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27 Retributiereglement conformiteitsattest 
 Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  

 
Gelet op de gevoerde bespreking in de gemeenteraad waarbij een passende 
toelichting wordt verstrekt door burgemeester Luc Aerts. Hij stelt dat de 
tarieven in orde zijn, maar dat ingevolge het decreet over 
woonkwaliteitsbewaking d.d. 29 maart 2013 de bevoegdheid bij de 
burgemeester ligt in plaats van bij het college. Bijgevolg moeten artikel 4 en 8 
aangepast worden. 
 
Gelet op de tussenkomst van raadslid P. Van Assche 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT : 29 stemmen voor 
 
Art.1: Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een 
gemeentelijke retributie gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur 
van conformiteitsattesten voor woningen.  
 
Art. 2: §1 .De aanvraag voor de afgifte van een conformiteitsattest wordt bij 
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ingediend. Ze bevat de volgende 
gegevens : 
1° identificatiegegevens van de verhuurder; 
2° identificatiegegevens van de eigenaar en de houder(s) van het zakelijk 
recht; 
3° identificatiegegevens van de woning; 
4° in voorkomend geval, identificatiegegevens van het gebouw waarvan de 
woning deel uitmaakt; 
5° vermelding van het maximaal aantal bewoners. 
 
§.2 De verhuurder voegt bij de aanvraag tevens een afschrift van het 
eventuele brandweerattest en attesten van erkende keuringsdiensten voor de 
elektrische installaties en de gasinstallaties waarover hij beschikt. 
 
§ 3. Een ontvangstbewijs met vermelding van de aanvraagdatum wordt aan 
de aanvrager van het conformiteitsattest overgemaakt van zodra het 
aanvraagdossier volledig is. Als aanvraagdatum voor het attest geldt de 
datum waarop het dossier volledig is. 



 
 
 
 
 
§ 4.De verhuurder maakt bovendien een schema van de indeling van de 
woning, waarbij hij de functies van elk lokaal aanduidt. Dat schema wordt bij 
de aanvraag gevoegd of wordt uiterlijk bij de aanvang van het 
conformiteitsonderzoek overhandigd aan de bevoegde onderzoeker. 
 
Art. 3: De retributie is vastgesteld als volgt:  
Voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning : € 62,50.  
Voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning : € 12,50 per kamer, met 
een minimum van € 62,50 en een maximum van € 1 250,00;  
 
Art. 4: Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de termijn van 60 
dagen volgend op de aanvraag, dan wordt aan de verhuurder een 
conformiteitsattest met de vermelding « impliciete inwilliging » afgeleverd, op 
voorwaarde dat de verhuurder het ontvangstbewijs bedoeld in artikel 19, § 1, 
derde lid, voorlegt. 
 
Art. 5: De retributie is verschuldigd door de aanvrager.  
 
Art. 6: De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na ontvangst 
van het stuk door overschrijving op het rekeningnummer van het 
gemeentebestuur.  
 
Art. 7: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk 
ingevorderd worden.  
 
Art. 8: Het woonloket van de gemeente Brecht is gemachtigd tot opmaak van 
technische verslagen en adviezen in het kader van de conformiteit. De 
conformiteitsattesten dienen bekrachtigd te worden door de burgemeester. 
 
Art.9: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de administratie 
Binnenlands Bestuur Antwerpen, dienst Toezicht. 
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