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‘GENT IS DE GROOTSTE 
STUDENTENSTAD VAN VLAANDEREN. 

VEILIGE, KWALITATIEVE KOTEN 
ZIJN DUS ONMISBAAR.

IN DEZE BROCHURE VIND JE EEN 
HELDER OVERZICHT WAARAAN JE 
ALS KOTBAAS MOET VOLDOEN.‘

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

KOTATGENT VERNIEUWT! 
Voortaan ben je welkom op www.stad.gent/kotbaas voor alle informatie. 

Wil je direct naar de Kotatgent kotenzoeker? De tool werd vernieuwd! 
Promoot jouw kamer of studio nu nog makkelijker bij studenten via www.kot.stad.gent.
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1. SOEPELER ÉN INTERNATIONALER ONDERWIJS

Studenten aantrekken? 
Verhuur flexibel! 
Tegenwoordig plannen studenten hun studies vlotter zelf 
en is deeltijds studeren gemakkelijker. De structuur van 
academiejaren ruimt plaats voor semesters van dertig 
studiepunten, als bouwblokken voor een flexibele loopbaan. 
Dus wil je als kotbaas studenten aantrekken? Voorzie dan 
huurcontracten van enkele maanden tot een jaar.  

Koten voor 
internationale studenten
Meer dan 6.000 internationale studenten vinden hun weg 
naar Gent. Waar zij logeren? Sommigen vinden een plek in 
de huisvesting van hun onderwijsinstelling. Maar de meesten 
zoeken op de privémarkt. Voor hen is een kot een echte, 
tijdelijke thuis: zij blijven er ook tijdens het weekend. 

Waarmee moet je rekening houden als je een kot verhuurt 
aan internationale studenten?

HUURCONTRACT
Een drempel voor veel kotbazen om te verhuren aan 
internationale studenten is het huurcontract. Maar je mag 
een internationale student ook een studentenhuurcontract 
geven. Zelfs al domicilieert deze internationale student zich 
op kot. Zorg er dan wel voor dat in het contract staat dat de 
bestemming van het kot louter een studieverblijf is en dat 
de student zijn hoofdverblijf in het thuisland heeft. Een goed 
voorbeeld van formulering vind je in de modelhuurcontract 
van Kotatgent. Bovendien hebben we hiervan een Engelse 
vertaling die je als leidraad voor je student kunt gebruiken. 

FLEXIBELE TERMIJN
Internationale studenten wonen vaak maar voor een korte 
termijn in Gent. Bied dus contracten aan met een soepele 
termijn. Ook Gentse studenten gaan steeds meer voor 
enkele maanden in het buitenland studeren. Vaak kun je 
een match maken tussen zo’n inkomende en uitgaande 
uitwisselingsstudent.

TAAL
Zorg voor een contract en richtlijnen in een taal die je 
huurder begrijpt. Kotatgent biedt een Engelse vertaling van 
het modelhuurcontract. Zo is alles voor iedereen meteen 
duidelijk en moet je zelf geen woordenboek bij de hand 
nemen. Opgelet: het is de Nederlandstalige versie die moet 
ondertekend worden. De Engelse versie dient enkel als 
leidraad.

MOGELIJKHEID TOT ONDERVERHURING
Wil een Gentse student die bij je huurt zijn kamer niet 
verliezen tijdens zijn uitwisseling? Dan kan hij zijn kamer 
tijdelijk onderverhuren aan een andere (internationale) 
student. De student moet je hiervan op de hoogte brengen 
en de contactgegevens bezorgen van de onderhuurder. 
Als je een gegronde reden heeft - bijvoorbeeld als de 
onderhuurder niet in staat is om de huur te betalen-  kun je 
je hiertegen verzetten. 
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2. MINIMUMNORMEN VOOR KAMERS

Kwaliteit en veiligheid 
In Gent wordt toegezien op de woonkwaliteit en 
brandveiligheid in studentenhuisvesting via de Vlaamse 
Wooncode en het Politiereglement op de kamerwoningen. 
Wanneer je dus koten verhuurt, moeten ze verplicht voldoen 
aan deze decretaal bepaalde minimale kwaliteitseisen. Met 
een ‘conformiteitsattest’ toon je aan dat je koten hieraan 
voldoen. Het is een soort keuringsbewijs dat je krijgt van de 
Dienst Toezicht van de Stad Gent. Deze dienst komt samen 
met de brandweer langs om na te gaan in welke staat je 
studentenhuis zich bevindt. Ze geven advies over de manier 
waarop je het pand in orde kunt stellen. 

VRAAG ZELF EEN CONFORMITEITSATTEST AAN
Vul hiervoor het formulier in op www.stad.gent > zoek op 
'conformiteitsattest'. Stuur het formulier terug naar de Dienst 
Toezicht van de Stad Gent of geef het persoonlijk af bij een 
Woonwijzer van de Stad Gent. 
Een wooncontroleur van de Stad zal samen met een 
preventieadviseur van de brandweer langskomen voor een 
onderzoek ter plaatse. Als je studentenhuis voldoet aan de 
normen en voorzien is van de nodige rookmelders ontvang 
je een conformiteitsattest. 
Zijn er nog een aantal aanpassingen nodig, dan zal de 
Stad Gent je laten weten wat u moet doen om alsnog een 
conformiteitsattest te krijgen.

VERMIJD EEN ONGESCHIKT- OF 
ONBEWOONBAARVERKLARING
Naast de eigenaar kunnen ook studenten, de 
studentenpreventiecoach of andere belanghebbenden een 
woononderzoek aanvragen bij de Stad Gent. In dat geval 
is de Stad verplicht om de procedure tot het ongeschikt 
of onbewoonbaar verklaren van de woongelegenheid te 
starten. Toch probeert de Stad Gent, meer bepaald de Dienst 
Toezicht, ook in dat geval in eerste instantie te bemiddelen 
en in samenwerking met de eigenaar te kijken welke 
ingrepen op korte termijn noodzakelijk zijn om zo’n besluit 
te vermijden.

Het is de ambitie van het stadsbestuur om de komende jaren 
zoveel mogelijk studentenhuizen volledig in orde te krijgen 
en kotbazen hierin te ondersteunen. Zo wonen de studenten 
veilig en verhuur je met een gerust hart. 

PAK UIT MET JE CONFORMITEITSATTEST   
OP KOTATGENT
Heel wat studentenhuizen beschikken reeds over een 
conformiteitsattest. Kotatgent helpt met het promoten 
van deze studentenhuizen. Aarzel niet en adverteer 
je koten op Kotatgent. Zo wordt het conformiteitsattest 
van je studentenhuis zichtbaar. 

INFORMATIE EN ADVIES
Naast hun controlerende rol zullen de toezichters ook 
een informerende en adviserende functie hebben. 
Elke proactieve screening zal in de aanwezigheid van 
de kotbaas gebeuren. 
Zo weet je exact wat je moet doen om je pand helemaal 
in orde te krijgen.
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De ligging en inrichting bieden voldoende privacy. 
De kamer is rechtstreeks toegankelijk en kan op slot.
De raamoppervlakte is in totaal minstens 1 m². Via een 
gewoon raam of dakraam krijgt de kamer voldoende licht 
en lucht.

Een eenpersoonskamer is minstens 12 m². Kamers 
van 8 tot 12 m² voldoen ook als die op 1 september 1998 
al werden bewoond. En als je het eerste conformiteitsattest 
vóór 1 september 2001 aanvroeg en dat doorlopend geldig
bleef. (Wil je de kamer blijven verhuren? Verleng het attest 
dan ten laatste 3 maanden voor het vervalt.)

Een tweepersoonskamer is minstens 18 m². 
De hoogte is minstens 2,2 m. Het plafond steekt minstens 
1 m boven de grond uit (bij benedenkamers).

Er is een rookmelder in elk kot en in elke 
gemeenschappelijke kookruimte. Bijkomende rookmelders 
(bijvoorbeeld in de gangen, badkamer, berging, …)
of een uitgewerkt, gekeurd brand-detectiesysteem zijn 
aangewezen. 

