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VERZOEKSCHRIFT TOT VERLENGING VAN AANSTELLING VAN EEN REEDS 
AANGESTELDE NOTARIS 

(artikel 1580 Ger.W. juncto artikel 51 Ger.W.) 

Aan de Beslagrechter 
b1J de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, 

1

. i'10Q. oer verzookschriftc~n 

2 2 -09- 2020 
Verzoekt U met eerbied: §:.::·· r.?.!:::[.-..t_~:tClLl ...... . 
DE WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest, Kbo nr. 0316.380.841, wiens k antoren 
gevestigd z1Jn t e 1000 Brussel, Havenlaan 88/22. 

Verteqenwoord1gd door Mr. _ advocaat in het advocatenkantoor 
gevestigd te 

Overwegende krachtens de u1tg1fte in uitvoerbare vorm van : 

• Een vonnis op tegenspraak inzake parttJen uitgesproken door de 52ste Kamer van de 
Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Bussel op 2 februari 2017. 

van welk vonnis het geliJkvorm1g afschrift van de u1tg1fte, in uitvoerbare vorm, met 
bevelen tot betalen, bet ekend werd volgens exploot van 
plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van Mr. 
gerechtsdeurwaarder met verbliJfplaats te in opdracht van 28 september 
2017. 

Gelet op het bevel tot betalen met stuiting van de dwangsom op 29 met 2018 volqens 
exploot van gerechtsdeurwaarder, met verbl1Jfplaats te 

En ingevolge het bevel voorafgaand aan het onroerend beslag betekend b1J exp loot van 
het ambt van gerechtsdeurwaarder met verbltJ fplaats te 

in datum van 6 augustus 2018. Dit bevel voorafgaand aan het onroerend 
beslaq werd op 23 augustus 2018 overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid 

onder formaliteit 

Aangezien aan de betaling niet werd voldaan . 
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op 
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bverweaende dat dit exploot een schuld van mevrouw en 
bec1Jfert voor een bedrag van 30.547,71 euro, nog mogellJks te vermeerderen met 

de uitvoeringskosten. 

Overwegende dat verzoeker geen kenn is heeft van enig verzet van de schuldenaars krachtens 
de bepalingen van artikel 1334 en 1537 Ger.W. of van artikel 1244 B.W.; 

Dat de schuldenaars evenmin hebben voldaan aan deze bevelen; 

Dat verzoeker b1J exploot van 20 august us 2018 een bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag 
op onroerend goed heeft doen betekenen aan de schuldenaars; 

Dat verzoeker b1J exploot van 11 september 2018 uitvoerend beslag heeft doen leggen op het 
onroerend goed te woonhuis met afhangen en grond in volle eigendom gelegen te 

aan de , oekadastreerd volqens recent kadastraal u 1ttreksel 
( afoeleverd op , perceelnummer 

voor een oppervlakte van met een kadastraal inkomen van , palend 
aan voormelde straat en o.m. aan ae percelen 

Dat dit onroerend goed in volle eigendom toebehoort aan mevrouw en 
waarvan akte werd overschreven op het 6de hypotheekkantoor 

te op 24 december 1972, boek 

Dit beslag Is overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid van Vilvoorde op 19 september 
2018 onder het nummer 

Dat aldus aan alle wetteliJke vereisten Is voldaan en een notaris moet worden benoemd die 
met de verkoop van het m beslag genomen onroerend goed za l worden gelast, alsook met de 
verrichtingen tot rangregeling overeenkomstig artikel 1580 Ger. W" 

Uw Rechtbank stelde b1J besch1kk1no d.d. 03 december 2018 
A.R. nr. 18/1564/B notaris notaris te 
verkoop van de in beslag genomen onroerende goederen 
rangregeli ng. 

m de procedure gekend onder 
aan om over te gaan tot 

en met de vernchtmgen tot 

Notaris was echter in de onmogel1Jkhe1d om de verkoop te organiseren 
waardoor er werd verzocht tot aanstelling van een nieuwe notaris. 

