
Goedgekeurd door gemeenteraad van 20 december 2001 

RETRIBUTIE VOOR HET AFLEVEREN VAN CONFORMITEITSATTESTEN VOOR WONINGEN EN 
KAMERS DIE VERHUURD WORDEN ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS - HERVASTSTELLEN. 

Art. 1 : In overeenstemming met artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van artikel 22 van het besluit van 06.10.1998 van de 
Vlaamse Regering betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op 
woningen, waarbij maximale vergoedingen worden vastgesteld voor het afleveren van conformiteitsattesten 
voor kamers en studentenkamers, respectievelijk woningen, worden de vergoedingen voor het afleveren van 
conformiteitsattesten voor voor kamers en studentenkamers en woningen op het grondgebied van Koksijde als 
volgt vastgesteld: 

- De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een woning bedraagt 61,90 euro. 
- De vergoeding voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een kamerwoning bedraagt 61,90 euro 

verhoogd met 12,39 euro per kamer vanaf de zesde kamer, zonder meer dan 1.239,00 euro te mogen 
bedragen. 

Deze vergoedingen zijn altijd verschuldigd behoudens in het geval een conformiteitsattest na impliciete 
inwilliging wordt afgeleverd. 

Art. 2 : De vergoeding is verschuldigd door de natuurlijke, de feitelijke of de rechtspersoon die verhuurder is van een 
aan een conformiteitsattest onderworpen gelegenheid.  

Art. 3 :  De retributie moet ten laatste bij de aflevering van het attest betaald worden in handen van de 
gemeenteontvanger of door overschrijving op een rekening van het gemeentebestuur. 

Art. 4 : Bij niet-betaling wordt de retributie gevorderd via gemeenrechtelijke weg. 

Art. 5 : Het besluit van de gemeenteraad dd. 21.03.2000 houdende goedkeuren van een retributie voor het afleveren 
van conformiteitsattesten voor woningen en kamers die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats wordt 
ingetrokken met ingang van 01.01.2002. 

Art. 6 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer Gouverneur, aan de dienst sociale zaken, aan de 
rekendienst en aan de heer gemeenteontvanger. 


