijk is. 

In de praktijk kan het ook voorkomen dat een student voor een zekere periode naar het buitenland trekt 
en dat hij/zij dus wenst om zijn/haar contract voortijdig te beëindigen. Normaal is de student voor de 
huur verantwoordelijk zolang de overeenkomst loopt. Maar het staat je vrij om met studenten overeen te 
komen	dat	ze	verantwoordelijk	blijven	voor	de	huur	totdat	een	nieuwe	huurder	de	huur	overneemt.	Eige-
naars maken hier soms afspraken over met de studenten, zodat de student zelf een nieuwe huurder kan 
aanbrengen voor zijn/haar voortijdig vertrek.

Als je als verhuurder het contract voortijdig zou willen verbreken omwille van problemen met een stu-
dent, weet dan dat er bemiddeling bestaat (bij Br(ik) om het probleem op te lossen. Dit sluit ook aan bij 
het volgende puntje, over onderverhuur. 

 B Onderverhuren

Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 1717) is het toegestaan dat de huurder de woning verder on-
derverhuurt aan anderen (in het geheel of gedeeltelijk), maar je kan in het contract dit recht weigeren. 
In ieder geval is het niet toegestaan dat de woning wordt onderverhuurd als ‘hoofdverblijfplaats’ als de 
student het zelf niet gebruikt als hoofdverblijfplaats. De overdracht van de huur naar een nieuwe huurder 
is aan dezelfde voorwaarden onderworpen. 

Bij studenten die de kamer huren als niet-hoofdverblijfplaats (en dus ingeschreven blijven bij hun ouders) 
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is het dus wel mogelijk om toe te staan dat zij de kamer verder verhuren aan een andere student, als die 
de kamer eveneens niet als hoofdverblijfplaats zal gebruiken. 

In het Br(ik-contract wordt afstand gedaan van de mogelijkheid tot onderverhuring en huuroverdracht, 
tenzij je dit als eigenaar expliciet toestaat. Dit kan een interessante optie zijn als je student naar het bui-
tenland gaat en de huurkosten wilt opvangen door een andere huurder aan te bieden. Die nieuwe huur-
der kan dan de onderverhuurder van de student zijn, waardoor deze laatste tegenover jou verantwoorde-
lijk blijft en de huur betaalt. Het is natuurlijk wel aan te raden dat je ook met deze nieuwe onderhuurder 
goede afspraken maakt, ook al blijft de ‘hoofdhuurder’ uiteindelijk verantwoordelijk. 

 4.2.6	 Verplichte	plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een uitgebreide beschrijving van de staat waarin de woning verkeerd. Ze dient 
te worden opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste 
maand van bewoning en zij dient bij het huurcontract te worden gevoegd. De huurder en de verhuurder 
kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken. Als de woning grondige veranderingen ondergaat in de 
loop van de verdere verhuur, kan een nieuwe plaatsbeschrijving opgesteld worden. 

Er	zijn	drie	noodzakelijke	voorwaarden	voor	een	geldige	plaatsbeschrijving:	

 —  De huurder en verhuurder moeten beiden aanwezig zijn of zich hebben laten vertegenwoordi-
gen door iemand anders. In het geval van het inroepen een expert moeten beiden ook beta-
len.

 —  Ze moeten ook beiden de plaatsbeschrijving dateren en ondertekenen. 
 —  De plaatsbeschrijving moet ten slotte ook gedetailleerd zijn, dus niet in algemene bewoordin-

gen zoals ‘de kamer is in goede staat’. 

Met deze plaatsbeschrijving kan je op het einde van de huur nagaan of de huurder de woning achterlaat 
in de oorspronkelijke staat. Als er dus schade is opgetreden, moet de huurder die vergoeden, tenzij het 
gaat om schade ten gevolge van ouderdom, overmacht of ‘normaal gebruik’. Bovendien, als er geen 
plaatsbeschrijving is opgesteld, is de huurder niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan de wo-
ning, tenzij de verhuurder dit kan bewijzen. 

  		Bij	de	‘tools’	op	WikiFin.be, de informatieve website van de FSMA (Autoriteit voor Finan-
ciële Diensten en Markten), vind je een checklist voor de plaatsbeschrijving, samen met 
een model-document om dergelijke overeenkomst op te maken. Kijk hier.

 4.2.7 Huurprijs, kosten en lasten

Als je de huurprijs afspreekt, verplicht het Burgerlijk Wetboek je er toe om ook de verdeling van de 
kosten van voorzieningen aan te geven. Normaal gezien reken je de werkelijk gemaakte kost aan, zo 
niet moet je een vooraf afgesproken forfaitair bedrag vragen. Je moet werkelijke kosten natuurlijk steeds 
kunnen aantonen met rekeningen. Als je in het contract niets afspreekt over kosten, zullen de werkelijk 
gemaakte kosten gelden (en moet je die dus ook kunnen aantonen). In het hoofdstuk over aanvullende 
regelingen overlopen we hoe je deze kosten kan bepalen, zodat je betwisting kan voorkomen.
Om een vlotte afhandeling van de huur en de kosten mogelijk te maken, worden in het contract ook de 
voorwaarden van betaling besproken. Zo wordt in het Br(ik-contract duidelijk vermeld wanneer de maan-
delijkse betaling moet gebeuren en op welke rekening dit bedrag dient gestort te worden. Ook eventuele 
kosten na laattijdig betalen worden duidelijk vermeld. 

http://www.wikifin.be/nl
http://www.wikifin.be/nl/tools/checklists-tips/checklist-plaatsbeschrijving-bij-huren-van-een-woning
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De huurprijs mag jaarlijks één keer aangepast worden aan de gezondheidsindex. Bij een indexering 
wordt de huurprijs aangepast aan de schommelingen in prijzen en dus aan de kosten. Onder de af-
spraken voor een niet-hoofdverblijfplaats (dus de regelgeving van het Burgerlijk Wetboek), kan je dit 
vrij bepalen in het contract. Bij een schriftelijke huurovereenkomst moet je deze aanpassing wel vooraf 
opnemen in het contract. Het contract kan ook bepalen dat de huur niet geïndexeerd wordt. 

Een	bijzonderheid	met	betrekking	tot	de	kosten	betreft	de	onroerende	voorheffing,	een	belasting	die	je	
als eigenaar betaalt op al je gebouwen of onroerend goed. Volgens de regels van het Burgerlijk Wet-
boek mag je deze kost in het contract doorrekenen aan je huurder die de woning huurt als niet-hoofd-
verblijfplaats. Dit is iets wat de Woninghuurwet met betrekking tot het verhuren als hoofdverblijfplaats 
niet toestaat. 

Bij niet-betaling van de huur kan je als verhuurder de huurder niet eenzijdig uit de woning zetten. Je 
moet eerst de huurder schriftelijk aanmanen zijn huur en kosten te betalen binnen een bepaalde termijn. 
De volgende stappen die je kan ondernemen zijn via de vrederechter te bepalen: je kan de achterstallige 
huur terugeisen, maar je kan dan ook de stopzetting van de overeenkomst eisen en eventueel schade-
vergoeding en interesten eisen. 

 
 4.2.8 De waarborg

Bij het verhuur als niet-hoofdverblijfplaats zijn er geen wettelijke bepalingen wat betreft de regeling van 
de waarborg. Je kan deze dus vrij bepalen. Als de woning gehuurd wordt als hoofdverblijfplaats moet 
je je wel houden aan bepaalde afspraken (zie verder). Toch is het ook bij een woning die gebruikt wordt 
als niet-hoofdverblijfplaats zeker aan te raden ook hier goede afspraken te maken in het contract. Het 
Br(ik-contract voorziet de mogelijkheid om één, twee of drie maanden huur als waarborg te vragen. Deze 
waarborg dient om eventuele nalatigheden door de huurder te dekken, waaronder dus ook de achterstal-
lige huur.

Verder voorziet het modelcontract van Br(ik drie mogelijkheden om de waarborg te betalen. Je kan 
vragen dat je de waarborg cash ontvangt van de huurder, mits je een ontvangstbewijs levert. Je kan 
ook vragen dat de waarborg op een geblokkeerde waarborgrekening wordt geplaatst, op naam van de 
student. De student kan deze vaak gratis aangaan bij zijn/haar bank. De rekening wordt pas vrij gegeven 
als de huurverplichtingen zijn nagekomen. Je kan ook vragen dat de rekening op een rekening bij jouw 
bank	gestort	wordt.	De	terugbetaling	van	de	waarborg	gebeurt	ten	laatste	twee	maanden	na	afloop	van	
het contract, op de bankrekening die de student opgeeft in het contract.

Om	discussies	te	vermijden,	is	het	dan	ook	zeker	nodig	dat	je	bij	afloop	van	het	contract	de	plaatsbe-
schrijving bij de hand hebt en samen met de student een grondig nazicht van de kamers doet. Bij even-
tueel	conflict	over	de	vrijmaking	van	de	waarborg	moet	de	vrederechter	uitsluitsel	brengen.	

 4.2.9 Aanvullende afspraken 

In het contract is het ook mogelijk enkele bepalingen op te nemen in verband met de woonverzekering, 
een eventueel huishoudelijk reglement	en	een	bemiddelingsopdracht	in	geval	van	een	conflict.	Bij	de	
uitleg over ‘aanvullende regelingen’ overlopen we de verzekering en het reglement, neem dat dus ook 
zeker eens door.

Als je je als verhuurder laat registreren bij Br(ik, kan Br(ik bemiddelen tussen jou en de huurder in geval 
van	conflict,	indien	die	huurder	studeert	aan	een	van	haar	partnerinstellingen.	Br(ik	probeert	vervolgens	
een compromis uit te werken, waardoor verder gerechtelijke stappen kunnen vermeden worden.
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4.3	 Huren	als	‘hoofdverblijfplaats’

Het is belangrijk om (nog eens) te onderstrepen dat het Burgerlijk Wetboek de 
algemene regels van de huurwet uiteenzet. De Woninghuurwet van 1997 dient 
ter aanvulling van het Burgerlijk Wetboek en geeft een aantal bijkomende ver-
plichtingen op voor woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats.

We overlopen hier de belangrijkste verschillen tussen de regels voor het verhu-
ren als niet-hoofdverblijfplaats (in het Burgerlijk Wetboek) en het verhuren als 
hoofdverblijfplaats. 

Eerst	is	het	nuttig	om	even	op	te	lijsten	welke	elementen	uit	het	voorgaande	
ook blijven gelden voor het verhuren als hoofdverblijfplaats:

—  Verplichte schriftelijke overeenkomst
De verplichte plaatsbeschrijving
De verplichte registratie

—  De verplichtingen van de verhuurder
—  De verplichting van de huurder

4.3.1 Hoofdverblijfplaats = ?

We haalden eerder al aan dat (veel) studenten, alhoewel ze feitelijk op een kamer in Brussel wonen, in-
geschreven blijven in de gemeente van hun gezin (vaak bij hun ouders). Om een kamer te kunnen huren 
als hoofdverblijfplaats moet er aan twee voorwaarden voldaan worden: 

—  De student moet er effectief en voornamelijk wonen
—  De verhuurder moet het huren als hoofdverblijfplaats expliciet toestaan

De beste manier om dit te verzekeren is om in het contract de verhuurde woning expliciet te vermelden 
als hoofdverblijfplaats van de huurder. 

4.3.2 Huurwaarborg maximaal twee maanden huur

Indien de huurwaarborg voor een hoofdverblijfplaats bestaat uit het storten van een geldsom op een re-
kening, dan mag de waarborg niet hoger zijn dan twee maanden huur. Ze moet dan ook op een geblok-
keerde rekening geplaatst worden, op naam van de huurder. 

4.3.3	 Verplichte	registratie

Je moet het huurcontract verplicht laten registreren (samen met de plaatsbeschrijving). Dit kan je nale-
zen	onder	het	hoofdstuk	over	financiële	lusten	en	lasten.