Badkamer en toilet zijn afsluitbaar. Er is ofwel een 
gemeenschappelijke badkamer, ofwel een douche of bad in 
de kamer zelf. De studentenkamer is dan minstens 12 m².

• In elke kamer is een wastafel met koud en warm water, 
  een degelijke afvoer en een stankafsluiter.

• Per 10 studenten is er minstens één gedeelde douche
  of bad, en per 6 studenten een wc met waterspoeling en
  stankafsluiter. Voorbeeld: voor 7 studenten voorzie je dus 
  minstens 2 wc’s.

In elke kamer zijn er minstens 2 veilige stopcontacten voor 
verlichting en elektrische toestellen.

Er is veilige verwarming: via een afdoend centraal systeem, 
elektrisch toestel op een apart circuit of luchtdicht gastoestel 
met schoorsteen- of gevelafvoer.

De keuken is minstens 6 m² groot, 
plus 1,5 m² per persoon vanaf de 5de persoon. Voorbeeld: 
een keuken voor 6 studenten is 6 m² plus 3 m² extra, 
dus minstens 9 m².  

• Er is een gootsteen met warm en koud water en een
  degelijke afvoer. 

• Er zijn elektrische of gaskookplaten en een koelkast. 

Er is een fietsenruimte waarin evenveel fietsen passen als er 
studentenkamers zijn.

Wat zijn de minimumnormen voor een studentenkamer?
Naast de Vlaamse Wooncode gelden ook de normen van het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent, die dikwijls 
strenger zijn. Je leest er alles over in hoofdstuk 3. Volgens de Vlaamse Wooncode moet een studentenkamer aan
de volgende normen voldoen:
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Gezinswoningen en studenten 

MOGEN STUDENTEN EEN GEZINSWONING DELEN? 
Neen, dat is in Gent niet toegelaten. De Stad wil private huurwoningen voorbehouden voor vaste inwoners. 
Studenten kunnen terecht in de vergunde studentenhuizen van kotbazen, in grootschalige studentenhuisvesting 
van private ontwikkelaars of van de hogeronderwijsinstelling zelf. Er zijn in Gent niet genoeg private gezinswoningen 
te huur voor vaste inwoners én voor studenten. 

BRANDVEILIGHEID EN HUURPRIJZEN 
Bovendien zijn studentenkamers aan strikte regels onderworpen qua brandveiligheid en woonkwaliteit. Deze regels 
zijn er specifiek om studenten en kotbazen te beschermen. Een kotbaas die met alles in orde is, kan met een gerust 
hart verhuren. Een verhuurder van een gezinswoning die tóch verhuurt aan studenten neemt dus een loopje met de 
brandveiligheid. Bovendien stijgen de huurprijzen want vier studenten kunnen samen een hogere huishuur betalen. 
Vaste inwoners van Gent maken geen kans meer op die woningen. 

DE STAD CONTROLEERT 
Indien een controleur van de Dienst Toezicht van Stad Gent vaststelt dat er toch studenten illegaal samenwonen 
in een gezinswoning, wordt de verhuurder aangemaand om na het academiejaar niet opnieuw te verhuren aan studenten. 
Er volgen daarna sowieso hercontroles in dat pand. Wanneer de Dienst Toezicht opnieuw een overtreding vaststelt, 
maakt de controleur een PV op dat wordt overgemaakt aan het parket voor gevolg. 

UITZONDERINGEN 
Er zijn een aantal uitzonderingen toegelaten:
 
•  Ouders die een woning of appartement gekocht hebben of huren voor hun eigen studerende kinderen. Studerende 
   vrienden, neven of nichten, ... zijn hier niet toegelaten, want dan verglijden we terug naar studentenhuisvesting in 
   een gezinswoning. De woning moet dan terug op de gewone huurmarkt voor vaste inwoners. Opgelet: zonder domicilie 
   is de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister hierop van toepassing, en die belasting is 
   voor de eigenaar. 

•  Studenten die allemaal samen op het huurcontract staan en allemaal gedomicilieerd zijn op deze gezinswoning. 

•  Twee studenten die samen een studio of een appartement/huisje met 1 slaapkamer huren. Ze hoeven zich niet 
   te domiciliëren. Opgelet: zonder domicilie is de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister 
   hierop van toepassing, en die belasting is voor de eigenaar.
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Garandeer brandveiligheid
De Vlaamse Wooncode gaat in op de minimumnormen 
voor kwaliteit, veiligheid en gezondheid.
En het Politiereglement op kamerwoningen bepaalt 
de Gentse brandveiligheidsnormen voor studentenkamers 
in detail. Een preventieadviseur van de brandweer komt 
controleren of je die goed toepast. Hij bestudeert je concrete 
situatie, hoeveel brandbaar materiaal er is (‘vuurbelasting’) 
en het brandrisico van je gebouw. 

WEERSTAND TEGEN BRAND
De brandweer gaat na hoelang de structurele 
bouwelementen van je woning overeind blijven bij brand.
Volgens de Europese REI-classificatie wordt daarbij rekening 
gehouden met R: draagvermogen, weerstand en stabiliteit,
E: vlamdichtheid, en I: thermische isolatie. Je krijgt de 
testwaarden uitgedrukt in minuten (30, 60 of 120).

Een paar verplichtingen voor je studentenhuisvesting:

• Alle wanden, vloeren en plafonds zijn van moeilijk   
  brandbaar materiaal.

• De traphal is volledig opgetrokken uit moeilijk brandbaar 
  materiaal: de trappen zelf, maar ook de muren en vloeren.

• Trappen die geen afgesloten ruimtes van elkaar scheiden,  
  bijvoorbeeld een open trap in de woonkamer, bieden   
  minstens een half uur weerstand bij brand.

• (Delen van) trappen tussen verschillende compartimenten  
  bieden dezelfde weerstand als de ruimtes die ze met elkaar  
  verbinden.

• De stabiliteitselementen bieden minstens een uur   
  brandweerstand.

 
BRANDVEILIGHEID TOT IN DE DETAILS
De Vlaamse Wooncode schrijft voor waar je rookmelders 
moet hangen. Maar daar stopt brandveiligheid niet. Denk ook 
aan vluchtwegen en de breedte van traphal(len) en gang(en),
brandblussers en noodverlichting, een rookluik en extra 
rookdetectie. En zorg ervoor dat de brandweer vlot tot bij 
de woning raakt.

Lees het volledige Politiereglement op www.stad.gent 
> zoek op 'politiereglement kamerwoningen'

VOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS
Voor elektrische leidingen en toestellen volg je de algemene 
AREI-voorschriften (www.belgium.be > Huisvesting > Bouwen
en verbouwen > Normen en veiligheid > Elektrische installaties). 
Laat je installaties minstens om de 5 jaar controleren en
telkens wanneer je ze wijzigt of uitbreidt.

Gasleidingen en -toestellen plaats je volgens de Belgische 
regels van het goede vakmanschap.
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3. STEDENBOUW EN STUDENTENHUISVESTING

Omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen
Wil je een meergezinswoning of kamerwoning bouwen of 
renoveren? Of een woning omvormen tot een kamerwoning, 
studio’s of appartementen? Hou dan rekening met de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:  
www.ruimtelijkeordening.be/VCRO 
En met het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent:
www.stad.gent/bouwreglement

WANNEER HEB JE EEN 
OMGEVINGSVERGUNNING NODIG?
Lang geleden had je alleen voor constructieve werken een 
vergunning nodig. lnstandhoudings- of onderhoudswerken 
die de stabiliteit niet beïnvloedden, mocht je zonder 
vergunning uitvoeren, zelfs als je het aantal woonentiteiten 
daarmee wijzigde.
Sinds 1 augustus 1996 heb je wél een vergunning nodig 
wanneer je het aantal woonentiteiten verandert.

