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 Een volkswĳ sheid zegt dat 
wĳ  Vlamingen geboren 
worden met een baksteen in 

de maag. Bĳ  sommigen valt die 
baksteen wel heel zwaar. Zoals bĳ  
het gezin Van de Velde. Alles be-
gon nochtans als een sprookje toen 
Ben-Lee en Nadia in 2013 na lang 

zoeken een betaalbare bouwgrond 
in Braives vonden in de provincie 
Luik. In een idyllische omgeving, 
ver weg van de stadse drukte die 
ze in Borsbeek bĳ  Antwerpen ge-
wend waren. Bovendien had Ben-
Lee een erg goed gevoel bĳ  de 
verkoper van BIK Woningen, dat 

intussen is overgenomen door 
Groep Huyzentruyt. 

 Maar al vrĳ  snel kwam de kou-
de douche. ‘Nog voor het huis 
goed en wel klaar was, wisten we 
dat het niet goed zat’, vertelt Ben-
Lee. ‘Haast geen enkele muur 
stond in de haak. Zelfs de gevel 
niet. De fundering was te licht en 
op een natte ondergrond, waardoor 
als snel de eerste scheuren en bar-
sten verschenen. Op de eerste ver-
dieping was de chapelaag zo broos 
dat iemand er dwars doorheen 
trapte. De afvoer van de dampkap 
was verkeerd. Het EPB  (Energie-
prestatie en Binnenklimaat, nvdr)
is afgekeurd...’ 

Muren die verzakken en scheuren, water dat door de 
lichtpunten lekt... De gloednieuwe (!) villa van de Van de 
Veldes werd al na enkele jaren onbewoonbaar verklaard. 

Ondanks de gebreken voert de bouwfi rma een peperdure 
procedureslag waarin de familie vroeg of laat wel móet 

a� aken. ‘Ze zeiden me vlakaf dat ik op een dag geen geld 
meer zal hebben voor eten voor m’n gezin’, zegt Ben-Lee.

‘WE STONDEN 
ZELFS OP SCHEIDEN,
maar dát laten we een 
bouwfi rma ons niet aandoen!’

 Het gezin enkele jaren 
geleden voor de 

 verdoemde woning. 
 Hun nieuwbouw was be-

taalbaar omdat die net 
over de taalgrens ligt. 

BEN-LEE EN NADIA MOETEN 
HUN AUTO VERKOPEN OM  
ADVOCATEN TE BETALEN

BEN-LEE EN NADIA MOETEN 

HUN NOCHTANS NIEUWE VILLA WERD 
ONBEWOONBAAR VERKLAARD
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De warmtepomp 
levert slechts 8 
in plaats van 12 
kW. Zo wordt het 
op koude winter-
dagen niet 
warmer dan 8°C .

 En dus weigerde hĳ  in eerste 
instantie de oplevering. Tot dan 
was de bouwfi rma praktisch volle-
dig betaald, op de laatste 6% na. 
‘Die hielden we in als een stok 
achter de deur’, zegt Ben-Lee. 
‘Eerst wilden we zekerheid over 
de stabiliteit, en die hebben we tot 
de dag van vandaag niet. In 2014 
zĳ n we zelfs een tĳ d in een cara-
van moeten gaan wonen.’ 
 Maar jullie hebben toch een tijd in 
dat huis gewoond? 

(knikt)  In 2015 werd de toestand 
fi nancieel onhoudbaar voor ons. 
Tegelĳ k huur betalen en een hypo-
theek afl ossen: dat lukte niet meer 
en daarom zĳ n we er uiteindelĳ k 

toch ingetrokken. Maar leefbaar 
was het niet. Voor mĳ  heeft het 
nooit als een thuis gevoeld. De 
problemen bleven zich opstapelen. 
De verzakkingen werden zo erg 
dat deuren en ramen moeilĳ k open 
of dicht gingen. ’s Winters kregen 
we de woning amper verwarmd tot 
7 of 8 graden. Dat komt omdat ze 
een warmtepomp van amper 8kW 
hadden geïnstalleerd in plaats van 
een van 12kW zoals contractueel 
voorzien. De ventilatie-unit was 
ook al niet correct. 
 Heb je daar allemaal bewijzen van? 

 Natuurlĳ k! De tegenpartĳ  wĳ st 
echter alles af. Er lopen verschil-
lende gerechtelĳ ke procedures, 
maar ze rekken alles tot wĳ  geen 
geld meer hebben. Dat heeft een 

hooggeplaatst kaderlid van dat 
bouwbedrĳ f ons ooit gezegd: ‘Op 
een dag zal je geen eten meer heb-
ben voor je kinderen.’ Voor hen 
zĳ n zulke procedures niks, zĳ  
kunnen advocatenkosten immers 
inbrengen bĳ  de belastingen. Wĳ  
niet. Mĳ n vrouw moet nu zelfs 
haar auto verkopen om onze advo-
caten te betalen. 
 Uiteindelijk zijn jullie toch op 
straat gezet. Hoe komt dat? 

 De gemeente en de brandweer 
hebben het huis onbewoonbaar 
verklaard. Het elektrische circuit 
is levensgevaarlĳ k. Op een be-
paald moment begon er door de 
lichtpunten van de berging water 
te sĳ pelen, allicht afkomstig van 
de lekkende douchebak op het 
eerste. Weet je welke ‘oplossing’ 
ze voorstellen? De lichtpunten 

‘Op een bepaald 
moment sijpelde water 
uit enkele lichtpunten. 
De bouwfi rma stelde 
dan maar voor om de 

lichtpunten af te 
koppelen om zo het 

gevaar op kortsluiting 
op te lossen’

 Vochtplekken rond lichtpunten verraden 
een levensgevaarlijke situatie. 