4.3.4	 De	onroerende	voorheffing	kan	niet	worden	doorgerekend	

Deze belasting op het onroerend goed hebben we eerder al besproken. Het is belangrijk om te  
weten dat je deze belasting niet kan doorrekenen in je huurcontract, indien het gaat om een huur 
als hoofdverblijfplaats. 

Voor de wetgeving over het verhuren als 
hoofdverblijfplaats kunnen we je de heel informatieve 
brochure ‘De Huurwet’ van de FOD Justitie aanraden. 
Deze is eenvoudig te downloaden.

Voor de wetgeving over het 
verhuren als hoofdverblijf-

plaats kunnen we je de heel 
informatieve brochure  

‘De Huurwet’ van de FOD 
Justitie aanraden.

http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_huurwet.jsp
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4.3.5 Onderverhuren: niet als hoofdverblijfplaats

Een	woning	die	gebruikt	wordt	als	hoofdverblijfplaats	kan	nooit	in	zijn	geheel	onderverhuurd	worden.	
Er	mag	slechts	een	deel	van	de	woning	onderverhuurd	worden	en	dan	enkel	als	de	hoofdhuurder	zelf	
het andere gedeelte als hoofdverblijfplaats blijft bewonen. Voor kleine studentenwoningen, die meestal 
bestaan uit eenvoudige kamers of studio’s, is dat natuurlijk moeilijk praktisch aan te tonen. Bovendien is 
het zo dat het gedeelte dat al verder verhuurd zou mogen worden, niet gebruikt mag worden als hoofd-
verblijfplaats door de onderhuurder. 

4.3.6 Indexering van de huurprijs

Ook voor de hoofdverblijfplaats mag de huurprijs jaarlijks één maal aangepast worden aan de gezond-
heidsindex. Je moet hier wel een schriftelijke kennisgeving van doen bij je huurder. Bij een schriftelijke 
huurovereenkomst moet je deze aanpassing vooraf opnemen in het contract. Het contract kan ook bepa-
len dat de huur niet geïndexeerd wordt. 

4.3.7	 Verplichte	bijlagen

Contracten voor een hoofdverblijfplaats moeten verplicht een bijlage opnemen met de belangrijkste be-
palingen van de Woninghuurwet. In de brochure ‘De Huurwet’ (zie hierboven) kan je deze vinden.

4.4 Het Br(ik-modelcontract

Je kan de Nederlandse versie van het Br(ik-modelcontract hier downloaden. 
De Franse versie van het contract kan je hier	vinden,	en	de	Engelse	hier.

HUUROVEREENKOMST INZAKE STUDENTENWONING - ACADEMIEJAAR ..................... / ....................

VERHUURDER    naam: ...................................................................................................... voornaam: ....................................................................  Br(ik-huisbaasnr.: ...................................

wonende in (hoofdverblijf)  straat: ............................................................................................................................................................................  nr.:  ........................................................................

postcode: .......................................     gemeente: ......................................................................................................................  Telefoon: .....................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HUURDER(S)       naam: .....................................................................................................  voornaam: .......................................................................studentenkaartnr.: ...................................

onderwijsinstelling: ..............................................................................................................   studierichting en -jaar: ............................................................................................................................

wonende in (hoofdverblijf)    straat: ............................................................................................................................................................................ nr.: .........................................................................

postcode: .......................  gemeente:  ................................................................................................... land: ..................................................  telefoon: ...........................................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................. identiteitskaartnr.: .....................................................................................................................

IBAN bankreknr.: .................................................................................................................................................................   BIC: ..............................................................................................................................

naam (2de huurder): .............................................................................................................  voornaam: .......................................................................studentenkaartnr.: ...................................

onderwijsinstelling: ..............................................................................................................   studierichting en -jaar: ............................................................................................................................

wonende in (hoofdverblijf)    straat: ............................................................................................................................................................................ nr.: .........................................................................

postcode: .......................  gemeente:  ................................................................................................... land: ..................................................  telefoon: ...........................................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................. identiteitskaartnr.: .....................................................................................................................

IBAN bankreknr.: .................................................................................................................................................................   BIC: ..............................................................................................................................

Vzw Br(ik - Alles voor stadstudenten
Contact: Marc STOCKMANS - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
T: 02 629 23 23 F: 02 629 36 19 E: marc@brik.be W: www.brik.be

Art. 1.Identificatie van de huur

De verhuurder geeft in huur:      ☐ een studentenkamer        ☐ een studio 

☐ een appartement ☐ gemeubeld ☐ ongemeubeld 

bestemd voor bewoning door: ☐ 1 persoon ☐ ........................................... personen, 

gelegen te: straat: ..................................................................................................... nr: .................. 

postnr.: .......................................... gemeente: ...................................................................................

telefoon ..........................................................................................  ☐ voorkant    ☐ achterkant 

op de: ................................ verdieping, met kamernummer .................................................... 

De huurder verklaart de woongelegenheid te bestemmen tot studieverblijf en 

zijn hoofdverblijf niet in de woning te nemen.

Art. 2. Plaatsbeschrijving
Gedurende de eerste 14 dagen van het effectief gebruik van de wooneenheid 
kan er op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een 
omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Hetzelfde geldt bij het 
einde van de huur. Indien geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt, wordt 
de huurder geacht het in goede staat te hebben ontvangen.

Art. 3. Gewone termijn + definitie van een huurmaand
De huurperiode bedraagt  ......................................... huurmaanden. Deze periode 
neemt een aanvang op ............................................. en eindigt op ..............................  
Een huurmaand loopt van de .................... van de ene tot de ................. van de 
volgende kalendermaand.

Art. 4. Het einde van de overeenkomst
De huurovereenkomst eindigt op de datum zoals bepaald in artikel 3, zonder 
opzegging. Stilzwijgende wederinhuring (BW art.1738) kan niet worden 
ingeroepen. Behoudens een andere regeling moet de huurder de woning 
op dat ogenblik volledig ontruimen, kuisen en de sleutels persoonlijk 
terugbezorgen aan de verhuurder. Wanneer een nieuwe overeenkomst wordt 
afgesloten met dezelfde student, komen beide partijen onderling overeen in 
welke mate de kamer moet worden ontruimd. In elk geval dienen de sleutels 
terugbezorgd te worden bij het einde van de huurperiode. Indien de partijen 
geen schikkingen treffen om de sleutels persoonlijk te overhandigen, zal de 
huurder ten laatste op de vervaldag de sleutels aangetekend terugsturen.

Art. 5. Samenstelling van de huurpriis
Dt totale huurprijs van deze huurovereenkomst bedraagt € ...................................... 

of € ..................................................... per maand.  In dit bedrag is NIET begrepen:
* het energieverbruik dat individueel aan de huurder wordt aangerekend aan 
de kostprijs. Hiervoor wordt een maandelijks voorschot van € ................................
gevraagd. Bij het verstrijken van de huurovereenkomst, eventueel 
tussentijds, zal de verhuurder een gedetailleerde afrekening voorleggen. 
Eventuele meterstanden (gas-water-elek.) worden op de bijgevoegde 
plaatsbeschrijving/huishoudelijk reglement vermeld.
* Andere: ...................................................................................................................................................

Art. 6. Betalingswijze - Wanbetaling
Dt huurprijs. nl € ................................................................. wordt maandelijks, uiterlijk 
binnen de vijf kalenderdagen na de aanvang van de huurmaand, gestort op 
IBAN: ...................................................................... BIC: ........................................... op naam van
..................................................................................................... Wanbetaling van huur, kosten 
en lasten, geeft vanaf de 15e dag na de vervaldag, van rechtswege en 
zondervoorafgaande ingebrekestelling, aanleiding tot de betaling van een 
interest van 7% per jaar. Een aanmaningsbrief (extra kost van 15 EUR) wordt 
na 15 dagen achterstand verzonden.

Art. 7. Waarborgsom
De huurwaarborg bedraagt :  ☐ 1 maand  ☐ 2 maanden  ☐ 3 maanden huur
De huurder zal de waarborg van € ....................................................... , binnen de 
7 werkdagen na de ondertekening van de huurovereenkomst:
☐ deponeren bij een financiële instelling op een geïndividualiseerde en een 
geblokkeerde rekening op zijn naam.
☐ deponeren bij een financiële instelling op een rekening van de verhuurder.
Het IBAN nr. is ....................................................................... BIC: .....................................................
☐ betalen aan de verhuurder tegen ontvangstbewijs

De waarborg kan door de huurder nooit als huur worden gerekend en kan 
uitsluitend dienen tot vergoeding van de schade aan het gehuurde goed, 
toegebracht door de huurder of door derden aan wie hij de toegang tot de 
kamer verleende. Schade door normaal gebruik, slijtage of ouderdom komt 
niet ten laste van de huurder. De terugbetaling zal gebeuren uiterlijk binnen 
de 2 maanden na het beëindigen v/d huurovereenkomst, indien aan alle 
voorwaarden van dit contract is voldaan en na de volledige afrekening van 
alle nog verschuldigde kosten, door middel van storting op

IBAN bankreknr.: ..................................................................................................................................

BIC: ..............................................................................................................................................................

wordt overeengekomen wat volgt:

DEEL 1: IDENTIFICATIE VAN HET GEHUURDE GOED, FINANCIËLE REGELING

(Vervolledig de tekst, kruis aan wat van toepassing is, parafeer met beide partijen op elke plaats waar een wijziging wordt aangebracht.)
BAIL POUR HABITATION D’ ETUDIANT - ANNEE ACADEMIQUE ..................... / ....................

BAILLEUR    nom: ...................................................................................................... prénom: ....................................................................  n°de propriétaire Br(ik: ..........................................

domicile principal à (rue): ...................................................................................................................................................................................................  n°:  ........................................................................

code postal: ......................................  commune: ......................................................................................................................  téléphone: ...............................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRENEUR(S)   nom: ..................................................................................................  prénom: ...................................................................  n° de la carte d’étudiant: ......................................

établissement d’enseignement: ..............................................................................................................   formation et année : .................................................................................................

domicile principal à (rue): .................................................................................................................................................................................................... n°: .........................................................................

code postal: .................................  commune:  ........................................................................................... pays: ..............................................  téléphone: ...............................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................... n°carte d’identité: ..................................................................................................................

n° compte bancaire IBAN: .................................................................................................................................   BIC: .......................................................................................................................................

nom (2ième preneur) : ............................................................................................  prénom: ...................................................................  n° de la carte d’étudiant: .....................................

établissement d’enseignement: ..............................................................................................................   formation et année : .................................................................................................

domicile principal à (rue): .................................................................................................................................................................................................... n°: .........................................................................

code postal: .................................  commune:  ........................................................................................... pays: ..............................................  téléphone: ...............................................................

e-mail: .................................................................................................................................................................... n°carte d’identité: ..................................................................................................................

n° compte bancaire IBAN: .................................................................................................................................   BIC: .......................................................................................................................................

Vzw Br(ik - Alles voor stadstudenten
Contact: Marc STOCKMANS - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
T: 02 629 23 23 F: 02 629 36 19 E: marc@brik.be W: www.brik.be

Art. 1 : ldcntification du bien loué

Le bailleur donne en location:     ☐ une chambre d’étudiant       ☐ un studio 

☐ un appartement ☐ meublé(e) ☐ non meublé(e) 

destiné(e) à être habitê(e) par ☐ 1 personne ☐ ......................................... personnes, 

situé(e) à: rue: ............................................................................................................. n°: .................. 

code postal: .................................. commune: ................................................................................

téléphone .................................................................................................................................................   

☐ partie avant     ☐ partie arrière     ☐ partie latérale de l’immeuble au : 

.......... ième étage/rez-de-chaussée ayant le numéro d’habitation ...........................

