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Hoe veilig is een woning?

door K. Jacobs

Gebouw versus woningGebouw versus woning

Een gebouw is ‘een geheel van onroerend goed, bevattende zowel hoofd- als 
bijgebouwen die als één geheel kunnen beschouwd worden en waarin zich één of 
meerdere zelfstandige en/of niet-zelfstandige woningen kunnen bevinden’. 

Een woning is een entiteit die hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van 
één of meer personen. Soms valt de woning samen met het hele gebouw 
(eengezinswoning), soms maakt de woning slechts een deel uit van een gebouw 
(bv. één appartement of studio in een gebouw), soms bestaat de woning zelfs uit 
één enkel lokaal van het gebouw (bv. de meeste studentenkamers). In elke 
woning moet het mogelijk zijn te slapen en te bewegen. De slaap- en leeffuncties
moeten dus steeds aanwezig zijn om van een woning te kunnen spreken 
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Zelfstandige woning Zelfstandige woning –– niet zelfstandige woningniet zelfstandige woning

Om het verschil te maken tussen zelfstandige en niet-zelfstandige woningen, definiëren we de volgende 
3 basisfuncties: 

1. Kookfunctie: De kookgelegenheid moet een gootsteen bevatten met toevoer van koud en warm 
water en een aansluiting op het rioleringsnet. Ze moet ook over voldoende energietoevoer beschikken 
(bv. toevoer gas, geaarde stopcontacten, …). Gemeenschappelijke keukens moeten voorzien zijn van de 
nodige kooktoestellen op gas of elektriciteit en van een koelkast, dit in verhouding tot het aantal 
bewoners dat er gebruik van maakt. 
2. Bad- of douchefunctie: Het bad of de douche moet voorzien zijn van een toevoer van koud en warm 
water en aangesloten zijn op het rioleringsnet. Als een bad (lig- of zitbad) aanwezig is, moet er uiteraard 
geen douche zijn en omgekeerd. 
3. Toiletfunctie: Enkel toiletten met waterspoeling, een geurafsnijder en een aansluiting op het 
rioleringsnet komen als wc (watercloset) in aanmerking. 

Een woning wordt beschouwd als niet-zelfstandig (= kamer) wanneer zij voldoet aan 2 voorwaarden: 
1. Minstens één van de drie basisfuncties (kookgelegenheid, bad of douche en wc) ontbreekt in de 
woning; 
én 
2. De basisfuncties (of minstens één ervan) die in de woning ontbreken, zijn als gemeenschappelijke 
voorziening aanwezig aansluitend bij of in de woning. 
Voldoet de woning niet aan deze twee voorwaarden samen, dan wordt zij beschouwd als zijnde 
zelfstandig. 

Zelfstandige woning Zelfstandige woning –– niet zelfstandige woningniet zelfstandige woning
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Zelfstandige woning Zelfstandige woning –– niet zelfstandige niet zelfstandige 
woningwoning

Zelfstandige woning Zelfstandige woning –– niet zelfstandige woningniet zelfstandige woning
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WoningonderzoekWoningonderzoek

Bij het onderzoek wordt in principe abstractie gemaakt van de mobiele infrastructuur binnen de woning. Ook met de 
gewoonten en de levenswijze van de bewoners wordt geen rekening gehouden, tenzij er ontegensprekelijk veiligheidsrisico’s 
worden vastgesteld. Indien de mobiele infrastructuur, de gewoonten of de levenswijze van de bewoners toch een acuut 
veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, moet dit steeds in een omstandig verslag worden omschreven. 

Waar op te letten:  DraagstructuurWaar op te letten:  Draagstructuur
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Waar op te letten:  Structurele elementenWaar op te letten:  Structurele elementen

Waar op te letten:  Structurele scheurvormingWaar op te letten:  Structurele scheurvorming
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Waar op te letten:  Structurele scheurvormingWaar op te letten:  Structurele scheurvorming

Waar op te letten:  DraagvloerenWaar op te letten:  Draagvloeren
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Elektrische installatieElektrische installatie

Beschermingszone 
rond douche of bad.

Elektrische installatieElektrische installatie

Bescherming
szone rond 
douche of 
bad.
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Elektrische installatieElektrische installatie

Aanraakbare delen onder spanning : elektrocutie gevaar - Brand!!!

Elektrische installatieElektrische installatie

Overbelasting / foutieve afzekering: elektrocutie gevaar - Brand!!!
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Elektrische installatieElektrische installatie

Overbelasting / beschadiging: elektrocutie gevaar - Brand!!!

Elektrische installatieElektrische installatie

Overbelasting / beschadiging: elektrocutie gevaar - Brand!!!
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Elektrische installatieElektrische installatie

Overbelasting / foutieve afzekering: elektrocutie gevaar - Brand!!!

