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Deel uw huis, 
geef een thuis

Ontdek alles over
• hospitawonen
• zorgwonen
• tijdelijk wonen
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Beste Gentenaar,

Onze maatschappij is in voortdurende verandering. Ook onze 
manier van wonen evolueert. Nieuwe woonvormen dienen zich 
aan en daar wil de Stad Gent graag een voorbeeldrol in nemen. 
Hebt u al nagedacht over een nieuwe, nuttige invulling van uw huis 
of lege kamers? Deze folder biedt u een overzicht van 3 bijzondere 
woonvormen in Gent: hospitawonen, zorgwonen en tijdelijk wonen.

Bij hospitawonen verhuurt de eigenaar-bewoner van een woning 
één kamer aan een alleenstaande.  Deze woonvorm is financieel 
voordelig voor beide partijen: de eigenaar kan zijn woonbudget 
drukken, de huurder kan op een relatief goedkope manier 
gebruik maken van gedeelde ruimtes. 

Wilt u uw zorgbehoevende ouder(s) in huis nemen en voor elk 
een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind zoveel mogelijk 
zelfstandig laten wonen, maar toch in uw buurt voor dagelijkse 
ondersteuning? Of dacht u er aan om een goede vriend te laten 
inwonen omdat hij fysieke hulp nodig heeft? Dat kan, via zorgwonen.

Via het concept van tijdelijk wonen geeft u een tijdelijke thuis 
aan vluchtelingen of asielzoekers die de opvang moeten verlaten 
of personen die door een onbewoonbaarverklaring uit hun woning 
moeten vertrekken. U biedt dan een deel van uw woning aan, 
voor een maximum periode van 3 jaar.

Deze folder legt u precies uit wat u moet doen om op een correcte 
manier te kunnen genieten van deze woonvormen. Samen kunnen 
we de beschikbare woningen in Gent zo beter benutten.

Sven Taeldeman
Schepen van Stadsontwikkeling, 
Ruimtelijke Planning en Wonen
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HOSPITAWONEN

Hospitawonen is een woonvorm waarbij een eigenaar één kamer in zijn 
eengezinswoning of appartement verhuurt aan één persoon. De eigenaar 
woont er zelf ook, eventueel met zijn gezin. En hij deelt minstens één 
specifieke ruimte (toilet of badkamer/douche of keuken) met zijn huurder.

Wie komt in aanmerking?

Alleenstaanden, zowel studenten als niet-studenten, die een kamer willen 
huren en bepaalde voorzieningen delen met de inwonende eigenaar.

De voorwaarden

Voor de verhuurder
•  De verhuurder verhuurt maar één kamer in zijn woning.
•  De verhuurder is eigenaar én bewoner van de woning waarin hij   
 een kamer verhuurt. Hij is er ook gedomicilieerd.

Voor de woning
• Per bouwlaag is er minstens één rookmelder.
• De volledige woning voldoet aan het Algemeen Bouwreglement 
 van de Stad Gent.
• De minimale oppervlakte voor de woonkamer is 24 m²  
 en voor de keuken 6 m². Als beide één ruimte vormen moet 
 deze minstens 27 m² zijn.
• De eigenaar beschikt over een slaapkamer van minimaal 11 m² 
 én een vrije kamer van minstens 12 m². De hoogte van de ruimtes   
 is minimaal 2,2 meter. 
 Is de oppervlakte groter dan het strikte minimum (11 of 12 m²)? 
 Dan is voor die extra oppervlakte, de minimale hoogte 
 van 2,2 meter niet verplicht.
• De volledige woning voldoet aan de Vlaamse Wooncode. 
 Die bevat regels over kwaliteit, veiligheid en comfort. 
 De belangrijkste basisregels voor de te verhuren kamer zijn:

 › De oppervlakte van de kamer bedraagt minstens 12 m²  
 en de hoogte 2,2 meter.

 ›  Voor elke extra voorziening in de kamer (toilet, bad of douche   
of kookruimte) is er minstens 3 m² extra oppervlakte. Zo moet   
een kamer met een douche minstens 15 m² zijn.

 › Er is voldoende verlichting, verluchting, elektriciteit en verwarming.

 › De elektriciteit en verwarming zijn veilig.

 › Er is een wastafel met koud en warm water.

 › De kamer is rechtstreeks (en niet via een andere kamer) toegankelijk.

 › Er hangt een rookmelder.
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Voor de huurder
•  De huurder gebruikt de kamer niet voor beroepsactiviteiten.
•  De huurder deelt minstens één van de volgende voorzieningen 
 met de eigenaar: toilet, bad of douche, kookruimte.
• De huurder bewoont de kamer alleen. Hij mag zich er domiciliëren.