Le preneur déclare utiliser l’habitation comme logement d’étudiant et de ne 

pas se domicilier à l’adresse en question.

Art. 2. Etat des lieux
Dans un délai de 14 jours suivant la jouissance effective de la partie 
privative du bien loué, un état des lieux détaillé peut être établi de façon 
contradictoire et aux frais partagés par les deux parties. Il en est de même 
à la fin de la location (état des lieux de sortie). S’il n’a pas été fait d’état des 
lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état.

Art. 3. Terme normal + définition d’un mois de location”
Le terme du bail est de ............................. mois et commence le .......................... pour 
prendre fin le .............................. . Le mois de location commence le .................... du 
mois calendrier pour prendre fin le ................. du mois calendrier suivant.

Art. 4. La fin du terme 
Le terme se termine sans préavis à la date indiquée à l’article 3. Une 
prolongation tacite du terme (Code Civile, Art. 1738) ne peut être invoquée. 
Sauf un autre arrangement entre les parties, le preneur doit vider, nettoyer 
et quitter le logement et remettre les clés personnellement au bailleur à 
la fin du terme. Si un nouveau bail est conclu avec le même étudiant, les 
deux parties peuvent se mettre d’accord sur la mesure selon laquelle la 
chambre doit être vidée. Dans tous les cas, les clés doivent être restituées 
à la fin du terme. Si les parties ne peuvent se rencontrer pour la remise des 
clés , le preneur renverra celles-ci par recommandé au plus tard le jour de 
l’échéance.

Art. 5. Composition du loyer 
Le loyer total fixe est de € .......................................................... ou de € .................................. 

par mois. Ce montant NE comprend PAS :
• les frais pour la consommation individuelle d’énergie facturés au preneur 
au prix coûtant. Dans ce but, il sera demandé un acompte mensuel de 
€ .............................. . A la fin du terme et éventuellement pendant le terme, le 
bailleur présentera au preneur un décompte détaillé. Les éventuels index 
des compteurs (eau, gaz, électricité) sont mentionnés dans l’état des lieux/le 
règlement d’ordre intérieur joint au présent contrat.
• autres: ............................................................................................................................................

Art. 6. Mode de paiement - Non paiement 
Le loyer, c.à.d. € ............................................................... sera payé mensuellement par 
virement 1 domiciliation sur le compte bancaire  
n°IBAN ........................................................................................ BIC: ....................................................
au nom de ...................................................................................... Le paiement doit être 
effectué avant le 5ème jour de chaque mois de location. Tout montant dû par 
le preneur, et non payé 15 jours après son échéance, produira de plein droit 
et sans mise en demeure au profit du bailleur, un intérêt de 7% par an. Après 
15 jours de retard, le bailleur adressera un commandement de payer dont le 
coût (15 €) est à charge du preneur.

Art. 7. Caution
La caution est de :  ☐ 1 mois  ☐ 2 mois  ☐ 3 mois
Le preneur devra verser/remettre la caution de € ..................................................... 
dans les 7 jours ouvrables suivant la signature du bail:
☐ déposera la caution auprès d’un établissement bancaire sur un compte 
individualisé et bloqué à son nom.
☐ déposera la caution auprès d’un établissement bancaire sur un compte du 
bailleur. Le n° IBAN de ce compte est ......................................................................................
BIC: .....................................................
☐ paiera la caution au bailleur en échange d’un reçu.

Le preneur ne peut utiliser la caution pour le paiement du loyer. Cette 
caution ne sert qu’à l’indemnisation des dommages causés par le preneur 
ou par des tiers auxquels le preneur a donné l’accès à la chambre. Les 
dommages résultant d’une utilisation normale ou de l’usure du temps ne 
sont pas à charge du preneur. Le remboursement de la caution sera effectué 
au plus tard 2 mois après la fin du terme, si toutes les conditions de ce 
contrat on été remplies et après décompte complet
des coûts encore dû, par virement sur le compte bancaire de  

n• IBAN suivant : ..................................................................................................................................

BIC  ..............................................................................................................................................................

il est convenu ce qui suit: 

1ÈRE PARTIE : DESCRIPTION DU BIEN, CLAUSES FINANCIÈRES

(Complétez le texte, indiquez par une croix ce qui est d’application et faites parapher par les deux parties les modalités qui ont été ajoutées)

TENANCY AGREEMENT FOR STUDENT ACCOMMODATION - ACADEMIC YEAR ..................... / ....................

LANDLORD  family name: ........................................................................................ first name: ....................................................................  Br(ik-Iandlord number: ..............................

home address (street): .........................................................................................................................................................................................................  nr.:  ........................................................................

postal code: .......................................     city: ......................................................................................................................  phone: .....................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TENANT(S)  family name: ........................................................................................ first name: ....................................................................  student card number: ...................................

academic institution: ......................................................................................... course and year: ...........................................................................................................................................................

home address (street): .......................................................................................................................................................................................................... nr.: .........................................................................

postal code: ........................  city:  ........................................................ country: .........................................................................  phone: ..................................................................................................

e-mail: ................................................................................................................................................................................   ID nr.: ....................................................................................................................................

IBAN bank account number: ...............................................................................................................................BIC: ......................................................................................................................................

family name (2nd tenant): .............................................................................. first name: ....................................................................  student card number: ............................................

academic institution: ......................................................................................... course and year: ...........................................................................................................................................................

home address (street): .......................................................................................................................................................................................................... nr.: .........................................................................

postal code: ........................  city:  ........................................................ country: .........................................................................  phone: ..................................................................................................

e-mail: ................................................................................................................................................................................   ID nr.: ....................................................................................................................................

IBAN bank account number: ...............................................................................................................................BIC: ......................................................................................................................................

Vzw Br(ik - Alles voor stadstudenten
Contact: Marc STOCKMANS - Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
T: 02 629 23 23 F: 02 629 36 19 E: marc@brik.be W: www.brik.be

Art. 1. Identification of the property
The landlord rents out:     ☐ a student room       ☐ a studio 
☐ an apartment ☐ furnished ☐ unfurnished  
to be occupied by:  ☐ 1 person ☐ ......................................... persons, at the 

following address;  

Street : ..........................................................................................................................   nr.: .................. 

postal code: ............................................... city: ................................................................................

phone .........................................................................................................................................................   

☐ front     ☐ rear     ☐ side of the building, on the .......... floor/ground floor, 

room number ........................................................
The tenant agrees to occupy the property as student accommodation and 
not as a permanent address.

Art. 2. Description of condition of the room
During the first 14 days of occupation, and in case substantial changes 
have been made to the property, an extensive description of condition of the 
room(s) for private use can be drawn up in a defended action, at which both 
parties must be present to add comments and sign. The same applies upon 
termination of the lease.
In the absence of a description of condition of the room(s), it is assumed the 
room(s) were in good condition when the tenant took up residency.

Art. 3. Term of the lease: and definition of a rental month
The term of the lease comprises  .................. rental months. This period starts  
..................  and ends .................. .
The rental month begins on the .................. of the month and ends on the 
.................. of the following month.

Art. 4. Termination of the lease 
Without prior notice this lease terminates on the date specified in Art.3. 
Automatic renewal of the lease cannot be assumed or claimed (Code Civile, 
art.1738). Unless otherwise agreed, the tenant must vacate the premises 
by this time and forthwith return the keys to the landlord in person. If 
a new lease has been agreed upon between the same parties, they will 
jointly decide whether the room must still be vacated. Keys must always be 
returned to the landlord upon termination of the lease. If both parties have 
not arranged for the keys to be returned in person, the tenant must send the 
keys to the landlord by registered mail at the latest on the day before the 
lease expires.

Art. 5. Composition of the rent 
The total set rent for the property is € ............................ or € .................................. a 
month. The rent does NOT cover:
• Utility costs individually billed to the tenant for private use at actual cost. A 
monthly advance of € ................................................... will be charged. The landlord 
will provide a detailed breakdown of utility costs upon termination of the 
lease. Any relevant meters (gas. water. electricity) will be read and included 
on the attached description of condition and/or house rules.
• other: ............................................................................................................................................

Art. 6. Method of payment - Default of payment 
The rent i.e € ........................................... , will be paid monthly, within the first five 
calendar days of the rental month, via bank transfer/
standing order into bank account IBAN number .......................................... BIC ...........
............................... in the name of ..................................................................................................... .
lf the tenant is in default of payment (rent, costs or charges] from the 15th 
day after the due date onwards,(s)he will - by right and without
prior notification of default- have to pay a 7% interest a year on the debt 
incurred. A written reminder (extra cost: €15) will be issued after 15 days of 
rent arrears.

Art. 7. Deposit
The deposit covers:  ☐ 1 month’s rent  ☐ 2 month’s rent  ☐ 3 month’s rent
Within 7 working days after the tenancy agreement has been signed, the 
tenant will pay the deposit of  € .....................................................  
☐ Deposit at a financial institution into an individual and frozen bank 
account in the tenant’s name.
☐ Deposit at a financial institution into a bank account in the landlord’s 
name: The IBAN number of this bank account is ..............................................................
........................   BIC: .....................................................
☐ paid to the landlord in exchange for a receipt.

The deposit can never be used as rent and is solely intended to compensate 
for the damage inflicted to the property by the tenant or third parties given 
access to the property by the tenant. Damage due to ordinary wear and 
tear will not be charged to the tenant. Repayment of the deposit must occur 
within two months upon termination of the lease, if all conditions of the 
contract have been complied with and after full deduction of any monies still 
owed into bank.  

The IBAN number of this account is .........................................................................................

BIC: ..............................................................................................................................................................

have agreed to the following terms:

PART 1 : IDENTIFICATION OF THE RENTED PROPERTY, FINANCIAL AGREEMENT

(Fill in the blanks, check the boxes that are applicable, each item added must be initialled by both parties)

http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_huurwet.jsp
http://kotbaas.be/wp-content/uploads/2015/05/Modelcontract_prive_HuurovereenkomstNL.pdf
http://kotbaas.be/wp-content/uploads/2015/05/Modelcontract_prive_HuurovereenkomstNL.pdf
http://kotbaas.be/wp-content/uploads/2015/05/Modelcontract_prive_HuurovereenkomstFR.pdf
http://kotbaas.be/wp-content/uploads/2015/05/Modelcontract_prive_HuurovereenkomstFR.pdf
http://kotbaas.be/wp-content/uploads/2015/05/Modelcontract_prive_HuurovereenkomstENG.pdf
http://kotbaas.be/wp-content/uploads/2015/05/Modelcontract_prive_HuurovereenkomstENG.pdf
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5 Aanvullende regelingen

5.1 Kosten voor nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, verwarming) en internet

Bij het bepalen van de huurprijs moet je al rekening houden met het aandeel van de nutsvoorzieningen 
en eventuele kosten voor een internetaansluiting. Je kan er voor kiezen om maandelijks een vooraf over-
eengekomen vast bedrag te vragen of je kan maandelijks de werkelijk gemaakte kosten aanrekenen. 

Een	provider	voor	een	internetaansluiting	kan	je	zoeken	via	www.bestetarief.be.	Voor	het	vergelijken	
van energieleveranciers (gas en elektriciteit) kan je terecht bij www.brugel.be, de Brusselse regulator 
voor energie. Op hun website vind je een module om een prijsinschatting te maken en zo leveranciers te 
vergelijken. 

Daarnaast	kan	je	zeker	ook	eens	een	kijkje	nemen	bij	Energids,	een	informatieve	website	voor	energie-
vragen, opgericht door Sibelga, de beheerder van het distributienet. 

 5.1.1 Een vaste kost per maand

Het voordeel van een vast bedrag is dat het een eenvoudige afspraak is. In het contract wordt de huur-
prijs bepaald en een vaste bijdrage per maand die daarin is inbegrepen voor de gemaakte verbruikskos-
ten. Het nadeel is dat je een goede inschatting van de kosten moet kunnen maken om het verbruik te 
dekken. De huurder heeft er bovendien geen belang bij om zuinig met de energie om te springen, aan-
gezien zowel bij hoog of laag verbruik hetzelfde bedrag gevraagd wordt. 

