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1. Bevolkingsevolutie  

 

1.1  Algemeen 

Centrumsteden tellen 10,6% gegroeid sedert 2000  

Onze steden evolueren constant. Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem onderzocht de 

trends in deze steden. De bevolkingsaantallen en de Vlaamse financiering van de steden van 

de Vlaamse Regering zijn belangrijke parameters voor het Vlaams Stedelijk beleid. De 

bevolking van Antwerpen, Gent en Hasselt groeiden sedert 2000 met meer dan 12%. De 

bevolking in Brugge en Kortrijk blijft zo goed als gelijk in de voorbije 16 jaar.  In het totaal 

tellen alle centrumsteden 10,6% meer inwoners sedert 2000.  

Steeds meer inwoners trekken naar de steden. Dit vergt een daadkrachtig stedenbeleid. Vooral 

scholen en kinderopvang zijn in die steden zorgwekkend. De wachtlijsten zijn alom. Overal is de 

effectieve groei groter dan de bevolkingsprojecties waarop men het toekomstig beleid 

baseert. Dit vergt een aangepast Vlaams beleid om bijvoorbeeld de wachtlijsten weg te 

werken. In steden zoals Kortrijk en Brugge is er geen grote aangroei. In Oostende is er vooral 

vergrijzing. West-Vlaanderen valt buiten de ruit van de werkgelegenheid. Dit maakt het voor 

hoogopgeleide jongeren minder aantrekkelijk om er te wonen. Toch zouden de West-Vlaamse 

steden zich samen met Rijsel, Parijs en Londen verder kunnen ontwikkelen.  

De Vlaamse Regering moet een daadkrachtig stedenbeleid voeren waarbij de focus ligt op de 

versterking van elke centrumstad. Stedenbeleid betekent niet enkel stadsvernieuwing maar 

ook ruimte om te wonen, voldoende kinderopvang en werkgelegenheid. De meeste steden 

zijn niet berekend op deze explosieve groei. De bevolkingsprojecties blijken nu reeds niet te 

kloppen dus zal ook het ruimtelijk beleid aangepast moeten worden. Hoe zal men die extra 

nood aan woningen voorzien?  

Het is een uitdaging om jongeren uit de middenklasse in je stad aan te trekken. Dit zorgt voor 

welvaart en zo kan je als stad herverdelen. Belangrijk in je stedenbeleid is ook leefbaarheid, 

groen en vlotte mobiliteit. 

Studentensteden groeien aan 

De algemene bevolkingsevolutie in de centrumsteden toont heel wat stijgers. De bevolking van 

Antwerpen, Gent en Leuven groeide de afgelopen 16 jaar met meer dan 12%. De bevolking in 

Brugge en Kortrijk blijft zo goed als gelijk in de voorbije periode. “Het beeld wordt diverser als 

we kijken naar het aantal jongeren en jonge gezinnen die zich in de stad gaan vestigen. Vooral 

de grote studentensteden groeien aan. Opmerkelijk is dat Brugge de laatste jaren de trend 

keerde en opnieuw aangroeit in bevolking. Dit loopt gelijk met de realisatie van bijkomende 

studentenhuisvesting in de West-Vlaamse hoofdstad.” aldus Van Volcem. 
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  Bevolkingsaantal Bevolkingsaantal Bevolkingsevolutie    

  2000 2015 2000-2015   

Aalst 76.313 83.709 7.396 9,7% 

Antwerpen 446.525 513.570 67.045 15,0% 

Brugge 116.246 117.886 1.640 1,4% 

Genk 62.842 65.463 2.621 4,2% 

Gent 224.180 253.266 29.086 13,0% 

Hasselt 68.058 76.331 8.273 12,2% 

Kortrijk 74.790 75.219 429 0,6% 

Leuven 88.014 98.376 10.362 11,8% 

Mechelen 75.438 83.975 8.537 11,3% 

Oostende 67.279 70.460 3.181 4,7% 

Roeselare 54.199 60.386 6.187 11,4% 

Sint-Niklaas 68.290 74.289 5.999 8,8% 

Turnhout 38.596 42.637 4.041 10,5% 

Gemiddelde C13 1.460.770 1.615.567 154.797 10,6% 

 

 

Ook de korte termijn evolutie zegt iets over de steden. Zo telden de Vlaamse centrumsteden op 

1 januari 2015 maar liefst 1.615.567 stedelingen of een stijging met 9.111 inwoners in vergelijking 

met het jaar voordien. In Gent en Antwerpen kwamen er meer dan 2000 nieuwe inwoners bij. Roeselare 

is de snelste groeier met een groei van maar liefst 1,1% van de ganse bevolking. 
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Aalst 83.347 83.709 362 0,4% 

Antwerpen 510.610 513.570 2.960 0,6% 

Brugge 117.377 117.886 509 0,4% 

Genk 65.399 65.463 64 0,1% 

Gent 251.133 253.266 2.133 0,8% 

Hasselt 75.991 76.331 340 0,4% 

Kortrijk 75.128 75.219 91 0,1% 

Leuven 98.292 98.376 84 0,1% 

Mechelen 83.194 83.975 781 0,9% 

Oostende 70.274 70.460 186 0,3% 

Roeselare 59.714 60.386 672 1,1% 

Sint-Niklaas 73.716 74.289 573 0,8% 

Turnhout 42.281 42.637 356 0,8% 

 
1.606.456 1.615.567 9.111 

  

1.2  Detailstudie  

 

De FOD statistiek geeft cijfers vrij van het exact aantal inwoners per stad en per leeftijdsvork 

van vijf jaar. Van Volcem analyseerde deze cijfers in detail. Zo kan je tendensen zien van het 

aantal -5 jarigen, van de jeugd, van de actieve bevolking, van het aantal 65+ en van de 

verzilvering (80+) per centrumstad.  

1.2.1 Samenstelling bevolking centrumsteden 

Op basis van de beschikbare cijfers werden indelingen gemaakt die nauw aansluiten bij 

algemene beleidsinstrumenten. Zo werden 5 categorieën onderscheiden. De -5 jarigen, de 

personen van 5 tot 19 jaar. De mensen met een leeftijd van 20 tot 64 jaar, de 65+ers en de 

80+ers. Let op: in de 65+ers zitten dus ook de 80+ers. Met andere woorden: tel je de eerste vier 

op zonder de 80+ers dan bekom je reeds 100% van uw populatie.  

In het jaar 2015 was 6,1% van de bevolking van de centrumsteden onder de 5 jaar. 15,7% was 

tussen de 5 en 19 jaar en 59,6% is tussen de 20 en 64 jaar. Het aantal 65+ers bedraagt 18,6% 

van de stedenbevolking. Voor het eerst sedert 2001 is 6 procent van de stadsmensen zelfs 80+. 

Samenstelling Bevolking 2015 

  

Minder dan 
5 jaar 

Van 5 tot 
19 jaar 

Van 20 
tot 64 
jaar 

65+ 80+ 

Antwerpen 7,3% 16,9% 59,0% 16,9% 5,6% 

Mechelen 6,9% 17,1% 58,8% 17,1% 5,6% 

Turnhout 5,6% 15,2% 59,9% 19,3% 5,4% 

Leuven 5,6% 13,6% 64,6% 16,3% 5,9% 

Brugge 4,5% 14,7% 58,2% 22,7% 7,1% 
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Kortrijk 5,6% 15,7% 57,3% 21,4% 7,1% 

Oostende 4,2% 12,7% 55,7% 27,3% 8,7% 

Roeselare 5,4% 16,0% 58,8% 19,7% 6,1% 

Aalst 5,7% 15,6% 59,5% 19,2% 6,1% 

Gent 6,1% 15,1% 62,0% 16,8% 5,5% 

Sint-Niklaas 6,1% 16,9% 56,9% 20,0% 6,1% 

Genk 5,3% 17,3% 59,7% 17,7% 5,0% 

Hasselt 4,9% 13,6% 61,0% 20,5% 6,3% 

Gemiddeld 6,1% 15,7% 59,6% 18,6% 6,0% 

 

De verschillen tussen de steden onderling zijn typerend voor elke stad zijn specifieke dynamiek. 

Het zijn tevens indicatoren die de uitdagingen inzake zorg, kinderopvang, financiële 

draagkracht, leefbaarheid, etc. helder aangeven.   

Uit bovenstaande tabel kan je telkens de top 3 per categorie afleiden. 

Meeste % 0 tot 5 jarigen 

1 Antwerpen 7,3% 

2 Mechelen 6,9% 

3 Gent 6,1% 

 

Working Class (20-65) 

1 Leuven 64,6% 

2 Gent 62,0% 

3 Hasselt 61,0% 

 

 

 

Antwerpen, Mechelen, Gent & Sint-Niklaas tellen meer dan 6% -5 jarigen. Het meeste jeugd 

vind je dan weer in Genk, Mechelen en Sint-Niklaas. Leuven telt het meest aantal actieve 

bevolking: zo’n 64,6%, gevolgd door Gent (62%) en Hasselt (61%).  Dat staat in schril contrast 

met rode lantaarn Oostende: 55,7% mensen is er tussen 20 en 65.  Een factor die heel erg 

weegt op de inkomsten van de stad.  

Drie West-Vlaamse steden staan aan de top inzake vergrijzing. In Oostende is maar liefst 27% 

ouder dan 65% en 8,7% (!) ouder dan 80! Vlakbij de zee is het merkbaar fijn ouder worden want 

ook Brugge telt 22,7% 65+ers en 7,1% 80+ers. Kortrijk vult die top 3 aan met 21,4% 65+ers en 

7,1% 80+ers.  

Met slechts 4,8% 80+ers en het meeste jeugd, komt Genk in aanmerking voor jongste 

centrumstad van Vlaanderen.  

Meeste jeugd 

1 Genk 17,3% 

2 Mechelen 17,1% 

3 Sint-Niklaas 16,9% 

Meeste 65+ 

1 Oostende 27,3% 

2 Brugge 22,7% 

3 Kortrijk 21,4% 

Meeste 80+ 

1 Oostende 8,7% 

2 Kortrijk 7,1% 

3 Brugge 7,1% 
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Oostende (12,7%) en Leuven(13,6%) en Hasselt (13,6%) tellen een pak minder jeugd dan hun 

collega’s centrumsteden.  

 

1.2.2 Evolutie 

De eerste beschikbare detailcijfers dateren van 2001. Over een periode van 15 jaar (2001-2015) 

kan je duidelijke tendensen afmeten. Over het algemeen steeg het aantal inwoners per stad.  In 

Antwerpen(15,3%) een pak meer als in bijvoorbeeld Kortrijk (0,8%) of Brugge (1,1%). Meer 

specifiek steeg het aantal -5 jarigen gemiddeld genomen per centrumstad met 25,3 procent. 

Het aantal 5 tot 19- jarigen stijgt gemiddeld met 6,9 procent terwijl de zogenaamde actieve 

bevolking (20 tot 64 jarigen) met 10,7% stijgt. De toename van het aantal 65+ers (8,8%) is dan 

weer grotendeels te wijten aan de toename van het aantal 80+ers (53,9%). Oorzaken van de 

evoluties in de cijfers zijn onder andere het aantal geboortes, migratie en langere 

levensverwachting. De cijfers wijzen met andere woorden op een babyboom in de steden, in 

combinatie met de steeds ouder wordende mens. Tevens merken we enorme verschillen per 

centrumstad.  

Evolutie bevolking 

Evolutie 2001-2015 

Minder 
dan 5 jaar 

Van 5 
tot 19 
jaar 

Van 20 
tot 64 
jaar 

65+ 80+ 
totale 
groei 

Antwerpen 46,2% 21,0% 17,2% -3,6% 30,9% 15,3% 

Mechelen 27,0% 8,4% 13,1% 2,8% 46,8% 11,2% 

Turnhout 26,7% 1,4% 6,7% 26,7% 80,7% 10,1% 

Leuven 11,5% 6,0% 14,5% 2,9% 54,7% 11,1% 

Brugge -10,2% -10,4% -1,5% 22,7% 71,9% 1,1% 

Kortrijk 10,8% -9,1% -0,9% 12,4% 64,6% 0,8% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Samenstelling bevolking 2015 
 centrumsteden 

Minder dan 5 jaar

Van 5 tot 19 jaar

Van 20 tot 64 jaar

65+

80+



Centrumsteden in evolutie                  Mercedes Van Volcem  

 
7 

 

Oostende 5,5% -7,3% 1,5% 19,3% 62,5% 4,6% 

Roeselare 14,4% -0,1% 9,6% 26,6% 87,4% 11,1% 

Aalst 27,6% 9,5% 6,6% 14,2% 88,7% 9,5% 

Gent 25,1% 9,7% 15,6% 2,3% 42,6% 12,7% 

Sint-Niklaas 26,0% 6,9% 3,5% 22,6% 70,2% 8,7% 

Genk -5,2% -10,8% 3,3% 34,0% 143,6% 4,1% 

Hasselt 17,8% -4,1% 9,0% 34,4% 105,2% 11,6% 

Gemiddelde 13C 25,3% 6,9% 10,7% 8,8% 53,9% 10,5% 
 
* het gemiddelde is het feitelijke gemiddelde: alle  absolute cijfers samengeteld, rekening houdende met verschillende gewichten per stad. 

Antwerpen weegt dus veel meer door dan bvb. Roeselare.  

Bij de helft van de centrumsteden zijn -5 jarigen met minstens 1/4 in aantal toegenomen in 

2015 tov 2001.  In Antwerpen zijn er opvallend veel kleine kinderen bijgekomen: 46,2%. Dit 

staat in schril contrast met Genk waar het aantal -5 jarigen met 5,2% afnam t.o.v. 2001.  De 

cijfers zijn steeds te analyseren in perspectief:  wat was de situatie vroeger? Was er toen een 

hoog of laag aantal, waardoor respectievelijk daling of stijging meer voor de hand ligt? In 2001 

was 5,9% van de Genkse bevolking -5 jaar, terwijl dat nu gezakt is naar 5,4%. 

Brugge (-10,2%) toont ook geen goede evolutiecijfers bij de -5 jarigen.  Ook in het aandeel ten 

aanzien van de totale bevolking scoort de stad erg zwak (4,5%).   

 

In die 15 jaar tijd is het aantal kinderen in Antwerpen tussen 5 en 19 jaar met een vijfde 

toegenomen. Gent (9,7%) en Aalst (9,5%) ervaren tevens een serieuze opgang. Tegelijk 

verliezen Brugge, Genk en Kortrijk bijna een tiende van hun aantal kinderen tussen 5 en 19.  

Beide ontwikkelingen hebben serieuze impact op de organisatie van onderwijs, kinderopvang, 

vrije tijdsvoorzieningen, etc.  

De potentieel actieve bevolking – de belangrijkste pijler voor stadsontvangsten – groeit stevig in 

Antwerpen, Gent en Leuven, klassieke universiteitssteden.   

De toename van senioren is het grootst in Genk, Hasselt en Turnhout. Deze zijn belangrijk voor 

de mate waarin men moet anticiperen met zorgvoorzieningen.  

