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Gezien voorgaand verzoekschrift strekkende tot verkoop uit de hand van een 
onroerend goed bij toepassing van art. 1580 tot 1580 ter Ger. W. aangeboden op 12 
december 2018 door Meester N. Peeters, advocaat, met kantoor te 2030 Antwerpen, 
Noorderlaan 98, 
voor en namens: 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
i, met zetel te 

Gezien de stukken van het dossier van de rechtspleging zoals zij voorkomen op de 
inventaris ervan; 

Gezien de hiernavermelde stukken, neergelegd ter griffie cfr. artikel 1580 tot 1580 
ter van het gerechtelijk wetboek: 

- de ontwerpakte van notaris 1 
het bevel tot betalen aan de schuldenaars aanmaning aan de derde-bezitter 
om ofwel te betalen ofwel afstand te doen van het gehypothekeerde 
onroerende goed bij exploot d.d. 9 maart 2018 van · 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van 
gerechtsdeurwaarder 1 met standplaats te 1 lastens 
beslagene 1 
het bevel tot betalen aan de schuldenaars aanmaning aan de derde-bezitter 
om ofwel te betalen ofwel afstand te doen van het gehypothekeerde 
onroerende goed bij exploot d.d. 3 april 2018 van 1 1 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van deurwaarder . 

met standplaats te 1 lastens derde-bezitter FOD Financiën; 
het uitvoerend beslag op onroerend goed betekend bij exploot d.d. 9 mei 2018 
van : plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van 
gerechtsdeurwaarder i met standplaats te . 1, lastens 
beslagene 1 
het uitvoerend beslag op onroerend goed betekend bij exploot d.d. 17 mei 
2018 van 1 ! plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in 
vervanging van gerechtsdeurwaarder , met standplaats te · 
lastens derde-bezitter FOD Financiën; 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken. 

Gehoord in raadkamer op 3 januari 2019: 

Meester De Caluwe loco Mr. N. Peeters, advocaat, voor en namens 
vertogende partij; 
Meester Baert loco Mr. P. Buyck, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, 
Lombardenvest 34, voor en namens , hierna voornoemd. 
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Meester Karaca loco Mr. K. Maenhout, advocaat met kantoor te 2600 
Antwerpen, Filip Williotstraat 30 bus 102voor en namens 
1 hierna vernoemd, 

1. 1 '• 
laatst gekende woonplaats te 
woon- of verblijfplaats, 

beslagene, 

··-�thans zonder gekende 

- opgeroepen partij overeenkomstig artikel 1580 ter Ger.W. , niet verschenen. 

2. 
wonende te · , met woonstkeuze bij 
mr. Paul Buyck, advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 34, 

3. 
1 

beslag legger, 

vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, 

derde-bezitter, 

4. STAD 
gevestigd te 

schuldeiser, 

1, 

1, 

- opgeroepen partij overeenkomstig artikel 1580 ter Ger.W. , niet verschenen. 

5. AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN, 
gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert Il laan 19 bus 22, 

schuldeiser, 
- opgeroepen partij overeenkomstig artikel 1580 ter Ger.W. , niet verschenen. 

* * * 

Alle verschijnende partijen gaan akkoord met het door verzoekende partij, de · ·· · 
1 de hypothecaire schuldeiser, gesteld verzoek om het bij exploot van 
9.05.2018 ten laste van dhr. 1 in opdracht van verzoekende partij 
voormeld uitvoerend in beslag genomen en verbeurd verklaarde onroerend goed, 
gelegen aan de 1 ,uit de hand te verkopen voor de prijs 
van 183.150,00 EUR, zijnde de door de expert 1 geraamde 
verkoopwaarde van voormeld onroerend goed bij verkoop· uit de hand". 
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OM DEZE REDENEN 
Wij, Beslagrechter, 

Verklaren het verzoek van vertogende partij toelaatbaar en gegrond. 