Uw Rechtbank stelde b1Jgevolg bIJ beschikking d.d. 15 maart 2019 m de procedure gekend 
onder A.R. nr. 18/1564/B notaris aan en d it m vervang ing van notaris 

BIJ beschikking gewezen door Uw Rechtbank op 30 augustus 2019 en 2 april 2020 werden de 
termIJnen waarbinnen notaris zIJn werkzaamheden diende te bee1nd1gen, 
verlengd . 

Aangezien heden de werkzaamheden van de aangestelde notaris nog niet volledig zIJn, Is een 
verlenging van de termIJn van de aanstelling nogmaals noodzakel1Jk geworden. 

De noodzaak van de vraag van verzoeker vindt zIJn oorsprong m de volgende elementen : 

BIJ gebrek aan enige medewerking van zowel de eigenaar, diens advocaat, alsook de 
bewoners van het in beslag genomen onroerend goed, Is de notaris overgegaan tot 
plaatsbezoek met b1Jstand van de politie en een slotenmaker. 
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,Gezien de u1tzonderl1Jke coronamaatregelen diende het plaatsbezoek te worden 
uitgesteld en kon slechts plaatsvinden op 14 september 2020. 

Notaris 1s dan ook ter plaatse gegaan met de pol1t1e, een slotenmaker en 
een keurder. 

De huurders van de woning waren aanwezig. ZIJ waren echter gedurende de maanden 
JUii en augustus in het buitenland en hadden dan ook nog niet de kans gehad om te 
antwoorden op de brieven van de notaris. 

Nadat de keurder de 
( energ1eprestat1ecert1f1caat + 
verkoopsvoorwaarden finaliseren. 

nodige keuringen 
elektrische keuring) 

had 
kon 

kunnen 
de 

u.1tvoeren 
notaris de 

Er werd dan ook ter plaatse een bezoekregeling afgesproken met de huurders. 

De biedingsprocedure voor de elektronisch openbare verkoop zal doorgaan van 16 tot 
24 november 2020 (rekening houdend met (bezoeken t1Jdens) de herfstvakantie). 

Gelet op dit laatste dient dan ook de aanstelling van notaris te worden verleend. 

Verzoeker voegt b1J hu1d1g verzoekschrift de finale verkoopsvoorwaarden met de vastgestelde 
biedingsperiode, alsook het EPC- en EK-cert1f1caat. 

OM DEZE REDENEN 
BEHAGE HET DE BESLAGRECHT ER, 

De verlenging van de benoemde notaris gelast met de verkoop van het hoger 
aangeduide in beslag genomen onroerend goed, en met de vernchtmg tot rangregeling, voor 
recht uit te spreken; 

Te zeggen voor recht dat een verlenging van minimaal 6 maanden wordt toegekend; 

Te zeggen voor recht dat de notaris zich kan laten b1Jstaan, indien nodig, door de openbare 
macht of door een gerechtsdeurwaarder, eventueel b1Jgestaan door een slotenmaker, t eneinde 
hem toegang te verschaffen tot het in beslag genomen onroerend goed; 

Tevens te zeggen voor recht dat toepassing zal worden gemaakt van de bepalingen voorzien in 

de paragrafen 3, 4 en 5 van artikel 1580 Ger.W.; 

Kosten als naar recht; 

Hoegaarden, 22 september 2020 

Voor verzoeker, 
z1m ad.\!.Qeaar 
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Inventaris van de bnqevoeqde stukken: 

1. beschikking beslagrechter Brussel d.d. 2 april 2020 
2. verkoopsvoorwaarden 
3. EPC-cert1f1caat 
4. EK-cert1f1caat 
5. e-mail notaris d.d. 14 september 2020 
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Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel 
BURGERLIJl<E SECTIE 

--.... -

Griffie van de akten van gnffter en verzoekschriften 

Tel 02/519 86 27 

Fax 02/519 86 47 

IBAN . BESl 6792 0065 0762 

BIC PCHQBEBB 

ON 7F. RF.~ERTE 

Meester 
advocaat 

per mail: 

