Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van
conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen,
kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de
huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de
wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt
van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van
een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of
overbewoning

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.6, § 1, tweede lid;
- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 3.7, § 1, tweede lid, artikel
3.10, tweede lid, artikel 3.16, derde lid en artikel 3.34, derde lid.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN en BEGROTING, WONEN EN ONROEREND
ERFGOED BESLUIT:

Artikel 1. Het conformiteitsattest vermeld in artikel 3.7, § 1, tweede lid van het
Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt opgesteld aan de hand van de
modellen van conformiteitsattesten die bij dit besluit zijn gevoegd als :
1° bijlage 1 voor zelfstandige woningen;
2° bijlage 2 voor kamerwoningen;
3° bijlage 3 voor kamerwoningen, bestemd voor de huisvesting van
seizoenarbeiders.
Art. 2. De burgemeester brengt het agentschap Wonen-Vlaanderen op de hoogte
van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen een besluit tot ongeschikt-,
onbewoonbaar- of overbewoondverklaring, door:
1° de registratie en het opladen van het conformiteitsattest of het besluit in het
Vlaams Loket Woningkwaliteit, afgekort VLOK, als vermeld in artikel 1.2, eerste lid,
144° van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 als het lokaal bestuur het
implementatietraject voor het gebruik van VLOK doorlopen heeft;
2° het aanleveren van een digitale kopie van het ondertekende conformiteitsattest
of besluit langs een beveiligde elektronische weg.
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Brussel,

07/12/20

.
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