Een	studentenkamer	zal	het	meeste	verbruik	kennen	voor	(koud	en	warm)	water,	de	verwarming,	en	het	
elektriciteitsverbruik	van	de	verlichting,	computer	en	gsm,	(wekker)radio,	koffiezet,	waterkoker,	haardro-
ger, scheerapparaat en eventueel een microgolfoven en kleine koelkast (als je dit toestaat in het contract). 

 5.1.2 Werkelijke kosten aanrekenen met een verdeelsleutel

Om huurders aan te sporen tot matig verbruik kan je er voor kiezen om te werken met maandelijkse 
voorschotten die op het einde van de huurperiode verrekend worden. Hiervoor hanteer je dan best een 
vooraf afgesproken verdeelsleutel. 

Er	zijn	twee	belangrijke	elementen	die	je	in	acht	moet	nemen:	de	verdeelsleutel,	en	de	aanrekening-
periode. Om tot een goede verdeelsleutel te komen, hou je best rekening met de verschillen tussen de 
kamers	en	het	verwachte	verbruik.	Een	kamer	met	een	hoog	plafond	verbruikt	bijvoorbeeld	meer	ver-
warming	dan	een	kamer	met	een	lager	plafond.	Een	studio	heeft	in	het	algemeen	meer	verbruik	dan	
een gewone studentenkamer. Indien je een of meerdere kamers verhuurt in je eigen woning, moet je je 
persoonlijk verbruik buiten rekening brengen. 

Indien je een woning verhuurt met zes kamers, vertrek je bijvoorbeeld van een verdeelsleutel van 1/6: 
iedereen draagt 1/6 van de kosten. Indien er twee hogere kamers zijn, kunnen deze meer bijdragen voor 
de	verwarming.	Dat	kan	je	bijvoorbeeld	compenseren	door	een	fictieve	7de	kamer	bij	te	tellen	en	de	
totaalkosten door 7 te delen: de verdeelsleutel wordt dan 1/7. Drie delen worden doorgerekend aan de 
twee grote kamers (ieder de helft van 3/7), de overige 4/7 aan de vier kleine kamers (ieder 1/7). Het-
zelfde kan je doen voor water en elektriciteit als dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer je kamers én een 
of meerdere studio’s verhuurt, kan je de studio beschouwen als het equivalent van twee kamers. Om 
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discussie te vermijden, is het aan te raden de verdeelsleutel van bij het begin af te spreken en in het 
contract op te nemen. 

Om de kosten correct aan te rekenen, is het aan te raden om aan het begin van de huurperiode de me-
terstand op te schrijven in het bijzijn van de huurder. Je kan deze meterstanden opnemen in de plaats-
beschrijving of het huurcontract. Zo kan je zelf het verbruik opvolgen en de kosten uitrekenen op het 
einde van het jaar.

 5.1.3 Werkelijke kosten aanrekenen met een individuele meterstand

De meest exacte methode is elke (studenten)kamer te voorzien van een eigen meter voor elektriciteit, 
verwarming en water. In een woning met zeven kamers is dit echter een dure methode. In studio’s zal dit 
vaak dan weer wel mogelijk zijn. 

Wat betreft verwarming bestaan er echter een aantal hulpmiddelen om voor studentenkamers toch een 
individuele meting te voorzien bij een collectieve verwarmingsketel. Je kan hiervoor kiezen uit twee sy-
stemen:	een	warmtekostenverdeler	of	een	warmteteller.	Er	bestaat	ook	een	zogenaamde	‘verdampings-
meter’, maar deze zijn niet nauwkeurig. 

 —  	Een	warmtekostenverdeler meet het verschil in temperatuur van de kamer en de verwarming 
en	vermenigvuldigt	dit	verschil	met	een	coëfficiënt	die	afhankelijk	is	van	je	verwarmingstoestel.	
Het voordeel van deze methode is dat ze een consistente meting doet en eenvoudig te plaat-
sen is. Het nadeel is dat ze minder nauwkeurig meet dan de warmteteller.

 —  Een	warmteteller meet het verschil in temperatuur in de aan- en afvoerleidingen van de 
verwarmingsketel,	en	meet	eveneens	het	waterdebiet.	Samen	met	een	aangepaste	coëfficiënt	
voor het verwarmingstoestel wordt een veel nauwkeuriger resultaat bekomen. Het nadeel van 
deze methode is echter de hogere kostprijs van de toestellen en de installatie. 

 —   Hou er ook rekening mee dat de structuur van het huis en de loop van de leidingen mee zullen 
bepalen hoeveel toestellen er nodig zijn om te plaatsen en dus de kostprijs mee zal beïnvloe-
den. Neem hiervoor best contact op met een installateur en vraag duidelijke prijsoffertes.

 —   Als het warm water door dezelfde verwarmingsketel wordt verwarmd, moet je dit verbruik kun-
nen scheiden van de warmte gemeten op de verwarmingen. Je kan hiervoor bijvoorbeeld een 
forfaitair bedrag vaststellen. 
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5.2 Woon- en brandverzekering

Je wordt niet verplicht om een brandverzekering te nemen, maar toch is het aan te raden dat zowel 
huurder als verhuurder zich degelijk laten verzekeren. De verzekering van de verhuurder en de huurder 
dekken verschillende zaken. De verhuurder verzekert schade aan zijn goederen, en zijn aansprakelijk-
heid tegenover de huurder en anderen. Je bent daarmee ook verzekerd voor schade aan de inboedel 
van je woning, bijvoorbeeld als er door hevige wind pannen van het dak waaien en de insijpelende regen 
schade berokkent aan meubels of tapijten.11 Bespreek dan ook duidelijk met je verzekeraar welke aan-
sprakelijkheid er verzekerd wordt, zodat je duidelijk weet wanneer je verzekerd bent.

  Op de website WikiFin, de informatieve website van de FSMA (Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten), vind je heel wat informatie terug over de woonverzekering. Neem  
er zeker een kijkje.

 5.2.1	 De	gedekte	risico’s

Indien er schade is, zal de verzekeraar van de verhuurder zich richten tot de huurder die immers wette-
lijk gezien aansprakelijk is – tenzij de huurder bewijst dat hij de schade niet veroorzaakt heeft. De ver-
zekering van de student dekt deze aansprakelijkheid en ook eventuele schade aan zijn eigen goederen. 
Het is dan ook aan te raden om via het huurcontract je huurder te verplichten om een woonverzekering 
af	te	sluiten.	Een	student	wordt	meestal	gedekt	via	de	woonverzekering	van	zijn	ouders,	al	is	het	moge-
lijk dat zij hiervoor een uitbreiding moeten vragen. Je kan als verhuurder in het contract stipuleren dat de 
huurder een bewijs van verzekering moet kunnen voorleggen. 

De wet legt voor elke woonverzekering een aantal ‘basisdekkingen’ op, zoals brand, explosies of natuur-
rampen (aardbevingen, overstromingen, overlopende dakgoten, grondverzakkingen en grondverschuivin-
gen).12 Zo is bijvoorbeeld inbraak niet inbegrepen bij de risico’s. Ook andere gebeurtenissen horen niet tot 
de basisdekkingen, zoals een boom die op je huis valt of de schade die door een stookolielek ontstaat.13 
Je kan je verzekering wel laten uitbreiden bij je verzekeraar om dit soort gebeurtenissen ook op te nemen. 

Je hebt ook de mogelijkheid om bij je verzekeraar een collectieve verzekering af te sluiten (een zoge-
naamde ‘blokpolis’), waarbij het hele gebouw verzekerd wordt bij één verzekeraar. De genoemde risico’s 
worden dan gedekt, net als de burgerlijke aansprakelijkheid van de verschillende huurders en de aan-
sprakelijkheid voor het gebouw. Voor de eigen inboedel moeten zowel jij als verhuurder en alle huurders 
zich dan wel nog individueel verzekeren. Het voordeel van een collectieve verzekering is dat iedereen bij 
dezelfde verzekeraar zit, wat eenvoudiger is in geval van schade. Bovendien bieden sommige verzeke-
raars een lagere premie dan wanneer iedereen apart een verzekering aangaat. 

 5.2.2 Wijzigingen aan de woning

Een	goede	verzekering	is	gebaseerd	op	een	goede	schatting	van	de	waarde	van	de	woning	en	de	inboe-
del. Als je veranderingen aanbrengt aan de woning, bijvoorbeeld door verbouwingen, kan ook de waarde 
van je woning veranderen. Je moet dan zelf contact opnemen met je verzekeraar om een nieuwe schat-
ting te laten maken, zodat je ook voor die nieuwe waarde verzekerd bent. 

11 wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/voor-wie-dat
12 wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/verzekerde-risicos
13 wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/verzekerde-risicos

http://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/voor-wie-dat
http://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/voor-wie-dat
http://www.wikifin.be/nl/themas/verzekeren/woonverzekering/verzekerde-risicos


40

 5.2.3 Afstand van verhaal

Je kan als eigenaar ook ‘afstand van verhaal’ in je verzekering laten opnemen. Dit betekent dat je ver-
zekeraar bij schade aan je woning zelf de kosten zal dekken, ook als de huurder de schade heeft ver-
oorzaakt.	Je	betaalt	hiervoor	wel	een	hogere	premie,	maar	vermijdt	een	conflict	bij	eventuele	schade.	Je	
kan deze meerkost doorrekenen in de huurprijs. 

Je kan als eigenaar deze ‘afstand van verhaa’ ook vragen van je huurder, met betrekking tot het verze-
keren van zijn eigen inboedel. In dat geval zal de verzekeraar van de huurder zich dus ook niet richten 
tot jou. Zo kom je dus tot een wederzijds afstand van verhaal. Dit is ook opgenomen in het modelcon-
tract van Br(ik. 

Deze regeling vervangt echter niet jouw woonverzekering of die van de huurder. Beide partijen moeten 
zich nog altijd laten verzekeren voor aansprakelijkheid tegenover derden en voor schade aan zijn eigen 
inboedel, ook om te voorkomen dat de inboedel onderverzekerd is. Het is dus ook hier nog steeds aan-
geraden dat beide partijen een eigen woonverzekering afsluiten. 

Meestal heeft deze wederzijdse afstand van verhaal betrekking op schade door brand of water. Andere 
risico’s worden op de gebruikelijke manier verzekerd. De eerder genoemde ‘collectieve verzekering’ kan 
een antwoord bieden op de beperking van deze regeling. 

 5.2.4	 Verzekering	bij	onderverhuur

Als de student de kamer kan onderverhuren, heeft dit natuurlijk ook gevolgen voor de woonverzekering. 
Voor een verzekeraar houdt een onderverhuur namelijk een nieuw risico in: er komt een bijkomende 
persoon met toegang tot de kamer. Indien de hoofdhuurder de onderverhuur niet gemeld heeft aan zijn 
verzekeraar, kan deze de verzekering ongeldig verklaren omdat de extra risico’s niet gekend waren. De 
onderverhuurder moet bovendien een eigen verzekering hebben om de eigen inboedel te verzekeren. 

De regeling voor aansprakelijkheid is bovendien niet altijd even eenvoudig weer te geven. Je moet bij je 
verzekeraar navragen of het bijvoorbeeld mogelijk is een dekking te hebben voor onderverhuurders in 
een collectieve verzekering. Zeker als je via het contract toestaat dat onderverhuur mogelijk is, moet je 
goede afspraken maken met je verzekeraar. Je staat immers een bijkomend risico toe, waarvan je ver-
zekeraar op de hoogte moet zijn, zo niet kan ook jouw verzekeraar de ongeldigheid van de verzekering 
inroepen wegen een niet-meegedeeld risico. 

