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VERZOEKSCHRIFT TOT BENOEMING VAN EEN NOTARIS 

' ' 

AAN DE BESIAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN WEST-VLAAND Rm:-

Afdeling KORTRUK. Sectie Burgerlijke Rechtbank, 

GERECHTSGEBOUW, 8�ol straat 10A 

Geeft te kennen : 

Wim De Clerck 

Griffier 

De WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST. met kantoren gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 19 

bus 22 

- verzoekende partij -

Voor en namens wie optreedt : Meester Bart Bronders, advocaat, kantoor houdende te 8400 Oostende, Archimedesstraat 

7, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan. 

Dat de heer 1, Vastgoedmakelaar, geboren te 1 op. handel drijvende onder 

de benaming •· 

'· wonende te 

•. ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 

bij arrest van de 100e Kamer van het Hof van Beroep te Gent 

van 20 februari 2015 ('veroordelend arrest'), waartegen de cassatievoorziening op verzoek van dhr. 

voornoemd, werd verworpen bij arrest van het Hof van Cassatie d.d. 1 december 2015, veroordeeld tot het uitvoeren van 

een aantal herstelmaatregelen op diverse percelen, nl. gelegen te 

, kadastraal 1 

. kadastraal 1 

, kadastraal 1 

Dat ingevolge het in kracht van gewijsde treden van het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 20 februari 2015 dan 

ook de termijn van 15 (vijftien) maanden voor de uitvoering van de bij dat arrest bevolen herstelmaatregelen is beginnen 

lopen op datum van 1 december 201 S ; (stuk 1) 

Dat bij exploot betekend op 7 april 2016 door gerechtsdeurwaarder 

februari 2015 en 1 december 2015 zijn betekend aan dhr. J 

de voormelde arresten d.d. 20 

met het oog op de verbeurte van de 

dwangsommen zo het bevolen herstel niet voor 1 maart 2017 is uitgevoerd én gemeld via aangetekend schrijven aan 

de Wooninspecteur Agentschap Inspectie RWO, tevens wijzende op art. 20bis Decreet d.d 15 juli 1997 houdende de 
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Vlaamse Wooncode (de kennisgevingsplicht met betrekking tot de vrijwillige uitvoering. aan de Wooninspecteur 

voornoemd en het College van Burgemeester en Schepenen); (stuk 1) 

Dat gerechtsdeurwaarder op 31 mei 2017 een bevel tot betaling heeft betekend lastens de heer 1 � 
• 1 strekkende tot de recuperatie van verbeurde dwangsommen voor de periode lopende van 01 maart 2017 tot 

en met 30 mei 2017 (p.m.} ten bedrage van 13.650,00 EUR. meer uitvoeringskosten, weze 14.713,24 EUR (stuk 2). 

Dat de heer 1 1 tegen het voornoemd bevel tot betalen geen voorziening in verzet heeft ingesteld. 

Dat gerechtsdeurwaarder op 26 juli 2017 een herhaald bevel tot betaling heeft betekend lastens de 

heer l strekkende tot de recuperatie van verbeurde dwangsommen voor de periode lopende van 01 maart 

2017 tot en met 31 mei 2017 (p.m.) ten bedrage van 13.800,00 EUR, meer uitvoeringskosten, weze 15.096,94 EUR. (stuk 

2bis} 

Dat de heer 1 • 1 tegen het voornoemd bevel tot betalen geen voorziening in verzet heeft ingesteld. 

Dat de gerechtsdeurwaarder bij schrijven dd. 24 augustus 2018 aan 1 1 een aangepaste afrekening 

overmaakte voor de verbeurde dwangsommen voor de periode van 01 maart 2017 tot en met 17 april 2017 (p.m.) een 

bedrag van 7.200,00 € aan dwangsommen, meer de gedings- & uitvoeringskosten, samen 8.439,90 EUR verschuldigd is 

(stuk 3) 

Dat gerechtsdeurwaarder · 

betekend lastens de heer 1 

op 30 november 2017 een bevel voorafgaand aan onroerend beslag heeft 

, strekkende tot de recuperatie van verbeurde dwangsommen voor een bedrag van 

7.200,00 EUR. meer de gedings- & uitvoeringskosten. samen dan 8.975,99 EUR (p.m.);.(stuk 6) 

Dat dit voorafgaandelijk bevel tot betalen is overgeschreven in de registers van de Hypotheekbewaarder van het Eerste 

Hypotheekkantoor te op 04 december 2017, onder het formaliteitennummer �(stuk 6) 

Dat de schuldenaar niet heeft voldaan aan het voormeld betalingsbevel of gunstig gevolg gaf aan de andere exploten; 

Dat gerechtsdeurwaarder ten minste vijftien dagen na het bevel, nl. op 18 december 2017 een 

uitvoerend roerend beslag heeft betekend lastens de heer strekkende tot de recuperatie van verbeurde 

dwangsommen voor een bedrag van 7.200,00 EUR, meer de gedings- & uitvoeringskosten, dan 8456,70 EUR {p.m.) en 

beslag heeft gelegd op het onroerend goed, toebehorende aan de heer (stuk 5) en gelegen te : 

kadastraal huis met een kadastrale 

oppervlakte van (stuk 7) 

Dat het beslagexploot is overgeschreven in de registers van de Hypotheekbewaarder van het Eerste Hypotheekkantoor te 

op 20 december 2017, onder het formaliteitennummer (stuk 7). 