 

Overzicht 
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Antwerpen kent de grootste bevolkingsgroei. De grootstad kent veel inkomende migratie en 

ook het geboortecijfer ligt er hoog. Uit onderzoek blijkt bovendien dat meer dan de helft van de 

kinderen van 0 tot 17 jaar een vreemde herkomst heeft. Mensen van vreemde origine blijken 

meer kinderen op de wereld te zetten dan autochtone Belgen. Zij zorgen met andere woorden 

voor het nodige evenwicht in de bevolkingspiramide. Uit cijfers van 2011 blijkt dat bij de 0 tot 5 

jarigen  er in Antwerpen 24 912 kinderen met een vreemde herkomst zijn en 16 847 zonder 

vreemde herkomst.    

1.3 Alleenwonenden 

De Studiedienst van de Vlaamse Regering maakt projecties van de bevolking en de huishoudens 

voor Vlaamse steden.  In januari 2015 gaf men nieuwe projectieresultaten vrij voor de periode 

2015-2030. Deze projecties vertrekken van de stand van de bevolking en de huishoudens op 

1/1/2014 en geven een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2030. In dat opzicht zijn er 

cijfers beschikbaar over het aantal alleenwonenden per stad.   

In 2014 was Leuven de absoluut koploper in het huisvesten van het aantal alleenwonenden: zo’n  47% 

van de huishoudens bestond uit één persoon. In Oostende en Antwerpen was dat 45% gevolgd door 

43% Gentse huishoudens die zich alleen handhaven. Genk telde dan weer het minste aantal: slechts 1 

op 4 Genkse huishoudens is bemant met 1 persoon.  Voor de meeste steden tonen cijfers uit het 

verleden (1990, 2000, 2010) een stijgende trend. Ook in de toekomst (2020, 2025, 2030) zal het aantal 

alleenwonenden in de meeste steden toenemen.  Uitzonderingen Antwerpen, Leuven en in mindere 

mate Gent vertonen een stagnerende trend, waardoor het totaal van de centrumsteden ook stagneert 

tot 40%. De cijfers tonen het aantal mensen die officieel alleen gedomicilieerd zijn. Wat hun relationele 

status is, is niet gekend. De cijfers zijn belangrijk in de context van het welzijnsbeleid van elke stad, bvb. 

in de strijd tegen vereenzaming. 
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In het jaar 2014 woonden circa 293 000 van de 1 606 000 mensen in de centrumsteden alleen. Dat is 

18,3% van de mensen of maar liefst 40 procent van de 729.116 huishoudens in de stad.   In 1990 was 

dat nog 36% van diezelfde stedelingen. In de toekomst voorspellen de SVR-projecties van de Vlaamse 

Regering een stagnatie tot 40% van het aantal huishoudens dat slechts uit één persoon bestaat. Ook 

nieuwe woonvormen winnen aan populariteit. De mentaliteit is anders. Je hoeft al lang geen relatie 

meer te hebben om met twee vrienden samen een huis te huren. 

2014 
aantal 
alleenwonenden 

tov 
#inwoners 

aantal 
huishoudens 

tov 
#huishoudens 

Leuven 22.881 23,3% 48.197 47% 

Oostende 16.352 23,3% 36.026 45% 

Antwerpen 104.846 20,5% 234.742 45% 

Gent 50.142 20,0% 116.970 43% 

Hasselt 12.331 16,2% 34.440 36% 

Turnhout 6.751 16,0% 18.934 36% 

Brugge 18.815 16,0% 53.006 35% 

Kortrijk 11.416 15,2% 32.641 35% 

Mechelen 12.200 14,7% 35.078 35% 

Aalst 12.600 15,1% 37.032 34% 

Sint-Niklaas 10.035 13,6% 31.084 32% 

Roeselare 8088 13,5% 25.671 32% 

Genk 6.891 10,5% 25.295 27% 

13 c totaal 293.348 18,3% 729.116 40% 

 

13 centrumsteden 

  
# 
alleenwonenden 

# 
inwoners 

tov. # 
Inw. #huishoudens 

tov # 
gezinnen 

1990 240.884 1485617 16,2% 656.187 36,7% 

2000 256.698 1460770 17,6% 660.773 38,8% 

2005 273.159 1489811 18,3% 683.540 40,0% 

2010 287.918 1551858 18,6% 711.505 40,5% 

2015 298.070 1618362 18,4% 737.910 40,4% 

2020 307.220 1668532 18,4% 759.891 40,4% 

2025 313.301 1706316 18,4% 776.098 40,4% 

2030 320.553 1733879 18,5% 790.812 40,5% 

 

Onderlinge verschillen 

Sommige centrumsteden tellen dubbel zoveel alleenwonenden dan andere centrumsteden. Leuven is 

absolute koploper met bijna de helft (47%) van alle huishoudens in 2014. Het gaat over 23,3% van de 

totale bevolking. Ook Oostende (45%) en Antwerpen (45%) vertonen heel wat alleenwonende 

huishoudens. In Oostende is de vergrijzing en zelfs verzilvering een belangrijke factor die leidt tot meer 

alleenwonenden. Leuven zal als studentenstad ook wel enig effect ondervinden van mensen die na hun 

studies weliswaar alleen blijven plakken.  
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Bekijken we de samenstelling van de bevolking op basis van gegevens van de FOD statistiek dan zien we 

dat steden als Genk, Roeselare, Sint-Niklaas en Mechelen bovengemiddelde waardes optekenen wat 

jongeren (5 tot 19 jaar) betreft. Dit resulteert in een lager aantal alleenwonenden. Jongeren wonen 

immers niet alleen. In Genk woont slechts één op de tien gezinnen alleen. 

 

 

2014 alleenwonenden % bevolking 

1 Leuven 22.881 23,3% 

2 Oostende 16.352 23,3% 

3 Antwerpen 104.846 20,5% 

4 Gent 50.142 20,0% 

5 Hasselt 12.331 16,2% 

6 Brugge 18.815 16,0% 

7 Turnhout 6.751 16,0% 

8 Kortrijk 11.416 15,2% 

9 Aalst 12.600 15,1% 

10 Mechelen 12.200 14,7% 

11 Sint-Niklaas 10.035 13,6% 

12 Roeselare 8088 13,5% 

13 Genk 6.891 10,5% 

 

Aantal alleenstaanden ten opzichte van het aantal gezinnen 

  1990 2000 2005 2010 2014 2015 2020 2025 2030 

Leuven 48% 45% 46% 49% 47% 48% 48% 48% 48% 

Hasselt 26% 31% 33% 35% 36% 36% 36% 37% 38% 

Genk 20% 23% 25% 26% 27% 27% 28% 28% 29% 

Turnhout 26% 33% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 37% 

Mechelen 30% 33% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

Sint-Niklaas 23% 29% 31% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 

Roeselare 21% 26% 29% 30% 32% 31% 32% 32% 33% 

Oostende 40% 42% 44% 44% 45% 45% 46% 46% 46% 

Kortrijk 32% 32% 34% 36% 35% 35% 36% 36% 36% 

Brugge 31% 32% 33% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 

Gent 39% 41% 43% 44% 43% 43% 43% 43% 43% 

Antwerpen 44% 47% 46% 45% 45% 45% 44% 44% 43% 

Aalst 22% 29% 32% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 
* Tot en met 2014 zijn het officiële cijfers, vanaf 2015 betreft het projecties van de studiedienst van de Vlaamse Regering. 
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Meer alleenwonende vrouwen 

Ook het aandeel vrouwen en mannen die alleen wonen is gekend per centrumstad. Brugge (56%) blinkt 

uit als het gaat over het aantal alleenwonende vrouwen. Slechts twee steden, Leuven en Antwerpen 

tellen meer alleenwonende mannen dan vrouwen. Het groter aandeel vrouwen in de centrumsteden 

kan voor een belangrijk deel verklaart worden door de hogere levensverwachting van de vrouwen.  

vrouwen 2014 

1 Brugge 56% 

2 Genk 54% 

3 Mechelen 54% 

4 Hasselt 54% 

5 Kortrijk 54% 

6 Sint-Niklaas 53% 

7 Aalst 53% 

8 Roeselare 53% 

9 Oostende 52% 

10 Turnhout 52% 

11 Gent 51% 

12 Leuven 49% 

13 Antwerpen 49% 

 

In de strijd tegen de vereenzaming van onze samenleving is een goede monitoring en opvolging van het 

aantal alleenwonenden per stad en per leeftijdsgroep noodzakelijk. 
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1.4  Mediaanleeftijd  

Welke steden verjongen en welke steden kunnen een steeds oudere bevolking bekoren?  

Aan de hand van de aantal 5-jarigen, het aantal 5 tot 19-jarigen, het aantal 20 tot 65 jarigen en 

de 65+’ers kregen we reeds een eerste beeld over de samenstelling van de bevolking in de 

centrumsteden.  Een ‘gemiddelde’ leeftijd is een eenvoudige, duidelijke parameter. Het maakt 

vergelijken gemakkelijker.  Omdat de optelsom van de leeftijd van alle inwoners gedeeld door 

het aantal jaren en aantal mensen een vertekend beeld kan geven per stad is de 

mediaanleeftijd de beste parameter om gemiddelden af te meten. We berekenen aan de hand 

van cijfers van de FOD statistiek de leeftijd van de middelste mens. Telt een stad 100 000 

inwoners, dan bepalen we de leeftijd van de 50.000ste jongste inwoner.  

De mediaan-leeftijd én de evolutie ervan biedt ons interessante inzichten. 

Anno 2015 is de gemiddelde persoon het jongst in de centrumstad Leuven (35 jaar).  In hun 

kielzog volgen Antwerpen (36 jaar), Gent (36 jaar) en Mechelen (37 jaar). Dat zijn meteen de 

vier centrumsteden die er sedert 2005 op ‘verjongen’.  Sint-Niklaas blijft in die voorbije 11 jaar 

stabiel. De mediaanburger is er 40 jaar. Bij alle andere steden steeg de mediaanleeftijd sedert 

2015.  De oudste stad konden we reeds afleiden in het eerder hoofdstuk over de 

bevolkingssamenstelling. Oostende staat hier afgetekend aan de leiding met 48 jaar.  Brugge 

volgt met 44 jaar en Hasselt vervolledigt de oudste top 3 met 43 jaar.  Brugge, Genk en 

Oostende verouderen snel: op 11 jaar tijd steeg de mediaanleeftijd er met 3 jaar.  Grootste 

dalers zijn Antwerpen en Gent die de mediaanleeftijd de voorbije jaren met 2 jaren zag dalen.  

Tel je alle inwoners van de 13 centrumsteden samen, dan is de mediaanleeftijd van die 

stedeling zowel in 2005 als in 2015 39 jaar. Steden als Antwerpen en Gent wegen sterker door 

omwille van groter aantal inwoners. 

Mediaanleeftijd 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antwerpen 38 38 38 38 37 37 37 37 36 36 36 

Mechelen 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 37 

Leuven 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Gent 38 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 

Sint-Niklaas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Brugge 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 

Kortrijk 40 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 

Oostende 45 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 

Roeselare 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 

Aalst 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 

Genk 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 

Hasselt 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 43 

Turnhout 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 
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2. Vlaams Stedenfonds 

 “De verdeling van de middelen uit het Stedenfonds over de verschillende steden ligt vast bij 

decreet. Tien procent van het fonds wordt voorbehouden voor de VGC. Vervolgens wordt drie 

vierde gereserveerd voor Antwerpen en Gent. De verdeling van de middelen over de 13 

centrumsteden wordt onder andere bepaald op basis van de bevolkingsaangroei. Antwerpen en 

Gent krijgen het leeuwendeel van het stedenfonds. Genk, Mechelen en Oostende krijgen 

relatief gezien ook meer financiering per inwoner dan de anderen, dat is historisch zo gegroeid, 

maar wordt gestaag afgebouwd.” besluit Van Volcem. 

 2014 €/inw. 

Antwerpen 125,6 

Gent 125,5 

Genk 83,6 

Oostende 58,8 

Mechelen 45,5 

Leuven 37,6 

Kortrijk 37,5 

Turnhout 37,4 

Brugge 36,6 

Aalst 36,5 

Hasselt 36,0 

Sint-Niklaas 36,0 

Roeselare 36,0 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

Budget stedenfonds per inwoner 2014 



Centrumsteden in evolutie                  Mercedes Van Volcem  

 
15 

 

 

Voorzien budget Stedenfonds komende jaren. 

 euro 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Aalst 3.712.894 3.570.364 3.429.416 3.292.404 3.159.104 3.042.627 

Antwerpen 77.146.236 74.344.813 71.607.264 68.965.375 66.416.571 64.107.224 

Brugge 5.297.163 5.090.459 4.885.362 4.685.589 4.490.779 4.296.063 

Genk 5.467.773 5.467.773 5.467.773 5.467.773 5.467.773 5.467.773 

Gent 38.151.175 36.774.729 35.431.601 34.136.555 32.888.433 31.512.648 

Hasselt 3.361.068 3.227.825 3.095.196 2.965.764 2.839.274 2.738.958 

Kortrijk 3.435.421 3.307.983 3.182.869 3.061.781 2.944.571 2.815.661 

Leuven 4.477.942 4.315.173 4.156.081 4.002.528 3.854.361 3.697.628 

Mechelen 3.851.707 3.781.211 3.781.211 3.781.211 3.781.211 3.781.211 

Oostende 4.134.015 4.134.015 4.134.015 4.134.015 4.134.015 4.134.015 

Roeselare 2.650.669 2.545.588 2.440.992 2.338.917 2.239.162 2.150.462 

Sint-Niklaas 3.284.238 3.154.040 3.024.443 2.897.970 2.774.371 2.655.643 

Turnhout 1.902.399 1.832.527 1.764.077 1.697.918 1.633.975 1.581.487 
Gemiddeld 

C13 156.872.700 151.546.500 146.400.300 141.427.800 136.623.600 131.981.400 

 

3. Stadsvernieuwingsprojecten 

De Vlaamse regering voorziet ondersteuning voor stadsvernieuwingsprojecten. Het gaat 

enerzijds over projectsubsidies en er zijn ook conceptsubsidies. Voor de periode 2005-2012 valt 

vooral de hoge ondersteuning voor Gent en Antwerpen op. Brugge en Hasselt kregen quasi 

niets voor stadsvernieuwingsprojecten. Brugge kreeg als derde grootste stad van Vlaanderen 

zelf het minst van alle centrumsteden. Nochtans heeft de stad vernieuwing nodig. Het is tijd 

voor een inhaalbeweging. 
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Subsidies Project Concept Totaal 

Aalst 3000000 120000 3120000 

Antwerpen 13600000 297000 13897000 

Brugge 0 57000 57000 

Genk 3000000   3000000 

Gent 12560000 60000 12620000 

Hasselt 0 117000 117000 

Kortrijk 5300000   5300000 

Leuven 5360000 60000 5420000 

Mechelen 1300000 117000 1417000 

Oostende 3000000 60000 3060000 

Roeselare 2200000 57000 2257000 

Sint-Niklaas 1800000 60000 1860000 

Turnhout 3200000 60000 3260000 
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4. Wonen in de stad 

Als je zowel de huizen, appartementen als villa’s in rekening brengt kan je spreken van een 

lichte stijging van de woningprijzen in de centrumsteden. Enkel de prijzen van villa’s dalen in 

een aantal steden, elders stagneren de prijzen van de villa’s. Het is goed dat prijzen 

standhouden of er wat op vooruit gaan, want bijna drie op vier Vlamingen is eigenaar. Een 

daling van de prijzen zou een collectieve verarming betekenen. Antwerpen groeide sedert 2005 

het minst in het aantal woongelegenheden en dat terwijl de stad een ferme bevolkingsaangroei 

kende. Dit zet druk op de vastgoedprijzen op lange termijn. Opvallend is ook dat de crisis 

nagenoeg geen effect had op het aantal verkopen in de centrumsteden. Elk jaar worden circa 

3% van de woningen in de steden verkocht.  

