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GR/2020/098 | Belastinq op het niet beschikken van een verplicht conformiteitsattest. lnvoerinq
reqlement.

Bevoeqdheid orqaan

arl.2 en 40-41 van het decreet lokaal bestuur;

Juridische qrond

Art. 170 $ 4 van de Grondwet;

Decreet van 15 juli í 997 houdende de Vlaamse Wooncode;

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur en latere wijzigingen;

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteit- en veilígheidsnormen voor
woningen;

MB van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en
kamenruoningen;

Omzendbrief KB/ABB 201814 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de
bekendmakingsplicht;

Omzendbrief KB/ABB 201912 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;

De financiële toestand van de gemeente;

Feiten, context en arqumentatie

Motiverinq

De invoering van het reglement is noodzakelijk omwille van volgende redenen:

. de stad wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren;

. de stad wil de basisveiligheid en minimumkwaliteit van alle huunivoningen garanderen;

. de stad streeft naar een verplicht conÍormiteitsattest voor elke huunvoning;

Het conformiteitsattest heeft zowel voordelen voor de verhuurder als voor de huurder, namelijk:



. de verhuurder is zeker dat de huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin van de
verhuur. Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat de woning
op dat moment conform was.

. de woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode;

. de woning vertoont geen veiligheid- of gezondheidsrisico's;

. de conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die hiervan een
officieel docu ment aflevert;

r het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen (de bezettingsnorm) die in de woning
mogen wonen;

. het conformiteitsattest biedt voor de huurder een zekerheid dat de woning voldoet aan de
kwaliteitseisen.

De controleambtenaren, bevoegd om vaststellingen en daden van onderzoek en controle te stellen in
verband met de toepassing van het belastingreglement, zijn aangesteld door het college van
burgemeester en schepenen.

Stemminq

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

De gemeenteraad stelt het reglement "Belasting op het niet beschikken van een verplicht
co nform iteitsattest" vast.

ARTIKEL 1

Vanaf 1 januari 2021 en eindigend op 3'1 december 2025 wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op
huurwoningen en/of kamenvoningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest,
overeenkomstig het reglement verpl icht conformiteitsattest.

De belasting is voor het eerst verschuldigd door de eigenaar-verhuurder na het verstrijken van de
termijn van twaalf maanden vanaf de datum van verplichtte registratie.

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle huurwoningen vanaf 2021 en gefaseerd op basis
van de leeftijd van de huurwoning:

woningen met bouwjaar:

. . vóór1950: registrerenvanaf l januari 2021 en uiterlijkvóór31 december2021;

r tussen 1950 en '1970: registreren vanaf 1 januari 2022 en uiterlijk vóór 31 december 2022,

. tussen 1970 en 1990: registreren vanaf 1 januari 2023 en uiterlijk vóór 31 december 2023;

. vanaf 1990: registreren vanaÍ 1 januari 2024 en uiterlijk vóór 31 december 2024.

Een huurwoning en/of kamerwoning wordt geschrapt van het register zodra dit beschikt over een geldig
conformiteitsattest.

ARTIKEL 2

administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve eenheid die
door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van het register.

woninq: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van
een gezin of alleenstaande;

a

a



conformiteitsattest: een document uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huuruuoning
op dat moment voldoet aan de minimale veiligheid-, gezondheid- of kwaliteitsnormen, opgelegd
door de Vlaamse Wooncode;

kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en
waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel
uitmaakt;

ARTIKEL 3

De belasting is verschuldigd door de eigenaar-verhuurder van de huurwoning die niet beschikt over een
geldig conformiteitsattest zoals vermeld in het reglement verplicht conformiteitsattest.

ARTIKEL 4

De initiële belasting wordt vastgesteld op 500,00 euro per huurwoning en/of kamenvoning, vermeerderd
met 100,00 euro per kamer.

Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule:

het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes
van 12 maanden dat de huuruvoning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest.

X mag niet meer bedragen dan 5.

ARTIKEL 5

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 6

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet

ARTIKEL 7

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het
college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondedekend
en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf
de kennisgeving van de aanslag.

ARTIKEL 8

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 286,287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.

ARTIKEL 9

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.
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