Brussel, 24 september 2020 

UWHEFERTE 

uw verzoekschrift tot aanstelling van een notaris 
in zake van : DE WOONINSPECTEUR 
Jegen: 

Geachte meester, 

BIJLAGE 

Na onderzoek van uw verzoekschnft ingeschreven op 22 september 2020 en de bijgevoegde stukken, 
nodigt de beslagrechter u uit om uw stukkenbundel te vervolledigen met navolgend stuk : 

de aanstelhngsbesch1kking in haar volledigheid 

In afwachting van uw antwoord, teken ik, met de meeste hoogachting, 

afg. griffier 

ADRES Montesqu1eu gebouw- Quatre Brasstraat 13 te 1000 Brussel 

WEBSITE www rechtbanken-tribunaux be 
OPENINGSUREN van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00 



Tel 
Fax 

e-mail 
website 

ADVOCATENKANTOOR 

Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg 
Brussel 
BESLAG - t a v de GRIFFIE 

Quatre Brasstraat 13 

1000 - BRUSSEL 

Hoegaarden, 28 september 2020 

Geachte mevrouw/heer griffier, 

Bet 
Uw ref 
M ref 

Conform uw verzoek b1J schnjven van 24 september Il vindt u als bijlage het 
gevraagde stuk teneinde het stukkenbundel van onze chent te vervolledigen, 
Zijnde de aanstell1ngsbeschIkkIng d d 3 december 2018, alsook de 
beschikkingen d d 15 maart 2019, 29 augustus 2019 en 2 april 2020 

Hoogachtend, 

uw 1echt 1s ons be1oep 



Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel - 20/1376/B 

Uitvoerend beslag op onroerend(e) goed(eren) - aanstelling notaris 

Register der verzoekschriften nr. 

In zake van: 

Tegen: 

Advocaat: 

DE WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met 
ondernemingsnummer 0316.380 841 

mevr 
dhr 

mr 

Beschikking 

Mevrouw beslagrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, 

b1Jgestaan door mevrouw afgevaardigd griffier. 

Gelet op de art ikelen 4 en 9 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en 
op de artike len 1560 tot 1626 van het Gerechtelijk Wetboek en in het b1Jzonder artikel 1580. 

Gelet op het hierbij gevoegd verzoekschrift 

BiJ gebreke aan een partij die in het ongelijk gesteld wordt, kan hwd1ge beschikking niet in de kosten 

verwijzen. 

Verklaart het ve rzoek gegrond m de hierna volgende mate : 

DIENVOLGENS, 

Herbenoemt met ingang van 2 oktober 2020 meester notaris te om 
over te gaan tot de veiling van het (de) onroerend(e) goed(eren) beschreven in het verzoekschrift, en 

tot de verrichtingen van rangregeling. 

De benoemde notaris 1s gemachtigd, m geval van afwezigheid of tegenwerking van de beslagene of 
bewoner van de m beslag genomen onroerende goederen, op kosten van de beslagene toegang te 
knJgen tot de in beslag genomen onroerende goederen, indien nodig met behulp van de openbare 
macht, in voorkomend geval b1Jgestaan door een slotenmaker, met het oog op de naleving van de 
verkoopsvoorwaarden of de bez1cht1ging door de be langstellenden, onverminderd de bepalingen van 

art 1498. 

De bewoner wordt in kennis gesteld van de beschikking en van de bezicht1gingsdagen en - uren als 
bepaald in de verkoopsvoorwaarden. 

Indien de tegenwerking te wijten 1s aan de bewoner van de in beslag genomen onroerende goederen, 
is de beslagene gerechtigd de kosten op hem te verhalen. 

Veroordeelt verzoekster tot betaling van het rol recht van 165 € . 

Gegeven in raadkamer QP het Justit iepale is - bijgebouw Montesquieu - te Brussel, op O 2 O!{î. 2020 




