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Reglement 

 

Reglement tot bepaling van de geldigheidsduur van 

conformiteitsattesten afgeleverd in uitvoering van de 

Vlaamse wooncode 

Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2016 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 25 november 2019 

 

Artikel 1 

Dit reglement regelt de geldigheidsduur van conformiteitsattesten in uitvoering van de Vlaamse 

Wooncode (in het bijzonder artikel 7 t.e.m. 14), die voor woningen op het grondgebied van de 

gemeente Maldegem worden afgeleverd. 

 

Artikel 2 

Voor de toepassing van het reglement worden de hierna gebruikte begrippen gebruikt: 

• Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, met 

latere wijzigingen. 

• Kwaliteitsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de 

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, met latere wijzigingen. 

• Woning: zoals omschreven in artikel 2, § 1, 31° van de Vlaamse Wooncode. 

• Kamer: zoals omschreven in artikel 2, §1, 10°bis van de Vlaamse Wooncode. 

• Conformiteitsattest: zoals bedoeld in artikel 7 van de Vlaamse Wooncode. 

 

Artikel 3 

De geldigheidsduur van het attest is afhankelijk van de resterende gebreken zoals vastgesteld in 

het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek:  

1) Indien een woning/kamer 8 strafpunten of minder scoort en geen 3 of meer strafpunten 

scoort voor gebreken met betrekking tot opstijgend vocht, doorslaand vocht en/of 

insijpelend vocht, is het conformiteitsattest 10 jaar geldig. 

2) Indien een woning/kamer 9 tot en met 14 strafpunten scoort en geen 3 of meer 

strafpunten scoort voor gebreken met betrekking tot opstijgend vocht, doorslaand vocht 

en/of insijpelend vocht, is het conformiteitsattest 5 jaar geldig. 

3) Indien een woning/kamer minder dan 15 strafpunten scoort en ten minste 3 strafpunten 

scoort voor gebreken met betrekking tot opstijgend vocht, doorslaand vocht en/of 

insijpelend vocht, is het conformiteitsattest 3 jaar geldig.  

De geldigheidsduur gaat in vanaf de afgiftedatum van het conformiteitsattest. 
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Artikel 4 

Het conformiteitsattest vervalt van rechtswege in de gevallen benoemd in artikel 10 van de 

Vlaamse Wooncode. 

 
 

 