Machtigen te doen overgaan tot de verkoop uit de hand van de verbeurd verklaarde 
onroerende goederen van ;, thans eigendom van de 
1 1, gelegen: 

Arrondissement 

handelshuis, gelegen aan de . 
voor een oppervlakte van · 

voor de prijs van 183.150,00 EUR. 

gekadastreerd : 

Stellen daartoe notaris 1 ; met standplaats te 1 
overgaan tot de bewerking van de rangregeling, 

aan die tevens zal 

Zeggen dat bij niet plaatsvinden van de verkoop binnen de zes maanden, de notaris 
bij toepassing van art. 1580 quater tweede lid Ger.W. zal overgaan tot veiling van het 
in beslag genomen onroerend goed volgens de regels bepaald in art. 1580 Ger.W. 

zeggen dat overeenkomstig art. 1580 derde, vierde en vijfde lid Ger. W.: 

De benoemde notaris gemachtigd is, in geval van afwezigheid of tegenwerking van 
de beslagene of bewoner van de in beslag genomen onroerende goederen, op 
kosten van de beslagene toegang te verkrijgen tot de in beslag genomen onroerende 
goederen, indien nodig met behulp van de openbare macht, in voorkomend geval 
bijgestaan door een slotenmaker, met het oog op de naleving van de 
verkoopvoorwaarden of de bezichtiging door de belangstellenden, onverminderd de 
bepalingen van art. 1498 Ger.W. 

De bewoner in kennis wordt gesteld van de beschikking en van de bezichtigingdagen 
en -uren als bepaald in de verkoopvoorwaarden. 

Indien de tegenwerking te wijten is aan de bewoner van de in beslag genomen 
onroerende goederen, de beslagene gerechtigd is de kosten op hem te verhalen. 

Stellen vast dat overeenkomstig art. 1580 bis, zevende en achtste lid Ger.W., alle 
nietigheden die een voorgaande procedurebehandeling zouden aantasten worden 
gedekt door huidige beschikking en huidige beschikking niet vatbaar is voor verzet of 
hoger beroep. 
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Zeggen dat de kosten van huidige procedure, overeenkomstig artikel 1585 van het 
gerechtelijk wetboek ten laste vallen van de koper. 

Deze beschikking werd uitgesproken op tien januari tweeduizend negentien in 
raadkamer van de Kamer Abe1, die samengesteld was uit : 

B. Franck, beslagrechter in deze rechtbank, 
M. Van Ber!o, griffier. 

R71o 

J 
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VERZOEKSCHRIFT TOT MACHTIGING TOT VERKOOP UIT DE HAND 
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(___--
Aan de beslagrechter bij de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Antwerpen, Afdeling 

Antwerpen 

Geachte Heer, Mevrouw Beslagrechter, 

TEN VERZOEKE VAN ; 

De J . met maatschappelijke zetel te · 

ingeschreven in de Krulspuntbank der Ondernemingen onder nr. 1 

Hebbende als raadsman Mr. Nick Peeters, advocaat, met kantoor te 2030 ANTWERPEN, 

aan de Noorderlaan 98; 

1. VOORGAANDEN 

1. Kredietverlening en hvpotheekvestlglng 

Verzoekster heeft met authentieke akte dd. 08/02/2010 van notaris 1 te 1 

een hypothecair krediet nr. 

Dhr. 1 • geboren op . 

' ten belope van 330.000,-EUR toegestaan aan 

1 (1 �}) terug te betalen 

vermeerderd met interesten met 360 maandelijkse aflossingen van 1.358,41 EUR per maand 

(stuk 1 ). 

Met de notariële akte dd. 08/02/2010 werd, tot zekerheid van de terugbetaling van dit 

woningkrediet en alle andere kredieten en schulden waartoe voormelde kredietnemer 

gehouden zou zijn ten aanzien van verzoekster, een hypotheek toegestaan ten belope van 

1 



165.000,-EUR in hoofdsom, meer drie jaar interesten en een bedrag van 12.500,-EUR voor 

toebehoren, op volgend onroerend goed : 

Een handelshuis op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen 

te , ten kadaster gekend : 

groot volgens kadaster 

Met afzonderlijke notariële akte dd. 08/02/2010 van notaris 1 te 1 · werd 

tevens een hypothecaire volmacht gegeven ten belope van 165.000,-EUR in hoofdsom, meer 

drie jaar interesten en een bedrag van 12.500,-EUR voor toebehoren, inmiddels omgezet bij 

notariële akte (stuk 2), 

Daarnaast stond verzoekster met onderhandse overeenkomst dd. 14 /12/ 2009, gekend onder 

nummer ', aan de heer· een consumentenkrediet toe ten bedrage 

van 100.000 EUR, terug te betalen vermeerderd met interesten met 84 maandelijkse 

aflossingen van 1.438,30 EUR (stuk 3). 