Van Volcem nam de recentste woningprijzen van de 13 centrumsteden onder de loep. Ze 

bewerkte de data tot concreet, vergelijkbaar cijfermateriaal. De ruwe data komen van de FOD 

Economie (laatste update 25 april 2015).  

De jaarcijfers per centrumstad moet men met omzichtigheid interpreteren. Steden waar we 

vorig jaar een scherpe stijging in de vastgoedprijs zagen, noteren nu vaak een scherpe daling en 

omgekeerd. De prijs kan ook in de tijd schommelen naargelang de type vastgoedprojecten 

(oppervlakte, nieuwbouw, etc.) en het aantal verkopen (bij weinig verkopen hebben 

uitschieters een groter gewicht) . 

“De prijzen van gewone woonhuizen stegen afgelopen jaar het meest in Sint-Niklaas (7,5%), en 

Genk (3,8%) Net zoals het jaar ervoor, ging de prijs van de gewone woonhuizen niet in alle 

centrumsteden omhoog. In Oostende (-3,5%), Turnhout (-2,2%), Antwerpen (-1,8%) zakten de 

prijzen. De prijsevolutie van appartementen toont een ander beeld: in Antwerpen (7,7%) en 

Sint-Niklaas (7,2%) stegen de prijzen aanzienlijk. In Roeselare (13,1%) en Genk (-7%) meten we 

drastische dalingen in 2014 ten opzichte van 2013. ”  

De prijzen van de villa’s daalden fameus in Brugge (-17,3%) en Sint-Niklaas (-10,7%). De andere 

steden blijven nagenoeg status quo, met uitzondering van Turnhout (25,2%) en Roeselare 

(7,8%),die opmerkelijk stijgen in prijs. Opmerkelijk is dat hevige stijgingen of dalen het 

omgekeerde zijn van de evolutie die in 2013 ten opzichte van 2012 konden waarnemen.  

Vandaar dat een meer lange termijngerichte beschouwing nuttig is. 
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2014 tov 2013 Brugge Kortrijk Oostende Roeselare Antwerpen Gent 

Woonhuizen 0,55% 0,70% -3,52% 2,40% -1,84% 1,24% 

Villa's -17,33% 0,46% -4,90% 7,82% 2,42% -3,73% 

Appartementen 2,3% -0,4% 2,7% -13,1% 7,7% -1,2% 

 

2014 tov 2013 Aalst Genk Hasselt Leuven Mechelen 
Sint-

Niklaas Turnhout 

Woonhuizen 1,61% 3,78% 1,69% 0,69% -0,38% 7,46% -2,24% 

Villa's -4,19% 1,80% -1,16% 4,87% -2,97% -10,66% 25,15% 

Appartementen 2,2% -7,0% -0,6% 1,2% 0,0% 7,2% -3,0% 
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Lange termijn 2005-2014 

Om gegronde conclusies te trekken is het meer wenselijk om de stijging van de afgelopen 10 

jaar te analyseren. Dit plaats alles in een ruimere context. Gemiddeld stegen sedert 2005 de 

prijzen van woonhuizen en appartementen in de centrumsteden met 56% en de prijzen van de 

villa’s met 30 procent. Toch zijn er heel wat individuele verschillen.  

2005-2014 Brugge Kortrijk Oostende Roeselare Antwerpen Gent 

Woonhuizen 52,33% 75,04% 42,69% 70,78% 52,01% 77,57% 

Villa's 28,71% 16,49% 29,36% 45,37% 23,76% 41,39% 

Appartementen 44,52% 47,36% 38,59% 46,56% 58,49% 68,02% 

 

2005-2014 Aalst Genk Hasselt Leuven Mechelen 
Sint-

Niklaas Turnhout 

Woonhuizen 57,02% 42,57% 46,07% 60,69% 66,36% 57,28% 32,56% 

Villa's 26,15% 24,11% 42,09% 31,50% 12,75% 43,76% 29,65% 

Appartementen 55,59% 37,22% 51,80% 70,31% 67,12% 51,58% 35,67% 
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Leuven duurste woningen, Roeselare goedkoopste  

Antwerpen duurste villa’s en goedkoopste appartementen 

Als we de werkelijke prijzen in 2014 analyseren merken we dat Leuven (€ 312 000) nog steeds 

veruit de duurste is voor gewone woonhuizen. In vergelijking met 2013 stijgen de prijzen van de 

woonhuizen in Sint-Niklaas (+7,5%) en Genk (3,8%) het meest van alle centrumsteden.  Wie de 

duurste villa wil kopen kan in Antwerpen (€ 492 000) terecht. Het duurste appartement koop je 

dan weer in Brugge (€ 239 000). 

Wie het goedkoopst wil kopen kan voor een woonhuis terecht in Kortrijk (€ 182 000) dat 

Roeselare (€184 000) voorbijstak. Voor de goedkoopste villa’s van de centrumsteden kan je 

terecht in Genk. Appartementen zijn ook het goedkoopst in Kortrijk (€180 000).  

Opvallen is dat de prijs voor appartementen in sommige steden reeds de prijs voor woningen 

overstijgt. (vb. Roeselare, Oostende, Aalst) Het is belangrijk om te benadrukken dat de prijzen 

afhangen van heel wat factoren zoals grootte, omgeving, bouwkwaliteit,etc. 

Woningen 2014 2013 evolutie 

Leuven 312162 310.010 0,69% 

Brugge 243998 242.668 0,55% 

Gent 235295 232.402 1,24% 

Antwerpen 233662 238.040 -1,84% 

Hasselt 218679 215.047 1,69% 

Mechelen 215705 216.527 -0,38% 

Oostende 196058 203.202 -3,52% 

Sint-Niklaas 194752 181.227 7,46% 

Turnhout 191811 196.203 -2,24% 

Aalst 191715 188.675 1,61% 

Genk 187723 180.890 3,78% 

Roeselare 184066 179.751 2,40% 

Kortrijk 181830 180.560 0,70% 

 

Villa's 2014 2013 evolutie 

Antwerpen 491838 480.196 2,42% 

Leuven 429241 409.290 4,87% 

Gent 381515 396.291 -3,73% 

Turnhout 380060 303.673 25,15% 

Brugge 373863 452.238 -17,33% 

Kortrijk 366868 365.184 0,46% 

Roeselare 365686 339.149 7,82% 

Sint-Niklaas 361243 404.350 -10,66% 

Aalst 355034 370.555 -4,19% 

Oostende 331394 348.468 -4,90% 

Mechelen 327822 337.841 -2,97% 

Hasselt 311003 314.666 -1,16% 

Genk 268882 264.123 1,80% 
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Appartementen 2014 2013 evolutie 

Brugge 239661 233.817 2,3% 

Gent 218249 220.749 -1,2% 

Hasselt 217202 218.423 -0,6% 

Leuven 216195 213.674 1,2% 

Aalst 200182 196.051 2,2% 

Oostende 198090 192.547 2,7% 

Mechelen 196770 196.772 0,0% 

Roeselare 189745 216.132 -13,1% 

Genk 186420 198.933 -7,0% 

Sint-Niklaas 185987 173.265 7,2% 

Turnhout 182400 187.823 -3,0% 

Antwerpen 181061 168.613 7,7% 

Kortrijk 179917 180.563 -0,4% 

 

 

 

 

 

 

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gewone Woonhuizen 

Brugge

Kortrijk

Oostende

Roeselare

Antwerpen

Gent

Aalst

Genk

Hasselt

Leuven

Mechelen

Sint-Niklaas

Turnhout



Centrumsteden in evolutie                  Mercedes Van Volcem  

 
22 

 

 

 

 

De FOD statistiek geeft anno 17 mei 2016 geen gegevens vrij over de vastgoedprijzen van het 

jaar 2015. 

Woningprijzen notarisbarometer 
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De cijfers over vastgoedtransacties die bijgehouden worden door de notarissen verschillen in 

samenstelling met de cijfers van de FOD Economie (dienst Statistiek) maar geven wel reeds een 

beeld van het jaar 2011, 2014 en 2015. 

Dit zijn de gemiddelde prijzen van de huizen per centrumstad (dus ook de ‘villa’s’ van FOD 

economie meegerekend).   

  2011 2014 2015 

evolutie 
2015 vs 
2014 

ANTWERPEN 242.664 247.971 263.484 6,3% 

MECHELEN 214.970 232.971 245.028 5,2% 

TURNHOUT 214.438 217.896 225.296 3,4% 

GENK 208.023 231.967 210.377 -9,3% 

HASSELT 228.023 241.932 262.458 8,5% 

AALST 190.671 216.445 201.269 -7,0% 

GENT 228.683 261.397 277.473 6,2% 

SINT-NIKLAAS 215.252 246.268 235.323 -4,4% 

LEUVEN 277.666 322.713 323.009 0,1% 

BRUGGE 243.905 272.883 284.293 4,2% 

KORTRIJK 184.551 203.218 214.925 5,8% 

OOSTENDE 188.650 211.288 204.987 -3,0% 

ROESELARE 194.828 213.616 234.685 9,9% 

 

 

De gemiddelde prijzen van de verkochte appartementen per centrumstad: 
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  2011 2014 2015 
evolutie 2015 
vs 2014 

ANTWERPEN 172.004 211.818 182.254 -14,0% 

MECHELEN 172.509 199.819 195.271 -2,3% 

TURNHOUT 170.420 178.636 190.049 6,4% 

GENK 208.780 179.973 207.067 15,1% 

HASSELT 182.596 185.787 188.177 1,3% 

AALST 171.199 176.057 163.692 -7,0% 

GENT 201.725 232.106 245.293 5,7% 

SINT-NIKLAAS 158.233 168.142 211.277 25,7% 

LEUVEN 218.758 304.683 226.322 -25,7% 

BRUGGE 216.620 223.892 219.060 -2,2% 

KORTRIJK 169.634 204.959 240.446 17,3% 

OOSTENDE 195.746 202.773 194.508 -4,1% 

ROESELARE 161.005 158.861 186.956 17,7% 

 

 

De gemiddelde prijzen van bouwgronden per centrumstad (per m²): 

  2011 2014 2015 
evolutie 2015 
vs 2014 

ANTWERPEN 468 456 401 -12,0% 

MECHELEN 219 373 304 -18,5% 

TURNHOUT 256 311 338 8,5% 

GENK 217 211 168 -20,3% 

HASSELT 233 152 234 53,8% 

AALST 193 224 198 -11,7% 

GENT 291 360 368 2,2% 

SINT-NIKLAAS 254 283 209 -26,1% 
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LEUVEN 309 338 304 -10,1% 

BRUGGE 287 414 398 -4,0% 

KORTRIJK 184 188 225 19,7% 

OOSTENDE 401 387 488 26,0% 

ROESELARE 235 241 223 -7,7% 

 

 

Evolutie 2014-2015 Huizen Appartementen Gronden 

Antwerpen 6,3% -13,96% -11,95% 

Mechelen 5,2% -2,28% -18,48% 

Turnhout 3,4% 6,39% 8,46% 

Genk -9,3% 15,05% -20,33% 

Hasselt 8,5% 1,29% 53,84% 

Aalst -7,0% -7,02% -11,73% 

Gent 6,2% 5,68% 2,22% 

Sint-Niklaas -4,4% 25,65% -26,07% 

Leuven 0,1% -25,72% -10,07% 

Brugge 4,2% -2,16% -3,97% 

Kortrijk 5,8% 17,31% 19,67% 

Oostende -3,0% -4,08% 25,96% 

Roeselare 9,9% 17,69% -7,66% 
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Omdat de volumes kleiner zijn van het aantal verkochte appartementen en bouwgronden 

kunnen schommelingen zich voor doen en dient een vergelijking van jaren uiterst omzichtig te 

gebeuren. 
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5. Jaarlijks 3 procent van de woongelegenheden verkocht 

Van Volcem onderzocht ook het aantal woongelegenheden en het aantal transacties per 

centrumstad sedert 2005. “Opvallend is dat er in de centrumsteden in 2014 duidelijk meer 

woongelegenheden werden verkocht dan het jaar ervoor.  Antwerpen is koploper met 3,6% 

(zo’n verkochte woningen in 2014. , Genk is de hekkensluiter met 2,2% van de woningen die 

verkocht werden.   Oostende kent veel tweede verblijven, en heeft een oudere bevolking in 

tegenstelling tot Genk, 2 factoren die een invloed hebben.” 

Crisis beïnvloedt aantal verkopen nagenoeg niet 

Over de jaren heen is er eigenlijk geen significante schommeling in het aantal verkopen ten 

opzichte van het aantal woongelegenheden. De crisis heeft er met andere woorden niet voor 

gezorgd dat er minder woningen werden verkocht in de centrumsteden.” stelt Van Volcem. “De 

stad blijft een aantrekkingspool voor heel wat mensen.”     

 

 

  2013 2014 

Antwerpen 3,1% 3,6% 

Oostende 3,2% 3,3% 

Mechelen 3,2% 3,2% 

Brugge 3,0% 3,1% 

Gent 2,8% 3,1% 

Aalst 2,8% 3,1% 
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Sint-Niklaas 2,8% 3,0% 

Hasselt 2,4% 3,0% 

Kortrijk 2,7% 2,9% 

Roeselare 2,9% 2,8% 

Turnhout 2,7% 2,8% 

Genk 2,1% 2,2% 

Leuven 2,3% 2,2% 

Gemiddelde 13 c 2,9% 3,1% 
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6. Woonbonus 

Op 1 januari 2015 ging de hervorming van de woonbonus in voege. In de vroegere regeling 

konden mensen maximaal 3.040 euro per jaar per persoon aftrekken van hun belastingen. Voor 

contracten gesloten vanaf 1 januari 2015 daalt dat bedrag naar 2.280 euro per jaar. Na tien jaar 

valt het vervolgens terug tot 1.520 euro per jaar. Terwijl er in januari nog een lichte stijging 

(+0,1 procent) van het aantal verkoopcompromissen bij de notaris was, daalde het aantal 

transacties in februari 2015 met 0,9 procent in Vlaanderen. Dat blijkt uit de Notarisbarometer. 

Volgens de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat houdt de 

Vlaamse vastgoedmarkt dus stand sinds de invoering van de hervormde woonbonus. 

Indien we het aantal vastgoedtransacties in België tijdens het 1ste trimester 2016 vergelijken 
met het aantal in het 1ste trimester 2015 noteren we een stijging van +13,3%. Zowel in januari, 
februari en maart 2016 waren er bijzonder veel vastgoedtransacties. Vergeleken met dezelfde 
maanden in 2015 gaat het om stijgingen van respectievelijk +11,9%, +16,2% en +12,2%. Dit 
bleek tevens uit de Notarisbarometer.  
 