  

Algemeen Bouwreglement  
over studentenkamers
In het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent wordt een 
kamerwoning - een woning met meerdere wooneenheden 
- beschouwd als een meergezinswoning. Normale 
studentenkoten vallen daaronder. Er zijn ook specifieke 
bepalingen voor grootschalige studentenhuisvesting. 
Op de volgende pagina’s vind je 5 typische wijzigingen, 
met de bijbehorende bepalingen uit het Algemeen 
Bouwreglement:

1. van eengezinswoning tot kamerwoning;

2. verbouwingen in een rechtmatig tot stand gekomen   
   kamerwoning;

3. studentenkamer in eigen woning: hospitawonen;

4. meerdere studentenkamers in eigen woning;

5. grootschalige studentenhuisvesting.

Neem altijd eerst contact op met de Balie Bouwen.

Informeer je grondig bij de Balie Bouwen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
      09 266 79 50
      bouwen@stad.gent

Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, 
op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur, 
gesloten op donderdag en in het weekend.

Telefonische bereikbaarheid: 
iedere werkdag van 9 tot 12.30 uur 
en van 14 tot 16.30 uur.
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1. VAN EENGEZINSWONING 
TOT KAMERWONING
a. Minder dan 220 m² vloeroppervlakte 
Is de netto vloeroppervlakte van je woning kleiner dan
220 m²? Dan is dit een ‘te beschermen eengezinswoning’. 
Deze mag je niet opdelen in meerdere woningen, studio’s 
of kamers. Zo wil de Stad Gent een gezonde mix van 
woningen vrijwaren en wonen ook voor gezinnen 
aantrekkelijk houden. Een ‘te beschermen eengezinswoning’ 
uitbreiden om nadien op te delen is eveneens verboden. 
Wat is de netto vloeroppervlakte?
De netto vloeroppervlakte is de som van de horizontale 
vloeroppervlakte van elke bouwlaag. 
De netto vloeropppervlakte onderdaks wordt gemeten in 
de zone met een plafondhoogte van minstens 2,2m. Als 
deze zone minimum 4m² groot is, dan wordt bijkomend bij 
hellende plafonds de netto vloeroppervlakte meegerekend 
met een vrije hoogte groter dan 1,8m. Kelders mogen pas in 
rekening gebracht worden als ze een vrije hoogte hebben 
van 2.2m, het plafond minimum 1m boven het maaiveld 
uitsteekt, en ze voldoende natuurlijk verlicht zijn cf. art. 30 
van het bouwreglement. 

b. Tussen 220m² en 250m² vloeroppervlakte
Een woning met een netto vloeroppervlakte tussen 220m² 
en 250m² mag je maximaal in twee opdelen.
De kleinste woning moet min. 30m² bedragen.

c. Meer dan 250 m² vloeroppervlakte
Heeft je eengezinswoning meer dan 250 m² 
vloeroppervlakte? Dan moet je opdeling voldoen aan de 
mix van het bouwreglement (art. 23). Dit artikel bepaalt dat 
een meergezinswoning bestaat uit een mix van woningen 
(groottes en/of aantal slaapkamers). Een mix van woningen 
bereik je door te streven naar een gemiddelde netto 
vloeroppervlakte van minimum 75 m², en door een variatie in 
groottes (oppervlaktes) en types (aantal slaapkamers). 
De mix in types en groottes heeft als gevolg dat nieuwe 
kamerwoningen (hetzij door nieuwbouw, hetzij door 
verbouwing) niet mogelijk zijn. De principes van de mix 
(aantal slaapkamers en gemiddelde oppervlakte) zijn 
immers niet te verzoenen met de kleinschalige niet-
zelfstandige woningen die kamers zijn. De Stad 
kiest immers resoluut voor grootschalige collectieve 
verblijfsaccommodatie voor studenten, waardoor 
het beheer gecontroleerd kan gebeuren en de overlast 
naar omwonenden minimaal blijft.

2. VERBOUWINGEN IN EEN RECHTMATIG 
TOT STAND GEKOMEN KAMERWONING 
a. Zelfde of kleiner aantal woningen 
Bij een verbouwing van een bestaande kamerwoning moet er 
steeds naar gestreefd worden dat het geheel na verbouwing 
voldoet aan de normen. De te verbouwen kamers moeten dus 
voldoen aan de normen uit het algemeen bouwreglement 
van de stad Gent. Dit houdt onder andere in dat de kamers 
minimaal 12m² groot moeten zijn, voldoende lichtinval 
moeten hebben, dat de noodzakelijke gemeenschappelijke 
ruimtes voorzien zijn, en dergelijke meer. Het is aan te raden 
het algemeen bouwreglement hierover grondig na te lezen. 
Meer info vind je ook verderop bij de stedenbouwkundige 
voorschriften.

b. Meer woningen 
Wil je extra wooneenheden creëren in je rechtmatig tot stand 
gekomen kamer- of meergezinswoning? 
Dan moet je zoveel mogelijk streven naar de mix in 
meergezinswoningen. Een toename van het aantal woningen 
kan dus alleen als daarmee tegelijk ook de gemiddelde 
netto vloeroppervlakte van de woningen verhoogt. Je kunt je 
woning dus niet zomaar blijven opsplitsen.
 

3. STUDENTENKAMER IN EIGEN WONING: 
HOSPITAWONEN  
Verhuur je een kamer in je eigen woning aan een persoon 
die geen deel uitmaakt van je gezin?
Dan heet dat hospitawonen. 

De voorwaarden:       
• Je woont in een eengezinswoning of appartement    
  (met je gezin). 

• Je bent er eigenaar van. 

• Je bent daar ook gedomicilieerd. 

• Je verhuurt er maximaal één kamer, die min. 12m² groot is.  

• Je woning voldoet aan de minimumnormen van het   
  Algemeen Bouwreglement. 

• Je hebt een stedenbouwkundige vergunning voor       
  hospitawonen (5 jaar geldig). 

Meer info over hospitawonen op 
www.stad.gent > zoek op hospitawonen
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4. MEERDERE STUDENTENKAMERS 
IN EIGEN WONING 
Verhuur je meer dan 1 studentenkamer in je woning? 
Dan voeg je woningen toe, waardoor je een 
meergezinswoning creëert.     
 
Je moet dan rekening houden met de richtlijnen daarover:  
• Een woning met minder dan 220 m² vloeroppervlakte wordt 
  gezien als een te beschermen eengezinswoning. 

• Je mag die niet opdelen tot een meergezinswoning, en er 
  dus ook geen studentenkamers in maken.  

• Een woning tussen 220m² en 250m² mag je maximaal in   
  twee woningen opdelen, waarvan de kleinste minimum 
  30m² moet bedragen. Meerdere studentenkamers in je   
  eigen woning zijn dus niet mogelijk in dit geval.

• Heeft een woning een vloeroppervlakte van meer dan  
250 m²? Dan kun je enkel een vergunning krijgen als 
je voldoet aan de mix voor meergezinswoningen, zoals 
bij punt 1.c vernoemd. De Stad kan extra voorwaarden 
opleggen om een goede ruimtelijke ordening te verzekeren. 
Die voorwaarden hangen af van de schaal van het project, 
de ligging, situatie, mobiliteitsaspecten, ... Dat geldt voor 
alle wooneenheden apart, én voor het geheel. Bedenk dus 
dat er misschien extra ingrepen nodig zijn, zoals nieuwe 
gemeenschappelijke ruimtes, afscheidingen, ...   
Contacteer de Balie Bouwen voordat je begint. 

 

5. GROOTSCHALIGE 
STUDENTENHUISVESTING 
Sinds 1 oktober 2010 mag je als privé-initiatiefnemer 
grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor 
studenten oprichten. Raadpleeg de handleiding 'Ruimte 
voor studenten'. Je vindt er informatie over de aspecten 
waarmee de bouwheer rekening moet houden op het 
vlak van de locatie, het gebouw zelf en het beheer. De 
handleiding licht ook toe welk traject nodig is vooraleer een 
omgevingsvergunning aan te vragen.
Meer info op www.stad.gent > zoek op 'Ruimte voor studenten' 
   
De voorwaarden: 
• Bij grootschalige studentenhuisvesting spreekt men over  
  units. Een unit kan een studentenkamer (12m²),   
  een studentenstudio (21m²) of een slaapkamer (11m² en  
  7m² vanaf de 2de) binnen een studentenappartement zijn. 

