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Het verplicht conformiteitsattest: Veel voorkomende vragen 
 

 Wanneer is er sprake van een verlenging van een huurovereenkomst en 
wat bij stilzwijgende verlengingen? 

 
- Kortdurende huurovereenkomsten (maximaal 3 jaar) 

o Schriftelijke verlenging waarbij de gecumuleerde looptijd van de 
huurovereenkomst niet meer mag bedragen dan 3 jaar, 

o Als de huur niet tijdig wordt opgezegd, dan blijft de 
oorspronkelijke huurovereenkomst tegen dezelfde voorwaarden 
doorlopen. De huurovereenkomst wordt dan automatisch 
beschouwd als een overeenkomst van negen jaar. Er is hier dus 
sprake van een verlenging. Indien dit het geval is na 1/1/2021 (en 
de woning voldoet aan de ouderdom voorwaarde) dient u dus 
een conformiteitsattest aan te vragen 
 

- Standaard huurovereenkomsten (wordt in de volksmond soms 3-6-9 
contract genoemd, maar gaat steeds over een huurovereenkomst van 
9 jaar): Na de periode van 9 jaar wordt de huurovereenkomst, indien 
er geen opzeg werd verstuurd door één van beide partijen, 
automatisch verlengd telkens voor nieuwe periodes van 3 jaar. Ook 
deze stilzwijgende verlengingen na 1 januari 2021 dienen in acht 
genomen te worden voor het verplicht conformiteitsattest 

 
 Bv. De huurovereenkomst werd aangegaan op 1 januari 2013 tot en met 31 december 

2021 en wordt nadien stilzwijgend verlengd tot en met 31 december 2024: Als 
verhuurder dient u ten laatste op 30 juni 2022 over een conformiteitsattest te 
beschikken (= 6 maanden na de stilzwijgende verlenging) 

 
 Bv. de huurovereenkomst werd aangegaan op 1 december 2011 voor een periode van 

9 jaar en werd niet opgezegd door één van beide partijen. Deze werd dus automatisch 
verlengd voor een periode van 3 jaar. Gezien de verplichting pas ingaat voor nieuwe 
huurovereenkomsten of verlengingen van huurovereenkomsten na 1 januari 2021, is 
de verhuurder pas verplicht om over een conformiteitsattest te beschikken wanneer er 
na 1 januari 2021 een nieuw huurcontract wordt aangegaan of wanneer de bestaande 
huurovereenkomst opnieuw stilzwijgend wordt verlengd na 30 november 2023. In dat 
geval dient de verhuurder ten laatste op 1 juni 2024 (= 6 maanden na de stilzwijgende 
verlenging) over een conformiteitsattest te beschikken. 
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 Om mijn huurwoning conform te maken wil ik renovatiewerken 
uitvoeren. Welke werken zijn vergunningsplichtig? 

 

Een vergunning is enkel nodig bij structurele werken. Een melding bij de 
gemeente kan uitzonderlijk nodig zijn als er strikte regels zijn vastgelegd 
voor het pand, zoals bij een beschermde gevel.  
Meer info: https://www.halle.be/bouwen-en-
verbouwen/omgevingsvergunningen/omgevingsvergunning-aanvragen 
 

 Wat als de huurder zelf schade veroorzaakt in de woning of de 
rookmelders heeft verwijderd? 

 
Indien u een conformiteitsattest aanvraagt tijdens een lopende 
huurovereenkomst, verwittigt u de huurder hier best van om na te gaan 
of er geen nieuwe gebreken zijn ontstaan. 

 
Indien u als verhuurder over een geldig conformiteitsattest beschikt bij de 
aanvang van de huurperiode kunt u aantonen dat de woning conform was 
op dat moment.  
 
Bij voorkeur vraagt u een conformiteitsattest aan op het moment dat de 
woning leeg staat. 
 

 Hoe moet  ik het conformiteitsattest aanvragen? 
 
Dit kan aangetekend aan de burgemeester, maar het meest eenvoudige is 
rechtstreeks aan de technisch adviseur van Woonwinkel Zennevallei op 
info@woonwinkelzennevallei.be. Hij maakt dan een afspraak met u voor 
het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek ter plekke in de 
huurwoning. Wanneer er wordt vastgesteld dat de woning conform is, 
wordt er een conformiteitsattest afgeleverd.  

 
 
 

https://www.halle.be/bouwen-en-verbouwen/omgevingsvergunningen/omgevingsvergunning-aanvragen
https://www.halle.be/bouwen-en-verbouwen/omgevingsvergunningen/omgevingsvergunning-aanvragen
mailto:info@woonwinkelzennevallei.be
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 Wat is de tijdspanne tussen het aanvragen van een conformiteitsattest 
en het uitvoeren van een conformiteitsonderzoek? 
 
Bij een eerste melding zal u eerst een checklist bezorgd worden met 
veelvoorkomende problemen. Wij vragen u om eerst deze lijst na te gaan 
en eventuele herstellingswerken uit te voeren, alvorens er een 
conformiteitsonderzoek aan te vragen. 

 
Na de aanvraag zal er binnen een termijn van maximaal 2 maanden een 
conformiteitsonderzoek worden uitgevoerd, zodat er maximaal binnen de 
drie maanden een beslissing kan genomen worden over de conformiteit 
van de woning.  
 

 Wat indien er tijdens het conformiteitsonderzoek wordt vastgesteld 
dat de woning niet conform is? 
 
U zal in dat geval een bepaalde termijn krijgen om de nodige 
herstellingswerken uit te voeren. Indien de nodige werken niet binnen 
deze termijn zijn uitgevoerd, kan de procedure opgestart worden tot het 
ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van de woning. Bij ernstige 
gebreken, en in het geval de woning bewoond is, kan er beslist worden om 
de procedure meteen op te starten 

 

 Mijn woning heeft een bouwjaar van ouder dan 50 jaar maar werd 
recent gerenoveerd. Ben ik dan verplicht om een conformiteitsattest aan 
te vragen? 
 
Ja. In een eerste fase (2021-2023) geldt de verplichting enkel voor 
huurwoningen met bouwjaar ouder dan 50 jaar. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met latere omgevingsvergunningen voor 
renovatiewerken. Vanaf 2024 geldt de verplichting voor alle 
huurwoningen met bouwjaar ouder dan 30 jaar en vanaf 2026 is er een 
algemene verplichting voor alle huurwoningen. 
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 Moet er gecontroleerd worden of er dakisolatie en dubbel glas is in de 
huurwoning als er een EPC attest is?  
 
Dit is niet noodzakelijk indien het EPC attest aantoont dat de woning 
voldoende energiezuinig is. 
 
Indien de huurwoning niet over een EPC attest beschikt of wanneer de 
maximale waardes worden overschreden,  zal de dakisolatie en dubbele  
beglazing gecontroleerd worden, of moet de eigenaar kunnen aantonen 
dat er dakisolatie is geplaatst en dubbele beglazing aanwezig is. 
 

Type woning Maximale EPC waarde 

Open bebouwing 600 

Halfopen bebouwing 550 

Gesloten bebouwing 450 

Appartement 400 

 
 

 
 