Het feit dat Belgen zich in 2016 vlot op de vastgoedmarkt storten, is op zich geen verrassing 
verklaart de woordvoerder van de federatie voor notarissen. De hypothecaire rentevoeten 
staan historisch laag. De spaarboekjes brengen weinig of niets op.  Dat verhoogt de mobiliteit 
op de vastgoedmarkt. Gezien er veel potentiële kopers zijn, beslissen heel wat mensen om nu 
hun woning te koop te zetten. Bij de kopers gaat het zowel om jonge mensen die een eerste 
woning aankopen, als om een ouder publiek dat op zoek is naar een rendabele investering in 
allerlei soorten vastgoed, van een tweede verblijf tot een studentenkot of zelfs een garagebox. 
Door de vergrijzing van de bevolking zit ook zorgwonen in de lift. Denk maar aan 
assistentiewoningen, seniorenflats en kangoeroewoningen. 
 
De notarissen staan aan het begin van het verkoopproces en hebben dus als eerste zicht op de 

evoluties op de vastgoedmarkt. 

 

7. Aanbod 

Antwerpen minst aantal bijkomende woongelegenheden voorbije 10 jaar   

Als we de evolutie van het aantal woongelegenheden onder de loep nemen, merken we dat 

Hasselt absolute koploper is met een stijging van maar liefst 15,6 procent bijkomende 

woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) sluiten het rijtje 

van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden. 

“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn:  de afgelopen 10 jaar kwamen er slechts 5,2% 

woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen. Dit verklaart 

voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de 

grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.” aldus Van Volcem.  
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Sedert 2005 kwamen er in de centrumsteden 59623 woongelegenheden bij goed voor een 

groei van 7,2%.  

, 2005 2015 

Evolutie aantal 
woongelegenheden 

2005-2015 

Hasselt 33.389 38.601 15,6% 

Roeselare 25.093 28.376 13,1% 

Genk 24.155 26.810 11,0% 

Turnhout 19.004 20.851 9,7% 

Aalst 36.739 40.177 9,4% 

Leuven 53.627 58.597 9,3% 

Sint-Niklaas 31.363 34.045 8,6% 

Gent 127.983 138.064 7,9% 

Brugge 56.323 60.667 7,7% 

Kortrijk 34.739 37.310 7,4% 

Totaal 444.420 485.513 7,2% 

Oostende 45.726 48.842 6,8% 

Mechelen 37.176 39.631 6,6% 

Antwerpen 
248.126 

261095 5,2% 

Totaal 773.443 833.066 7,2% 

 

 

Bij deze cijfers is noodzakelijk te duiden dat een deel van deze woongelegenheden uiteraard 

onderhevig is aan leegstand.  
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8. Inkomens 

Op de website van de FOD statistiek zijn de fiscale inkomens beschikbaar per gemeente. Gezien de 

verwerking van de fiscale gegevens zijn deze slechts beschikbaar van 2 jaar voordien. Het laatste 

beschikbare jaar is dus 2013.  De gegevens omvatten het totale netto belastbaar inkomen dat bestaat 

uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle 

netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten 

van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.  

In Antwerpen wordt het minst verdiend. Ondanks het lagere inkomen slaagt Antwerpen er niet 

om sneller te stijgen dan de andere steden. Wel integendeel. Het noteert de traagste groei in 

de voorbije 9 jaar. Het inkomen steeg van 2005 naar 2013 met 15,4%. In 2013 was het 

gemiddeld inkomen er 15 050 euro per inwoner.  Het gemiddeld inkomen van Genk steeg een 

pak meer tot 15 227. Dat is zo’n 26,2% sedert 2005.  Waar men in 2005 nog heel ver achterop 

hinkte, vindt men nu opnieuw aansluiting bij de staart van het peleton. 

Brugge heeft duidelijk de grootste stap voorwaarts gezet inzake inkomens. In de acht jaar tijd 

groeide het inkomen met 30,1%, het meeste van alle centrumsteden. Iets wat zich ook 

vertaalde in een snellere stijging van de woningprijzen tussen 2005 en 2013.   

 

  Brugge   Kortrijk   Oostende   Roeselare   Antwerpen   Gent   

2005 14585 0,0% 14113 0,0% 13673 0,0% 13878 0,0% 13045 0,0% 14483 0,0% 

2006 15331 5,1% 14546 3,1% 14173 3,7% 14468 4,3% 13408 2,8% 14989 3,5% 

2007 15829 8,5% 15185 7,6% 14642 7,1% 15002 8,1% 13891 6,5% 15460 6,7% 

2008 16557 13,5% 15825 12,1% 15240 11,5% 15703 13,2% 14451 10,8% 16100 11,2% 

2009 16.894 15,8% 16.040 13,7% 15.630 14,3% 15.864 14,3% 14.487 11,1% 16322 12,7% 

2010 17256 18,3% 16105 14,1% 15822 15,7% 16085 15,9% 14506 11,2% 16200 11,9% 

2011 17847 22,4% 16752 18,7% 16089 17,7% 16435 18,4% 14455 10,8% 16462 13,7% 

2012 18442 26,4% 17445 23,6% 16733 22,4% 17047 22,8% 14834 13,7% 17189 18,7% 

2013 18969 30,1% 17.892 26,8% 17.201 25,8% 17.493 26,0% 15.050 15,4% 17.477 20,7% 

 

  Aalst   Genk   Hasselt   Leuven   Mechelen   
Sint-

Niklaas 
  Turnhout   

2005 15219 0,0% 12070 0,0% 15356 0,0% 16417 0,0% 14569 0,0% 14178 0,0% 14294 0,0% 

2006 15706 3,2% 12697 5,2% 15953 3,9% 16928 3,1% 15065 3,4% 14513 2,4% 14753 3,2% 

2007 16374 7,6% 13043 8,1% 16572 7,9% 17361 5,7% 15666 7,5% 15051 6,2% 15234 6,6% 

2008 16965 11,5% 13774 14,1% 17324 12,8% 17945 9,3% 16321 12,0% 15643 10,3% 15779 10,4% 

2009 17360 14,1% 13896 15,1% 17665 15,0% 18129 10,4% 16673 14,4% 15975 12,7% 15870 11,0% 

2010 17372 14,1% 13992 15,9% 17736 15,5% 18010 9,7% 16665 14,4% 15963 12,6% 16148 13,0% 

2011 17592 15,6% 14666 21,5% 18125 18,0% 18383 12,0% 16845 15,6% 16246 14,6% 16291 14,0% 

2012 18194 19,5% 14807 22,7% 18575 21,0% 19302 17,6% 17528 20,3% 16792 18,4% 16707 16,9% 

2013 18.412 21,0% 15.227 26,2% 19.106 24,4% 19.654 19,7% 17.907 22,9% 17.016 20,0% 16.918 18,4% 
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Inkomen 2013 

Stijging 
2005-
2013 

Brugge 18.969 30,1% 

Kortrijk 17.892 26,8% 

Genk 15.227 26,2% 

Roeselare 17.493 26,0% 

Oostende 17.201 25,8% 

Hasselt 19.106 24,4% 

Mechelen 17.907 22,9% 

Aalst 18.412 21,0% 

Gent 17.477 20,7% 

Sint-
Niklaas 

17.016 
20,0% 

Leuven 19.654 19,7% 

Turnhout 16.918 18,4% 

Antwerpen 15.050 15,4% 

 

Inkomen 2013 

Stijging 
2005-
2013 

Leuven 19.654 19,7% 

Hasselt 19.106 24,4% 

Brugge 18.969 30,1% 

Aalst 18.412 21,0% 

Mechelen 17.907 22,9% 

Kortrijk 17.892 26,8% 

Roeselare 17.493 26,0% 

Gent 17.477 20,7% 

Oostende 17.201 25,8% 

Sint-
Niklaas 

17.016 
20,0% 

Turnhout 16.918 18,4% 

Genk 15.227 26,2% 

Antwerpen 15.050 15,4% 
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9. Betaalbaarheid (inkomen) 

Als we het gemiddeld inkomen (2013) vergelijken met de prijs van de gewone woonhuizen 

(2014) kunnen we een factor voor de betaalbaarheid berekenen per stad. Hieruit blijkt dat 

Kortrijk de meest betaalbare stad is. Je kan er met 10,2 (gemiddelde) inkomens van 2013 een 

(gemiddelde) woning in 2014 aanschaffen. Aalst en Roeselare vullen de top 3 aan. Door de 

daling van de woningprijzen in enkele centrumsteden gaat de betaalbaarheid er op vooruit als 

je vergelijkt met bijvoorbeeld het aantal benodigde inkomens van 2011 voor de gemiddelde 

prijs van woningen in 2013.  

Antwerpen en Leuven scoren veruit het slechtst. Hoewel Leuven het duurst is, heeft men ook 

hogere inkomens. Antwerpen scoort bij de laagste (gemiddelde) inkomens waardoor ook de 

betaalbaarheid van wonen er precair is. Antwerpen schuift, gezien de prijsdaling van de 

woonhuizen het afgelopen jaar, de eer als minst betaalbare stad opnieuw naar Leuven. Met 

gemiddeld 15,9 jaarinkomens kan de gemiddelde Leuvenaar een woning kopen in zijn stad.  

#inkomens 2013 vr woning 2014 

Kortrijk  10,2 

Aalst 10,4 

Roeselare  10,5 

Turnhout  11,3 

Oostende 11,4 

Sint-Niklaas 11,4 

Hasselt  11,4 

Mechelen 12,0 

Genk  12,3 

Brugge  12,9 

Gent  13,5 

Antwerpen  15,5 

Leuven 15,9 

 

  2013 2014 Stijging 

Leuven 308228 312162 1,3% 

Brugge 242712 243998 0,5% 

Gent 230664 235295 2,0% 

Antwerpen 244793 233662 -4,5% 

Hasselt 213854 218679 2,3% 

Mechelen 224089 215705 -3,7% 

Oostende 203161 196058 -3,5% 

Sint-Niklaas 175912 194752 10,7% 

Turnhout 198872 191811 -3,6% 

Aalst 194270 191715 -1,3% 

Genk 182987 187723 2,6% 

Roeselare 184252 184066 -0,1% 

Kortrijk 187933 181830 -3,2% 
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Baseren we ons op de verkoopprijzen 2015 van de notarisbarometer dan komen we tot 

volgende resultaten inzake betaalbaarheid:  

#inkomens 2013 vr woning 
2015 (notarisbarometer) 

Aalst 10,9 

Oostende 11,9 

Kortrijk  12,0 

Turnhout  13,3 

Roeselare  13,4 

Mechelen 13,7 

Hasselt  13,7 

Genk  13,8 

Sint-Niklaas 13,8 

Brugge  15,0 

Gent  15,9 

Leuven 16,4 

Antwerpen  17,5 

 

Evolutie van de betaalbaarheid 

“Als we kijken naar de evolutie van de betaalbaarheid voor de voorbije 10 jaar dan merken we 

dat Genk het meest betaalbaar (of minst onbetaalbaar) evolueert.  Dit is het gevolg van de 

stijging van het inkomen van de Genkenaars in 2014. Oostende staat op de tweede plaats 

omdat de woningprijzen er het voorbije jaar gedaald zijn. Brugge strand op een derde plaats. In 

deze steden stegen de woningprijzen de voorbije 10 jaar iets minder dan dubbel zo veel als de 

inkomens. Ik wil benadrukken dat heel wat factoren een weerslag hebben op de woningprijzen 

zoals bijvoorbeeld ook de rentevoeten voor hypothecaire leningen. 

Leuven, Antwerpen en Gent werden de voorbije 10 jaar daarentegen steeds minder betaalbaar 

als we de evolutie van de inkomens en die van de woningprijzen naast elkaar vergelijken.  De 

woningprijzen stegen er drie maal zo snel als de inkomens. 
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Evolutie betaalbaarheid 

  
Inkomen evolutie  

2005-2013 
Woningprijzen evolutie  

2005-2014 
Relatieve Factor inkomen vs 

woningprijs 

Genk 26,2% 42,6% 1,63 

Oostende 25,8% 42,7% 1,65 

Brugge 30,1% 52,3% 1,74 

Turnhout 18,4% 32,6% 1,77 

Hasselt 24,4% 46,1% 1,89 

Roeselare 26,0% 70,8% 2,72 

Aalst 21,0% 57,0% 2,72 

Kortrijk 26,8% 75,0% 2,80 

Sint-Niklaas 20,0% 57,3% 2,86 

Mechelen 22,9% 66,4% 2,90 

Leuven 19,7% 60,7% 3,08 

Antwerpen 15,4% 52,0% 3,38 

Gent 20,7% 77,6% 3,75 

 

De prijzen en hun evoluties zeggen weinig over de kwaliteit van de woningen en de 

woonomgeving. Daar moet iedereen zich bewust van zijn. Elke stad moet keuzes maken. 

Vergelijken met een andere stad kan interessant zijn om te leren, maar er moet rekening 

gehouden worden met heel wat facetten.  
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10.   Rentevoeten hypothecaire leningen 

Op basis van cijfers van de Nationale Bank van België  met name de Debetrentetarieven van de 

kredietinstellingen (initiële rentevaste periode voor meer dan 10 jaar) berekenden we de 

gemiddelde jaarlijkse interestvoeten voor leningen meer dan 10 jaar.  Hoe lager de rentevoet, 

hoe groter de leningscapaciteit. Deze heeft dus een aanzienlijke invloed op het te ontlenen 

bedrag voor een hypothecaire lening. Internationale studies tonen ook het verband met hogere 

huizenprijzen. In dat opzicht is het interessant om de evolutie van rentevoeten in deze studie 

aan te brengen. 

Rente 
hypothecaire 

lening > 10 jaar 
(NBB) 

2003 5,00% 

2004 4,75% 

2005 4,10% 

2006 4,15% 

2007 4,63% 

2008 5,02% 

2009 4,55% 

2010 4,09% 

2011 3,95% 

2012 3,73% 

2013 3,65% 

2014 3,30% 

2015 2,50% 

2016* 2,37% 

*gemiddelde januari – maart 2016 
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11.  Oppervlakte met woonfunctie in centrumsteden 

Onderzoeken we de oppervlakte die woningen innemen ten aanzien van de totale oppervlakte 

van de stad dan merken we de verdere verstedelijking op vlak van wonen. In 2000 besloeg de 

totale oppervlakte van woningen 15,4% van de gemiddelde centrumstad. Vijftien jaar later was 

deze 2,2 procent hoger, met name 17,6% 

In de centrumsteden onderling zijn er natuurlijk verschillen, naargelang de ruimtelijke ordening.  

Leuven (23,5%) is absolute koploper met bijna een op vier van de oppervlakte die bezet is met 

woningen. Nauw gevolgd door een steeds dichter bevolkt Roeselare (23,1%) en Aalst (20,2%). 

Steden waar Wonen wonderwel minder ruimte inneemt zijn Antwerpen (13,6%), Brugge 

(14,7%) en Oostende (15,3%). Niet toevallig steden met havens die toch ook heel wat van de 

ruimte opeisen. Opvallend is dat de steden waar wonen het meest ruimte innam in 2005 ook de 

steden zijn die het meeste ruimte inpalmen  de voorbije 10 jaar. Leuven, Roeselare en Aalst zijn 

de sterkste groeiers en palmden in 10 jaar respectievelijk 2,3%, 1,8% en 1,6% van de totale 

oppervlakte in voor extra woongelegenheid.   