• Een studentenappartement bestaat uit een woonkamer,  
  een al dan niet open keuken, een sanitaire ruimte en    
  2 tot 5 slaapkamers. Deze slaapkamers bevatten geen 
  kookgelegenheid of douche/bad of toilet.    
  Deze studentenappartementen worden in hun geheel      
  verhuurd aan een groep van studenten alsof ze een gezin zijn. 

• Bij nieuwbouw creëer je minstens 50 units. Een mix in types 
  units is verplicht met daarbij een minimum van 20%  
  studentenkamers zonder voorzieningen. 

• Bij renovatie zorg je voor minstens 30 units. Als het        
  gaat om de verbouwing van een woongebouw, dan zijn 
  studentenkamers niet verplicht. Gaat het om de 
  verbouwing van een niet woongebouw
  (vb. een kantoorgebouw) dan geldt opnieuw een 
  verplichting van min. 20% studentenkamers zonder  
  voorzieningen. 

• De studentenhuisvesting vervangt geen te beschermen   
  eengezinswoningen. 

• De kamers worden alleen verhuurd aan studenten. 

• Er is voldoende aandacht voor het beheer. Je sluit  
  verplicht een beheersovereenkomst af met een  
  hogeronderwijsinstelling. Deze overeenkomst is opgemaakt 
  door de stad en moet verplicht gebruikt worden. 

In het Algemeen Bouwreglement vind je nog meer 
gedetailleerde voorwaarden rond oppervlakte, 
gemeenschappelijke voorzieningen, ... 
Leg je concrete plannen gerust eens voor aan de Balie 
Bouwen.
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Stedenbouwkundige voorschriften  
Op de vorige pagina’s las je de voorwaarden om 
studentenhuisvesting op te richten of te renoveren. 
Toch is dat nog niet alles. Er zijn ook stedenbouwkundige 
voorschriften die voor nieuwbouw of verbouwingen van alle 
woningtypes gelden. Die staan verzameld in het Algemeen 
Bouwreglement van Gent, en zijn strikter dan die van de 
Vlaamse Wooncode.

Het algemeen bouwreglement van Gent omvat onder andere
volgende stedenbouwkundige voorschriften:
1. Elke wooneenheid is rechtstreeks toegankelijk vanaf de 

openbare weg. Via een circulatieruimte binnen of buiten - 
en dus niet via een andere wooneenheid. 

2. Een hospitakamer mag bereikbaar zijn via de 
gemeenschappelijke trap in de woning. Een hospitakamer 
is minstens 2,2 meter hoog en 12 m² groot, en er komt 
minstens 3 m² bij voor elke extra voorziening in de kamer 
(een kookruimte of een badkamer met wc en/of douche/ 
bad). De huurder deelt minstens 1 van die voorzieningen 
met jou als eigenaar en inwoner. 

Ook de volledige hospitawoning voldoet aan de basisnormen: 
De woonkamer is minstens 24 m² groot, en 27 m² als de 
keuken erin is geïntegreerd. Een afzonderlijke keuken is 
minstens 6 m². Er is minstens 1 slaapkamer van 11 m² of 
meer. De andere slaapkamers zijn minimaal 7 m² 

3. Bij een kamerwoning moeten de op de kamer ontbrekende
voorzieningen gemeenschappelijk worden voorzien: 
een keuken van minstens 6 m², met een minimum van 
1.5m² per unit; 1 wc per 4 studenten; en 1 badkamer per
4 studenten. Ter verduidelijking: voor 5 studenten zonder 
wc en bad/douche op de kamer voorzie je dus 2 wc’s en 
badkamers. 

• Elke kamer is minstens 12 m², plus 3 m² extra per   
  voorziening in de kamer zelf (kookruimte of badkamer). 

• Zijn alle voorzieningen (keuken, douche/bad én wc)   
  aanwezig op de kamer zelf? Dan gaat het om een studio.  
  Die moet minstens 30 m² zijn. 

4. Er is minstens 1 overdekte fietsenberging die rechtstreeks 
    toegankelijk is vanaf de straat, en via een
    gemeenschappelijke circulatieruimte. Die is individueel  
    of gemeenschappelijk. 

    De oppervlakte is minimaal 1 m² per kamer of studio, 
    en voor een appartement 2 m² -plus 1 m² per extra 
    slaapkamer vanaf de 2de slaapkamer. 

5.  Vanaf 10 woningen is er een gemeenschappelijk lokaal 
    met (gedeelde) afvalcontainers. Dat wordt voldoende 
    verlucht, en is vlot toegankelijk via de straat en langs een
    gedeelde circulatieruimte. 

6. Een nieuwbouw heeft een vrije hoogte van minstens 
2,5 meter. Voor een verbouwing volstaat 2,2 meter. 
Die normen gelden voor de keuken, woonkamer en 
slaapkamers in kamerwoningen en appartementen, en 
voor studio’s. 

7. Een kamer of studio, en de woonkamer, keuken en  
   slaapkamer in een appartement krijgen voldoende 
   rechtstreeks daglicht. Voor een studio en een kamer 
   is de totale oppervlakte waarlangs dat licht binnenkomt 
   minstens één tiende van de totale vloeroppervlakte. 
  
Hou ook rekening met bepalingen over regenvoorzieningen, 
afvoer, uitbouwen ... En met de gewestelijke verordening over 
toegankelijkheid (zie toegankelijkgebouw.be).

Dossiersamenstelling 
omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen 
Om een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen aan te vragen, zijn er twee mogelijkheden: 

1. eenvoudige dossiersamenstelling 
   volstaat normaal wanneer je werkzaamheden plant die 
   geen constructieprobleem of stabiliteitswijziging 
   veroorzaken. Er is dan ook geen architect bij nodig. 

2. uitgebreide dossiersamenstelling     
    voor aanpassingen aan de constructie met de hulp van   
    een architect. 

Vraag meer info via de Balie Bouwen, 
of ga naar www.stad.gent/wonen-verbouwen 

Op www.ruimtelijkeordening.be/Uitvoeringsbesluiten, 
van de Vlaamse overheid, vind je de besluiten over 
dossiersamenstelling en de medewerking van een architect.
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4. HUURWETGEVING EN CONTRACT

Het Vlaams Woninghuurdecreet
Sinds 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet 
van kracht. Dit nieuwe decreet vervangt de federale 
Woninghuurwet en primeert op het Gemeen Huurrecht uit 
het Burgerlijk Wetboek. 

Schriftelijke huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019 
moeten volgens het nieuwe decreet worden opgesteld. 
Voor huurcontracten die gesloten zijn vóór 1 januari 2019 
gelden nog de regels van de Woninghuurwet en het Gemeen 
huurrecht. Meer informatie hierover vind je op de website 
van Kotatgent.
 
In het Vlaams Woninghuurdecreet zijn specifieke bepalingen 
opgenomen voor studenten. Deze bepalingen zijn van 
toepassing op:

1. Binnenlandse studenten die zich niet domiciliëren op kot. 
   Het kot is hun studieverblijf. Zij blijven gedomicilieerd 
   bij hun ouders waar ze hun hoofdverblijf hebben. 
   Het merendeel van de studenten zit in deze situatie. 

2. Internationale studenten 
    Ook een internationale student mag een huurcontract 
    krijgen volgens de specifieke bepalingen voor studenten. 
    Zelfs al domicilieert deze internationale student 
    zich op kot, waartoe hij overigens verplicht is volgens
    de wetgeving. Zorg er dan wel voor dat in het contract 
    staat dat de bestemming van het kot een studieverblijf 
    is en dat de student zijn hoofdverblijf in het thuisland 
    heeft. Een goed voorbeeld van formulering vind je in de 
    modelhuurcontracten van Kotatgent. Bovendien hebben 
    we hiervan een Engelse vertaling die je als leidraad voor 
    je student kunt gebruiken.

3. Een binnenlandse student met domicilie op kot
moet een woninghuurcontract krijgen. De specifieke 
bepalingen voor studenten gelden in dit geval niet. 
Binnenlandse studenten kunnen zich enkel domiciliëren 
op kot wanneer ze financieel onafhankelijk zijn en niet 
meer behoren tot een gezin in een andere gemeente. 
Zij gebruiken het kot dan als hoofdverblijfplaats.
 