Om je er van te verzekeren dat de aansprakelijkheid van de verhuurder en de onderverhuurder goed 
geregeld zijn, kan je vragen om een verzekeringsbewijs te krijgen in de clausule over onderverhuur in 
het contract. In de praktijk gebeurt het immers wel eens dat internationale studenten die enkel voor een 
korte periode onderhuren geen verzekering afsluiten. 

 5.2.5 Wat te doen bij schade?

Als er schade is opgetreden aan de woning neem dan eerst de nodige maatregelen om het risico op 
verdere schade te beperken. Natuurlijk moet je altijd aan je eigen veiligheid denken. Als de situatie niet 
veilig is, of je twijfelt eraan, neem dan contact op met de brandweer. Wat je bijvoorbeeld zelf kan doen bij 
een waterlek is de waterkraan dichtdraaien en eventuele inboedel verwijderen. Vervolgens neem je best 
contact op met een vakman om de schade te herstellen – de kosten worden gedekt door je verzekering. 
Als de schade het gevolg is van een inbraak, verwittig dan ook meteen de politie.
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Zonder op dat moment reeds de verantwoordelijkheid voor de schade te bespreken, is het aangewezen 
dat zowel de huurder als de verhuurder de schade aan hun verzekering aangeven. De verzekering zal 
dan de nodige bewijsstukken opvragen. Vraag zeker de procedure hiervoor na bij je verzekeraar. Neem 
in ieder geval voldoende foto’s van de schade en wees gedetailleerd. Ook van de spullen die gestolen 
zijn, bezorg je foto’s als je die hebt – je kan dus best aan het begin van het jaar foto’s nemen van de in-
boedel in het huis, zodat je deze zeker in bezit hebt. Bezorg je verzekering ook de aankoopbewijzen van 
de beschadigde en/of gestolen spullen. 

De verzekering zal een expert aanstellen om de schade vast te stellen en op basis van diens rapport 
wordt een vergoeding voorgesteld. Als je het oneens bent kan je een tegenexpert aanstellen (een vak-
man die je zelf kiest). Deze moet zijn analyse uitvoeren binnen negentig dagen nadat je de verzekeraar 
over zijn aanstelling hebt geïnformeerd. Uiteindelijk kan je in samenspraak met de verzekering een der-
de expert aanwijzen. De kosten van deze bijkomende experten worden betaald door degene die uitein-
delijk in het ongelijk wordt gesteld. 

Na jouw akkoord over de vergoeding, zal de verzekeraar deze meestal binnen de maand uitbetalen. Je 
zal zelf de franchise moeten betalen die je vooraf in je verzekeringsovereenkomst hebt afgesproken. 

5.3 Een huishoudelijk reglement

De huurovereenkomst kan aangevuld worden met een huishoudelijk reglement, dat je dan ook best op-
neemt in het contract. In dit reglement kan je een aantal afspraken maken met betrekking tot het gebruik 
en onderhoud van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes. Zonder volledig te zijn, kan je hier een 
aantal afspraken vinden die nuttig zijn voor een studentenhuis. 

Je kan bijvoorbeeld afspreken dat: 

 — ’s Avonds na 23:00 de rust in de woning gerespecteerd wordt.
 — De kamer geschilderd mag worden in neutrale kleuren.
 —  De gemeenschappelijke ruimtes goed onderhouden moeten worden, bijvoorbeeld met een we-

kelijkse kuis waaronder ook het proper houden van oven, fornuis en koelkast. Je kan materiaal 
hiervoor voorzien en deze als vaste kost aanrekenen in de huurprijs. 

 — Het huisvuil tijdig buiten gezet wordt, in navolging van de regels voor het recycleren. 
 — Het huis volledig rookvrij is, met inbegrip van de studentenkamers zelf.
 —  De vrije doorgang altijd bewaard blijft, zodat een evacuatie bij brand niet in het gedrang  

komt.	Zo	kan	je	afspreken	dat	er	geen	fietsen,	vuilniszakken,	winkelkarren,	…	op	de	gangen	
gezet worden.
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6 Een studentenwoning verhuren: overloop de checklist!

Met deze checklist overloop je enkele belangrijke praktische elementen wat betreft veiligheid, gezondheid, 
en wettelijke vereisten. Neem zeker het volledige praktijkboek door, want deze opsomming is niet volledig. 

Vergunning?

�✔ Neem contact met de Dienst Stedenbouw van je 
gemeente: zij helpen je met het aanvragen van de juiste 
stedenbouwkundige vergunning. Vergeet het verplicht 
advies van de brandweer niet.

✔	Vraag	je	Certificaat	Energieprestatie	van	Gebouwen	
aan

✔ Zorg dat de elektriciteit beantwoordt aan het 
Algemeen	Reglement	voor	Elektrische	Installaties

Regels voor behoorlijke huisvesting

✔ Werp een blik op de samenvattende tabel voor de 
belangrijkste regels betreffende oppervlakte, hoogte, 
energievoorziening, water, … Zo beantwoord je woning 
steeds aan de wettelijke minimumnormen.

Bijzonder aandachtspunten voor studentenkamers

✔ Denk aan goede geluidsisolatie.

✔ Voorzie een stabiele internetverbinding en vergelijk 
de prijzen van de verschillende providers.

Premies	voor	aanpassingen	aan	de	woning?

✔ Dankzij bepaalde energiepremies kan je 
investeringen doen om je woning energiezuiniger te 
maken.

✔ Je kan ook renovatiepremies, en premies voor 
gevelverfraaiing aanvragen.

✔ Voor dakisolatie is er een belastingvermindering. 
Let wel, deze is enkel aan te vragen voor een 
gezinswoning. Doe dus deze investering vooraleer je 
een vergunning als studentenwoning aanvraagt.

Zorg voor een goede huurovereenkomst

✔ Vermeldt duidelijk de duur van het contract. Voor 
studenten varieert dit van 12 weken tot 12 maanden. 

✔ Maak duidelijke afspraken over de huurprijs en 
eventuele bijkomende kosten. Spreek af wanneer 
betaald wordt en zorg ervoor dat de kosten van de 
gedeelde nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, 
verwarming) op voorhand goed zijn afgesproken.

✔ Verplichte schriftelijke huurovereenkomst. Via Br(ik 
kan je met een vooropgesteld model-contract werken.

✔ Voeg een goede, gedetailleerde plaatsbeschrijving bij 
het contract, door verhuurder en huurder opgesteld en 
ondertekend. Je bent dit ook wettelijk verplicht. 

✔ Registreer het huurcontract bij het registratiekantoor.

✔ Vergeet de huurwaarborg niet af te spreken. Let er 
op dat je maximum twee maanden huur als borg vraagt 
(indien het gaat om een hoofdverblijfplaats). 

✔ Vergeet de verplichte bijlage bij het contract niet, als 
je student er zijn hoofdverblijfplaats neemt.

✔ Je kan de overeenkomst in verschillende talen 
opstellen. Dit helpt je bij internationale studenten. Br(ik 
biedt haar modelcontract aan in het Nederlands, Frans 
en	Engels.	Je	bent	vrij	in	het	kiezen	van	de	talen	waarin	
je het contract aanbiedt.

Herstellingen of schade aan de woning?

✔ De huurder staat zelf in voor kleine herstellingen, 
herstellingen na eigen fout of herstellingen aan de 
bepleistering of de vloertegels bij beperkte schade. 

✔ Als verhuurder sta je in voor het herstellen van 
zogenaamde ‘verborgen gebreken’, van schade door 
ouderdom of door normaal gebruik van de woning.

✔ Spreek ook een goede verzekering af. Vraag dat de 
huurder een attest van de verzekeraar kan voorleggen. 

Problemen	met	je	huurder?

✔ Neem contact op met Br(ik. Zij kunnen tussen jou en 
de huurder bemiddelen.

www.brik.be
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7 Nuttige adressen

Br(ik vzw
Bloemenstraat 32
1000 Brussel
www.brik.be
welkom@brik.be
02 211 05 40

Het Br(ik kantoor is geopend op:
Maandag tot donderdag van 13u tot 17u
Vrijdag van 13u tot 15u

Indien jullie buiten deze openingsuren langs willen komen, best even een afspraak maken via  
welkom@brik.be of op 02 211 05 40. Buiten de kantooruren, in weekends en op feestdagen zijn de  
Br(ik kantoren gesloten. Br(ik-Huurders kunnen de technische noodpermanentie steeds bereiken  
via het nummer dat ze daarvoor hebben meegekregen.

Links:
facebook.com/brikpage
instagram.com/brikfotos
twitter.com/briktweets
foursquare.com/p/brik--alles-voor-stadstudenten/21640674

www.brik.be
facebook.com/brikpage
instagram.com/brikfotos
twitter.com/briktweets
foursquare.com/p/brik--alles-voor-stadstudenten/21640674
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1  Brussel, de grootste studentenstad  
    van het land

Brussels Studies Institute
bsi-brussels.be
facebook.com/BrusselsStudiesInstitute
Avenue Depage 1
1050 Brussels

ADT-ATO
Agence de Développement Territorial / 
Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling
adt-ato.irisnet.be
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
02 563 63 00
contact@adt.irisnet.be

Observatiecentrum Huurprijzen
bghm.irisnet.be

2  Woningvoorschriften

Leefmilieu Brussel 
leefmilieu.brussels 

Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel
02 775 75 75 

Stedenbouw.Brussels 
stedenbouw.irisnet.be

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH)
Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel
02 204 17 68
broh.communicatie@gob.irisnet.be
 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand 
en Energie
economie.fgov.be
 
Dienst Brandweer en Dringende Medische Hulp 
(DBDMH) 
be.brussels/dbdmh

Vivaqua
Brusselse intercommunale voor het drinkwater 
vivaqua.be
 
Stadswinkel (Centre Urbain) 
curbain.be
Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1
1000 Brussel
02 219 40 60
info@curbain.be
 
BesteTarief.be 
Internet en telefonie
bestetarief.be
 
Veilig	Wonen	(FOD	Binnenlandse	Zaken)  
veiligewoning.be

Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(BWRO) 
ejustice.just.fgov.be

Brusselse Huisvestingscode (BHC)
slrb.irisnet.be
 
De Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening	(GSV)	
stedenbouw.irisnet.be
 
Gemeentelijke Stedenbouwkundige 
Verordeningen	(GemSV)	
stedenbouw.irisnet.be

Brugel
Brusselse regulator voor energie
brugel.be
Kunstlaan 46 
1000 Brussel 
0800 97 198 
info@brugel.be

Sibelga 
Beheerder van de distributienetten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
sibelga.be
energids.be
Werkhuizenkaai 16 
1000 Brussel 
Algemeen nummer: 02 549 44 00
Gasreuk: 02 274 40 44 
Stroomstoringen: 02 274 40 66

http://www.bsi-brussels.be/nl/
https://www.facebook.com/BrusselsStudiesInstitute
http://www.adt-ato.irisnet.be/nl
http://www.bghm.irisnet.be/documentatie/observatoire-regional-du-logement?set_language=nl
www.leefmilieu.brussels
http://www.vivaqua.be/nl
http://www.curbain.be/nl
www.bestetarief.be
http://www.veiligewoning.be/index_nl.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040935&table_name=wet
http://www.slrb.irisnet.be/professionelen/reglementering/brusselse-huisvestingscode-elementaire-verplichtingen-veiligheid-gezondheid-uitrusting/brusselse-huisvestingscode/view
http://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/stedenbouwkundige-verordeningen-svs/de-gewestelijke-stedenbouwkundige-verordening-gsv
http://stedenbouw.irisnet.be/spelregels/stedenbouwkundige-verordeningen-svs/gemeentelijke-stedenbouwkundige-verordeningen-gemsv2019s
www.stedenbouw.irisnet.be
http://economie.fgov.be/nl/
http://be.brussels/dbdmh/over-de-dbdmh
http://www.brugel.be/nl/brugel
http://www.sibelga.be/nl
http://www.energids.be/nl/
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3  Financiële lusten en lasten

