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Intrekking besluit GEM 28 januari 2016 Huishoudelijk reglement conformiteitsattest

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaamse Wooncode);
Gelet op het besluit van 12 juli 2013 van de Vlaamse regering betreffende de lcwaliteits- en veiligheidsnormen
voor woningen (kwaliteitsbesluit);
Gelet op het reglement voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen,
goedgekeurd door de gemeenteraad van Genk op 28 februari 2013;
Gelet op het overleg van 28 oktober 2015 van het beheerscomité van de interlokale vereniging 'Lokaal
Woonbeleid GAOZ', om een retributiereglement en een huishoudelijk reglement in te voeren betreffende de
afgifte van conformiteitsattesten;
Gelet op het huishoudelijk reglement voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en
kamerwoningen van de gemeente Zutendaal, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2016;
Gelet op het retributiereglement van de gemeente Zutendaal voor de aflevering van een conformiteitsattest,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2016;
Gelet op de brief van het agentschap Wonen Vlaanderen, waarin een bevoegdheidsoverschrij ding wordt
aangehaald met betrekking tot het huishoudelijk reglement voor het afleveren van conformiteitsattesten. Er zijn
decretaal gezien maar drie afwijkingsgronden die een lokaal bestuur zelf kan bepalen: de geldigheidsduur van
een conformiteitsattest, het verplichtend karakter en het betalend maken van de afgifte. Deze afwijkingsgronden
worden bepaald in artikel 6 van de Vlaamse Wooncode. Het betalend maken van de afgifte van een
conformiteitsattest wordt bepaald door artikel 9 van het kwaliteitsbesluit;
Gelet op het overleg met het agentschap Wonen Vlaanderen van 30 maart 2016, waar deze
bevoegdheidsoverschrij ding werd besproken en bekeken welke stappen de GAOZ-gemeenten moeten nemen om
zich in regel te stellen;
Overwegende de argumentatie van de interlokale vereniging 'Lokaal Woonbeleid GAOZ', om het
huishoudelijke reglement te laten intrekken door de gemeenteraad. Deze argumentatie werd verstuurd naar de
leden van de interlokale vereniging 'Lokaal Woonbeleid GAOZ' op woensdag 13 april. Alle gemeenten gingen
akkoord om het huishoudelijk reglement in te trekken;
Overwegende dat deze beslissing door de gemeenteraden van de GAOZ-gemeenten dient bekrachtigd te worden;

Na bespreking, met eenparigheid van stemmen;
BESLUIT:
ART.1. Het huishoudelijk reglement voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en
kamerwoningen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2016 wordt ingetrokken door de
gemeenteraad.
ART.2. Afschrift van het besluit wordt overgemaakt aan:
• GAOZ lokaal woonbeleid, de heer Tim Vanbrabant, Stadsplein 1, 3600 Genk
• Wonen Vlaanderen, Kon. Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel
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