ENKELE BEGRIPPEN OP EEN RIJTJE 
Hoofdverblijfplaats van de internationale student: 
dit is het officiële adres in het thuisland van de 
internationale student.

Inschrijving van de internationale student: 
internationale studenten met een toelating voor een verblijf 
van meer dan 3 maanden in België moeten zich door het 
gemeentebestuur van hun verblijfplaats laten inschrijven in 
het vreemdelingenregister. Hierbij geven zij hun kotadres op 
als verblijfplaats.

Registratie van de internationale student: 
een registratie komt overeen met een inschrijving in 
het vreemdelingenregister. Beide termen (registratie en 
inschrijving) worden door elkaar gebruikt, maar doelen op 
dezelfde actie. 

Domicilieadres van de internationale student: 
het domicilie-adres is het kotadres van de internationale 
student, en valt dus samen met het adres waarop de 
internationale student staat ingeschreven/geregistreerd in 
het vreemdelingenregister. Opgelet: het domicilieadres valt 
dus niet samen met het adres van de hoofdverblijfplaats.
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Modelhuurcontract van Kotatgent
Een studentenhuurcontract opstellen? Maak het jezelf 
gemakkelijk: download een huurcontract en plaatsbeschrijving 
voor het verhuren van een studentenverblijf opgemaakt door 
Kotatgent via www.stad.gent/kotbaas. De Stad Gent stelde 
die op met haar partners. Samen zorgden we voor 
een evenwichtige verdeling tussen de rechten en plichten 
van huurders en verhuurders. 

Kotatgent bezorgt je graag een gratis exemplaar, 
mail hiervoor naar kot@gent.be of kom langs in één van 
de zes woonwijzers. De modelhuurcontracten zijn ook gratis 
te downloaden op de website van Kotatgent.

Maak je geen gebruik van het modelhuurcontract? Hou dan 
zeker rekening met onderstaande gegevens bij de opmaak 
van een studentencontract. 

HUURCONTRACT
Wat moet er in je contract staan?
Een huurcontract moet altijd schriftelijk worden opgemaakt. 
Jij en je kotstudent ondertekenen alle exemplaren van het 
huurcontract. 

Volgende elementen moeten zeker in het huurcontract staan:
• je eerste twee voornamen, naam, adres en 
  rijksregisternummer; 

• voor een rechtspersoon: het ondernemingsnummer, 
  de maatschappelijke benaming en het adres van 
  de maatschappelijke zetel;

• eerste twee voornamen, naam, adres van de
  kotstudent en rijksregisternummer (indien niet mogelijk 
  geboortedatum en -plaats);

• de datum (dag/maand/jaar) waarop de huur ingaat 
  en de duur van het contract (bij voorkeur met begin- en
  einddatum);

• de huurprijs (huur en lasten);

• uitleg over een aantal belangrijke aspecten van het 
  woninghuurrecht, hiervoor mag je linken naar     
  de brochure ‘Vulgariserende Toelichting  
  Studentenhuisvesting’ die je vindt op 
  www.woninghuur.vlaanderen; 

• het adres en de beschrijving van het gehuurde goed
  (alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp 
  uitmaken van het huurcontract), bij voorkeur met
  vermelding van de kadastrale gegevens.

DUUR
Je kan de duur van het studentenhuurcontract onderling 
bepalen. Het huurcontract eindigt automatisch van 
rechtswege en kan niet stilzwijgend worden verlengd. 

• Vroegtijdige beëindiging
Als verhuurder kun je een studentenhuurcontract niet 
vroegtijdig beëindigen, tenzij in onderlinge overeenstemming. 
In bepaalde hieronder vermelde omstandigheden kan je 
student het huurcontract wel vroegtijdig beëindigen: 

1. voor de inwerkingtreding 

2. beëindiging studies 

3. overlijden van de ouders/student

HUURPRIJS
Als verhuurder ben je vrij om de huurprijs te bepalen. Je 
mag de huurprijs jaarlijks indexeren. In de huurprijs zitten 
alle kosten en lasten omvat, met uitzondering van de 
verbruikskosten en telecommunicatie en in voorkomend 
geval de belasting op woningen zonder inschrijving 
in het bevolkingsregister, als u dat uitdrukkelijk in de 
huurovereenkomst bepaalt.

HUURLASTEN
Deze kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs en moet je 
afzonderlijk aanrekenen. Als kotbaas ben je verantwoordelijk 
om bewijsstukken te overhandigen als je student hiernaar 
vraagt. 

HUURWAARBORG
De huurwaarborg mag maximaal 2 maanden huur bedragen 
(excl. huurlasten). Als verhuurder mag je vragen aan je 
student dat de huurwaarborg ten vroegste 3 maanden voor 
de inwerkingtreding van het huurcontract beschikbaar wordt 
gesteld. 

De huurwaarborg mag gestort worden: 
• op een geblokkeerde rekening bij een financiële instelling  
  op naam van je student;  
• of op een door jou gekozen rekening of via een zakelijke       
  zekerheidstelling.  De rente moet je betalen aan je kotstudent.  

Na afloop van het huurcontract moet je de huurwaarborg 
binnen de 3 maanden terugbetalen. 
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PLAATSBESCHRIJVING
De plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van 
de staat van de woning bij aanvang van het huurcontract. 

Wanneer opmaken?
Het opmaken van een intredende plaatsbeschrijving 
is verplicht en gebeurt op het moment dat de woning 
onbewoond is of tijdens de eerste maand van bewoning.

Een uittredende plaatsbeschrijving opmaken is niet verplicht 
tenzij jij of je kotstudent daarom vraagt. 

Hoe opmaken?
De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in aanwezigheid van 
de verhuurder (of vertegenwoordiger) en je huurder. Je kan er 
ook voor kiezen om een deskundige aan te stellen waarbij je 
dan elk de helft van de kosten betaald. 

De plaatbeschrijving moet ondertekend en gedateerd worden 
door beide partijen.

Door het opmaken van een gedetailleerde en nauwkeurige 
beschrijving (een omschrijving als ‘beide partijen erkennen 
dat het kot in goede staat is, volstaat niet) moet de 
kotstudent de kamer teruggeven in dezelfde staat als bij de 
start van het huurcontract. 

Download een modelplaatsbeschrijving via   
www.stad.gent/kotbaas

Herstellingen
De student is verantwoordelijk voor kleine herstellingen. De 
lijst van kleine herstellingen voor studentenhuisvesting kan 
je terugvinden in de brochure ‘Vulgariserende Toelichting 
Studentenhuisvesting’ via www.woninghuur.vlaanderen.

Huishoudelijk reglement 
Met een huishoudelijk reglement leid je het leven in een 
studentenwoning in goede banen. Je wijst de studenten op 
enkele duidelijke afspraken, en laat hen die samen met hun 
contract ondertekenen. 

Hang het reglement ook op een zichtbare plaats in de 
woning. Want goede afspraken … maken het kotleven 
aangenaam. Download het standaard huishoudelijk 
reglement ook via www.stad.gent/kotbaas.
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5. STUDENTENKOTEN EN BELASTINGEN 

Belasting op woningen 
zonder inschrijving in het 
bevolkingsregister, vroeger 
gekend als de tweede verblijven.  
De Stad Gent heft een belasting op woningen zonder 
inschrijving. Het gaat om de woningen waar op 1 januari van 
het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister van de Stad Gent of waarvoor nog 
geen aanvraag tot inschrijving is ingediend. Studentenhuizen 
exclusief verhuurd aan studenten komen ook in aanmerking 
voor deze belasting. In het belastingreglement staat de 
definitie van een studentenhuis. 
Je moet ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar een 
aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van 
een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een 
belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, 
moet er zelf één vragen.

De belasting is voor het hele jaar verschuldigd en bedraagt 
1.200 euro per woning zonder inschrijving. 

