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De woningkwaliteitsnormen
Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Elke woning in 

Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen 

op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Verder 

moet de woning ook, zowel qua oppervlakte als plafondhoogte, ruim 

genoeg zijn. De woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse 

Codex Wonen van 2021. Alle info rond woningkwaliteit vind je via 

wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.

Hoe staat het met de kwaliteit van jouw woning?
Gebruik de woningkwaliteitswijzer (woningpas.vlaanderen.be/

web/woningkwaliteit) of de checklist (gemeentelijke website) om 

na te gaan hoe het staat met de kwaliteit van jouw woning en hoe je 

die nog verder kunt verbeteren.

Rookmelders verplicht
Alle Vlaamse woningen moeten voorzien zijn van voldoende

rookmelders. Elke verdieping moet minstens één rookmelder 

hebben. Voor een woning zonder rookmelders kan geen 

conformiteitsattest afgeleverd worden, gezien dit telt als 1 gebrek in 

categorie II in het technisch verslag.

Vaak voorkomende gebreken

Elektrische installatie
• Geen verliesstroom-/differentieelschakelaar

• Gevaar op elektrocutie

• Zekeringskast niet afgesloten

Verwarmingstoestellen op gas/stookolie
• Onvoldoende ventilatie naar buiten (CO-gevaar)

• Rookgasafvoer met flexibele buis (CO-gevaar)

Vocht en verluchting
• Vochtproblemen (vocht, condensatie, schimmelvorming)

• Onvoldoende verluchtingsmogelijkheden

Natuurlijke verlichting
Onvoldoende natuurlijke verlichting

Rookmelder 
Geen rookmelders aanwezig

Dakisolatie
Voldoet niet aan de geldende dakisolatienorm 

www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/dakisolatie-verplicht

Dubbele beglazing
Voldoet niet aan de geldende dubbelglasnorm

www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/dubbele-beglazing-

elke-woning

Wooninfopunt
In het wooninfopunt kan je bij de woonconsulent terecht voor alle 

vragen of problemen rond wonen. 

tel. 1770 of 053 64 55 17 \ wonen@liedekerke.be

Gemeente liedekerke \ opperstraat 31 \ 1770 liedekerke \

Premies 
Voldoet jouw woning niet aan de woningkwaliteitsnormen en doe je 

aanpassingen? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een premie!

www.liedekerke.be/menu/wonen/alle-premies-en-toelagen

verplicht
conformiteitsattest 

huurwoningen

‘wonen doe je niet op Goed Geluk’ - aGentschap wonen-Vlaanderen



Procedure confirmiteitsattest

Vragen? 
wonen@liedekerke.be

HET CONFORMITEITSATTEST HEEFT ALS DOEL DE KWALITEIT VAN DE 

WONINGEN OP DE VERHUURMARKT OP TE  VOLGEN EN TE VERBETEREN.

Het conformiteitsattest (CA)
Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente af-

levert en dat aantoont dat jouw woning aan de woningkwaliteitsnormen 

voldoet. Zo kan de verhuurder bewijzen aan de huurder dat zijn woning 

geschikt is voor bewoning.

Het conformiteitsonderzoek
Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is 

een onderzoek van de woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse 

beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van de woning aan de 

hand van een technisch verslag.

Het technisch verslag
Het technisch verslag is een controlelijst waarop de woningcontroleur 

de gebreken in de woning aanduidt. Dit verslag bevat een lijst van 

gebreken die zijn ingedeeld in drie categorieën.

Categorie III
• Ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of 

veiligheids- en gezondheidsrisico’s

• 1 gebrek categorie III = de woning is ongeschikt en onbewoonbaar 

(verhuren is strafbaar!)

Categorie I
• Lichte gebreken

• 6 gebreken (of minder) 

categorie I = de woning is 

conform
• 7 gebreken categorie I = 

1 gebrek van categorie II

Categorie II
• Ernstige gebreken, zonder 

direct gevaar voor de 

veiligheid of gezondheid

• 1 gebrek categorie II = 

de woning is ongeschikt 

(verhuren is strafbaar!)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

01 02 03 04TIP

AANVRAGEN
CONFORMITEITSATTEST

CONTROLEER JE WONING
MET DE CHECKLIST OF

WONINGKWALITEITSWIJZER

PLANNEN
CONFORMITEITSONDERZOEK

UITVOEREN
CONFORMITEITSONDERZOEK

BESLISSING

60 DAGEN

01 - AANVRAGEN CONFORMITEITSATTEST
a. Online aanvraagformulier invullen (gemeentelijke website)

b. Aanvraagformulier aangetekend versturen

c. Aanvraagformulier persoonlijk afgeven (na afspraak)

Na de aanvraag ontvang je een bevestiging en factuur.

02 - PLANNEN CONFORMITEITSONDERZOEK
De woningcontroleur neemt contact op om een afspraak in te plannen. 

Je ontvangt een bevestiging van de afspraak. Breng je huurder op de 

hoogte van de afspraak.

03 - UITVOEREN CONFORMITEITSONDERZOEK
De woningcontroleur controleert de woning met het technisch verslag. 

Alle lokalen (ook de gemeenschappelijke) moeten toegankelijk zijn.

De woningcontroleur bezorgt het technisch verslag aan de gemeente.

04 - BESLISSING
Op basis van het technisch verslag volgt een beslissing.

a. Gunstige beslissing: de woning is conform

               Je ontvangt het burgemeesterbesluit, conformiteitsattest en

                technisch verslag. Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig. 

b. Ongustige beslissing: de woning is niet conform

               Je ontvangt het burgemeesterbesluit en technisch verslag. In 

                het burgemeesterbesluit vind je meer info over de gevolgen van

                dit besluit. In het technisch verslag kan je nakijken welke 

                gebreken er zijn. Na het oplossen van de gebreken kan 

                je een nieuwe aanvraag indienen.

Ben ik verplicht het conformiteitsattest (CA) aan te vragen?
De verplichting geldt voor bestaande huurovereenkomsten en nieuwe verhuringen.

Ik heb een bestaande huurovereenkomst
Jaar verplichting op basis van bouwjaar (zie onderstaande tabel). Aanvraag voor 1 oktober van jaar voor de verplichting.

Ik ga mijn woning (opnieuw) verhuren
Vanaf 1 januari 2022 moet er een conformiteitsattest aanwezig zijn bij elke nieuwe verhuring.

Bouwjaar van de woning 1930 & vroeger 1931 tot 1950 1951 tot 1970 1971 tot 1985 1986 tot 2000 2001 tot 2012

In het bezit zijn van CA op 1 januari 2022 1 januari 2023 1 januari 2024 1 januari 2025 1 januari 2026 1 januari 2027

deze procedure is louter indicatief en dient enkel als hulpmiddel Voor de aanVraaG Van het conformiteitsattest.

reGlement en info Via www.liedekerke.be/menu/wonen/huisVestinG/conformiteitsattest