Oppervlakte Wonen tov 
totaal  

2000 
15,4% 

2005 
16,2% 

2006 
16,4% 
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2007 
16,5% 

2008 
16,7% 

2009 
16,8% 

2010 
17,0% 

2011 
17,1% 

2012 
17,2% 

2013 
17,4% 

2014 
17,6% 

“In Antwerpen(+5,2%) kwamen procentueel het minst aantal woongelegenheden bij sedert 

2005. In absolute aantallen is dat het meest: bijna 13 000. In Gent(+7,9%) waren dat er iets 

meer dan 10 000. Hasselt is absolute koploper met een stijging van maar liefst 15,6 procent 

bijkomende woongelegenheden in de afgelopen 10 jaar. Roeselare (13,1%) en Genk(11%) 

sluiten het rijtje van sterk groeiende steden qua aantal woongelegenheden.” aldus van Volcem. 

“Antwerpen blijkt de absolute rode lantaarn:  de afgelopen 10 jaar kwamen er slechts 5,2% 

woongelegenheden bij, dit in schil contrast met de groeiende bevolkingsaantallen. Dit verklaart 

voor een deel waarom de woningprijzen in Antwerpen zo fel stegen met het gevolg dat de 

grootstad de minst betaalbare centrumstad is van Vlaanderen.”  

Sedert 2005 kwamen er in de centrumsteden 59623 woongelegenheden bij goed voor een 

groei van 7,2%.  

 

Oppervlakte functie Wonen vs totale oppervlakte 

  2005 2014 Stijging 

Antwerpen 
12,7% 13,6% 1,0% 

Mechelen 
14,5% 15,7% 1,2% 

Turnhout 
10,3% 11,1% 0,8% 

Leuven 
21,2% 23,5% 2,3% 

Brugge 
13,9% 14,7% 0,9% 

Kortrijk 
18,3% 19,5% 1,2% 

Oostende 
14,5% 15,3% 0,8% 

Roeselare 
21,3% 23,1% 1,8% 

Aalst (Aalst) 
18,6% 20,2% 1,6% 

Gent 
17,5% 18,8% 1,3% 
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Sint-Niklaas (Sint-
Niklaas) 16,8% 18,2% 1,3% 

Genk 
15,5% 16,9% 1,4% 

Hasselt 
15,9% 17,5% 1,6% 
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Gemiddelde bewoonbare oppervlakte nieuwbouw 

Zo’n 66% van de vastgoedprojecten in de steden betreft nieuwbouw. Reconversieprojecten of 

nieuw aangesneden bouwgronden zorgen voor nieuwe woondynamiek in de stad. Gemiddeld 

genomen schommelde de bewoonbare oppervlakte tussen 2005 en 2015 voor nieuwbouw in 

Vlaanderen rond de 104m² per woongelegenheid.  In de centrumsteden schommelt deze rond 

de 95m².  In  Oostende werd gemiddeld genomen de kleinste woongelegenheden gerealiseerd 

in de periode 2005-2013, namelijk zo’n 76m².  Antwerpen volgt als 2de kleinste met 79m² 

bewoonbare oppervlakte. Wie ruimer wil wonen moet naar Kortrijk met 114m² of Brugge met 

109m² bewoonbare oppervlakte.  

Gemiddelde bewoonbare 
oppervlakte nieuwbouw 

centrumsteden 2005-2015 

Antwerpen 78,8 

Mechelen 99,9 

Turnhout 90,2 

Leuven 107,0 

Brugge 108,9 

Kortrijk 114,5 

Oostende 76,2 

Roeselare 94,0 

Aalst  95,8 

Gent 95,6 

Sint-Niklaas  103,6 

Genk 104,3 

Hasselt 102,8 

*de oppervlaktes van de steden per jaar fluctueren gezien de relatief lage aantallen van nieuwbouw in 

verschillende steden. Vandaar dat een gemiddelde oppervlakte over de tijd heen een betere indicatie 

geeft.  

Vergelijken we de gemiddelde nieuwbouwoppervlakte over de jaren heen en op een grotere schaal dan 

merken we dat deze stagneert in 2015  in België en het Vlaams gewest. In de centrumsteden zakt deze 

in 2015 naar een nieuw laagterecord namelijk 88m² bewoonbare oppervlakte.  Kleiner wonen is nu de 

regel in de centrumsteden. 

 Gemiddelde 
bewoonbare 

opp. 
België 

Vlaams 
Gewest 

Gemiddelde 
Centrumsteden 

2005 104 105 97,7 

2006 103 104 95,2 

2007 103 105 95,1 

2008 105 106 95,0 

2009 107 111 101,5 

2010 105 107 90,7 

2011 106 108 98,1 

2012 105 105 92,6 

2013 101 103 94,5 
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2014 96,2 97,3 93,1 

2015 97,5 97,0 87,7 
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12. Bouwvergunningen (nieuwbouw – renovatie) 

Dankzij de federale overheidsdienst statistiek beschikken we over accurate cijfers van het 

aantal bouwvergunningen uitgedeeld in de centrumsteden en in het Vlaams gewest. Dit geeft 

ons een zeer divers beeld. Het aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten normaliseerde in 

2015. Het jaar ervoor werd sinds lange tijd een topjaar met meer dan 56 578 vergunningen. In 

2015 werden er 50 576 nieuwbouw- en renovatievergunningen afgeleverd. Iets wat in de lijn 

ligt van de laatste jaren. Sedert 2011 ligt het aantal bouwvergunningen voor renovaties een 

stuk lager. Dit heeft veel te maken met de vereenvoudiging die werd doorgevoerd in de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Hierdoor is de bouwheer niet meer verplicht om voor elk 

type verbouwing een vergunning aan te vragen. 

Vlaanderen nieuwbouw renovatie totaal 

2000 29100 16.689 45.789 

2005 42007 18.036 60.043 

2006 42398 18.019 60.417 

2007 36445 17.560 54.005 

2008 35178 17.898 53.076 

2009 30252 17.216 47.468 

2010 34705 18.054 52.759 

2011 30255 16.298 46.553 

2012 33808 15.848 49.656 

2013 35404 16.257 51.661 

2014 40146 16.432 56.578 

2015 33814 16.762 50.576 

 

In de centrumsteden zien we een gelijklopend verhaal:  Het lijkt erop dat projecten in de 

centrumsteden stagneren. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen strand op 6807 in 2015. 

In recordjaar 2014 was dat nog 8712 nieuwbouwwoningen. Ook de renovaties (3527) blijven op 

peil. Dit brengt het totaal aantal vergunningen in de centrumsteden op 10 334.  

Nieuwbouw vs Renovatie Centrumsteden 

  Nieuwbouw Renovatie Totaal 

2000 4778 3206 7984 

2005 6700 3458 10158 

2006 7553 3551 11104 

2007 6236 3449 9685 

2008 6893 3637 10530 

2009 5821 3657 9478 

2010 6930 3751 10681 

2011 6401 3486 9887 

2012 5886 3306 9192 

2013 7204 3504 10708 

2014 8.712 3.534 12246 
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2015 6.807 3.527 10334 

 

In 2015 werd het laagst aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw van alle centrumsteden 

uitgereikt in Turnhout namelijk 165 bouwvergunningen. Antwerpen haalt opnieuw (!) een 

absoluut record voor nieuwbouwvergunningen: namelijk 1412 en steekt voor de eerste maal 

Gent voorbij in het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw. Gent had in 2013 zijn 

recordjaar (1.731 bouwvergunningen) en leverde in 2015 nog steeds meer dan 1000 

nieuwbouwvergunningen af.  Enige nuance in de fluctuerende cijfers is noodzakelijk, gezien we 

merken dat hoge cijfers soms samengaan met lage cijfers het jaar ervoor of het jaar erna. Wat 

betekent dat de timing en afhandeling van dossiers deze resultaten kunnen kleuren.  Hoe 

kleiner de schaal en de stad, hoe groter de impact van grotere projecten. 

Aantal bouwvergunningen nieuwbouw       

  Antwerpen Mechelen Turnhout Leuven Brugge Kortrijk 

2000 318 225 225 351 321 172 

2005 314 287 434 371 584 388 

2006 421 392 156 529 565 398 

2007 573 197 210 442 568 299 

2008 602 303 384 466 377 433 

2009 605 428 244 504 144 344 

2010 618 222 215 491 510 361 

2011 980 350 271 247 247 319 

2012 570 344 227 329 603 361 

2013 1.075 118 155 307 270 299 

2014 1.105 268 568 685 583 694 

2015 1.412 218 165 503 456 350 

 

              

Oostende Roeselare Aalst Gent Sint-
Niklaas 

Genk Hasselt 

420 363 405 932 282 443 321 

454 436 894 835 600 401 702 

824 366 984 1.266 309 658 685 

261 481 358 1.032 430 495 890 

579 704 235 1.365 233 381 831 

231 572 350 1.200 250 361 588 

617 703 626 1.521 363 236 447 

544 603 266 1.495 462 311 306 

353 529 389 1.000 326 385 470 

497 617 568 1.731 537 334 696 

408 713 678 1.119 861 453 577 

630 462 273 1.086 731 230 291 
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13. Renovatie in de centrumsteden 

Gemiddeld genomen waren tussen 2005 en 2015 zo’n 35% van de bouwvergunningen in de 

centrumsteden bestemd voor de renovatie van woningen.  Sedert 2000 fluctueert het aantal 

renovaties ten opzichte van nieuwbouw in centrumsteden tussen de 30 en 40%.  Er is geen 

duidelijke trend naar meer of minder. In 2015 waren 34% van de bouwvergunningen bestemd 

voor renovatie.  De berekingen zijn gebaseerd op cijfers van de FOD Economie, afdeling 

Statistiek. 

Brugge is renovatiestad bij uitstek 

In absolute cijfers is Gent sinds 2000 de stad waar het meeste bouwvergunningen voor 

renovatie worden toegekend.  Toch  blinkt vooral Brugge uit als renovatiestad bij uitstek. De 

voorbije elf jaar (2005-2015) was maar liefst de helft (49,5%) van de bouwvergunningen voor 

renovatie bestemd.  In het kielzog volgen Mechelen (44,3%)  en Gent (42,2%). Leuven strand op 

de 4de plaats met (38,3%). Roeselare is absolute hekkensluiter met maar  een op vijf van de 

vergunningen (19,3%) die bestemd zijn voor renovatie. Oostende is voorlaatste. Drie op vier 

vergunningen waren bestemd voor nieuwbouw.  

Aantal bouwvergunningen renovatie       

  Antwerpen Mechelen Turnhout Leuven Brugge Kortrijk 

2000 191 173 97 238 450 177 

2005 320 191 95 255 443 185 

2010 415 257 137 261 407 223 
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2011 377 202 115 251 428 188 

2012 382 183 86 268 393 199 

2013 378 213 78 315 393 187 

2014 415 220 101 303 372 194 

2015 464 164 114 273 396 167 

 

               

 Oostende Roeselare Aalst Gent Sint-
Niklaas 

Genk Hasselt 

2000 111 159 242 839 147 180 202 

2005 152 129 255 767 154 218 294 

2010 165 139 237 972 149 145 244 

2011 144 107 238 888 160 158 230 

2012 113 148 228 831 138 134 203 

2013 125 124 263 920 148 150 210 

2014 154 123 292 855 173 146 186 

2015 149 141 257 878 191 150 183 

 

  2005-2015 2015 

Brugge 49,5% 16,3% 

Mechelen 44,3% 27,2% 

Gent 42,2% 9,6% 

Leuven 38,3% 28,8% 

Antwerpen 36,2% 22,2% 

Aalst  34,8% 39,7% 

Kortrijk 33,9% 36,2% 

Genk 31,4% 32,6% 

Turnhout 29,8% 45,1% 

Hasselt 29,7% 27,2% 

Sint-Niklaas  27,6% 42,1% 

Oostende 24,7% 34,3% 

Roeselare 19,3% 46,0% 

 

14. Sociale woningen  

De stadsmonitor 2014 voorziet in een duidelijke vergelijking van het aantal sociale woningen 

per centrumstad. In Genk zijn er bijna 13 sociale woningen per 100 huishoudens, in Gent zijn er 

12 sociale woningen en in Antwerpen zijn dit 10 sociale woningen. In de overige centrumsteden 

is de situatie uiteenlopend. In Mechelen, Oostende, Kortrijk, Leuven, Turnhout, Brugge en 

Roeselare zijn er in 2014 6 of meer woningen per 100 huishoudens, hetgeen meer is dan het 

Vlaamse gemiddelde (5,5%). Aalst en Hasselt hebben met een aandeel van respectievelijk 4 en 

5 woningen per 100 huishoudens, een cijfer dat onder het Vlaams gemiddelde zit. Het aantal 
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sociale woningen per 100 huishoudens is zeer stabiel. Sinds 2004 zijn er geen 

noemenswaardige veranderingen. 

 

 

Bron: Stadsmonitor 
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15. Leegstand 

Sinds januari 2010 behoren de opvolging van leegstand bij woningen en gebouwen en het 

beheer van de bijhorende facultatieve heffing volledig tot de bevoegdheid van de gemeenten. 

De gemeenten zijn verplicht om jaarlijks hun leegstandsregister te actualiseren in de RWO Data 

Manager, een webtoepassing die wordt beheerd door het Agentschap Wonen-Vlaanderen. In 

deze toepassing wordt bij het registreren van gebouwen geen onderscheid gemaakt volgens 

type gebouw. Op basis van een antwoord op een parlementaire vraag minister Schauvlieghe 

volgt hier een overzicht van de leegstandscijfers per stad. 

In 2014 waren er in West-Vlaanderen maar liefst 5266 panden (woningen en gebouwen) of zo’n 

44 panden per 10 000 inwoners. In Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn dat slechts 22 panden 

per 10 000 inwoners. Bekijken we de centrumsteden dan is Roeselare absolute koploper met 

maar liefst 96 leegstaande panden per 10 000 inwonsers. Sint-Niklaas (72) en Aalst (61) noteren 

tevens zeer hoge verhoudingen. In Brugge(6,4) is de leegstand dan weer uiterst laag.”  

Ook een vergelijking aangaande de bedrijfsgebouwen is interessant. In dat opzicht scheren 

Turnhout en Sint-Niklaas hoge toppen. Op 10 000 inwoners stonden maar liefst 8,8 en 7,3 

bedrijfsgebouwen leeg.  Brugge scoort hier laag: 2,8.  Oostende kent relatief weinig leegstand. 

Per 10 000 inwoners staan er ongeveer 11,2 gebouwen leeg, waarvan 2,6 bedrijven.  Kortrijk is 

de middenmoter bij de centrumsteden en telt al 37,4 leegstaande gebouwen op 10 000 

inwoners, waarvan 6,8 bedrijfsgebouwen. 

De oorzaken kunnen divers zijn. De economische voorspoed in een bepaalde regio, de graad 

van bebouwing, het specifieke beleid per stad of gemeente, en de mate waarin men over gaat 

tot inventarisatie kunnen meespelen. Aan elke stad of gemeente om met de cijfers om te 

springen. 

Leegstand aanpakken mogen we nooit ontkoppelen van de economische realiteit. De komende 

jaren zullen zowel de Vlaamse Regering als de steden en gemeenten de denkoefening moeten 

maken hoe we leegstand het best verder terugdringen. 
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  inw. bedrijven 

per 10 

000 inw. 

woningen 

en 

gebouwen 

per 10 

000 inw. 