Hoe aanvragen?

Wilt u een kamer in uw woning verhuren voor hospitawonen? 
Vraag uw omgevingsvergunning aan via www.stad.gent/deeluwhuis 
of bij de Balie Bouwen in het AC Zuid. 

5 jaar geldig
Keurt de Stad Gent uw aanvraag goed? Dan geldt uw vergunning 
voor hospitawonen 5 jaar lang. Wilt u na die periode verder gaan 
met hospitawonen, hernieuw dan uw aanvraag.

Gebruik een modelhuurcontract

Als huurder en verhuurder stelt u bij hospitawonen een huurcontract op. 
Daarin verwerkt u alle voorwaarden, rechten en plichten voor u en uw huurder. 
U kunt ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwinkel in 
uw buurt voor meer informatie.

Wat verandert er fiscaal en financieel? 

Ga de mogelijke gevolgen van hospitawonen na voor uw inkomen en belastingen 
en uw lening, woonbonus of woonpremie. Zo stelt u zichzelf gerust dat u aan 
alles hebt gedacht en merkt u dat de impact niet groot hoeft te zijn.

Voor de verhuurder
U verhuurt een kamer en hebt geen hypothecaire lening
Het deel van uw woning dat u verhuurt, is niet fiscaal vrijgesteld want 
u stelt dan dat deel van uw onroerende goed ter beschikking aan derden. 
Bereken met welk kadastraal inkomen de verhuurde kamer overeenkomt en 
geef dat aan in de aangifte, bij de inkomsten van onroerende goederen.
De impact daarvan? Die hangt af van uw inkomsten. En of u werkt, 
of van een vervangingsinkomen leeft.
Is de kamer die u verhuurt gemeubeld? Dan geeft u de helft van de 
inkomsten van die ‘roerende goederen’, de meubels, aan bij uw aangifte 
personenbelasting – bij de inkomsten van kapitalen en roerende goederen. 
Het huuraandeel van de meubels is standaard 40 procent van de totale 
huurprijs. Maar u kunt het ook anders vastleggen in uw huurcontract.

U verhuurt een kamer en hebt wel een hypothecaire lening
Informeer bij uw financiële instelling of hospitawonen uw lening of 
woonbonus zal beïnvloeden. De kamer die u verhuurt wordt namelijk
niet meer beschouwd als ‘eigen’ woning. Zo verzekert u zichzelf ervan 
dat u alleen doet wat voor u voordelig is.

Woonpremie
Domicilieert uw huurder zich? Dan kan dit uw woonpremie (bijvoorbeeld de 
Vlaamse Renovatiepremie) beïnvloeden. Want sommige premieverstrekkers 
stellen inkomensvoorwaarden. Ze beschouwen daarvoor het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van alle gedomicilieerde bewoners. Voor andere premies 
speelt het inkomen dan weer géén rol.

Voor de huurder en verhuurder
U ontvangt een vervangingsinkomen  
De vergunning zorgt ervoor dat de Dienst Burgerzaken de huurder en 
(het gezin van de) eigenaar apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als u 
als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal u daardoor 
niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere 
woongedeelte en behoudt u uw volledige uitkering als alleenstaande. 
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Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen  
een bestaande woning zodat maximaal twee hulpbehoevende personen 
of 65-plussers kunnen inwonen. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener 
die komt inwonen bij hulpbehoevende personen. 

Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, 
maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn 
goedkeuring geven. 

Wie komt in aanmerking?

De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende.

Volgende doelgroepen vallen onder de noemer ‘hulpbehoevende’:

 › 65-plussers.

 › Personen met een handicap.

 ›  Personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming  
door de Vlaamse zorgverzekering.

 ›  Personen met een nood aan ondersteuning om zich  
 in het thuismilieu te kunnen handhaven.

Volgende attesten kunnen de zorgbehoevendheid aantonen:

 ›  De inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen  
met een Handicap.

 ›  De erkenning door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling  
 en Beroepsopleiding als persoon met een handicap.

 ›  Een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratie- 
tegemoetkoming die personen met een handicap krijgen op basis  
van de wet van 27 februari 1987 voor tegemoetkomingen aan personen  
met een handicap.

 ›  Een attest, uitgereikt door de algemene directie Personen met een  
Handicap van de FOD Sociale Zekerheid van sociale en fiscale voordelen.