Brussels Energieagentschap (ABEA)  
Afdeling van de Stadswinkel (Centre Urbain)
curbain.be

Leefmilieu Brussel 
leefmilieu.brussels

Het Energiehuis 
maisonenergiehuis.be
02 563 40 00 

Netwerk Wonen 
netwerkwonen.be
Scheikundigestraat 34-36
1070 Anderlecht 
02 529 90 27
info@netwerkwonen.be

FOD Financiën 
financien.belgium.be
02 572 57 57 
 
Local.Brussels	/	Brussel	Plaatselijke	Besturen	
(informatie over de gemeenten) 
plaatselijkebesturen.irisnet.be

MyMinfin	–	Fiscal	Portal	Belgium
www.myminfin.be
 
Tax-Calc
Anonieme berekening van de belastingen 
belgium.be/nl/online_dienst/app_tax_calc.jsp
 
MyRent 
Een	huurcontract	en/of	een	plaatsbeschrijving	
elektronisch opsturen voor registratie 
Via myminfin.be

 

4  Huurwetgeving en het contract

Huurwet in het Burgerlijk Wetboek
Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 1, 
art. 1714-1762bis
ejustice.just.fgov.be
 
De Huurwet voor hoofdverblijf (FOD Justitie) 
belgium.be/nl/publicaties/publ_de_huurwet.jsp
 
WikiFin 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
(FSMA)
wikifin.be

www.curbain.be
www.leefmilieu.brussels
http://www.maisonenergiehuis.be/nl/
www.netwerkwonen.be
http://financien.belgium.be/nl/
http://plaatselijkebesturen.irisnet.be/nl/
https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/welcome
http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_tax_calc.jsp
https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/welcome
http://justitie.belgium.be/nl/
http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_huurwet.jsp
http://www.wikifin.be/nl
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8 Bijlagen 

GLOSSARIUM

Bewoonbaar lokaal: de vertrekken en ruimten 
in de woning die bestemd zijn voor het voldoen 
aan de essentiële noden van het dagelijks 
leven, namelijk slapen, bereiden en nuttigen van 
maaltijden en het verblijf.

Brusselse Huisvestingscode: een van 
de instrumenten die werd ingevoerd om 
de leefomstandigheden van de Brusselse 
huurders te verbeteren. De Huisvestingscode 
legt minimumvereisten vast inzake veiligheid, 
gezondheid en de uitrusting van de woning. 
Ze wordt verder aangevuld door besluiten 
van de Gewestregering die bepaalde regels 
verduidelijken. Zo is de minimumoppervlakte 
van een studentenwoning bepaald in het 
uitvoeringsbesluit van 4 september 2003 
(gewijzigd 9 maart 2006). (online: Brusselse 
Huisvestingscode (gecoördineerde tekst) en de 
Uitvoeringsbesluiten).

Evaluatierooster: De naleving van de 
verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en 
uitrusting wordt beoordeeld op basis van een 
door de Minister vastgesteld evaluatierooster. 
Dit rooster kan door elke persoon bekomen 
worden op eenvoudig verzoek bij de Gewestelijke 
Huisvestingsinspectiedienst.

Gezin: de persoon die alleen woont of de 
al dan niet verwante personen die onder 
hetzelfde dak plegen te wonen en hun 
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk regelen.

Stedenbouwkundige voorschriften: 
De Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening (GSV) regelt de belangrijkste (ver)
bouwvoorschriften voor woningen. Daarenboven 
kan ook de gemeente een aanvullende 
stedenbouwkundige verordening uitvaardigen 
(Gem.SV). De GSV en Gem.SV vinden hun 
juridische grondslag in het Brussels Wetboek van 
de Ruimtelijke Ordening (BWRO). Je kan online 
het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 
(gecoördineerde tekst) nalezen, net als de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordeningen 
en eventuele Gemeentelijke Stedenbouwkundige 
Verordeningen.

Wasruimte: de ruimte in de woning die van de 
andere ruimten wordt gescheiden door wanden die 
van de vloer tot het plafond reiken en waarin de 
sanitaire uitrusting uit een wastafel bestaat en in 
hoofdzaak bedoeld is om zich aan te wassen.

Woning: het gebouw of gebouwgedeelte dat 
gebruikt wordt of bestemd is om bewoond te 
worden door één of verschillende gezinnen.

Collectieve Woning: de woning die gelegen 
is in een gebouw of deel van een gebouw dat 
bestemd is voor de gelijktijdige huisvesting van 
meerdere gezinnen die er elk beschikken over één 
of meerdere exclusief door hen gebruikte privé-
ruimten die minstens een slaapvertrek omvatten en 
over een of meerdere gemeenschappelijke ruimten 
bestemd om er maaltijden te bereiden, te verblijven 
of zich te wassen, met uitsluiting van de woningen 
van dit type waarvoor de normen met betrekking 
tot de gebouwen door een andere bijzondere 
wetgeving geregeld worden.

Studentenwoning: In de Huisvestingcode 
wordt één keer de ‘studentenwoning’ vermeld, 
bij	de	minimumvereisten	voor	oppervlakte.	Een	
studentenwoning wordt omschreven als ‘kleine 
individuele woning of collectieve woning die 
hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van 
studenten.’
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OVERZICHT	VAN	DE	BRUSSELSE	HUISVESTINGSCODE

Minimale oppervlakte, hoogte van de vertrekken en toegankelijkheid14

Oppervlakte
(i.f.v. aantal 
personen)

Studentenwoning en gemeubelde woning: 1 persoon: 12 m² / 2 personen: 18 m²
Alle andere volgen algemene regel:

1 persoon: 18m² / 2 personen: 28 m² / 3 personen: 33 m² / 4 personen: 37 m² /  
5 personen: 46 m²
Voor elke bijkomende persoon vanaf 6: + 12 m²

De bewoonbare lokalen moeten minstens 70 % van deze minimale oppervlakten 
innemen.

Berekening op basis van de vloeroppervlakken van lokalen in de woning die 
onder het horizontaal plafond minstens 2,1 m hoog zijn en de oppervlakten van de 
mansardekamers tot 1,5 m vrije hoogte onder het schuine dak samengeteld. Voor 
collectieve woningen worden de gemeenschappelijke ruimten meegeteld voor het 
berekenen van de oppervlakte van de woning pro rata het aantal permanent in de woning 
verblijvende bewoners bij het sluiten van de oorspronkelijke huurovereenkomst van 
iedere huurder.

Hoogte De woning moet onder horizontaal plafond voldoende hoog zijn om bewoning zonder 
risico’s mogelijk te maken. 
Verblijfsvertrekken > 2,30 m.
Andere vertrekken > 2,10 m.
De kamers gelegen op een mansarde of onder trappen: op de helft van hun oppervlakte 
minstens 2,1 m vrije hoogte bieden, voor zover deze verhouding het normaal gebruik van 
de kamer niet verhindert.

Gemeenschappelijke 
gangen en trappen

Moeten een gemakkelijke toegang tot de woning bieden en in noodgevallen een snelle 
evacuatie mogelijk maken:

1   De woning moet goed bereikbaar zijn, hetzij rechtstreeks van buiten, hetzij via een 
trappenhuis of gang gebruikt door meerdere woningen; Voor woningen die bereikbaar 
zijn via een lokaal dat een andere bestemming dan huisvesting heeft kan er van 
deze norm worden afgeweken voor zover de toegang tot de woning permanent is 
gewaarborgd voor de bewoners en voor hun bezoekers.

2   De gemeenschappelijke ruimten van collectieve woningen moeten bereikbaar zijn van 
buiten uit of via een gemeenschappelijk trappenhuis of gang.

3   De gemeenschappelijke gangen en de ingangsdeuren die toegang geven tot het 
verhuurde goed en het gebouw waarin dit zich bevindt, dienen een gemakkelijk.

4   Toegang tot het gebouw en een snelle ontruiming in noodgevallen mogelijk te maken. 
Onverminderd de strengere normen die eventueel door de brandvoorkomingsdiensten 
voor het gebouw worden opgelegd, wordt deze verplichting geacht vervuld te zijn 
indien deze elementen een nuttige vrije breedte van minstens 80 cm en een vrije 
hoogte van minstens 2 m vertonen. Deze nuttige vrije breedte wordt teruggebracht tot 
70 cm voor traparmen.

5   De trappen en overlopen moeten voorzien zijn van evenwichtige en stevige leuningen.

Het privé gebruik van de woning moet gewaarborgd worden door deuren met goed 
werkende sloten aan al de privé vertrekken die van buiten uit bereikbaar zijn, aan de 
gemeenschappelijke lokalen en aan de ingangsdeur van het gebouw.

De ingangsdeuren die van buiten uit toegang verlenen tot het verhuurde goed, de 
trappenhuizen en de gemeenschappelijke gangen moeten minstens 80 cm breed en  
200 cm hoog zijn.

14 Art. 4., Besluit van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en 
uitrusting van de woningen.
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Stabiliteit van het gebouw, de elektriciteit, het gas, de verwarming en de riolering15

Stabiliteit De structurele staat van het gebouw moet het veilig bewonen van de woning en het veilig gebruik 
van de gemeenschappelijke ruimten en van de omgeving waarborgen. Deze verplichting wordt 
beoordeeld op basis van de volgende elementen:
1  de funderingen;
2  het metselwerk;
3  de dragende structuren, zoals balken, kolommen en dakgebinten;
4  de daken en aanhorigheden;
5  de vloeren, met inbegrip van balkons en terrassen;
6  de trappen;
7  de schouwen.
8  binnen- en buitenschrijnwerk evenals de eventuele glazen gedeelten ervan.

Elektriciteit De elektrische installatie van het gebouw moet het veilig bewonen van de woning en het veilig 
gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en van de omgeving waarborgen en mag geen 
enkel risico inhouden bij een aan de installatie aangepast gebruik. 

Gas De gasverdelingsinstallaties in het gebouw en de toestellen die er op aangesloten zijn, moeten 
het veilig bewonen van de woning, het veilig gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en van 
de omgeving waarborgen en mogen geen enkel risico inhouden bij een normaal gebruik door de 
huurder.
→	Warmwatertoestellen	op	gas	die	niet	over	een	in	de	open	lucht	uitgevende	afvoer	voor	de	
verbrandingsgassen beschikken zijn in elk geval verboden (met uitzondering van toestellen met 
een debiet van vijf liter per minuut die voorzien zijn van een luchtcontrole van het type A1as 
geïnstalleerd in een keuken).
→	Ongeacht	of	de	teller	gemeenschappelijk	is	voor	verschillende	woningen	dan	wel	privatief,	
dient de toegang tot de tel- en onderbrekingsvoorzieningen van de gasinstallatie permanent 
gewaarborgd te zijn.

Verwarming Om inzake hetzij de vooruitrusting die de installatie van verwarming mogelijk maakt, hetzij de 
eigenlijke installatie van verwarming aan de veiligheidsverplichtingen te voldoen, moeten de 
installaties conform zijn aan de geldende normen en goed worden onderhouden, zodat de veilige 
werking ervan in de woning, de gemeenschappelijke ruimten en de omgeving gewaarborgd blijft.

Riolering Het gebouw moet beschikken over een systeem voor de afvoer van afvalwater, afvoerwater 
en regenwater, hetzij naar de openbare riolering, hetzij dat dit water zuivert en afvoert. Al de 
leidingen en voorzieningen voor opslag of controle, met inbegrip van de aansluiting op de 
openbare riolering, moeten goed worden onderhouden en permanent een zekere, waterdichte 
en reukloze werking waarborgen, waarzonder een normaal gebruik van het goed onmogelijk zou 
zijn, zowel in de woning als in de gemeenschappelijke ruimten en in de omgeving.