Provincie Antwerpen 1.802.719 733 4,1 4000 22,2 

Provincie Vlaams-

Brabant 

1.107.266 

273 2,5 2497 22,6 

Provincie West-

Vlaanderen 

1.175.508 

498 4,2 5266 44,8 

Provincie Oost-

Vlaanderen 

1.468.932 

506 3,4 3943 26,8 

Provincie Limburg 856.280 346 4,0 1698 19,8 

  

  Centrumsteden inw. 

Woningen 

en 

bedrijven 

per 10 

000 inw. 
bedrijven 

per 10 

000 inw. 

1 Roeselare 59714 577 96,6 26 4,4 

2 Sint-Niklaas 73716 531 72 54 7,3 

3 Aalst 83347 508 61 40 4,8 

4 Turnhout 42281 204 48,2 37 8,8 

5 Mechelen 83194 373 44,8 33 4,0 

6 Kortrijk 75128 281 37,4 51 6,8 

7 Leuven 98292 163 16,6 21 2,1 

8 Genk 65399 103 15,7 35 5,4 

9 Antwerpen 510610 721 14,1 93 1,8 

10 Gent 251133 286 11,4 16 0,6 

11 Oostende 70274 79 11,2 18 2,6 

12 Brugge 117377 75 6,4 33 2,8 

13 Hasselt 75991 43 5,7 20 2,6 
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16. Opsplitsen van woningen 

Hoe gemakkelijk kan je van een woning twee woningen maken in een Vlaamse gemeente of 

stad? Welke limieten zijn er?  Dit bepaald uiteraard mee het proces van vraag en aanbod van 

woningen in onze centrumsteden. Ik onderzocht de regelgeving van elke centrumstad in april 

2016. 

Voor het opsplitsen moet je altijd een vergunning aanvragen. Dat is bepaalt door Vlaamse 

wetgeving. Elke stad of gemeente heeft z’n eigen normering. Een aantal hebben heel specifieke 

verordeningen, wat objectiviteit garandeert. Vaak is dat het geval als er een doorgedreven 

woonbeleid gevoerd wordt. De verscheidenheid is gigantisch. Ik maakte een overzicht van nog 

maar enkel de 13 centrumsteden. Meer uniformiteit kan de transparantie ten goede komen. 

Een gedetailleerder overzicht van elke centrumstad vind je in bijlage 1 van dit document.  

Conform de wetgeving die ik onderzocht lijkt Oostende de soepelste en Gent de strengste van 

de centrumsteden. Genk en Roeselare zijn ook soepel. Kortrijk en Aalst zijn dan weer streng. 

Oostende is tot nog toe het gemakkelijkst. Er is geen beperkende normering. Je moet enkel een 

vergunning aanvragen. De stadsbestuur van Oostende gaf wel te kennen aan een regeling te 

werken.  Het tegenovergestelde is Gent, waar het heel moeilijk geworden is voor het opsplitsen 

van woningen.  Alle eengezinswoningen met minder dan 250m² bewoonbare oppervlakte kan 

je er sowieso niet opsplitsen. Splits je er grotere woningen (>250m²) op dan moet je minstens 

voorzien in 1 parkeerplaats per appartement en 2 fietsopbergplaatsen.  

In de 13 centrumsteden heerst een enorme verscheidenheid aan regels voor het opsplitsen van 

woningen. Om een doortastend beleid in de stad mogelijk te maken is een accuraat beeld nodig 

van de huidige wetgeving.  

We zien een trend dat alle steden het opsplitsen bemoeilijken. De minimum oppervlakte van 

wonen op kamers is 12m² en daar is de minister van Wonen voor bevoegd. Al wie groter woont 

valt niet onder de bevoegdheid wonen maar onder de bevoegdheid ruimtelijke ordening. Daar 

hebben de steden via de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) de mogelijkheid om via 

een bouwverordening zelf minimum normen te bepalen bij nieuwbouw.  Zeker waar inkomens 

zwak zijn probeert men grotere eenheden te waarborgen om ook goeie inkomsten aan te 

trekken. De inkomens van Leuven en Brugge liggen hoog en kennen al jaren een strenge 

verordening.  

Elke stad heeft specifieke wensen en noden naargelang groei en bevolkingssamenstelling. Toch 

zouden ook minimum normen voor permanent verblijf en mix (klein, midden en groot) binnen 

nieuwbouw vanaf 10 eenheden wenselijk zijn. Steden moeten van elkaar leren en waar nodig 

vereenvoudigen. 
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De oppervlakte van de oorspronkelijke woning speelt de grootste rol bij het al dan niet 

toekennen van een vergunning voor het opsplitsen. In sommige steden zoals bijvoorbeeld 

Mechelen en Roeselare wordt een onderscheid gemaakt tussen centrumstraten en de rand.  

Bijna in elke centrumstad moet je bij het opsplitsen van woningen bijkomende parkeerplaats 

realiseren. Ook fietsparkeerplaatsen zijn in 11 van de 13 steden een must.  

Wetgeving kan bepalend zijn voor de evolutie die steden doormaken. In het bijzonder bij 

bepalingen inzake ruimtelijke ordening. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van het 

opsplitsen van woningen, merkt men in sommige steden een gebrekkige kwaliteit van deze 

panden (vb. inzake leefbaarheid). Tegelijk merken we dat de betaalbaarheid van woningen in 

bepaalde gebieden onder druk komt. Gezien de gezinsverdunning zijn dan weer heel wat 

mensen bereid om minder groot te wonen. In een aantal opzichten kan opsplitsen een 

meerwaarde zijn. 

In bijlage 1 vindt u de studie met een overzicht van de wetgeving.  

Onderstaand vindt u een beknopter, doch onvolledig overzicht. 

opsplitsen 
mogelijk? 

woning < 
100m² 

woning > 100m² en < 
250 m² 

woning > 
250m² Parkeerplaatseis 

Eis 
fietsen 
berging 

Streng 
?  
score  

Aalst nee nee ja 
1/woning (>6w 
=>1,3/w) ja 8 

Antwerpen nee ja ja 
1/woning (>5w 
=>1,35/w of meer) ja 6 

Brugge nee 
nee (vanaf 180m²+3 
bouwlagen wel) 

ja, indien 2 
bouwlagen 1,33 per woning ja 7 

Genk ja ja ja 1 per 150m² ja 4 

Gent nee nee 
ja + 
voorwaarden 1 per woning  ja 9 

Hasselt 
ja + 
voorwaarden ja + voorwaarden 

ja + 
voorwaarden 

1 per woning + 
ondergronds ja 7 

Kortrijk 
ja (vanaf 90m² 
niet) 

nee (behalve indien geen 
tuin) 

ja + 
voorwaarden 

1 per woning (>5=> 
1,33) ja 8 

Leuven nee 
ja, wel woning over van 
110m² met tuin 

ja vanaf 
300m² vrij 
spel 1 per 150m² ja 7 

Mechelen 
nee + 
uitzonderingen 

nee + uitzonderingen en 
vanaf 200m² 

ja + 
voorwaarden 

1,3 in centrum & 
1,5 erbuiten ja 7 

Oostende ja ja ja 
Geen uitdrukkelijke 
eis nee 1 

Roeselare ja ja ja 
1 in centrum & 1,33 
erbuiten nee 4 

Sint-
Niklaas nee 

vanaf 135m² tot 250 mag 
1 woning extra ja 1 per woning ja 7 

Turnhout ja ja ja 1 per woning ja 3 
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17. Een blik in de toekomst? 

 
Deze analyse en cijfers vragen specifieke maatregelen voor het woonbeleid. Met een open geest 
moeten we de stad van morgen mee helpen vorm geven. Aan de hand van deze inzichten en een 
constructief debat moeten voorstellen leiden tot sterkere steden. Met de ambitie om de leefkwaliteit 
van onze centrumsteden bij de hoogste ter wereld te tillen.  
 
 
 

Tot slot 

Stedelingen zeggen wel eens dat de stad aantrekkelijk is omwille van haar open geesten. 

Het is aan ons politici om met eenzelfde open geest het stedelijk beleid op regionaal en 

nationaal vlak vorm te geven.  

Mercedes Van Volcem  
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Appendix 

 

Bijlage 1 

 

 

 

Opsplitsen van woningen in de centrumsteden 

 

 

Mercedes Van Volcem 

Vlaams parlementslid 

Voorzitter commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 

Lid commissie Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen 

 

 

Wetgeving kan bepalend zijn voor de evolutie die steden doormaken.  In het bijzonder bepalingen 

inzake ruimtelijke ordening. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheden van het opsplitsen van 

woningen, merkt men in sommige steden een gebrekkige kwaliteit van deze panden (vb. inzake 

leefbaarheid). Tegelijk merken we dat de betaalbaarheid van woningen in bepaalde gebieden onder 

druk komt. Gezien de gezinsverdunning zijn dan weer heel wat mensen bereid om minder groot te 

wonen. In een aantal opzichten kan opsplitsen een meerwaarde zijn. 

Alleen al onder de centrumsteden heerst een enorme verscheidenheid aan reglementen met evenveel 

invalshoeken.  Om een doortastend beleid in de stad mogelijk te maken is een accuraat beeld nodig van 

de huidige wetgeving. Met deze studie deed ik een poging om een kwalitatief overzichtelijk document 

samen te stellen.  Dit als basis voor verder debat. 

 

Algemene regel 

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is altijd en overal vergunningsplichtig, 

zelfs als je hiervoor geen bouwwerken uitvoert. De enige uitzondering hierop is de regeling van het 

zorgwonen. 
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Het verbouwen van een woning tot zorgwoning, zonder uitbreiding en zonder dat dit gepaard gaat met 

constructieve werken, is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Het verbouwen van een woning tot 

zorgwoning zonder uitbreiding maar met constructieve werken is meldingsplichtig. 

Afhankelijk van de stad zijn er specifieke bouwverordeningen van toepassing. We pogen om een 

kwalitatief overzicht te verschaffen, die tevens voldoende compact is zodat ze vergelijking toelaat 

tussen de verschillende centrumsteden. 
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Aalst 

Vanaf 1 november 2014 trad de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

meergezinswoningen in werking. Deze verordening bevat voorschriften die je moet volgen, wanneer 

je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt over het creëren of wijzigen van meergezinswoningen. 

Een bestaande ééngezinswoning opdelen in meerdere wóongelegenheden kan niet worden toegestaan 

indien de totale vloeroppervlakte van dit pand minder dan 250 m² bedraagt. 

Het samenvoegen van meerdere ééngezinswoningen met als doel het creëren van een 

meergezinswoning is niet toegestaan, tenzij het gaat om vervangingsnieuwbouw. 

Bij elke meergezinswoning bestaande uit maximaal 5 woongelegenheden dient minstens 1 

parkeerplaats per woongelegenheid te worden voorzien. Vanaf 6 woongelegenheden geldt de norm van 

minstens 1,3 parkeerplaatsen per woongelegenheid. 

Er zijn nog aantal normen wat betreft: voorzien fietsberging, afvalruimte, oppervlakte binnen en 

buitenruimte, verlichting en verluchting, etc.  Voornamelijk van toepassing bij nieuwbouw en of 

vervangingsbouw. 

Bepaalde afwijkingen kunnen aangevraagd worden bij aanvraag stedenbouwkundige vergunning.   

Details van bouwverordening hier te raadplegen. 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Aalst: 8 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

 

http://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/verordeningmeergezinswoningen.pdf
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Antwerpen 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd op 9 oktober 2014. 

Het opdelen van een woning met een buitenruimte van meer dan 15 vierkante meter in meerdere 

woongelegenheden is principieel niet toegelaten, tenzij na opdeling tenminste één woongelegenheid 

met een netto-vloeroppervlakte van minstens 100 vierkante meter met een aansluitende buitenruimte 

van minstens 15 vierkante meter behouden blijft. Dit artikel is ook van toepassing bij het samenvoegen 

van meerdere percelen of bij uitbreiding van het bouwvolume. 

Omdat een gezin een kleinere ruimtebehoefte kan krijgen, bv. omdat de kinderen het huis uit zijn, wordt 

het opsplitsen van woningen in beperkte mate toegelaten. 

Bij gebouwen met een voorgevelbreedte van meer dan 8 meter moeten autostal- en 

autoparkeerplaatsen voorzien worden in volgende gevallen: indien het een nieuwbouw, een herbouw 

en/of een vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en 

vergunde of vergund geachte situatie betreft. Indien een stedenbouwkundige vergunning wordt 

aangevraagd voor enkel een vermeerdering van het aantal woongelegenheden dienen enkel de 

bijkomende woongelegenheden aan de normen van onderdeel 2° te voldoen. 

 centrumgebied centrumschil overig gebied 

Woonproject met maximaal 5 

wooneenheden 

1 / woning 1 / woning 1 / woning 

Woon- of gemengd project 

met meer dan 5 

wooneenheden: 

- woningen > 90m² 

- woningen (60m² t/m 90 m²) 

- woningen < 60m² 

  

  

  

- 1,35 / woning 

- 1,2 / woning 

- 1,05 / woning 

  

  

  

- 1,55 / woning 

- 1,35 / woning 

- 1,1 / woning 

  

  

  

- 1,8 / woning 

- 1,55 / woning 

- 1,25 / woning 

Sociale koopwoning 1 / woning 1 / woning 1 / woning 

Sociale huurwoning 0,6-0,9 / woning 0,6-0,9 / woning 0,75-0,9 / 

woning 

Kamerwoning / 

studentenkamer 

0,15 / kamer 0,25 / kamer 0,25 / kamer 

Assistentiewoning 0,4 / kamer 1 / kamer 1,1 / kamer 

Woonzorgcentrum 0,6 / 

wooneenheid 

0, 6 / 

wooneenheid 

0,6 / 

wooneenheid 

Indien het verplichte aantal autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen zoals opgelegd in §1, 2° van dit 

artikel niet gerealiseerd kunnen worden, moet per niet-gerealiseerde autostal- en/of autoparkeerplaats 

hiervoor een financiële compensatie betaald worden van €5.000 per parkeerplaats. 

Uiteraard moeten bij opsplitsing de ruimtes aan andere eisen van stedenbouwkundige verordening 

voldoen, aangezien je een vergunning moet aanvragen. Zo zal je bij opsplitsen voor elke bijkomende 

woongelegenheid ook fietsparkeerplaats moeten voorzien. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen. 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Antwerpen: 6 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00002/SVO_11002_233_10007_00002_0000Document_SV.html
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Brugge 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd op 25 januari 2011. 

De stad definieert opsplitsen als ‘in een huis meerdere los van elkaar bestaande functies organiseren.’  

Deze handelingen worden niet als opsplitsen beschouwd :  

* het inrichten van een ruimte voor vrij beroep, kantoorfunctie, dienstverlening geïntegreerd in een 

woongelegenheid, ondergeschikt aan de woonfunctie.  

* het inrichten van één appartement boven de handelszaak.  

* het inrichten van kamers als gastenkamers, geïntegreerd in de woongelegenheid.  

* het inrichten van kamers als studentenkamers, geïntegreerd in de woongelegenheid.  

* het inrichten van studentenkamers boven een handelsgelijkvloers in een handelsstraat.  