 ›  Een bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste  
66 % als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Hebt u een ander attest? Vraag dan na bij de organisatie die het attest aflevert 
of u op basis daarvan in aanmerking kunt komen voor zorgwonen.

ZORGWONEN
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De voorwaarden

De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum 1/3 van de 
totale woning innemen en vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid. 
In de ondergeschikte wooneenheid moet een sanitaire ruimte aanwezig zijn. 
De eventueel gemeenschappelijke ruimtes (zoals de keuken) worden niet 
meegerekend in de maximale oppervlakte van 1/3 van de totale woning.

Hoe aanvragen?

Gebeuren er geen structurele veranderingen aan uw woning? Dan is een 
melding voor zorgwonen voldoende. Op www.stad.gent/deeluwhuis leest u 
hoe u de melding kunt aanvragen, of ga langs bij de Woonwinkel in uw buurt.

Moet u uw woning uitbreiden en gebeuren er constructieve werken om ze 
tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning 
aanvragen waarbij de medewerking van een architect verplicht is. 
De architect zal u begeleiden bij uw aanvraag en het dossier digitaal 
indienen. Vraag uw omgevingsvergunning aan via www.stad.gent/deeluwhuis 
of bij de Balie Bouwen in het AC Zuid. 
 
De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken 
de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft 
in het bevolkingsregister. 
 

Gebruik een modelhuurcontract 

De bewoner van de hoofdwooneenheid heeft de vrije keuze om de bewoning 
van het ondergeschikte gedeelte te verhuren of kosteloos aan te bieden. 
Wilt u verhuren? Stel dan een huurcontract op. Daarin verwerkt u alle 
voorwaarden, rechten en plichten voor u en uw huurder. U kunt ook een 
modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwinkel in uw buurt 
voor meer advies en begeleiding.

Wat verandert er fiscaal en financieel?

De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken 
de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart 
inschrijft in het bevolkingsregister. Als u als alleenstaande bewoner 
een vervangingsinkomen ontvangt, zal u daardoor niet als samenwonend 
worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte, 
en behoudt u uw volledige uitkering als alleenstaande. 

Wat als de zorgsituatie eindigt?

Komt er een einde aan de zorgsituatie? Dan moet u een melding indienen 
bij de Stad Gent, waarbij u kiest voor het beëindigen van de zorgfunctie. 
Op www.stad.gent/deeluwhuis leest u hoe u dit doet, of ga langs bij 
de Woonwinkel in uw buurt.

Wenst u de 2 afzonderlijke woonentiteiten in uw woning te behouden 
na stopzetting van zorgwonen, informeer u dan eerst bij de Balie Bouwen 
of dit mogelijk is. U zal hiervoor een omgevingsvergunningsaanvraag 
moeten indienen en deze vergunning wordt niet altijd toegestaan.

Bij de Balie Bouwen kunt u alle relevante documenten ontvangen 
om een dergelijke omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. 
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Tijdelijk wonen is het creëren van een kleinere ondergeschikte 
woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat iemand tijdelijk kan 
inwonen. U kunt meerdere ruimtes in uw huis delen maar dit hoeft niet.

Wie komt in aanmerking

De kleinere wooneenheid is bedoeld voor asielzoekers of erkende 
vluchtelingen die de opvang van Fedasil (moeten) verlaten ofwel voor 
personen wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene 
omstandigheden.

De voorwaarden

• De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum   
 1/3 van de totale woning innemen en vormt één fysiek geheel met  
 de hoofdwooneenheid. 
• Er mag maximaal één ondergeschikte wooneenheid worden gecreëerd.
• De bewoner van de hoofdwooneenheid heeft de vrije keuze om de bewoning  
 van het ondergeschikte gedeelte te verhuren of kosteloos aan te bieden.   
 Wilt u verhuren? Kom langs bij de Woonwinkel in uw buurt voor advies  
 en modelhuurcontracten.
• De ondergeschikte wooneenheid kan niet afzonderlijk verkocht worden. 
 Het geheel blijft bij dezelfde eigenaar(s).

 3 jaar geldig 
 De mogelijkheid om uw woning via tijdelijk wonen op te splitsen kan   
 maximaal 3 jaar duren vanaf de melding en is niet verlengbaar. 

Hoe aanvragen? 

Vraag een melding aan. Op www.stad.gent/deeluwhuis vindt u uitgelegd 
hoe u dit doet, of ga langs bij de Woonwinkel in uw buurt.