Opgelet: in een studentenhuis wordt elke afzonderlijke 
kamer of studio beschouwd als woning of woonentiteit. 

STUDENTENHUIZEN MET 
CONFORMITEITSATTEST ZIJN VRIJGESTELD
Er bestaan vrijstellingen op de jaarlijkse belasting voor 
woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister, onder 
andere voor studentenhuizen. Sinds 2019 moet je aantonen 
dat je studentenhuis kwalitatief en brandveilig is met een 
conformiteitsattest. Dus enkel met een conformiteitsattest 
word je vrijgesteld voor je studentenhuis. 

VRAAG EEN CONFORMITEITSATTEST AAN
Hou er rekening mee dat de procedure voor het aanvragen 
van een conformiteitsattest een drietal maanden in beslag 
kan nemen. Het uitvoeren van eventuele werken om het kot 
conform te krijgen is niet inbegrepen in deze termijn. 
Wacht niet en vraag zo snel mogelijk een conformiteitsattest 
aan bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de 
Stad Gent. 

KLEINE GEZINSWONINGEN,   
APPARTEMENTEN EN STUDIO’S   
NIET GELEGEN IN EEN STUDENTENHUIS
En wat met kleine gezinswoningen, appartementen of 
studio’s niet gelegen in een studentenhuis die verhuurd 
worden aan studenten die er niet gedomicilieerd zijn?  
Dan bedraagt de belasting 300 euro als de totale vloer- 
oppervlakte van de woning kleiner is dan 80 m² én er een 
conformiteitsattest is én de woning verhuurd wordt aan 
studenten. Zonder conformiteitsattest is de belasting 1.200 euro. 
2020 is het laatste jaar dat dit verminderd tarief van toepassing 
is. Vanaf 2021 betaalt u ook daar het gewone tarief. 
Opgelet: slechts in uitzonderlijke gevallen mogen studenten 
in gezinswoningen wonen. Lees de regels hierover op pagina 8. 
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Woning zonder 
domicilie

C-attest?

Vergund 
studentenhuis?

Nee

Ja

Ja

Nee

Ter beschikking van 
een student?

Woning < 80m2?

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

0 euro

1.200 euro

1.200 euro

1.200 euro

1.200 euro

300 euroTer beschikking van 
een student?

ONROERENDE VOORHEFFING 
De onroerende voorheffing is een belasting op onroerende 
goederen in België. Het Vlaams Gewest int de basisheffing, 
de provincies en gemeenten innen de opcenten.

Het bedrag is een percentage van je geïndexeerde kadastraal 
inkomen. Wie moet de onroerende voorheffing betalen? 
Volgens de wet is dat ‘de houder van het zakelijk recht’. Dat 
komt meestal neer op de eigenaar, maar het kan ook de 
vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter zijn. 
Je mag de voorheffing niet doorrekenen aan je huurders als 
ze hun hoofdverblijfplaats in je woning hebben (zie ook de 
tabel hierboven).

Nee
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6. REGISTRATIE HUURCONTRACT EN PLAATSBESCHRIJVING

Als kotbaas moet je elk huurcontract samen met de plaatsbeschrijving laten registreren. 

Wanneer moet je registreren? 
Je moet zorgen voor de registratie van het huurcontract 
en de plaatsbeschrijving binnen twee maanden na 
ondertekening. Deze registratie is gratis. Opgelet: als je dat 
langer dan twee maanden uitstelt, betaal je een boete. 

Hoe registreer je? 
Je kiest zelf hoe je je huurcontract en plaatsbeschrijving 
registreert:

ALS PARTICULIER
BIJ VOORKEUR Elektronisch via MyRent Burger: je vind 
alle informatie over deze toepassing op www.myrent.be. 
Voor een snelle, gemakkelijke en efficiënte behandeling 
van je documenten raadt het registratiekantoor aan om je 
huurcontracten en plaatsbeschrijvingen elektronisch neer 
te leggen via deze toepassing. Indien je kiest voor online 
registratie volstaat een kopie van de huurcontract. 

Op papier: je bezorgt 1 exemplaar aan het registratiekantoor 
(mag een kopie zijn).

•  per post:  zodra het registratiekantoor je huurcontract 
en/of plaatsbeschrijving geregistreerd heeft, sturen zij 
je per post een elektronisch bewijs in 2 exemplaren op: 
1 exemplaar voor de verhuurder en 1 exemplaar voor de 
huurder. In dat document vind je je registratierelaas en 
een identificatiekenmerk voor het document.
Kantoor Rechtszekerheid Gent 2
Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent. 

 • Aan het loket: elke werkdag tussen 9 en 12 uur 
Infocenter FOD Financiën 
Gaston Crommenlaan 6 
9050 Ledeberg
     02 577 33 20 (telefonisch bereikbaar van 9 tot 12), 
     rzsj.kantoor.gent2@minfin.fed.be

 

ALS VASTGOEDMAKELAAR
Je vind meer informatie bij BIV (Beroepsinstituut voor 
vastgoedmakelaars): www.myrentpro.be, 
support@myrentpro.be.
Tip: zijn je contactgegevens anders dan in je contract? 
Geef dat dan duidelijk aan bij je registratie.

Meer informatie via : 
www.financien.belgium.be > particulieren > woning > huren - 
verhuren > registratie huurcontract
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7. HUURCONFLICTEN

Hebben jij en je huurder   
een huurgeschil?  
Probeer dit dan eerst onder elkaar op te lossen door 
er rustig over te praten. Lukt dat niet en heb je hierbij 
informatie of advies nodig? De medewerkers van Kotatgent 
staan klaar om je te adviseren of gericht door te verwijzen. 
Ook de vzw Verenigde Eigenaars geeft professioneel advies 
aan eigenaars. Je betaalt hiervoor 75 euro lidgeld per jaar, en 
je kunt rekenen op gespecialiseerde informatie. Bovendien 
ontvangt u 10 x per jaar het Eigenaarsmagazine. 

Meer informatie op www.ve-pr.be of 09 324 90 80.

Het Justitiehuis verstrekt gratis een eerste juridisch advies of 
maakt je wegwijs in gerechtelijke procedures.

Meer informatie op www.justitiehuizen.be of 09 269 62 20.

Biedt dit nog geen soelaas?  
Ga dan naar de vrederechter van de regio waarin je 
studentenwoning gelegen is. Een minnelijke schikking of 
verzoening is gratis, vrijwillig en hiervoor is geen advocaat 
nodig. Kom je helaas niet tot een verzoening? Dan is een 
procedure ten gronde mogelijk om het geschil op te lossen. 
Dit is niet gratis en een advocaat is wenselijk. 

Meer informatie op www.balie-gent.be of 09 234 56 20.

Bij samenlevingsproblemen in de zin van nachtlawaai, afval 
verkeerd blijven aanbieden, fietsen hinderlijk stallen ... 
kan je terecht bij:
Chantal Smits 
Studentenpreventiecoach
Dienst Preventie voor Veiligheid - Departement Samenleven 
en Welzijn 
Keizer Karelstraat 1
     09 266 82 18
     chantal.smits@stad.gent  
       www.stad.gent > zoek op studentenpreventiecoach
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8. MILIEUBEWUST OP KOT

Ook studenten zijn zich meer en meer bewust van het milieu. 
Ze kiezen vaker voor een energiezuinig kot: goed voor het 
klimaat én voor hun portemonnee. Hou daarmee rekening 
als je een studentenhuis bouwt of renoveert.
En zet in op water- en energiebesparende oplossingen. 
Kleine en goedkope ingrepen maken vaak al een wereld van 
verschil. Motiveer ook je studenten om zich in te zetten voor 
het milieu.

Meer info? 
Neem contact op met de Energiecentrale van de Stad Gent 
     09 266 52 00 
     energiecentrale@stad.gent

Afvalbeheer op kot 
De eigenaar-verhuurder van studentenhuisvesting is 
verantwoordelijk voor de correcte aanbieding (juiste tijdstip, 
juiste recipiënt, aan de gevel van het eigen pand, ...) van 
het afval. Tenzij uit het huishoudelijk reglement van het 
studentenhuis blijkt dat hieromtrent een regeling werd 
uitgewerkt, is de student die in dit reglement wordt belast 
met het aanbieden van het afval, verantwoordelijk.