Deze handelingen worden wel als opsplitsen beschouwd :  

* het inrichten van meerdere woongelegenheden (appartementen, studio’s)  

* het inrichten van studentenkamers die niet in de woongelegenheid geïntegreerd zijn, met 

uitzondering van studentenkamers boven een gelijkvloerse handelszaak in een handelsstraat in de 

binnenstad. 

Het horizontaal opsplitsen van een pand kan slechts toegelaten worden voor zover er geen 

stedenbouwkundige of kunsthistorische overwegingen zijn die het opsplitsen ontoelaatbaar maken. 

Een pand kan slechts opgesplitst worden in volgende gevallen:  

a. als het minstens drie volwaardige bouwlagen heeft en ook minstens 180m² totale vloeroppervlakte  

b. als het slechts twee volwaardige bouwlagen heeft en ook minimum 260 m² totale vloeroppervlakte  

Voor de berekening van de totale vloeroppervlakte wordt rekening gehouden met het hoofdvolume 

inclusief aanbouwen; losstaande bijgebouwen worden niet meegerekend.  

Er kan geen toelating worden verleend voor het horizontaal opsplitsen van een woonentiteit die 

samengevoegd is met een ander pand, ook niet wanneer zo de minimale vloeroppervlakte wordt 

bereikt.   

Onverminderd de vergunningsplicht, kan er afgeweken worden van bovenvermelde bepalingen, in 

functie van het inrichten van studentenkamers, in volgende gevallen:  

a. in alle panden met meer dan 180m² totale vloeroppervlakte  

b. in hoekpanden zonder potentiële buitenruimte bij de woongelegenheid. Onder potentiële 

buitenruimte dient hier verstaan de private buitenruimte die bij de woning/woonentiteit kan gevoegd 

worden en die ontstaat na sloop van bestaande bijgebouwen die geen wezenlijk of functioneel deel 

uitmaken van de woning. 

Bij elk project met een woonfunctie zijn bijgevolg eigen en voldoende parkeerplaatsen noodzakelijk. Dit 

dient te gebeuren op het terrein van het bouwperceel. Voor een meergezinswoning zijn dat 1,33 
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parkeerplaatsen en 1,33 fietsstallingen per woongelegenheid. Een compensatie betalen bij het niet 

realiseren van parkeerplaatsen is niet aan de orde in Brugge. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen. 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Brugge: 7 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

https://www.brugge.be/files/uploads/document/gemeentelijke-stedenbouwkundige-verordening-op-het-bouwen-verkavelen-en-op-de-beplantingen.pdf
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Genk 

In de stad Genk gelden 4 gemeentelijke verordeningen: gemeentelijke verordening m.b.t. beplantingen, 

de gemeentelijke parkeerverordening, de gemeentelijke verordening m.b.t. reclame en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordening bouwvrije strook.  Er is dus geen specifieke 

stedenbouwkundige verordening betreffende het opsplitsen van woningen. 

De parkeerverordening stelt het volgende:  

Indien door de verbouwingswerken bijkomende woongelegenheden ontstaan, gelden dezelfde regels 

als voor nieuwbouw, voor elke bij gecreëerde woongelegenheid. 

Concreet betekent het dat voor meergezinswoningbouw (uitgezonderd kamerwoningen) het volgende 

geldt:  

* Voor elke woongelegenheid van minder dan 150m² vloeroppervlakte (buitenmuren en 

terrasoppervlakten niet meegerekend), dient minimum 1 parkeerplaats voorzien te worden. Voor 

woningen van meer dan 150 m² vloeroppervlakte dient 1 parkeerplaats voorzien te worden per 

begonnen schijf van 150 m².  

* Voor een appartementsgebouw vanaf 3 woongelegenheden dient per woongelegenheid minstens één 

autobergplaats voorzien te worden;  

* Voor een appartementsgebouw vanaf 5 wooneenheden dienen de autobergplaatsen verplicht 

ondergronds voorzien te worden. Indien dit omwille van technische redenen of omwille van de 

specifieke perceelsconfiguratie niet mogelijk is kunnen maximaal 4 autobergplaatsen bovengronds 

voorzien worden (behoudens andersluidende voorschriften in een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijke 

uitvoeringsplan of verkavelingsvergunning) indien dit niet resulteert in een overbezetting van het 

perceel. Voor de overige ontbrekende parkeerplaatsen zal het belastingsreglement op het ontbreken 

van parkeerplaatsen worden toegepast. Dat stelt dat je per ontbrekende parkeerplaats 6.500 euro moet 

betalen om vrijgesteld te worden. Bij gebouwencomplexen voor bejaarden, volstaat één parkeerplaats 

per 3 woningen. 

Details van parkeerverordening hier te raadplegen 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Genk: 4 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

Extra: 

Binnen haar werkingsgebied (13 gemeenten in Midden-Limburg en Haspengouw) onderzocht het 

Infocentrum Wonen van Stebo in samenwerking met de provincie Limburg de kansen en knelpunten bij 

het opsplitsen van woningen. Dit resulteerde in het document: “Richtlijnen voor de kwalitatieve 

opsplitsing van woningen in meerdere wooneenheden.” 

 

 

https://www.genk.be/dsresource?type=pdf&objectid=default:10404&versionid=&subobjectname=
https://www.genk.be/dsresource?type=pdf&objectid=default:10299&versionid=&subobjectname=
https://www.genk.be/dsresource?type=pdf&objectid=default:10407&versionid=&subobjectname=
https://www.genk.be/dsresource?type=pdf&objectid=default:150699&versionid=&subobjectname=
https://www.genk.be/dsresource?type=pdf&objectid=default:10299&versionid=&subobjectname=
http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/wonen_woningopsplitsing.pdf
http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/wonen_woningopsplitsing.pdf
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Gent 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd op 1 oktober 2014. 

Een te beschermen eengezinswoning mag niet worden omgevormd tot een meergezinswoning. Een 

eengezinswoning wordt beschouwd als een te beschermen eengezinswoning als de totale 

vloeroppervlakte van de eengezinswoning maximum 250 m² bedraagt. 

Het samenvoegen van een te beschermen eengezinswoning met een ander gebouw tot een 

eengezinswoning kan slechts met het oog op het verhogen van de leefkwaliteit. Het samenvoegen van 

een te beschermen eengezinswoning met een ander gebouw, met het oog op het omvormen van het 

samengevoegde geheel tot meerdere woonentiteiten, is verboden.  

Eveneens verboden is het omvormen tot een meergezinswoning van een eengezinswoning die 

cumulatief voldoet aan volgende voorwaarden:  

- de totale vloeroppervlakte bedraagt meer dan 250 m² 

- en deze oppervlakte werd bekomen door het (al dan niet vergund) samenvoegen van een te 

beschermen eengezinswoning met een ander gebouw. 

Elke nieuwe meergezinswoning moet minstens één woonentiteit met een minimum totale 

vloeroppervlakte van 80 m² bevatten.  

Elke nieuwe meergezinswoning, die ontstaat:  

• na het slopen van een te beschermen eengezinswoning met buitenruimte  

 • na verbouwing van een eengezinswoning met een totale vloeroppervlakte van meer dan 250 m² met 

buitenruimte  

• na het slopen van een meergezinswoning met buitenruimte  

moet over een buitenruimte beschikken die rechtstreeks toegankelijk is voor de woonentiteit met een 

minimum totale vloeroppervlakte van 80 m².  

Indien er op het gelijkvloers van de nieuwe meergezinswoning een andere functie dan wonen aanwezig 

is, mag - mits de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad - een terras met een oppervlakte van 

minstens 20 m² gerealiseerd worden op een hogere verdieping, in plaats van de verplicht te realiseren 

buitenruimte.  

Elke bestaande meergezinswoning waarvan het aantal woonentiteiten verhoogt, moet minstens één 

woonentiteit met een minimum totale vloeroppervlakte van 80 m² bevatten. 

Iedere meergezinswoning moet in of buiten het gebouw op eigen terrein beschikken over één of 

meerdere afzonderlijke fietsenberging(en). Iedere fietsenberging moet overdekt zijn, bereikbaar zijn via 

een gemeenschappelijke circulatieruimte en vanop de openbare weg goed toegankelijk zijn. 

De Stad Gent volgt als richtlijn dat elk project met een meergezinswoning minimaal in 1 parkeerplaats 

per appartement voorziet. Die parkeerplaatsen komen op eigen terrein, bij voorkeur ondergronds. In de 
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gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is geen boetesysteem opgenomen voor ontbrekende 

parkeerplaatsen. Afgaande op het ‘parkeerplan Gent 2020’ wil men 25 000 tot 20 000 euro ‘boete’ 

vragen voor het niet-realiseren van de parkeer eis.  

Woningtypetoets 

De woningtypetoets Gent biedt een kader waarbinnen we duidelijk definiëren waar 

meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn, en waar andere stedelijke 

woontypologieën mogelijk zijn . Hoewel meergezinswoningen in sommige gevallen wel op hun plaats 

kunnen zijn, wil Gent erover waken dat ook (jonge) gezinnen met of zonder kinderen zich goed blijven 

voelen in de stad en - als zij dit wensen - een kwaliteitsvolle woning met tuin of terras kunnen vinden. 

Meergezinswoningen zijn uiteraard nog mogelijk. Maar Gent wil de bestaande eengezinswoningen 

zoveel mogelijk behouden en plaatsmaken voor nieuwe eengezinswoningen. De woningtypetoets is 

geen verordenend instrument, maar een beoordelingskader om te bepalen welk type woning op een 

perceel het meest geschikt is 

Details van bouwverordening hier te raadplegen 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Gent: 9 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

 

https://stad.gent/system/files/regulations/Algemeen%20Bouwreglement%20Stad%20Gent%201%20oktober%202014.pdf
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Hasselt 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd op 11 augustus 2011. 

De stedenbouwkundige verordening geldt voor de nieuwbouw van twee- of meergezinswoningen en 

voor het verbouwen, herbouwen en/of uitbreiden van bestaande constructies met het oog op het 

realiseren van twee- of meergezinswoningen.  

Elke meergezinswoning met max. 2 wooneenheden zal op zijn minst moeten beantwoorden aan 

volgende randvoorwaarden:  

□ een directe toegang tot het openbaar domein: dit houdt in dat de toegang zich bevindt in de 

voorgevel of in de zijgevel (tot max. 10m achter de bouwlijn).  

□ een open buitentrap is niet toegelaten als toegang.  

□ er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de wooneenheden  

□ elke woongelegenheid moet minstens voldoen aan de omschreven kwaliteitsvoorschriften.  

□ de tuin is optimaal bruikbaar en bereikbaar voor de gelijkvloerse wooneenheid  

 

Per wooneenheid moet één parkeerplaats op de eigen kavel voorzien worden.  

Omwille van de specifieke ruimtelijke context, de bestaande bebouwing, de beperkingen van het eigen 

perceel, kan afgeweken worden van deze verplichting. Hiervoor moet een motivatienota worden 

opgemaakt. Indien naast wonen nog andere bestemmingen op het perceel aanwezig zijn dan moet in 

functie van aard en omvang van deze bestemming het aantal parkeerplaatsen aangepast worden. 

Elke meergezinswoning met meer dan twee wooneenheden zal op zijn minst moeten beantwoorden 

aan volgende randvoorwaarden:  

□ een directe toegang tot het openbaar domein: dit houdt in dat de toegang zich bevindt in de 

voorgevel of in de zijgevel (tot max. 10m achter de bouwlijn).  

□ een open buitentrap is niet toegelaten als toegang.  

□ er moet een duidelijke scheiding zijn tussen de wooneenheden  

□ elke woongelegenheid moet minstens voldoen aan de omschreven kwaliteitsbepalingen.  

□ elke gelijkvloerse wooneenheid beschikt over een optimaal bruikbare en bereikbare tuin.  

Per wooneenheid moet één parkeerplaats voor bewoners op de eigen kavel voorzien worden. Deze 

dienen ondergronds te worden voorzien. Per 3 wooneenheden moet bijkomend één parkeerplaats voor 

bezoekers voorzien worden. Per wooneenheid moeten minimum 2 fietsstallingen voorzien worden. 

Deze kunnen al of niet gemeenschappelijk voorzien worden en zijn alleszins overdekt en afsluitbaar. 

Afkopen van de parkeereisen lijkt in Hasselt niet van toepassing. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Hasselt: 7 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

 

 

 

http://www.hasselt.be/_uploads/Ruimtelijke_Ordening/downloads/ALGEMENE_VERORDENING_WOONKWALITEIT.pdf
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Kortrijk 

Een bestaande eengezinswoning of een eengezinswoning die ontstaat na samenvoeging, bij 

nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing, met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 90 m² en minder 

dan 250 m² én die beschikt over een tuin of een potentiële tuin, mag niet gebruikt worden als of 

omgevormd worden tot meergezinswoning of kamerwoning, dergelijke woningen worden verder ‘te 

behouden eengezinswoningen’ genoemd. 

Een eengezinswoning met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 250m² kan opgesplitst worden 

indien aan elk van volgende eisen voldaan wordt: (1) de meergezinswoning moet minstens één 

zelfstandige woning met een minimale totale bruto-vloeroppervlakte van 90 m² bevatten; (2) Deze 

zelfstandige woning moet aansluiten op en een functioneel bruikbare relatie hebben met een tuin. (3) 

Per zelfstandige woning van 90 m² met een rechtstreeks aansluitende tuin kan de meergezinswoning 

niet meer dan drie kamers/niet-zelfstandige woningen of twee andere zelfstandige woningen tellen. 

Elke meergezinswoning, die wordt gebouwd of verbouwd of die ontstaat na splitsing van een 

eengezinswoning, moet bestaan uit een menging van woontypes (éénslaapkamer-, 

tweeslaapkamerappartementen, ….). Wanneer 6 of meer woongelegenheden voorzien worden, mag 

hoogstens de helft van het voorziene aantal woningen uit éénslaapkamerappartementen bestaan. Op 

gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kan de vergunningverlenende overheid afwijkingen toestaan op 

deze bepalingen.  

Voor een nieuwbouw eengezinswoning van minder dan 200m² nettovloeroppervlakte: 1 

autostaanplaats en 2 fietsstaanplaatsen. Voor een nieuwbouw eengezinswoning van meer dan 200m² 

netto-vloeroppervlakte: 2 autostaanplaatsen en 2 fietsstaanplaatsen.  Voor een meergezinswoning met 

minstens 5 woningen moeten 1,33 autostaanplaatsen en 1,33 fietsstaanplaatsen per woongelegenheid 

voorzien worden. Indien je een woning opsplitst naar minder dan 5 eenheden is er voorlopig geen 

parkeerplaatsvereiste. 

De Stad Kortrijk gebruikt bij de beoordeling van residentiële stedenbouwkundige vergunningen of 

verkavelingvergunningen (zeg maar alle aanvragen voor het bouwen van welke woonvorm dan ook) de 

zogenaamde woningtypetoets. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Kortrijk: 8 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

 

 

http://www.kortrijk.be/files/kortrijk/Stadsplanning/2013_04_16_ASV_boekje_met_toelichting.pdf
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Leuven 

Algemene bouwkundige verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2013 

De regels over het opdelen, samenvoegen en functiewijziging van woningen zijn van toepassing op het 

volledige grondgebied van de stad Leuven, met uitzondering van:  

- het kernwinkelgebied  

- panden waar vandaag reeds (bij het in werking treden van deze wijziging) een vergunde of vergund 

geachte horecafunctie in gevestigd is. 

