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GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN

Uittreksel uit de besluiten van de burgemeester van
28 december 2021

Besluit burgemeester - ongeschikt en onbewoonbaarverklaring van de woning gelegen te
Brugstraat í48, 2960 Brecht

Juridisch kader
Dit besluit is gebaseerd op of sluit aan bij de volgende regelgeving:

- De Vlaamse Codex Wonen van2021, in het bijzonder Boek 3, Deel 5 en Boek 5, Deel 6, zoals
laatst gewijzigd;

- Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder Boek 3, Deel 6 en Boek 5, Deel 2,

zoals laatst gewijzigd;
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern

verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, zoals laatst gewijzigd;
- Het besluit van de administrateur-generaal tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-

Vlaanderen die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de kwaliteitsbewaking van woningen en
de inventarisatie van woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard;

- Besluit van de gemeenteraad van 11 maaft 2021 betreffende de gemeentelijke heffing op
ongesch ikte en on bewoonbare woningen ;

Besluit
AÉikel í
De burgemeester beslist dat de woning, gelegen te Brugstraat 148,2960 Brecht ongeschikt en
onbewoonbaar wordt verklaard.

AÉikel2
Dit besluit zal aangeplakt worden op de gevel van de woning. De aanplakking mag pas na de afgifte van
een conform iteitsattest venrvijderd worden

Artikel3
Een afschrift van dit besluit zal aangetekend worden verstuurd naar de houder van het zakelijk recht
Tevens wordt een afschrift naar de gewestelijke ambtenaar gezonden.

Artikel4
De woning wordt op datum van dit besluit opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en
onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 3.19 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Artikel5
Dit heeft tot gevolg dat de houder van het zakelijk recht op de woning, behoudens vrijstelling of
opschorting, jaarlijks een gemeentelijke heffing moet betalen.

Dit besluit geldt als registratieattest, waarmee de opname in de inventaris wordt bekendgemaakt.

Zolang de woning niet voldoet aan de bepalingen van artikel 1.3, 51, 7o van de Vlaamse Codex Wonen
van 2021 is het rechtstreeks of via tussenpersoon verhuren, ter beschikking of te huur stellen van de
woning met het oog op bewoning strafbaar en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes
maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 500 tot 25 000 euro.
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Op basis van volgende verzwarende omstandigheden kan het verhuren van de woning als hoofdverblijf
bestraft worden met een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 1000 tot 1 00 000
euro:

- als van de betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt;

- als het een daad van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging
betreft, ongeacht of de schuldige de leiding heeft.

Artikel6
Er rust een recht van voorkoop op de woning ten behoeve van de gemeente, de sociale
huisvestingsmaatschappijen werkzaam in de gemeente en de Vlaamse Maatschappijvoor Sociaal
Wonen, dit zolang de woning op de inventaris staat.

ArtikelT
Tegen dit besluit kan bij de Vlaamse minister bevoegd voor wonen met een gemotiveerd verzoekschrift
beroep aangetekend worden binnen dertig dagen volgend op de betekening van dit besluit (Wonen-
Vlaanderen, afdeling Woningkwaliteit, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40C, 1000 Brussel).
Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid aangetekend worden verstuurd.
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