TIJDELIJK WONEN
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Stopzetting van tijdelijk wonen

Komt er een einde aan het tijdelijk wonen? Dan moet u een melding 
indienen bij de Stad Gent, waarbij u kiest voor het beëindigen van 
de tijdelijke woonfunctie. De woning wordt terug een gewone woning, 
bedoeld voor 1 gezin. 

Opgelet!
Indien u de ondergeschikte woning blijft gebruiken als extra 
woonentiteit na de maximale termijn van 3 jaar, moet u hiervoor 
een vergunning aanvragen. U splitst immers uw woning op en daarvoor 
is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt niet altijd toegestaan. 
Vraag raad bij de Balie Bouwen van de Stad Gent. 

Gebruik een modelhuurcontract

Als huurder en verhuurder stelt u bij tijdelijk wonen een huurcontract op. 
Daarin verwerkt u alle voorwaarden, rechten en plichten voor u en uw huurder. 
U kunt ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwinkel in 
uw buurt voor meer informatie.
 

Wat verandert er fiscaal en financieel?

Ga de mogelijke gevolgen van tijdelijk wonen na voor uw inkomen en 
belastingen en uw lening, woonbonus of woonpremie. Zo stelt u zichzelf 
gerust dat u aan alles hebt gedacht en merkt u dat de impact niet groot 
hoeft te zijn.

De persoon of het gezin die in de ondergeschikte woning zal wonen, 
wordt in het Rijksregister ingeschreven onder een specifieke code. Door 
inschrijving op deze code worden de eigenaar en de inwonende(n) niet als 
één gezin beschouwd, ook al woont u op hetzelfde adres. Dit is belangrijk als 
u en/of de inwonende perso(o)n(en) een uitkering krijgt/krijgen. Die daalt 
namelijk wanneer u beschouwd wordt als één gezin, wonend op hetzelfde 
adres. Vraag expliciet naar deze code bij de inschrijving in de gemeente.

Kadastraal inkomen
Aanpassingen aan uw woning die onder de meldingsplicht vallen en die 
geen aanzienlijke wijzigingen inhouden zijn niet onderhevig aan een herziening 
van het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen wordt niet opgesplitst. 
Doet u wel aanzienlijke fysische wijzigingen aan de bestaande woning, 
zal het kadastraal inkomen herbekeken worden.

Woonpremie
Domicilieert uw huurder zich? Dan kan dit uw woonpremie (bijvoorbeeld 
de Vlaamse Renovatiepremie) beïnvloeden. Want sommige premieverstrekkers 
stellen inkomensvoorwaarden. En ze beschouwen daarvoor het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van alle gedomicilieerde bewoners. Voor andere premies 
speelt het inkomen dan weer géén rol. U bent dan sowieso gerust.

Woonbonus
De melding voor de opsplitsing van de woning voor tijdelijk wonen, 
kan in sommige gevallen leiden tot een vermindering van het fiscaal 
voordeel van de Vlaamse Woonbonus. Het opgesplitste deel van de woning 
is immers niet-eigen woning, en komt bijgevolg niet in aanmerking voor 
de Vlaamse Woonbonus.
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WOONWINKEL Brugse Poort
Kokerstraat 36, 9000 Gent
Tel. 09 216 64 60 of 09 216 64 61

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

WOONWINKEL Ledeberg
Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg
Tel. 09 267 16 50 of 09 267 16 51

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

WOONWINKEL Rabot
Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent
Tel. 09 235 22 14

Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

WOONWINKEL Sint-Amandsberg
Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 228 89 06 of 09 229 27 67

Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur

WOONWINKEL Sluizeken 
Godshuishammeke 20, 9000 Gent
Tel. 09 265 70 48

Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur

WOONWINKEL Zuid
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 76 40

Zitdag: maandag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur
dinsdag van 9 tot 12.30 uur en op afspraak van  
16.30 tot 19 uur (enkel premies)
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur
donderdag, zaterdag en zondag gesloten

Welkom in de
WOONWINKEL
Tel. 09 266 76 40
wonen@stad.gent
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www.stad.gent/deeluwhuis

Voor bijkomende informatie over de verschillende 
woonvormen & vergunningen/meldingen:

DE WOONWINKEL 
U vindt de openingsuren en adresgegevens op pagina 18.
Tel. 09 266 76 40

Om alle vergunningen en meldingen in orde te brengen: 

BALIE BOUWEN
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel. 09 266 79 50 (elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 16.30 uur)
E-mail: bouwen@stad.gent

Openingsuren Balie Bouwen 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur 
Woensdag ook van 14 tot 16 uur 
Dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur 
Donderdag en zaterdag gesloten

MEER INFORMATIE