15 Artikel 2, Besluit van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en 
uitrusting van de woningen.
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Vochtigheid,	parasieten,	verlichting	en	verluchting16

Vochtigheid Er	mag	geen	permanente	vochtigheid	aanwezig	zijn	die	zichtbare	beschadigingen	veroorzaakt	op	
de wanden, net zomin als zwammen. 
De elementaire verplichtingen worden niet nageleefd indien: 
1			er	vochtinfiltratie	is	die	wordt	veroorzaakt	door	gebrekkige	waterdichtheid	van	het	dak,	de	

muren of het buitenschrijnwerk, of door gebrekkige waterdichtheid van de sanitaire installaties, 
de afvoer van regenwater of de verwarming van de woning zelf of van een andere woning;

2   er vochtopstijging in de muren of via de vloeren is;
3   er permanent condensatie is die wordt veroorzaakt door de bouwvormen van het gebouw, 

onder normale gebruiksvoorwaarden, dit wil zeggen als het aantal aanwezigen in de woning 
niet overdreven groot is en als de vochtproductie aangepast is aan de bestemming van de 
lokalen, met normale verluchting voor het afvoeren van de vochtigheid.

Parasieten De woning, de gemeenschappelijke ruimten en de omgeving moeten vrij zijn van zwammen, 
parasieten, insecten, vogels of knaagdieren die gevaarlijk of schadelijk zijn voor de gezondheid 
van de bewoners. 
De aanwezigheid van de zwammen, parasieten, insecten, vogels of knaagdieren 
moet rechtstreeks veroorzaakt zijn door de staat van het gebouw en moet bij normale 
gebruiksvoorwaarden van de woning, de gemeenschappelijke ruimten en de omgeving worden 
beoordeeld.

Verlichting Er	moet	voldoende	natuurlijke	lichtinval	zijn.	De	slaapkamers	en	de	voor	verblijf	of	nuttiging	van	
maaltijden bestemde vertrekken beschikken over rechtstreekse natuurlijke lichtinval via een raam 
met glas in de gevel of in het dak, zodat niet permanent een beroep gedaan dient te worden op 
artificieel	licht;
Deze verlichting voldoende geacht wordt wanneer de oppervlakte van het venster gelijk is aan of 
meer bedraagt dan 1/12 van de vloeroppervlakte.
 Voor het middenvertrek van een opeenvolging van vertrekken wordt de lichtinval voldoende 
geacht indien de oppervlakte van het venster in één van de vertrekken aan de gevelzijde gelijk is 
aan of meer bedraagt dan 1/10 van de vloeroppervlakte van de twee betrokken vertrekken. Voor 
bewoonbare lokalen met een vloer die onder het niveau van het aangrenzende terrein gelegen is, 
wordt de lichtinval voldoende geacht indien de oppervlakte van het venster of het gedeelte ervan 
dat zich boven het niveau van het aangrenzende terrein bevindt, gelijk is aan of meer bedraagt 
dan 1/10 van de vloeroppervlakte.

Verluchting De bewoonbare lokalen in de woning, en de badkamers, douchekamers, wasruimten en WC’s 
moeten beschikken over een basisverluchting die verwezenlijkt wordt door hetzij:
1  een raam dat opent op de buitenlucht;
2   een afvoer van de verontreinigde lucht via een afsluitbare opening die uitgeeft op de buitenlucht 

of op een leiding die met de buitenlucht verbonden is;
3   een mechanische afvoer van de verontreinigde lucht door middel van een goed werkende 

elektrische ventilator die rechtstreeks uitgeeft op de buitenlucht of op een leiding die met de 
buitenlucht verbonden is.

→	Voor	de	gevallen	bedoeld	onder	2°	en	3°	wordt	de	verplichting	als	vervuld	geacht	indien	het	
minimaal nominaal ventilatiedebiet 75 m 3 /uur bedraagt voor een living, 50 m 3 /uur voor een 
keuken, douchekamer of badkamer en 25 m 3 /uur voor een slaapkamer, WC of toiletkamer. 
De toevoer van frisse in gelijke hoeveelheid als de afgevoerde lucht moet verzekerd zijn.
De dampkap in een keuken kan in geen geval beschouwd worden als een basisvoorziening voor 
de verluchting van dat vertrek.

Er	kan	van	de	verluchtingsverplichting	worden	afgeweken	voor	het	middenvertrek	van	een	
opeenvolging van vertrekken, op voorwaarde dat het niet om een slaapkamer gaat en dat 
het via minstens één openende deur verbonden is met een vertrek voorzien van een op de 
buitenlucht openend raam.

Het raamwerk van de vensters die zorgen voor de lichtinval en verluchting van de woning, moeten 
zich in goede staat bevinden, gemakkelijk geopend en gesloten kunnen worden en waterdicht zijn 
in gesloten toestand; het glas dient zich in goede staat te bevinden.

16 Artikel 3, Besluit van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en 
uitrusting van de woningen.
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Koud water (drinkwater), (sanitair) warm water, de sanitaire installaties, de elektrische installatie, 
de verwarming en de kooktoestellen17

Koud water
(drinkwater)

Elke woning moet beschikken over een eigen	tappunt	voor	drinkwater,	dat	afloopt	in	een	
gootsteen met sifon die verbonden is aan een afvoersysteem voor afvalwater.
Een collectieve woning mag, in afwijking van deze bepaling, beschikken over een 
gemeenschappelijk tappunt voor drinkwater, dat in een gemeenschappelijke, permanent 
toegankelijke keuken op dezelfde wijze aangesloten is. In dergelijk geval moet het 
gemeenschappelijk tappunt voor drinkwater voorbehouden zijn voor gebruik door ten hoogste 
tien personen, die reeds in de woning verbleven op het ogenblik waarop met elke huurder de 
oorspronkelijke huurovereenkomst gesloten werd.

Warm water
(sanitair warm 
water)

Elk	woning	moet	beschikken	over	een	eigen	tappunt	voor	sanitair	warm	water.	Dit	tappunt	
loopt af in een gootsteen, een wastafel, een douche of een badkuip, voorzien van een sifon en 
verbonden aan een afvoersysteem voor afvalwater. 

Het is verbonden aan :
1  hetzij een centrale installatie voor de productie en distributie van sanitair warm water;
2 hetzij aan het geheel van uitrustingen vereist voor de plaatsing van een toestel voor 
de productie van warm water. Deze vooruitrusting omvat een toereikende elektrische 
aansluiting of een gastoevoer en een voorziening voor de afvoer van verbrandingsgassen, 
alsook leidingen voor de toevoer van koud water en de distributie van warm water.

Collectieve woningen:
Deze woningen moeten beschikken over een volledig uitgerust tappunt voor warm water, 
dat gemeenschappelijk mag zijn en dat gelegen is in een permanent toegankelijke 
gemeenschappelijke badkamer, douchekamer of wasruimte. Dit tappunt voor warm water 
loopt af in een badkuip, een douche of een wastafel, voorzien van een sifon en verbonden 
aan een afvoersysteem voor afvalwater. In dergelijk geval moet de gemeenschappelijke bad-, 
douche- of toiletkamer voorbehouden blijven voor gebruik door ten hoogste zes personen die 
reeds in de woning verbleven op het ogenblik waarop met elke huurder de oorspronkelijke 
huurovereenkomst gesloten werd.

Sanitair Bad of douche pas verplicht voor woningen > 28 m² (met zelfde voorwaarden voor 
aansluitingen als koud water)

WC voor elke woning, aangesloten op een waterafvoerinstallatie en uitgerust met een 
spoelmechanisme met toevoer van lopend water in een daartoe voorbehouden lokaal of in 
een bad-, douche- of waskamer.

Collectieve woningen: WC mag gemeenschappelijk zijn in een daartoe voorbehouden 
en permanent toegankelijk lokaal. In dergelijk geval is de gemeenschappelijke WC 
voorbehouden voor gebruik door ten hoogste zes personen die reeds in de woning 
verbleven op het ogenblik waarop met elke huurder de oorspronkelijke huurovereenkomst 
gesloten werd.

Elektriciteit Een	elektrische	installatie	met	minstens:
- in elke kamer een door een schakelaar bediend licht 
- in elk bewoonbaar lokaal een stopcontact
Bovendien moet de woning beschikken over een bijkomend stopcontact dat beveiligd is met 
een smeltzekering van 16 ampère.

Individuele teller per woning (eigendom van de energiedistributeur). 

Voor collectieve woningen met gemeenschappelijke uitrustingen die door meerdere huurders 
worden gedeeld, kan de teller gemeenschappelijk zijn. In elk geval moet de permanente toegang 
tot de tel- en beschermingsvoorzieningen van de elektrische installatie verzekerd blijven.

17 Artikel 5, Besluit van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en 
uitrusting van de woningen.
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Verwarming De bewoonbare lokalen, badkamers, douchekamers en wasruimten beschikken over 
1   hetzij, een voldoende krachtig verwarmingselement dat deel uitmaakt van een 

gemeenschappelijke of eigen installatie voor centrale verwarming;
2   hetzij, de volledige uitrusting vereist voor het plaatsen van vaste verwarmingstoestellen, 

namelijk een gastoevoer en een evacuatievoorziening voor de verbrandingsgassen of 
een voldoende krachtige elektriciteitstoevoer.

Deze voorzieningen moeten het mogelijk maken de woning te verwarmen tot een toereikende 
temperatuur. Met afwijking daarvan mag de verwarmingsinstallatie ontbreken in vertrekken die 
uitsluitend als slaapkamers worden gebruikt.

Kooktoestellen De woning moet, in het vertrek dat als keuken wordt gebruikt, beschikken over de volledige 
vereiste uitrusting, namelijk een gastoevoer of een voldoende krachtige elektriciteitstoevoer 
die het installeren van een huishoudtoestel om te koken mogelijk maakt. Indien dit toestel 
op elektriciteit werkt, vormt deze uitrusting een aanvulling op de in § 6 omschreven minimale 
elektrische uitrusting. (zie rij hierboven: “elektriciteit”)
De collectieve woningen moeten beschikken over een uitrusting waarmee gekookt kan worden, 
die gemeenschappelijk mag zijn. In dergelijk geval moet er in de permanent toegankelijke 
gemeenschappelijke keuken een geschikt en goed werkend huishoudtoestel staan.

Deurbel Elke	woning	moet	beschikken	over	een	individuele	deurbel.
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Rookdetector

Verplichting “Elk lokaal op het evacuatietraject in de te huur gestelde woningen of moet voorzien 
zijn van een door BOSEC gelijkaardig erkend Europees organisme gecertificeerde 
rookmelder.” 
Lokaal: de ruimte in de woning die van de andere ruimten wordt gescheiden door wanden 
die van de vloer tot het plafond reiken.
Evacuatietraject:	al	de	lokalen	die	men	moet	doorlopen	om	vanuit	de	slaapkamer(s)	de	
buitendeur van de woning te bereiken.
BOSEC: Belgian Organisation for Security Certification. Het door de Federale 
Overheidsdienst Economische Zaken erkende organisme voor de certificering van 
rookmelders.