Het is verboden om een eengezinswoning op te delen in meerdere woongelegenheden. Op het verbod 

wordt een uitzondering gemaakt indien na opdeling één eengezinswoning wordt behouden met een 

netto vloeroppervlakte van meer dan 110 m² en met een aaneengesloten individuele private 

buitenruimte van meer dan 16 m², en indien het aantal bijkomende woongelegenheden wordt beperkt 

tot ten hoogste drie kamers of één andere woning. Deze moeten uiteraard voldoen aan de normen 

omschreven in de stedenbouwkundige verordening en toepasselijke decreten en wetten voor wonen. 

Op het vermelde verbod wordt ook de uitzondering gemaakt voor eengezinswoningen met een netto 

vloeroppervlakte van meer dan 300m², indien na opdeling één grondgebonden woning wordt behouden 

met een netto vloeroppervlakte van meer dan 110 m² en met een aaneengesloten individuele private 

buitenruimte van meer dan 16 m² (verder hoofdwoongelegenheid genoemd), en indien de gemiddelde 

vloeroppervlakte van alle woongelegenheden na opdeling 90m² bedraagt. 

Het is verboden om een woning die deel uitmaakt van een meergezinswoning op te delen in meerdere 

woongelegenheden. Op het verbod wordt een uitzondering gemaakt indien na opdeling één woning 

wordt behouden met een netto vloeroppervlakte van meer dan 110 m² (verder hoofdwoongelegenheid 

genoemd), bewoond door de eigenaar (of de houder van een ander zakelijk recht), en indien het aantal 

bijkomende woongelegenheden wordt beperkt tot ten hoogste één bijkomende woongelegenheid, die 

ontsloten wordt via de hoofdwoongelegenheid en eventueel gebruik maakt van een aantal 

voorzieningen van de hoofdwoongelegenheid. Deze opdeling wordt steeds tijdelijk vergund voor een 

termijn van maximaal 5 jaar. Na deze termijn moet een nieuwe vergunning aangevraagd worden. 

Bij opsplitsing moeten bijkomende parkeerplaatsen worden gerealiseerd conform volgende bepaling. Er 

wordt rekening gehouden met de aanwezige woonoppervlakte, per 150 m² bestaande woonoppervlakte 

mag er één woongelegenheid beschouwd worden die in mindering gebracht wordt voor de berekening 

van de nodige parkeerplaatsen. Algemeen geldt dat er 1 parkeerplaats per bijkomende 

woongelegenheid gerealiseerd moet worden. Per schijf van 3 (extra) woongelegenheden of studio’s 

dient 1 extra parkeerplaats voorzien te worden. Indien de woongelegenheden zich bevinden in het 

kernwinkelgebied zijn geen parkeerplaatsen nodig. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen. Details van de parkeerverordening hier. 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Leuven: 7 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

 

 

http://www.leuven.be/binaries/ALGB_130812_EVAL_Hfds0tot6_DEFINITIEF_tcm16-25575.pdf
http://www.leuven.be/binaries/PAPL_130812_DEFINITIEF_tcm16-20851.pdf
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Mechelen 

Mechelen kent een specifieke stedenbouwkundige verordening inzake het opdelen in meerdere 

woongelegenheden en het wijzigen van de hoofdfunctie wonen sedert 2006. Deze is nu omvat in de 

algemene stedenbouwkundige verordening laatst gewijzigd en goedgekeurd in april 2015. 

Het reglement heeft een welomlijnd toepassingsgebied. De verordening is van toepassing op elke 

ééngezinswoning gelegen op het grondgebied van de stad Mechelen. De volgende uitzonderingen 

gelden.  

a) Elke ééngezinswoning die gelegen is in de volgende straten: - Adegemstraat (van Korenmarkt tot 

Zwaanstraatje (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) - Befferstraat - Blauwhondstraat - Borzestraat - Botermarkt - 

Bruul - Désiré Boucherystraat - Geitestraat - Graaf Van Egmontstraat - Grootbrug - Grote Markt - 

Guldenstraat - Hanswijkstraat nrs. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12 - Hoogstraat - Hallestraat - Hendrik 

Consciencestraat - Ijzerenleen - Kardinaal Mercierplein - Koning Albertplein - Korenmarkt - Nauwstraat - 

Nieuwwerk - Onder-den-Toren - Onze- Lieve- Vrouwestraat - Scheerstraat - Schoenmarkt - Steenweg - 

Veemarkt - Vijfhoek - Vismarkt - Vleeshouwersstraat - Zandpoortvest (van nr. 6 tot en met nr. 70) 

b) Elke ééngezinswoning waarvan het hoofdgebouw de volledige perceelsoppervlakte inneemt.  

c) Bij de herbouw van woningen die deel uitmaken van een site waar vanuit stedenbouwkundig oogpunt 

een gewijzigde configuratie van de gebouwen aangewezen is, mits het nieuwe project minstens 

eenzelfde aantal wooneenheden telt met een minimale oppervlakte van 135 m² en een gevelbreedte 

van 6 meter.  

d) Bij woningen waarvan de opdeling vergund werd, dan wel vermoed wordt vergund te zijn. De 

opdeling die vergund werd dan wel vermoed worden vergund te zijn valt niet onder dit 

uitzonderingsartikel.  

e) Bij projecten die vallen onder cohousing is er enkel vrijstelling voor wat betreft opdelingsregels. De 

regels voor functiewijziging zijn wel van toepassing op deze projecten. 

Het is niet toegelaten om een woongelegenheid die beschikt over een binnenoppervlakte van minder 

dan 200 m² op te delen in meerdere woongelegenheden. 

Woningen met een binnenoppervlakte tussen 200 m² en 450 m² kunnen, mits naleving van de 

voorwaarden gesteld in dit artikel, opgedeeld worden. De vereisten betreffende de woonkwaliteit 

blijven van toepassing op elk van de woongelegenheden.  

- Er kan één bijkomende zelfstandige woning met buitenruimte voorzien worden, op voorwaarde dat 

één zelfstandige woning met een binnenoppervlakte van 135 m² en een aaneengesloten private 

buitenruimte van meer dan 20 m² behouden blijft.  

- Per bijkomende schijf van 100 m² binnenoppervlakte kan één bijkomende zelfstandige woning met 

buitenruimte worden voorzien, indien één zelfstandige woning met een binnenoppervlakte van 135 m² 

en een aaneengesloten private buitenruimte van meer dan 20 m² behouden blijft.  

- Maximaal in één bijkomende schijf van een binnenoppervlakte van 100 m² kan worden voorzien in 

studentenkamers in plaats van één bijkomende zelfstandige woning met buitenruimte, indien één 

zelfstandige woning met een binnenoppervlakte van 135 m² en een aaneengesloten private 

buitenruimte van meer dan 20 m² behouden blijft.  

Het mengen van een grondgebonden woning met appartementen en studentenkamers kan niet. 
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Voor meergezinswoningen dient per woongelegenheid het volgende voorzien:  

- Indien gelegen in ‘binnenstad en stationsomgeving’: 1,3 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen, 

vermeerderd met 1 extra fietsenstalling per kamer (vanaf 2e kamer).  

- Gelegen in overig gebied: 1,5 parkeerplaatsen en min. 2 fietsenstallingen, vermeerderd met 1 extra 

fietsenstalling per kamer (vanaf 2e kamer) 

Indien de woongelegenheden zich bevinden in het kernwinkelgebied én beperkt zijn tot 3, dienen geen 

parkeerplaatsen te worden aangelegd. Voorgaande normen zijn niet van toepassing op cohousing. De 

beschrijvende nota bij de aanvraag dient een motivering te bevatten betreffende het voorgestelde 

aantal parkeerplaatsen. 

 

Details van bouwverordening hier te raadplegen.  

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Mechelen: 7 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

http://www.mechelen.be/_uploads/Diensten/Bouwdienst/downloads/20150415_vaststelling%20stedenbouwkundige%20verordening_Website_KDH.pdf
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Oostende 

Navraag gedaan bij de schepen van de stad. Momenteel is er nog geen reglement van toepassing 

betreffende het opsplitsen van woningen in de stad. Er moet uiteraard een stedenbouwkundige 

vergunning worden aangevraagd. Voor parkeerplaatsen is er eveneens geen regel.  

Conform de Vlaamse wetgeving moet voor het opsplitsen van een woning wel een vergunning 

aangevraagd worden. 

Momenteel werken de beleidsmakers van de stad aan een nieuwe verordening waarin de opsplitsing 

niet meer mogelijk wordt als niet voldaan is aan bepaalde criteria. De verordening zou opgesteld 

worden naar analogie van de woning type toets van de stad Gent. 

 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Oostende: 1 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 
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Roeselare 

Roeselare beschikt an sich niet over een stedenbouwkundige verordening. Wel is er een reglement 

‘stedenbouwkundige verordening parkeren’ hernieuwd en goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 

april 2015 die geldt bij het opsplitsen van woningen. Indien door een substantiële verbouwing 

bijkomende woongelegenheden ontstaan, dan gelden voor deze dezelfde regels als voor nieuwbouw.  

Voor die regels heeft de stad 2 zones afgebakend waar andere regels gelden. Zone 1 komt overeen met 

de meest voorkomende centrumstraten. Zone 2 met de periferie daarbuiten. In zone 1 hoeven geen 

bijkomende parkeergelegenheid gecreëerd te worden. In zone 2 is dat voor het opsplitsen van een 

woning (verbouwing) 1 parkeerplaats per bijkomende woongelegenheid. Bij het realiseren van 

meergezinswoningen is dat 1,33 parkeerplaatsen. Per bijkomende woongelegenheid dienen zowel in 

zone 1 als in zone 2 twee fietsparkeerplaatsen voorzien te worden. 

Het afkopen van parkeerplaatsen door het betalen van een vergoeding aan het stadbestuur werd sedert 

2015 teruggefloten. Ervoor kon je 10 000 euro betalen. Nu is de optie tot afkopen niet meer mogelijk. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen.  

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Roeselare: 4 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

http://www.roeselare.be/inwoners/wonen/bouwen-en-verbouwen/parkeerverordening
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Sint-Niklaas 

Sint-Niklaas heeft een specifieke stedenbouwkundige verordening ‘huisvestingsverordening vastgesteld 

door de gemeenteraad op 27 juni 2008. 

Deze verordening stelt expliciet dat je eengezinswoningen kleiner dan 135m² niet kan opsplitsen. Voor 

eengezinswoningen tussen de 135m² en 250m² mag je één bijkomende woongelegenheid creëren van 

maximaal 45m² (studio of appartement met 1 slaapkamer). Is je eengezinswoning groter dan 250m² dan 

mag je het aantal woongelegenheden naar keuze wijzigen.  Voor elke meergezinswoning met een 

woonoppervlakte van meer dan 250m² mag voor maximaal de helft de oppervlakte uit studio’s 

(minstens 30m²) en kamers (minstens 18m²) bestaan.   

Vervangingsnieuwbouw van eengezinswoning naar meergezinswoning is toegelaten als aan één van de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

- de achterbouwlijn van de bestaande ééngezinswoning valt samen met de perceelsgrens 

- de kroonlijsthoogte van de aanpalende percelen is minstens één bouwlaag hoger dan de 

kroonlijsthoogte van de bestaande ééngezinswoning. 

- de kroonlijsthoogte van het potentieel te vergunnen gebouw is minstens één bouwlaag hoger dan de 

kroonlijsthoogte van de bestaande ééngezinswoning. 

- de totale woonoppervlakte op het perceel, berekend als de som van de woonoppervlaktes op het 

gelijkvloers én de verdiepingen en dit binnen het potentieel te vergunnen bouwvolume is meer dan 

250m². 

Voor meergezinswoningen geldt dat er een fietsenberging moet zijn die evenveel fietsen kan stallen als 

er woningen zijn. Verder gelden nog een aantal regels inzake indeling (vb. berging, oppervlakte 

kamers,etc.) 

 

Sint-Niklaas heeft geen specifieke verordening wat betreft het aantal parkeerplaatsen. Wel heeft men 

een algemeen beleid, dat één parkeerplaats per woongelegenheid of 1 per twee studio’s vraagt bij het 

toekennen van bouwvergunningen. 

Gemotiveerde aanvragen tot afwijkingen worden behandeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

Details van bouwverordening hier te raadplegen.  

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Sint-Niklaas: 7 

 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 

 

 

http://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/huisvestingsverordening27-06-08.pdf
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Turnhout 

Momenteel is er nog geen reglement van toepassing betreffende het opsplitsen van woningen in de 

stad. Er moet uiteraard een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Turnhout hanteert 

wel een richtlijn waarbij minimale kwaliteitsnormen worden voorgesteld, die voor Turnhout de goede 

ruimtelijke ordening weerspiegelen.  

Daarin wordt bepaald dat men minstens 1 parkeerplaats per woongelegenheid moet realiseren. Ook 

een minimum aan fietsparkeerplaatsen moet gerealiseerd worden: 1 plaats per kamer.  

Afhankelijk van de ligging (bv. Winkelkerngebied, stationsomgeving) en specifieke situaties 

(monumenten, onroerend erfgoed, kleine hoekpercelen) kan er gemotiveerd worden afgeweken van het 

voorzien van parkeerplaatsen bij het opsplitsen van woningen of het bouwen van meergezinswoningen. 

 

Beoordeling voor strengheid opsplitsen in Turnhout: 3 

(nvdr. 0 geen vereisten – 10 onmogelijk streng) 
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Overzicht 

opsplitsen 
mogelijk? 

woning < 
100m² 

woning > 100m² en < 
250 m² 

woning > 
250m² Parkeerplaatseis 

Eis 
fietsen 
berging 

Streng 
?  
score  

Aalst nee nee ja 
1/woning (>6w 
=>1,3/w) ja 8 

Antwerpen nee ja ja 
1/woning (>5w 
=>1,35/w of meer) ja 6 

Brugge nee 
nee (vanaf 180m²+3 
bouwlagen wel) 

ja, indien 2 
bouwlagen 1,33 per woning ja 7 

Genk ja ja ja 1 per 150m² ja 4 

Gent nee nee 
ja + 
voorwaarden 1 per woning  ja 9 

Hasselt 
ja + 
voorwaarden ja + voorwaarden 

ja + 
voorwaarden 

1 per woning + 
ondergronds ja 7 

Kortrijk 
ja (vanaf 90m² 
niet) 

nee (behalve indien geen 
tuin) 

ja + 
voorwaarden 

1 per woning (>5=> 
1,33) ja 8 

Leuven nee 
ja, wel woning over van 
110m² met tuin 

ja vanaf 
300m² vrij 
spel 1 per 150m² ja 7 

Mechelen 
nee + 
uitzonderingen 

nee + uitzonderingen en 
vanaf 200m² 

ja + 
voorwaarden 

1,3 in centrum & 
1,5 erbuiten ja 7 

Oostende ja ja ja geen eis nee 1 

Roeselare ja ja ja 
1 in centrum & 1,33 
erbuiten nee 4 

Sint-
Niklaas nee 

vanaf 135m² tot 250 mag 
1 woning extra ja 1 per woning ja 7 

Turnhout ja ja ja 1 per woning ja 3 

 

 