2. Niet-naleving van de bedingen en voorwaarden van de kredietovereenkomst 

De heer voornoemd, bleef ernstig in gebreke zijn verplichtingen tot betaling 

voortvloeiende uit de kredietovereenkomst na te leven, zodat hij werd opgeroepen om te 

verschijnen in verzoening bij toepassing van het (op dat ogenblik in werking zijnde) artikel 59 

Wet hypothecair krediet. 

Ter zitting van de Beslagrechter te Antwerpen dd. 24.2.2012 werd een proces-verbaal van 

niet-verzoening geacteerd. 

3. Kredletopzeg 

Aangezien de achterstand niet werd aangezuiverd, was verzoekster genoodzaakt het 

woningkrediet op te zeggen en onmiddellijk en integraal opeisbaar te stellen per schrijven dd. 

31.05.2012 overeenkomstig de toepasselijke Kredietvoorwaarden (stuk 4) 
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4. Verbeurdverklaring onroerend goed 

Bij vonnis (op verzet) dd. 3 oktober 2016 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, 

afdeling Antwerpen, (rechtdoende in correctionele zaken) werd de heer 

strafrechtelijk veroordeeld voor feiten van huisjesmelkerij en werd het betreffende onroerend 

goed, dat voorwerp uitmaakt van voormelde misdrijven of dat gediend heeft tot het plegen 

ervan, verbeurd verklaard (stuk 5). 

5. Bevel voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed 

Aangezien, de heer 1 voornoemd, niet tot betaling overging, werd met exploot 

dd. 9.3.2018 van gerechtsdeurwaarder· , plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder 

in vervanging van gerechtsdeurwaarder 

onroerend beslag betekend {stuk 6). 

, te . een bevel voorafgaand 

Bij exploot dd. 3.4.2018 werd de in haar hoedanigheid van 

derde - bezitter, aangemaand in toepassing van artikel 99 Hypotheekwet (stuk 7). 

6. Uitvoerend beslag op onroerend goed 

Aangezien de heer 1 voornoemd geen gevolg gegeven heeft aan het bevel 

voorafgaand uitvoerend beslag op onroerend goed is gerechtsdeurwaarder 

plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van gerechtsdeurwaarder 

te . 1 overgegaan tot uitvoerend beslag op het hoger vermeld onroerend goed exploot 

dd. 9.5.201 8 (stuk 8). 

De overschrijving van voornoemd beslag werd geweigerd gelet op het uitvoerend beslag dat 

werd gelegd bij exploot dd. 8.01 .2016 op verzoek van de heer. , thans wonende te 

(woonstkeuze doende bij zijn raadsman 

Mr. paul BUYCK, advocaat te 2000 Antwerpen, Lombardenvest 34) en dat werd overgeschreven 

op 12/01 /2016 (nr.' 1 {stuk 8). 

Bij exploot dd. 17.05.2018 werd het uitvoerend beslag betekend aan de 

J in toepassing van artikel 99 Hypotheekwet (stuk 9). 

ll. Verkoop uit de hand 

Inmiddels heeft verzoekster een bod op voormeld onroerend goed ontvangen ten bedrage van 

183. 1 50,-EUR. 
3 



Blijkens een schattingsverslag dd. 12 .10.2018 van beëdigd landmeter-expert, dhr. 1 
(_stuk 11) doet de waarde van het in beslag genomen onroerend goed zich voor 

als volgt: 

Waarde in verkoop uit de hand: / 80. 000, 00 EUR 

Gedwongen verkoop 150.000,00 EUR 

Het is in het voordeel van de schuldeisers om het pand onderha nds te verkopen: 

vermits het resultaat van een openbare verkoop in casu onvoorspelbaar i s  gelet op het 

feit dat de woning bij besluit dd. 15.10.2012 onbewoonbaar en ingeschikt werd 

verklaard en de woning in het algemeen in slechte staat is, tal van kleine gebreken 

vertoont en slecht onderhouden is (dr schanlngsverslag stuk 10). 
vermits de kosten merkelijk lager en het netto-resultaat voor de schuldeisers hoger 

zullen liggen bij een verkoop uit de hand dan bij een openbare verkoop. 