Dat aldus aan alle wettelijke vereisten Is voldaan en een notaris moet worden benoemd die met de veiling of de 

verkoop uit de hand van de in beslag genomen goederen en met de verrichtingen tot rangregeling en/of tot 

evenredige verdeling zal worden belast; 
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Dat, bij weten van verzoekende partij, de heer geen aanbod tot aankoop uit de hand, als bedoeld in artikel 

1564, laatste lid, of in artikel 1568, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek aan de rechter heeft bezorgd; 

Dat verzoekende partij van oordeel is dat er hoe dan ook geen redenen zijn om een verkoop uit de hand te overwegen; k 
Dat de vereiste stukken tot staving van dit verzoek, behoorlijk gebundeld en genummerd, hierbij zijn gevoegd en 

onderaan vermeld in de inventaris; 

REDENEN WAAROM HET DE BESLAGRECHTER BEHAGE: 

Gelet op artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek, 

Een notaris te benoemen, belast met de veiling van het hierboven aangeduide in beslag genomen goed en met de 

verrichtingen tot rangregeling en/of evenredige verdeling; 

In de te verlenen beschikking de tekst op te nemen van artikel 1580, derde, vierde en vijfde lid van het Gerechtelijk 

Wetboek. 

Kosten ten laste van de boedel. 

Onder voorbehoud van alle rechten, zonder nadelige erkenning, noch verzaking of afstand van enig recht. 

Oostende, 9 november 2018 

Met alle eerbied, 

Voor verzoekende partij, 

Zijn raadsman, 

Bart Branders 
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Inventaris van de stukken � 

._____ ___ r \ 

1. Betekening dd. 07 /04/2016 
2. Bevel tot betalen van verbeurde dwangsommen dd. 31/05/2017 
3. Herhaald bevel tot betaling van verbeurde dwangsommen dd. 27/07/2018 
4. Schrijven dd. 24/08/2017 aan 

5. Hypothecair getuigschrift onroerend goed 

6. Schrijven dd. 22/1 1/2017 Patrimoniumdocumentatie aan 

7. Bevel voorafgaand onroerend beslag dd. 30/11/2017 
B. Uitvoerend beslag op onroerend goed dd. 18/12/2017 
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DE BESLAG RECHTER HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VERLEEND: 

In de zaak 18/1027 /B (a23n): 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST 

- met kantoren gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19 bus 22, 

hebbende als raadsman, die het verzoekschrift heeft ondertekend, meester Bart Branders, advocaat te 

8400 Oostende, Archimedesstroat 7 (ref. 4537 /246-88/PDR), alwaar woonstkeuze wordt gedaan. 

Het hier aangehecht verzoekschrift, gedagtekend op 09 en neergelegd ter griffie alhier op 14 november 
2018, strekt tot aanstelling van een notaris, belast met de veiling van de in beslaggenomen onroerende 

goederen en met de verrichtingen van rangregeling. 

Het verzoekschrift en de erbij gevoegde stukken werden nagezien, onder meer: 
het origineel exploot van bevel voorafgaand uitvoerend onroerend van 30 november 2017, 
het origineel exploot van het uitvoerend onroerend beslag van 18 december 2017, 

overgeschreven op het hypotheekkantoor van op 20 december 2017 ( 

), 
de titel krachtens dewelke wordt uitgevoerd. 

De gevoerde rechtspleging komt regelmatig en gegrond voor (art. 1564 Ger. W. en volgende). 

OM DEZE REDENEN, 

WIJ BESLAGRECHTER, 

Stellen notaris met standplaats te , aan, die belast 

wordt met de veiling van de inbeslaggenomen onroerende goederen en met het verrichten van de 
rangregeling. 

De aangestelde notaris is gemachtigd, 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 
krijgen 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 

verkoopsvoorwaarden of de bezichtiging door de belangstellenden, onverminderd de bepalingen van 
art. 1498 Ger. W. 

De bewoner wordt in kennis gesteld van de beschikking en van de bezichtigingsdagen en -uren als 

bepaald in de verkoopsvoorwaarden. 

Indien de tegenwerking te wijten is aan de bewoner van de in beslag genomen onroerende goederen, 

is de beslagene gerechtigd de kosten op hem te verhalen. 

Begroten de kosten voor onderhavig verzoekschrift op 60,00 euro rolrecht en 20,00 euro bijdrage 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand (Wet van 19/3/2017 - B.S. 31/3/2017). 

Bevestigen dat de artikelen van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 
nageleefd. 
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Al dus verleend in de raadkamer van de rechtbank, in het gerechtsgebouw te Kortrijk, op negent�·e 
november tweeduizend en achttien. 

Aanwezig: Mevrouw M.V. Pic avet, besl agrec hter, 

De heer W. De Clerck, griffier. 
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W.DeCl rc� , 
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M.V. Picavet 
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Wim Oe Clerck 

Griffier 