Vriendjes uitnodi-
gen om te komen 

spelen, durfden de 
kinderen niet. 

Daarvoor schaam-
den ze zich te veel.

Door de slechte fundering gaan de 
muren verzakken en scheuren.
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ontkoppelen, zodat er geen 
gevaar meer is op kortslui-
ting. In plaats van het pro-
bleem bĳ  de wortel aan te 
pakken en iets aan die door-
sĳ peling te doen. 
 Hoe is jullie woonsituatie 
 momenteel? 

 Onze oudste zoon zit op 
internaat in Brugge. Nadia 
kan met de twee jongsten 
voorlopig terecht bĳ  de buren 
in Braives, en zelf schipper ik 
tussen vrienden en familie in 
Brugge en Mechelen. We zĳ n 
die mensen ongeloofl ĳ k dank-
baar, maar een duurzame op-
lossing is dit uiteraard niet. 
M’n vrouw en ik hebben zelfs 
op scheiden gestaan, maar we 
hebben besloten dat we ons 
huwelĳ k niet laten kapotma-
ken door zo’n bouwfi rma. 

 Hoe kom je fi nancieel rond? 
 Dankzĳ  de sponsoring van 

vrienden en familie. Veel ple-
ziertjes moeten we laten 
schieten. Vroeger speelde ik 
graag padel, maar dat zit er 
niet meer in. En eens naar een 
concert gaan kunnen we ons 
ook niet meer permitteren. 
 En mentaal? Dit moet toch 
zwaar op je wegen? 

(knikt)  Ik zit echt waar op 
mĳ n tandvlees en neem anti-
depressiva, maar dan nog 
moet ik vaak huilen. Mĳ n 
werkgever heeft me op ziek-
teverlof gezet omdat de stress 
te groot werd. Dit is een 
nachtmerrie. Niet alleen voor 
Nadia en mĳ , maar ook voor 
de kinderen. Toen we daar 
nog woonden, durfden ze 

er nog steeds geen uitspraak 
in eerste aanleg. Dat dit zo 
lang aansleept, is ook voor 
ons een ontgoocheling. Hier 
wordt niemand beter van.’

Carrette wil niet in detail 
ingaan op alle punten van 
kritiek, maar volgens haar is 
er altĳ d een uitweg. ‘Dit is 
een complex dossier, maar er 
is zeker een basis voor een 
oplossing - namelĳ k het ex-
pertiseverslag uit 2019. Op 
sommige punten zĳ n we het 
eens, op andere niet. We zou-
den niet liever hebben dan zo 
snel mogelĳ k aan tafel te gaan 
zitten, om een plan van aan-
pak uit te werken. In de huidi-
ge tĳ den is niemand gebaat 
bĳ  zoveel onzekerheid. Wĳ  
wensen ons alvast constructief 
op te stellen om samen naar 
een oplossing te zoeken.’ n

amper vriendjes uitnodigen 
omdat ze zich schaamden 
voor dat huis.  (met een krop 
in de keel)  Ik heb het gevoel 
dat ik mĳ n kinderen nooit 
heb gegeven waar ze recht op 
hebben, namelĳ k een warme 
thuis. 
 Het moet moeilijk - zelfs on-
mogelijk - zijn om deze 
situatie te relativeren. 

 Mĳ n vrouw heeft ’t een 
tĳ dje gekund, maar nu begint 
het ook aan haar te vreten. 
We bouwden dit huis ‘op den 
buiten’ om de stress te ont-
vluchten. Ik ben de afgelopen 
tĳ d echter vĳ fentwintig kilo 
afgevallen, ook door alle pil-
len die ik moet nemen. Het 
kan toch niet dat dit al bĳ na 
tien jaar aansleept, en dat je 
als gewone burger je recht 
niet kan halen omdat de te-
genpartĳ  veel meer middelen 
heeft. Momenteel betalen we 
ook nog elke maand onze 
woonlening af, waar we to-
taal niks aan hebben. 
 Wat hoop je alsnog te berei-
ken? 

 Dat we uiteindelĳ k toch 
nog gecompenseerd zullen 
worden, zodat we elders een 
nieuw leven kunnen opbou-
wen. Wĳ  willen rechtvaardig-
heid, meer niet. 
 Maar? 

 Helaas, echt winnen gaan 
we nooit meer doen. Een 
minnelĳ ke schikking zit er op 
dit moment niet in. Tĳ dens 
een recent overleg beweerden 
ze zelfs dat de woning in orde 
is. Ik geloofde mĳ n oren niet, 
dit is een spookhuis. Wĳ  zĳ n 
lang niet de enige kleintjes, 
die kapotgeprocedeerd wor-
den door grote bedrĳ ven. Ze 
hebben ons leven afgepakt. 
Hoe moeten wĳ  onze kinde-
ren uitleggen dat zĳ  eerlĳ k en 
beleefd moeten zĳ n, als ande-
ren je zo behandelen? 

 ‘CONSTRUCTIEF’ 
 ‘We hebben begrip voor de 

frustratie van dit gezin’, rea-
geert juriste Maud Carrette 
van Groep Huyzentruyt.  ‘Ze-
ven jaar nadat de zaak werd 
ingeleid voor de rechtbank, is 
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BEN-LEE
‘Ik heb het gevoel 

dat ik m’n kinderen 
niet heb kunnen 

geven waar ze recht 
op hebben, namelijk 

een warme thuis’

 INFO
Ben-Lee en Nadia zoeken 
contact met al wie soortgelijke 
problemen heeft. Meer info op 
www.bouwellende.be.

Er staat nagenoeg geen enkele muur recht. Zelfs de gevel niet. 
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