
THUISvoor
eenZORGEN

Regelgeving over zorgwonen in GENT



Beste lezer,

Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een 
eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind zoveel mogelijk zelfstandig laten 
wonen, maar toch in de buurt kunnen blijven voor dagelijkse ondersteuning? 
Of  dacht u er aan om een goede vriend te laten inwonen omdat hij fysieke hulp 
nodig heeft? Dat kan. De Vlaamse Codex maakte zorgwonen mogelijk via een 
meldingsprocedure. 

Daarnaast moet ook de Dienst Burgerzaken op de hoogte zijn, zodat u bijvoorbeeld 
niet plots uw uitkering ziet dalen. Om het kluwen van regelgeving en administratie 
voor u tot een minimum te beperken, heeft de Stad Gent een stappenplan opgesteld. 
Deze folder legt u precies uit wat u moet doen om op een correcte wijze te genieten 
van ‘zorgwonen’. 

Tom Balthazar
schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen



Wilt u twee aparte huishoudens samenbrengen in 
een zorgwoning? Dan moet u voldoen aan de 
voorwaarden uit de wet (zie hierboven). 
Daarnaast bent u soms verplicht om de gemeente 
op de hoogte te brengen van uw keuze voor 
zorgwonen. Dat doet u via een melding, of – als u 
uw huis moet vergroten om het tot een zorgwoning 
om te bouwen – via een aanvraag tot stedenbouw-
kundige vergunning. 

Als u geen constructieve ingrepen hoeft te doen, 
maar enkel inrichtingswerkzaamheden (voor bij-
voorbeeld een extra badkamer of kitchenette), 
is een stedenbouwkundige vergunning of een 
melding strikt genomen niet nodig. 

Maar u hebt er wel alle voordeel bij: door de 
melding of vergunning behoudt u immers uw 
uitkering als alleenstaande! 
Als u niks meldt of geen vergunning aanvraagt, 
dan kan de Dienst Burgerzaken u niet als 
alleenstaande inschrijven in het bevolkingsregister. 
U zult dan voor alle instanties beschouwd worden 
als samenwonend, waardoor uw uitkering 
vermindert of zelfs wegvalt.

2. EEN MELDING OF VERGUNNING LOONT

1. ZORGWONEN IN DE WET

Artikel 4.1.1.18° uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

Zorgwonen, een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden: 

a. In een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd.

b. De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.

c. De ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid
gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige
woning.

d. De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:

• hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder,

• hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen
die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede
personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven,

• hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de
hoofdwooneenheid.

e. De eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid 
berust bij dezelfde titularis of titularissen.



3. HOE GAAT U TE WERK?

A. Melding of aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning?

De aard van de werkzaamheden aan uw woning bepaalt of u ze moet melden of dat u er een steden-
bouwkundige vergunning voor moet aanvragen. Voor een melding volgt u het best de volgende stappen:

STAP 1

a. U vult het formulier ‘Melding inzake zorgwonen’ 
in (zie www.gent.be/e-loket, en dan bij zoek-

 opdracht ‘zorgwonen’ intikken).

b. U maakt een plan op van uw woning en duidt 
daarop de hoofdentiteit en de ondergeschikte 
entiteit aan. U vermeldt daarbij telkens ook de 
oppervlakte. Voor constructieve ingrepen hebt 

 u bovendien een architect nodig. Wilt u meer 
info over de dossiersamenstelling voor een 
melding of wilt u weten of u al dan niet een 
architect nodig hebt? Neem dan contact op met 
het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein van 
de Stad Gent (contactgegevens zie achteraan).

c. U verzamelt de nodige attesten om aan te tonen  
dat u recht hebt op een zorgwoning en voegt ze 
toe aan uw meldingsdossier.

d. U dient alles in bij het Loket Stedenbouw en  
Openbaar Domein van de Stad Gent.

STAP 2

a. Controle van de melding en de attesten.
 De Stad gaat na of de melding correct was en 
 of u de nodige attesten toegevoegd hebt. 
 Als er een probleem is, krijgt u een brief.

b. Registratie van zorgwonen in het bevolkings-
 register. Het bevolkingsregister vermeldt de 

woning als een zorgwoning. Vanaf dat moment 
kan de inschrijving van de hulpbehoevende(n) 
of oudere(n) geregistreerd worden in het 

 bevolkingsregister.  
Als u hiervoor nog geen aangifte gedaan had, 
kunt u dat nu doen. De twee huishoudens zijn 

 nu geregistreerd, maar wel op hetzelfde 
 huisnummer: ze krijgen geen afzonderlijk 
 huisnummer.