De meeste koten liggen in de Z-zone (Zakken-zone) Gent. 
Daar zijn 2 ophaalsystemen:

1.  Voor minder dan 10 wooneenheden gebeurt 
    de vuilophaling net als bij particulieren. 

2.  Voor meer dan 10 wooneenheden vraag je via IVAGO
    verzamel-containers aan voor elk soort afval. 
    Meer info vind je op www.ivago.be.

Voor koten in de C-zone ( Container–zone) gebruik je 
rolcontainers voor restafval en GFT. Die hebben een 
elektronische chip die elke lediging registreert. Je betaalt 
een voorschot voor de vuilophaling en verwerking. Na elke 
ophaalbeurt gaat daar een bedrag van af.

Informeer internationale 
studenten extra
Verhuur je aan internationale studenten? Hou er dan 
rekening mee dat afval in de meeste landen anders wordt 
gesorteerd. Geef dus extra uitleg, en voorzie voldoende
info in verschillende talen. Of breng duidelijke afbeeldingen 
aan op de afvalbakken. Vraag stickers of affiches aan bij 
Ivago, en brochures in het Frans, het Engels, het Spaans, …

Ophaalkalender
Op www.ivago.be en de Recycle-app vind je een handige 
ophaalkalender. 
Eind december komt die ook aan per post in je 
studentenwoning. 
De kalender bundelt:

• de regels om het afval te sorteren en aan te bieden;

• de data waarop Ivago het vuilnis komt ophalen in de straat,   
  voor verzamelcontainers zijn er aparte ophaaldagen.

Vuilnis
Ivago komt vanaf 7 uur rond. Je mag je vuilnis de dag 
ervoor vanaf 19 uur buiten zetten. Zo vermijdt de Stad Gent 
vandalisme en ongedierte. 

In 46 straten rond de Overpoortstraat (zie www.ivago.be) 
begint de ophaling pas om 11 uur ’s middags en mag het 
vuilnis pas vanaf 7 uur ’s morgen buiten gezet worden. 
Is je studentenhuis daar gelegen? Dan krijgen je huurders er 
een brief over. Let wel: voor verzamelcontainers of containers 
met bedrijfsafval komt Ivago ook in deze buurt rond om 7 
uur.

Dit zijn de voornaamste aanbiedingsregels:

1.  Verzamel restafval in gele Ivago-vuilniszakken van 
30 of 60 liter. Je koopt die in supermarkten, buurtwinkels, 
de stadswinkel of bij Ivago. Gebruik ze ook in 
verzamelcontainers voor restafval.

2.  Gft sorteren is niet verplicht, maar je spaart er geld mee. 
Op de website van Ivago vind je alle info en kun je een 
container aanvragen.

8. MILIEUBEWUST OP KOT
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3.  PMD hoort thuis in de lichtblauwe Ivago-zakken. Net
als de zakken voor restafval vind je die in supermarkten, 
buurtwinkels, de stadswinkel of bij Ivago. PMD wordt elke 
twee weken opgehaald. 

4.  Bind papier en karton stevig samen met een touw, of 
verzamel ze in goed afgesloten kartonnen dozen. Papier 
en karton worden elke maand opgehaald. 

5.  Bied glas aan in een stevige bak met gesloten bodem en 
zijwanden. Dus niet in kartonnen dozen of 
appelsienkistjes. Je mag alleen doorzichtige glazen 
flessen, bokalen en flacons meegeven. Maak ze grondig 
schoon. Glas wordt maandelijks opgehaald, samen met 
papier en karton.

Meer weten over sorteren? 
Of over grof huisvuil en de recyclageparken van Gent? 
Ga naar www.ivago.be.

Waak over de regels
Zorg dat de studenten die bij je huren zich aan de regels 
houden. Want zetten ze hun afval op een verkeerde dag of te 
vroeg buiten? Of bieden ze het niet op de juiste manier aan? 
Dan krijgen ze een boete, én moeten ze betalen voor het 
opruimen. Dat loopt - alles samen - al snel op tot 250 euro.

Duurzame verbouwingen?  
Stad Gent steunt je!
De Stad Gent steunt je inspanningen om je 
studentenhuisvesting comfortabeler, energiezuiniger en 
milieuvriendelijker te maken.

Plan je zulke verbouwingen? 
Neem dan contact op met de Energiecentrale 
via 09 266 52 00 of energiecentrale@gent.be. 
Download de brochure Woonpremies in Gent 
via stad.gent/woonpremies. Daarin vind je alle mogelijke 
premies, tegemoetkomingen en fiscale voordelen die de 
Stad Gent en andere instanties je verlenen. Je ontdekt er 
bovendien waar en hoe je gratis advies kunt krijgen.
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9. BEWONERSLIJST VOOR IEDERS VEILIGHEID

Studenten beïnvloeden in grote mate de mobiliteit, het 
straatbeeld, de wooncultuur, het uitgaansleven en het 
culturele leven. Mede dankzij hen is Gent inderdaad 
‘een stad van kennis en cultuur’. 

Het samenleven tussen de inwoners van Gent en de 
studenten is natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Studenten 
hebben een eigen manier van leven die meestal niet de 
manier van leven is van de permanente bewoners en 
omgekeerd. Dit kan leiden tot studentikoze overlast
en klachten zoals: lawaaioverlast (vooral nachtlawaai), foutief 
aangeboden afval, hinderlijk gestalde fietsen, …

Zowel de studenten als de vaste inwoners van Gent hebben 
hun verantwoordelijkheid om het samenleven zo aangenaam 
mogelijk te houden, maar als koteigenaar kun je ook 
een belangrijke bijdrage leveren.

Jouw bijdrage
Als koteigenaar kun je een belangrijke bijdrage leveren om 
het samenleven van inwoners en studenten prettig te laten 
verlopen door:
•  gebruik te maken van een huishoudelijk reglement. 

Een standaard reglement kun je downloaden via de website 
kotatgent.be.

•  ervoor te zorgen dat studenten hun fiets ongehinderd en
 veilig kunnen stallen door een fietsenstalling te voorzien; 

•  de Ivago ophaalkalender uit te hangen en afspraken te 
maken wie verantwoordelijk is voor de aanbieding van het 
huisvuil (hoofdstuk 8); 

•  een plan van de studentenwoning in de inkomhal te
hangen (hoofdstuk 9); 

•  te zorgen voor een inbraakveilig studentenkot (hoofdstuk 11);

•  wanneer het sneeuwt afspraken te maken met de
studenten om de stoep sneeuwvrij te houden of zelf 
hiervoor in te staan. 

Omgaan met geluidshinder
Lawaaioverlast kan heel zwaar wegen, zowel voor 
buurtbewoners als voor medekotgenoten. Van 
storend gepraat, over muziekinstallaties tegen de 
gemeenschappelijke muur van de buren, tot net iets 
té gezellige kotfuiven en/of samenkomsten. Soms leidt 
geluidshinder tot burenruzies, en soms trekken studenten 
erdoor uit hun kot, zodat je leegstand en huurverlies riskeert.

TIPS VOOR STUDENTEN
Willen je studenten een kotfuif organiseren. Dan moeten ze 
ook nadenken over alle wettelijke bepalingen en beseffen 
dat ze als organisator verantwoordelijk zijn voor alles wat 
fout kan lopen. Zien ze het (te) groot en is het studentenhuis 
hiervoor niet geschikt? Laat ze dan de verschillende 
mogelijkheden bekijken via www.stad.gent/fuifzalen.

Toch een kotfuif? Hieronder vind je belangrijke tips die je de 
studenten kunt meegeven:

•  Geef vooraf en ruim op tijd een seintje aan de buren, 
dat kan al heel wat problemen voorkomen. 

•  Geef de buren het telefoonnummer van de 
verantwoordelijke van de fuif.

