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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 24 november 2020

STADSONTWIKKELING

15 2020_GR_00306 Gemeentelijk reglement inzake beperking geldigheidsduur 
conformiteitsattest - Aanpassing aan optimalisatiedecreet 
woningkwaliteit - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; mevrouw Anke Matthys; de heer Marc Snoeck; mevrouw 
Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer 
Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer 
Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk 
Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de 
heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; de heer Arno Pirolo; de heer 
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen 
Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves 
Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen 
directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet 
aan bepaalde normen, zoals momenteel opgenomen in artikel 5 van de Vlaamse wooncode. Het 
conformiteitsattest is een document dat officieel verklaart dat de huurwoning voldoet aan de minimale 
Vlaamse kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Dit attest is 
standaard 10 jaar geldig en kan worden aangevraagd door eigenaar-verhuurders bij de gemeente.

De technisch adviseur van het IGS Woonbeleid Zennevallei is bevoegd voor het uitvoeren van 
conformiteitsonderzoeken op het grondgebied van de stad Halle. Tijdens het conformiteitsonderzoek 
worden de gebreken vastgesteld aan de hand van een technisch verslag, waarvan de vorm wettelijk is 
vastgelegd. Tot dusver dienden de vastgestelde gebreken met een specifiek aantal strafpunten 
gequoteerd te worden. Vanaf 15 strafpunten is de woning ongeschikt om te verhuren en kan er geen 
conformiteitsattest worden afgeleverd.

Middels het gemeentelijk reglement, van toepassing sinds 30 april 2019, wordt de geldigheidsduur van 
conformiteitsattesten beperkt afhankelijk van het aantal strafpunten op het technisch verslag, het al 
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dan niet aanwezig zijn van vochtproblematieken en het al dan niet aanwezig zijn van dakisolatie of 
dubbel glas.

Vanaf 1 januari 2021 treedt het nieuwe woningkwaliteitsdecreet in voege en maakt de weging met 
strafpunten plaats voor een indeling van gebreken in drie categorieën:

 Categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken.

 Categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief 
beïnvloeden maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. De woning is 
ongeschikt.

 Categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of 
die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. De 
woning is ongeschikt en onbewoonbaar.

Bovendien wordt vanaf 1 januari 2021 de Vlaamse wooncode, waarin de Vlaamse 
woningkwaliteitsnormen momenteel zijn opgenomen, omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen. Deze 
Vlaamse Codex Wonen zal alle regelgeving rond woonbeleid bundelen. Er is een nieuwe structuur met 
een nieuwe nummering van de bestaande artikels.

Het reglement dient aangepast te worden aan deze gewijzigde wetgeving.  Aan de raad wordt 
gevraagd om het nieuwe reglement goed te keuren en in voege te laten treden vanaf 1 januari 2021.

Advies en motivering
Het werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium is één van de drie beleidsprioriteiten van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Woonbeleid Zennevallei. Eén van de uitgewerkte 
acties hierbij is de opmaak van een gemeentelijk reglement inzake de beperking van de 
geldigheidsduur van conformiteitsattesten. Ook voor de periode 2020-2025 werd de toepassing, 
evaluatie en eventuele aanpasing van het reglement vooropgesteld in het subsidiedossier van 
Woonbeleid Zennevallei.

Het reglement sluit aan bij de andere initiatieven rond woningkwaliteit zoals het reglement inzake de 
verplichting van een conformiteitsattest, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 oktober 
2020 en vanaf 1 januar 2021 gefaseerd zal ingevoerd worden op basis van het bouwjaar van 
huurwoningen. Hoewel bepaalde gebreken onvoldoende aanleiding geven voor een ongeschiktheids- 
of onbewoonbaarheidsverklaring, kunnen ze binnen een bepaalde termijn wel voor problemen zorgen 
en leiden tot een ongeschikte woning. In deze gevallen is het niet opportuun om meteen een 
conformiteitsattest af te leveren dat 10 jaar geldig is. Er wordt aldus geadviseerd om het reglement 
inzake de beperking van geldigheidsduur van conformiteitsattesten verder te zetten en aan te passen 
aan de nieuwe wetgeving die van kracht gaat vanaf 1 januari 2021. 

In het aangepaste reglement, opgenomen in bijlage, wordt er verwezen naar de nieuwe 
artikelnummering van de Vlaamse Codex Wonen en wordt de geldigheidsduur van 
conformiteitsattesten beperkt op basis van het aantal gebreken van CAT I. Gezien de regelgeving 
vanuit Vlaanderen, waarbij een gebrek aan dubbel glas vanaf 1/1/2023 kan leiden tot een 
ongeschiktheidsverklaring, wordt er als bijkomende modaliteit opgenomen dat het conformiteitsattest 
maximaal geldig is tot 1/1/2023 wanneer de woning hieraan niet voldoet. De bijkomende modaliteit 
rond dakisolatie, dat opgenomen werd in het oorspronkelijk reglement, is niet langer noodzakelijk. 
Een gebrek hieraan leidt namelijk reeds sinds 1/1/2020 tot een ongeschiktheid.

Het reglement werd besproken op de zitting van het lokaal woonoverleg van 9 november 2020. De 
aanpassing van het reglement werd positief geadviseerd. 

Juridische gronden
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Optimalisatiedecreet woningkwaliteit van 20 maart 2019.

Vlaamse Codex Wonen 2021.

Subsidiedossier IGS Woonbeleid Zennevallei 2020-2025.

Beslissing college van burgemeester en schepenen van 6 november 2020.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
Subsidiedossier IGS Woonbeleid Zennevallei

Advies
Lokaal Woonoverleg dd. 9 november 2020
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van het gemeentelijk reglement inzake de afgifte 
en het beperken van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten.

Bijlagen
1. Gemeentelijk reglement geldigheidsduur conformiteitsattest_Halle.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01467 - Gemeentelijk reglement inzake beperking geldigheidsduur conformiteitsattest - 

Aanpassing aan optimalisatiedecreet woningkwaliteit - Goedkeuring
 2019_GR_00141 - IGS Woonbeleid Zennevallei - Reglement inzake de beperking van de 

geldigheidsduur van conformiteitsattesten - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