Plaatsing	&	Installatie Op kosten van de verhuurder. Zie schema voor plaatsing op p.53.
Vervanging De	verhuurder	moet	de	vervangingskosten	van	de	melder	dragen	na	afloop	van	de	door	

de fabrikant vermelde levensduur van de batterij of wanneer de huurder de vroegtijdige 
ontlading van de batterij of een gebrekkige werking vaststelt en de verhuurder daarvan 
per aangetekende brief verwittigt. In elk geval moet de verhuurder de melder vervangen 
ten laatste tien jaar na de oorspronkelijke plaatsing.
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SCHEMA	VOOR	PLAATSING	VAN	EEN	ROOKDETECTOR
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OVERZICHT	VAN	DE	GEWESTELIJKE	STEDENBOUWKUNDIGE	VERORDENING

OPPERVLAKTE	&	VOLUME
1. Minimumoppervlakten
Woning
Hoofdvertrek 20 m²
Keuken 8 m²
Grootste Slaapkamer 14 m²
Andere Slaapkamers 9 m²
Studio in gebouw
Studio totaal 22 m²
2. Hoogte onder het plafond
Bewoonbare lokalen: 2.50 m
Bewoonbare zolderverdieping 2.30 m
Overlopen en niet-bewoonbare lokalen 2.20 m
Tussenverdieping 2.10 m
3. Toegangsdeur
Vrije doorgang 0.95 m

COMFORT & HYGIËNE
1. Bad of Douchekamer
Aantal 1 per woning
Voorzieningen Koud en warm water
2. WC
Aantal 1 per woning

In apart toilet, of in bad- of douchekamer (dus geïntegreerd in de woning)
Indien toilet 0.8 m x 1.20 m
Voorwaarden Niet rechtstreeks uitgeven op salon, eetkamer of keuken (tenzij bij studio's).
3. Keuken
Voorwaarden Gootsteen met water

Aansluitingen voor 3 elektrische huishoudtoestellen en een hoofdkooktoestel
Natuurlijke of mechanische ventilatie

4. Natuurlijke verlichting
Waar Alle bewoonbare lokalen, behalve de keuken
Netto 
Lichtdoorlatende 
Oppervlakte

1/5 van vloeroppervlakte
Indien de lichtdoorlatende oppervlakte voor de bewoonbare lokalen zich in het dakschild 
bevindt: minstens 1/12 de van de vloeroppervlakte.

5. Uitzicht
Iedere woning heeft minstens één raam dat rechtstreeks en horizontaal uitzicht geeft naar buiten toe, vrij van 
ieder obstakel over een afstand van minstens 3 m. Dat uitzicht wordt berekend op 1,5 m hoogte vanaf het 
vloerniveau.
6.	Ventilatie
Natuurlijke of mechanische ventilatie moet voorzien zijn voor keukens, bad- of douchekamers, toiletten en lokalen 
voor opslag van het huishoudelijk afval. 

ENKELE	BEGRIPPEN

Nettovloeroppervlakte: totale vloeroppervlakte, met 
uitzondering van: de lokalen met een vrije hoogte van 
minder dan 2,20 m; de lokalen ingericht als parkeerruim-
te; de lokalen onder het grondniveau die ingericht zijn 
als kelders, opslagruimte of technische ruimte. De  afmet-
ingen  van  de  vloeren  worden  gemeten tussen de kale 
binnenmuren.

Bewoonbaar lokaal: Lokaal bestemd voor een verblijf 
van langere duur van personen, zoals een woonkamer, 
eetkamer, keuken of slaapkamer;

Niet-bewoonbaar lokaal: lokaal bestemd voor een 
voorlopig verblijf van personen, zoals een gang, overloop, 
badkamer, WC of garage.

Netto lichtdoorlatende oppervlakte: de som van 
de  glasoppervlakten  waardoor  het  buitenlicht  naar 
binnen  kan,  met  aftrek  van  de  delen  die  geen  licht 
doorlaten, zoals raamwerken, volle delen enz.
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VOORZIENINGEN
1. Aansluitingen
Nutsvoorzieningen Aansluiting op distributienet voor water, elektriciteit en eventueel gas.
Elektriciteit Minstens een normale voeding.

Ieder bewoonbaar lokaal minstens 1 lichtpunt en één stopcontact.
Individuele meters per woning.
Meters zijn permanent bereikbaar

Parlofoon
(nieuwe 
gebouwen)

In elk nieuw gebouw met meerdere woningen is elke woning uitgerust met een 
parlofoon en deuropener of een ander systeem waarmee men, zonder zich te 
verplaatsen, zowel kan spreken met de persoon aan de hoofdingang van het gebouw 
als toegang tot het gebouw kan verlenen. 

2. Rioleringsnet
Elke	woning	is	aangesloten	op	het	rioleringsnet.
Regenput Titel I van het GSV bepaalt dat nieuwbouw verplicht een regenput moet hebben.
3. Lift (nieuwbouw)
Bij vier of meer bovenverdiepingen
(behalve indien vierde verdieping is geïntegreerd bij de woning op het derde)

VERPLICHTE	DIENSTLOKALEN	IN	GEBOUWEN	MET	MEERDERE	WONINGEN
Deze regels gelden in eerste instantie voor nieuwe gebouwen. Voor bestaande gebouwen geldt dat bij 
wijzigingen die een impact hebben op de gemeenschappelijke delen van het gebouw, deze wijzigingen niet 
leiden tot een verminderde conformiteit van de dienstlokalen zoals bedoeld in deze voorschriften.
1. Huisvuil
Lokaal voor opslag van huisvuil: 

1° het moet afgesloten kunnen worden;
2° het moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor de bewoners van het gebouw;
3° het moet de verplaatsing van het huisvuil naar de openbare weg probleemloos mogelijk maken;
4° de capaciteit ervan is afgestemd op het aantal woningen, zodat in het bijzonder ook de selectieve 
opslag van het huishoudelijk afval mogelijk is.

2. Lokaal voor niet-gemotoriseerde tweewielers en kinderwagens
Dit lokaal voldoet aan de volgende voorwaarden:

1° het moet ter beschikking staan van alle inwoners van het gebouw;
2° het moet afmetingen hebben die verenigbaar zijn met de voorziene functie, rekening houdend met het 
aantal woningen, met minstens één stelplaats per woning;
3° het moet gemakkelijk bereikbaar zijn vanaf de openbare weg en de woningen;
4° het moet los staan van de parkeerplaatsen.

3. Lokaal voor de berging van schoonmaakmateriaal
Bestemd voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en van de trottoirs.
Dit lokaal voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° het moet een minimumoppervlakte van 1 m² hebben;
2° het moet minstens een waterkraan en een afvoer naar de riolering omvatten;
3° wanneer een regenput aanwezig is, moet het lokaal voorzien zijn van een tweede waterkraan die 
aangesloten is op deze regenput.

PARKEERPLAATSEN	(BUITEN	DE	OPENBARE	WEG)
Enkel	voor nieuwbouw
met meerdere woningen

Voor bestaande gebouwen geldt deze regel dus niet, zelf niet bij ingrijpende 
wijzigingen of bij verandering van de bestemming of van het aantal woningen. 
Minimum één, maximum twee plaatsen per woning.
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OVERZICHT	VAN	GEHANTEERDE	DEFINITIES	'GEMEUBELD	VERBLIJF'	 
IN HET BELASTINGREGLEMENT

GEMEENTE WAT	VERSTAAN	ZE	ONDER	“GEMEUBELD	VERBLIJF?”
Anderlecht de verhuurde logies die door een andere persoon dan de huurder voorzien zijn 

van één of meerdere meubels, zelfs verschillend van de eigenaar of van de 
voornaamste huurder van het onroerend goed, en zelfs indien een deel van de 
meubels eigendom is van de huurder.

Brussel-Stad het gebouw of het deel van het gebouw dat, volledig of gedeeltelijk, van huisraad 
is voorzien, bestemd om door de huurder alleen of in gemeenschap met andere 
bewoners van het gebouw dat bestemd is voor verhuring bewoond te worden, 
ongeacht of het goed gehuurd wordt krachtens een huurovereenkomst of op grond 
van twee afzonderlijke huurovereenkomsten of afzonderlijke overeenkomsten 
die respectievelijk het vastgoed en het huisraad betreffen of dat het meubilair 
gratis ter beschikking van de huurder gesteld wordt en voor zover er geen enkele 
dienstverlening wordt voorgesteld door de eigenaar of verkrijgbaar is door zijn 
bemiddeling. 

Elsene de verhuurde logies die door een andere persoon dan de huurder voorzien 
zijn van één of meerdere meubels, zelfs verschillend van de eigenaar of van de 
voornaamste huurder van het onroerend goed, en zelfs indien een deel van de 
meubels eigendom is van de huurder.

Etterbeek Geen	definitie	gegeven
Evere de logies die verhuurd zijn voorzien van één of meerdere meubels door een 

persoon andere dan de huurder, zelfs verschillend van de eigenaar of van de 
voornaamste huurder van het onroerend goed, en zelfs indien een deel van de 
meubels eigendom is van de huurder.

Jette Geen definitie, wel bepaling m.b.t. verhuur: De kamer en het appartement worden 
geacht gemeubeld te zijn zelfs indien de gebruikte meubelen in het goed het 
voorwerp uitmaken van een huurcontract 

Koekelberg Elke	woning	in	een	gebouw	bestaande	uit	meerdere	woningen	die,	volledig of 
gedeeltelijk, van huisraad is voorzien, bestemd om door de huurder alleen 
of in gemeenschap met andere bewoners van het gebouw dat bestemd is voor 
verhuring bewoond te worden, ongeacht of het goed gehuurd wordt krachtens 
een huurovereenkomst of op grond van twee afzonderlijke huurovereenkomsten 
of afzonderlijke overeenkomsten die respectievelijk het vastgoed en de huisraad 
betreffen of dat het meubilair gratis ter beschikking van de huurder gesteld wordt. 

Oudergem Geen definitie, wel bepaling m.b.t. verhuur: De woning wordt geacht als gemeubelde 
kamer of gemeubeld appartement zelfs als de gebruikte meubelen in het goed het 
onderwerp zijn van een apart huurcontract of apart gebruik van hoofdwoning. 

Schaarbeek Omvat zowel gemeubelde als niet-gemeubelde, want stelt een algemene definitie op 
van een “studentenkamer”: is een al dan niet gemeubelde privé-woning, waarvan 
de bezetters of de personen, die deze zouden kunnen bezetten, student zijn, 
waarvan de hoedanigheid jaarlijks bewezen moet worden door het voorleggen van 
een geschreven getuigschrift afgeleverd door de academische overheden, waaruit 
blijkt dat zij als regelmatige of vrije leerling. Ingeschreven zijn in een inrichting 
van hoger onderwijs (dagcursussen). Indien een woning betrokken wordt door 
verschillende personen (studenten), die elk over een private ruimte beschikken, 
wordt elke private ruimte beschouwd als een kamer. 
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Sint-Gillis iedere kamer of appartement die geheel of gedeeltelijk gemeubeld werd door 
iemand anders dan de huurder, bestemd als verblijfplaats voor de huurder 
waarvan hij het vruchtgebruik heeft, hetzij exclusief hetzij in gemeenschap met 
andere bewoners van het gebouw bestemd voor verhuur (ongeacht of het bezit en 
het meubilair verhuurd worden op grond van eenzelfde huurcontract of een aparte 
overeenkomst, met betrekking op respectievelijk het gebouw en het meubilair, of 
dat het meubilair gratis ter beschikking wordt gesteld van de huurder), voor zover er 
geen serviceprestatie wordt aangeboden aan de huurder door de verhuurder of een 
tussenpersoon. 

Sint-Jans-
Molenbeek

Onder “gemeubelde inrichting” dient te worden verstaan een inrichting die verhuurd 
wordt, gemeubeld door één of meerdere meubels door een andere persoon 
dan de huurder, zelfs anders dan de eigenaar of de hoofdzakelijke huurder van het 
goed, en zelfs indien een deel van de meubels het eigendom is van de huurder.

Sint-Joost-ten-
Node

de logies die verhuurd zijn voorzien van één of meerdere meubels door een 
persoon ander dan de huurder, zelfs verschillend van de eigenaar of van de 
voornaamste huurder van het onroerend goed, en zelfs indien een deel van de 
meubels eigendom is van de huurder. 

Sint-Pieters-
Woluwe

De gemeente vermeldt enkel: 'Met "pensionkamers en andere gemeubelde kamers" 
bedoelt men in huur gegeven, gemeubelde woningen of lokalen.'