Afficheer je contactgegevens in je studentenhuisvesting. Zo ben je meteen bereikbaar bij noodgevallen. 
Hang ook een plan van de woning in de hal, nummer de kamers en duid aan wie waar woont.
Zo krijgen de hulpdiensten bij een evacuatie meteen een goed overzicht van de situatie, en red je misschien wel levens.

10. AFSPRAKEN OVER STUDENTENOVERLAST
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Ook als de buren verwittigd zijn, mag er geen hinder en 
geluidsoverlast ontstaan. ‘Ze waren toch verwittigd’ is voor 
de studenten geen argument om alle registers open te 
trekken. In sommige buurten zou dat namelijk betekenen dat 
er elke avond of week wel ergens een feest is dat overlast 
geeft. Geef daarom je studenten de volgende richtlijnen mee: 

•  Nodig een beperkt aantal gasten uit en houd je daaraan. 

•  Gebruik geen elektronisch versterkte muziek en hou het 
volume laag. 

•  Hou ramen en deuren gesloten, zodat het geluid in 
dezelfde ruimte blijft. 

•  Begin op tijd te feesten en eindig op tijd.

•  Denk aan brandveiligheid! 

•  Hou het stil bij het buiten gaan. Blijf niet op straat 
napraten, maar vertrek meteen.

STUDENTENPREVENTIECOACH
Het is belangrijk dat het samenleven van de studenten en de 
vaste inwoners van Gent harmonieus verloopt. Daarom kan 
je bij samenlevingsproblemen de studentenpreventiecoach 
aanspreken.

Zij bemiddelt waar nodig. Zij werkt ook samen met de 
studentenambtenaar aan tal van projecten en ludieke acties 
om de verstandhouding tussen de stad, de Gentenaars en de 
studenten positief te beïnvloeden.
Daarnaast organiseert zij, samen met andere diensten, acties 
en campagnes voor studenten, zowel om slachtofferschap 
van criminele feiten te voorkomen, als om je te informeren 
over verschillende gezondheidsrisico’s.

Kotfeestjes? Denk ook aan 
de veiligheid
Studenten die een kotfeestje willen organiseren, moeten 
rekening houden met de buren. Maar wijs je huurders er ook 
op dat ze voorzichtig moeten zijn:

•  Sfeerverlichting kan het elektriciteitsnet overbelasten. 
Plaats die dus vakkundig.

•  Kaarsen zijn uit den boze door het te grote brandrisico.

•  Te veel volk op kot kan een evacuatie moeilijk of bijna
onmogelijk maken.

•  Maak hierover duidelijke afspraken. 

Hoe help je diefstal vermijden als kotbaas? 

1.  Verlaag het inbraakrisico door plaatsing van een 
inbraakveilig slot dat voorzien is van een correct 
geplaatste veiligheidsrozet. Voor informatie en advies over 
kwaliteitsvolle cilinders, veiligheidsrozetten, slotkasten, 
beslagen … kan je vrijblijvend en gratis terecht bij het 
Bureau Politionele Misdrijfpreventie van de Politiezone 
Gent. Op aanvraag kan de diefstalpreventieadviseur je 
zelfs ter plaatse een beveiligingsadvies geven. Je kunt de 
diefstalpreventieadviseurs bereiken op 09 266 65 90 of via 
preventie.Gent@police.belgium.eu

2.  Plak een Kot op Slot-sticker aan de binnenkant van de
voordeur en kamerdeuren. En herinner de studenten er zo 
aan dat ze die altijd op slot doen als ze weggaan, ook al is 
het maar voor even.

Vraag stickers aan bij preventie@stad.gent met vermelding 
van alle contactgegevens.

11. BEVEILIGING TEGEN INBRAAK

Vroeger was het de kotmadam die erop toezag dat er geen vreemden in huis kwamen. Nu stelt haast niemand zich er nog 
vragen bij. Een gevaarlijke evolutie, want op koten liggen vaak waardevolle spullen (laptop, boxen, smartphone …).
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NUTTIGE ADRESSEN

KOTATGENT 
Dienst Wonen – Stad Gent 
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 
     09 266 76 40 
     kot@gent.be
     www.stad.gent/kotbaas 
     www.stad.gent/woonwijzers

STUDENTENPREVENTIECOACH
STAD GENT
Helpt bij het harmonieus samenleven 
tussen studenten en inwoners in Gent.
Chantal Smits
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
     09 266 82 18
     studentenpreventie@stad.gent
     stad.gent via zoekfunctie studentenpreventiecoach

VERENIGDE EIGENAARS
AFDELING GENT 
Koningin Elisabethlaan 5, 9000 Gent
     09 324 90 80
     gent@ve-pr.be
     www.ve-pr.be

WOONKWALITEITSBEWAKING
Dienst Toezicht Wonen, 
Bouwen en Milieu – Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 
     09 266 79 53 
     toezicht@stad.gent
Openingsuren: enkel na afspraak

BRANDVEILIGHEID EN –PREVENTIE
Brandweerzone Centrum
Roggestraat 70, 9000 Gent 
     09 268 88 99
Openingsuren: van maandag tot donderdag van 8 tot 
12 uur en 13 tot 17 uur. En op vrijdag van 8 tot 12 uur 
en 13 tot 16 uur.
Adviezen en bespreking dossiers enkel na afspraak
     preventie@bwzc.be
     www.brandweerzonecentrum.be/preventie

STEDENBOUW
Balie Bouwen – Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
     09 266 79 50
     bouwen@stad.gent 

FISCALITEIT - LOKALE BELASTINGEN
Dienst Belastingen – Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 
     09 266 74 80
     stadsbelastingen@stad.gent

RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN MILIEU
Dienst Milieu en Klimaat – Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
     09 268 23 00
     milieuenklimaat@stad.gent

MILIEUADVIESWINKEL
Koningin Maria-Hendrikaplein 5-0201, 9000 Gent
     09 242 87 54
     vraag@milieuadvieswinkel.be

AFVAL
Ivago
Proeftuinstraat 43, 9000 Gent 
     09 240 81 11
     info@ivago.be
     www.ivago.be
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UNIVERSITEIT GENT
Directie Studentenvoorzieningen
Afdeling Huisvesting
Stalhof 6, 9000 Gent
     09 264 71 00
     huisvesting@Ugent.be
     ugent.be/huisvesting
 
HOGESCHOOL GENT
Directie Studentenvoorzieningen
Afdeling Huisvesting
Overwale 42, 9000 Gent
     09 243 37 38
     huisvesting@hogent.be
     hogent.be/huisvesting
 
ARTEVELDEHOGESCHOOL
Dienst Studentenvoorzieningen
Hoogpoort 15, 9000 Gent
     09 234 92 16
     elena.beellaert@arteveldehogeschool.be
     arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen
 
ODISEE TECHNOLOGIECAMPUS GENT
& KU LEUVEN TECHNOLOGIECAMPUS GENT
Studentenvoorzieningen STUVO+
Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent
     09 265 86 10
     bie.vandecasteele@stuvoplus.be
     stuvoplus.be 

LUCA SCHOOL OF ARTS 
& KU LEUVEN FACULTEIT ARCHITECTUUR
Campus Sint-Lucas Gent
Studentenvoorzieningen STUVO
Hoogstraat 41
9000 Gent
     02 447 14 44
      stuvo.gent@luca-arts.be
      luca-arts.be/studentenvoorzieningen

STAD GENT
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
     09 266 76 40
     kot@gent.be 
    

DEZE BROCHURE IS EEN REALISATIE VAN:

mailto:huisvesting%40ugent.be?subject=
http://ugent.be/huisvesting
mailto:huisvesting%40hogent.be?subject=
http://hogent.be/huisvesting
mailto:elena.beellaert%40arteveldehogeschool.be?subject=
http://arteveldehogeschool.be
mailto:bie.vandecasteele%40stuvoplus.be?subject=
http://stuvoplus.be
mailto:stuvo.gent%40luca-arts.be?subject=
http://luca-arts.be/studentenvoorzieningen
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KOTATGENT
Stad Gent - Dienst Wonen
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
     09 266 76 40
     kot@gent.be
     www.stad.gent/kotbaas 

NOG VRAGEN?

mailto:kot%40gent.be?subject=