Gas installatieGas installatie

Aansluiting ingebouwde fornuizen
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Gas installatieGas installatie

Aansluiting losstaande fornuizen

Gas installatieGas installatie

Risico op brand of ontploffing.



23/02/2016

12

Gas installatieGas installatie
Risico op brand of ontploffing.

VochtVocht
Insijpelend vocht 
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VochtVocht
Condenserend vocht 

VochtVocht
Doorslaand vocht - schimmel
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VochtVocht
Opstijgend vocht / Condenserend vocht- schimmel

SchrijnwerkSchrijnwerk
Gebreken / beschadigingen
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SchrijnwerkSchrijnwerk
Gebreken / beschadigingen

Afwerking dekvloerenAfwerking dekvloeren
Gebreken / beschadigingen
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Toegankelijkheid ruimtesToegankelijkheid ruimtes
Kelders / technische ruimtes

Afwerking murenAfwerking muren
Esthetiek of gevaar?
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Trappen en borstweringenTrappen en borstweringen
Helling, loopvlak, aantrede, optrede 

Trappen en borstweringenTrappen en borstweringen
Helling, loopvlak, aantrede, optrede 
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Trappen en borstweringenTrappen en borstweringen
Helling, loopvlak, aantrede, optrede 

Trappen en borstweringenTrappen en borstweringen
valbeveiliging
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Uitrusting SanitairUitrusting Sanitair

gebreken / beschadigingen

gebreken / beschadigingen

Uitrusting SanitairUitrusting Sanitair
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gebreken / beschadigingen

Uitrusting SanitairUitrusting Sanitair

gebreken / beschadigingen

Uitrusting SanitairUitrusting Sanitair
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gebreken / beschadigingen

Uitrusting SanitairUitrusting Sanitair

gebreken / beschadigingen

Uitrusting SanitairUitrusting Sanitair
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afvoerkanalen en schouwen

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie

afvoerkanalen en schouwen – gevaar voor CO intoxicatie!!!

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie
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afvoerkanalen en schouwen – gevaar voor CO intoxicatie!!!

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie

afvoerkanalen en schouwen – gevaar voor CO intoxicatie!!!

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie
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afvoerkanalen en schouwen – gevaar voor CO intoxicatie!!!

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie

afvoerkanalen en schouwen – gevaar voor CO intoxicatie!!!

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie
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afvoerkanalen en schouwen – gevaar voor CO intoxicatie!!!

VerwarmingsinstallatieVerwarmingsinstallatie

berekeningswijze

OppervlakteOppervlakte
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BezettingsnormBezettingsnorm

Borstwering onstabiel

- Gevaar openbare veiligheid
- Valgevaar

ZelftestZelftest
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Geen afvoer, alles via emmer.

Deze wasgelegenheid wordt 
als onbestaand beschouwd.

ZelftestZelftest

Messchakelaar en 
aanraakbare delen onder 
spanning.

Insijpelend vocht.

Gevaar voor elektrocutie.

ZelftestZelftest
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Aansluitpunt gastoestel met 
gaskraan zonder stop.

Gevaar tot ontploffing of 
brand.

ZelftestZelftest

Aantasting van I- profiel 
boven het raam.

Gevaar stabiliteit.

ZelftestZelftest
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Afvoer rookgassen in 
decompressiezone.

Gevaar voor CO -
intoxicatie.

ZelftestZelftest

Schouwkanalen onstabiel.

Structurele breuken.

ZelftestZelftest
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Slechte toestand 
waterverwarmer.

Gevaar voor CO-
intoxicatie.

ZelftestZelftest

Afvoer gaswandketel niet 
conform.

Gevaar voor CO-
intoxicatie.

ZelftestZelftest
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Evacuatieweg, gang vol 
brandbaar materiaal.

Verhoogd brandgevaar.

ZelftestZelftest

Aanraakbare elektrische 
toestellen binnen 
veiligheidszone douche.

Petroleumkachel in 
badkamer.

ZelftestZelftest
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Aantasting dakgebinte 
door vocht en schimmel.

ZelftestZelftest

Verdeelbord met 
messschakelaar en 
aanraakbare delen onder 
spanning.

Gevaar voor elektrocutie 
of brand

ZelftestZelftest
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Omhulsel stopcontact 
verdwenen.

Aanraakbare delen onder 
spanning.

Stopcontact met 
aardingspin zonder 
aangesloten aardgeleider.

Gevaar voor elektrocutie 
of brand. 

ZelftestZelftest

Brandcentrale staat in 
alarm.

BRAND !!!!!!!.

ZelftestZelftest
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Contact:Contact:

Met dank aan:

Kristof Jacobs
Deskundige Huisvesting

kristof.jacobs@blankenberge.be
T +32 (0)50 43 57 09
F +32 (0)50 42 90 290 29

Afdeling Stedenbouw R.O. & Milieu
J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge

www.blankenberge.be


