
Informatievraag herstelvorderingen

Indicatieve kaartweergave

Resultaat

Op deze locatie werden er geen entiteiten gevonden die zijn
opgenomen in het register van herstelvorderingen.

Woningkwaliteit

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig
wonen. Een gezonde woning met een minimum aan
comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een
goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet
daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het
vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die
woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex
Wonen.

Het register van herstelvorderingen verzamelt alle panden
waarvoor door de wooninspecteur in het kader van de
strafrechtelijke procedure inzake
woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering werd
opgesteld en waarvoor nog niet werd vastgesteld dat deze
herstelvordering uitgevoerd werd. Dit register is te
onderscheiden van de inventaris van ongeschikte en
onbewoonbare woningen, dewelke enkel woningen bevat
die ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar verklaard
zijn via een besluit.

Wie een verkrotte woning verhuurt, te huur stelt of ter
beschikking stelt, maakt zich schuldig aan krotverhuur en
dat is een misdrijf waar zware straffen op staan. Het parket
kan de verhuurder daarvoor vervolgen.

U leest meer over herstelvorderingen op de pagina ‘‘De
strafrechtelijke procedure van de Vlaamse
wooninspectie?’’

Gegevens opvraging

Ordernummer: O2022-0509037 Datum opzoeking: 31/08/2022

Referentienummer: Houwaartstraat 232-1 Zoekdata: 24098B0464/00F003

Perceel: 24098B0464/00F003 

Resultaat opvraging perceel gelegen in Scherpenheuvel-Zichem afdeling
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 1 AFD/SCH, sectie B met perceelnummer 0464/00F003
[24098B0464/00F003]

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/de-strafrechtelijke-procedure-van-de-vlaamse-wooninspectie


Bron Wonen Vlaanderen

Deze opvraging kwam tot stand in samenwerking met Wonen Vlaanderen en op basis van het Vlaams Loket
Woningkwaliteit en het Register van herstelvorderingen.

Document gegenereerd op basis van de gegevens ontvangen van Wonen Vlaanderen via de ORIS webservices.

CIB vlaanderen vzw - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent 
0425.043.508 - vastgoedinfo@vastgoedloket.be
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