111. Op te roepen partijen 

In toepassing van artikel 1580terlid 2 van het Gerechtelijk Wetboek moeten volgende partijen 

worden opgeroepen bij gerechtsbrief: 

verzoekster, als beslaglegger en hypothecaire schuldeiser; 

de heer· ._, geboren te op · 

, met laatst gekende woonplaats te: 

thans zonder gekende woon- of verblijfplaats (ambtshalve 

geschra pt), en aldus woonstkiezend op het Parket van de Procureur des Konings bij 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20 bus 2, 2000 

Antwerpen als beslagene. 

De heer, . wonende te � 
(woonstkeuze doende bij zijn raadsman Mr. paul BUYCK, advocaat te 2000 

Antwer pen, Lombardenvest 34), als beslaglegger 

De STAD, ._t , als hypothecaire schuldeiser 

Agentschap Wonen - Vlaanderen. Koning Albert Il laan 19 bus 22, 1210 Brussel, als 

hypothecaire schuldeiser 

J , vertegenwoor digd door de Minister van Financiën, 

met burelen te 1 
4 



als derde - bezitter 

ingevolge de verbeurdverklaring 

OM DEZE REDENEN, 

BEHAGE HET DE BESLAGRECHTER, 

Na oproeping van de voornoemde partijen bij gerechtsbrief, verzoekster bij toepassing van artikel 

1 580ter van het Gerechtelijk Wetboek te machtigen om overeenkomstig het bij huidig verzoekschrift 

gevoegde ontwerp van verkoopakte het hoger vermelde in beslag genomen onroerend goed uit de 

hand te doen verkopen tegen de prijs van minimum 183. 1 50,· EUR; 

De kosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440,· EUR, ten laste te 

leggen van de massa; 

Antwerpen, 1 1 december2018, 

( 
Vo�r v rzoekster, 

'""" ,,, .. : . 

-====� l �r-� -=-:.·_--=-_� ---.,...._ 
Nick Peeters C 'l�::t:lë�. J. J�_i) ...-C> 

Advocaat 

Bijlage : Inventaris van stukken 

5 



Noorderlaan 98 

2030 Antwerpen 

T • 03/234 36 34 

F • 03/234 36 32 

INZAKE : 

INVENTARIS VAN STUKKEN 

(onze ref. : ! 

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN Afdeling ANTWERPEN 

1. Grosse van de notariële akte dd. 8/2/20210 van notaris met borderel van inschrijving 

(originelen) 

2. Omzetting hypothecaire volmacht 

3. Overeenkomst lening op afbetaling dd. 14/12/ 2009 

4. kopie van de kredietopzegbrief dd. 31/5/2012 m.b.t. woningkrediet nr. 

5. Vonnis Correctionele rechtbank Antwerpen dd. 3/ 10/2016 (kopie) 

6. Bevel tot betalen aan de schuldenaars - aanmaning aan de derde bezitter dd. 9/3/2018 

(origineel) 

7. Bevel tot betalen aan de schuldenaars - aanmaning aan de derde bezitter dd. 3/4/2018 

(origineel) 

8. Exploot houdende Uitvoerend beslag op onroerend goed dd. 9/5/2018 (origineel) 

9. Exploot houdende Uitvoerend beslag op onroerend goed dd. 17 /5/2018(betekening1 

)(origineel) 

10. Eénzijdige aankoopbelofte dd. 28.9.2018 

11. schattingsverslag dd. 12/10/2018 van beëdigd landmeter-expert, dhr. 1 
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