Als u een volume-uitbreiding wilt uitvoeren om de 
woning om te vormen tot een zorgwoning, hebt u 
een stedenbouwkundige vergunning nodig. In dat 
geval volgt u een andere procedure 
(zie www.gent.be/e-loket, en dan bij zoekopdracht 
‘zorgwonen’ intikken, of meer info aan het Loket). 



B. Welke attesten kunnen de hulpbehoevendheid aantonen?

Als u de zorgwoning aanvraagt voor de huisvesting van ten hoogste twee personen van 65 jaar 
of ouder, dan volstaat een kopie van de identiteitskaart van de hulpbehoevende(n)/oudere(n).

Vraagt u de zorgwoning aan voor de huisvesting van ten hoogste twee personen met een 
handicap, dan kunt u dat onder andere aantonen met een van de volgende documenten:

• 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 integratietegemoetkoming 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,

• ...



Vraagt u de zorgwoning aan voor de huisvesting van ten hoogste twee personen die in 
aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering, dan is een 
bewijs van die tegemoetkoming voldoende.

Als u de zorgwoning aanvraagt voor de huisvesting van ten hoogste twee personen die hulp 
nodig hebben om zelfstandig te wonen, kan het ziekenfonds hiervoor de nodige attesten 
afleveren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

•  het attest voor de Tegemoetkoming Hulp aan  Bejaarden of de Integratietegemoetkoming,

•  de BEL-profielschaal van de gezinszorg,

•  de KATZ-schaal die wordt gebruikt in het kader van thuisverpleging,

•  het attest van bijkomende kinderbijslag,

•  het attest op basis van de evaluatieschaal tegemoetkoming in een verzorgingsinstelling,

• ...

Informatie gebaseerd op: 

•  www.zorg-en-gezondheid.be/Formulieren/Formulieren-Vlaamse-zorgverzekering/
•  www.cm.be/binaries/brochure-vlaamse-zorgverzekering_tcm375-102258.pdf



Mogelijkheid 1: 
de woning wordt weer één woongelegenheid met één gezin.

Als u de zorgsituatie beëindigt, moet u dat melden aan het stadsbestuur. Hiervoor vult u weer 
het meldingsformulier in. U kruist nu aan dat u de zorgsituatie beëindigt en dat uw huis weer één 
woongelegenheid wordt.

Mogelijkheid 2: 
de woning blijft opgedeeld in 2 woonentiteiten, nu bewoond door 2 gezinnen.

Een bestaande zorgwoning kan, na het beëindigen van de zorgsituatie, ook aangewend  worden 
voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden. Daarvoor hebt u wel eerst een 
stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen of wijzigen van het aantal woongelegen-
heden van een woning nodig. 

Door lokale regelgeving (beperkingen in stedenbouwkundige voorschriften of verordenende 
bepalingen in het Algemeen Bouwreglement van Gent), is dat niet altijd mogelijk. Vraag raad bij 
het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein.

4. WAT ALS U DE ZORGSITUATIE BEËINDIGT?

Ook als u de zorgsituatie beëindigt, moet u dat melden. (Zie artikel 4.2.4.§1 en §2 
van de VCRO.)



5. MEER WETEN? 
    CONTACTINFORMATIE

Met vragen over zorgwonen kunt u terecht 
bij de volgende diensten van de Stad Gent:
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LOKET STEDENBOUW EN OPENBAAR DOMEIN  

STEDENBOUWKUNDIGE MELDING EN VERGUNNING

Administratief Centrum Gent Zuid

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Tel.:  09 266 79 50 

E-mail:  loketsod@stad.gent 

Website:  www.stad.gent/stedenbouw

Openingsuren: 

 maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur 

 woensdag van 14 tot 18 uur

WOONWINKELS 

ALGEMENE INFO

Administratief Centrum Gent Zuid

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Tel.:  09 266 76 40 

E-mail:  wonen@stad.gent 

website:  www.stad.gent/wonen 

Zitdag:  maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur 

 woensdag van 14 tot 18 uur

Informeer naar de woonwinkel in uw buurt.

DIENST BURGERZAKEN - IDENTITEIT EN VERHUIZEN

REGISTRATIE IN BEVOLKINGSREGISTER 

Administratief Centrum Zuid

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Tel.:  09 210 10 10 

E-mail:  burgerzaken.bevolking@stad.gent 

website:  www.stad.gent > burgerzaken

Openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag 

 van 8 tot 13 uur en van 14 tot 16 uur, 

 woensdag van 8 tot 13 uur en van 14 tot 18 uur, 

 donderdag van 8 tot 13 uur, ‘s namiddags gesloten, 

zaterdag van 9 tot 11.30 uur

Informeer naar het dienstencentrum in uw buurt.




