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In de zaak van Algemene Rol nr. 15/382/A :

, geboren te wonende te

Eiser op tegenspraak, hebbende als raadsman Meester Decramer Marc, advocaat te 8940 Wervik, 
Nieuwstraat 23.

tegen:

1. J , met vennootschapszetel

Verweerster op tegenspraak, hebbende als raadsman Meester de Rouck Stefaan, advocaat te 8900 
leper, Nijverheidstraat 2

Mede inzake: opgeroepen overeenkomstig art. 1646 Ger.W.

2. , geboren te , wonende te

- in persoon verschenen;

3.1 , met vennootschapszetel te met
ondernemingsnummer I

- niet verschenen noch vertegenwoordigd

4. , met vennootschapszetel te , met
ondernemingsnummer I

- niet verschenen noch vertegenwoordigd

5. J , met kantoren te: ;

- niet verschenen noch vertegenwoordigd

6., - , met kantoren te:

- niet verschenen noch vertegenwoordigd
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Mede inzake : kenniseevine overeenkomstig art. 1647 Ger.W.

, met zetei te

, wonende te

wonende te

De wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

Gezien de notariele akte van notaris te I i dd. 18 maart 2015 en de notariele akte

dd. 29 april 2015 houdende proces-verbaal van tegenspraak, neergelegd ter griffie alhier op 20 mei 
2015.

Gelet op de beschikking dd. 22 mei 2015 van de Beslagrechter waarbij rechtsdag werd bepaald voor 
de Beslagrechter op vrijdag 26 juni 2015.

Overwegende dat conform de voorschriften van artikel 1646 Ger.W. en 1647 Ger.W. de 
schuldenaars, de schuldeisers alsmede de koper in kennis werden gesteld van de neerlegging van 

voormelde processen-verbaal en hen kennis werd gegeven van de datum en het uur van de zitting 
waarop de zaak zou behandeld worden.

Gelet op de overige stukken van het geding.

Gelet op de namens partijen neergelegde stukken.

Gehoord de raadsman verzoeker op tegenspraak en partijen sub 1 en 2 in hun middelen en besluiten, 
waarop de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

*

* *

1/ VOORGAANPEN EN VORPERING.

In het kader van de procedure van uitvoerend onroerend beslag die l benaarstigt
lastens ; en werd door de aangestelde notaris, notaris I

, met standplaats te bij notariele akte van 18/03/2015, het proces-verbaal van
rangregeling opgesteld.
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Het onroerend goed aan de verd mits de prijs van 255^)00 euro
toegewezen aan I voor wat betreft het vruchtgebruik en aan I en

elk de onverdeelde helft voor wat betreft de naakte eigendom. Er was een zuiver te 
verdelen bedrag van 227.142,57 euro dat de notaris als voIgt verdeelde :

aan : 124.971,67 euro;

aan : 51.085,45 euro;

aan het : 51.085,45 euro.

Bij exploten van gerechtsdeurwaarder VANCAPPEL, met standplaats te leper, van 30/01/2015 en 
31/03/2015 werd aan , ,1 ,1 , i

i en ,
, aanmaning betekend om inzage te nemen van het proces-verbaal van 

rangregeling en desgevallend tegenspraak te doen.

Bij schrijven van 13/04/2015 van aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder,
deed tegenspraak. Hij formuleert daarin volgende punten :

l.)

1. Vooreerst voorbehoud hoge notariskosten

2. Betwiste afrekening, ( )

3. Onroerende voorheffing (overgemaokt) of te houden

4. Inspectie RWO - nog altijd betwist - hypotheek ad 150.000 euro reeds teveel toegewezen 
verdeling

5. inschrijving RWO enkel tegen onderhavige beslagene betwist

6. toekenning helft soldo aan enkel +/- 200.000 BF mee afbetaald lening DL tot
2004 waarde alsdan - NIET deelzaam meerwaarde 2015 Vanaf 2004 ENKEL betaald door

Dus reeds meer dan 10 jaar NIETS betaald ollerlei kosten en belastingen
ten hoofde van betaald -zelfs persoonlijke belastingen oo 3.300 euro von aanslogjaar
2004 ea Dus zeker in te houden tot na uitkloring via - vooralsnog meerwaarde +/-
dubbel van 2004 (10jaar)

Dus algemeen veto zowel uitbetoling als alsook dus behalve
belasting VOLLEDIGEINHOUDING tot na verdere uitklaring geeist I (...)'

Dienvolgens maakte de notaris op 29/04/2015 de notariele akte houdende proces-verbaal van 
tegenspraak op.



Aangaande de hoge notariskosten zet de notaris chronologisch uiteen wat aan de opefribare verkoop 
is voorafgegaan en wijst hij erop dat deze in grote mate te wijten zijn aan ide gebrekkige 
medewerking van zelf.

Aangaande de overige grieven stelt de notaris dat hij daarover niet kan oordelen.

De notaris legde de notariele akten overeenkomstig artikel 1646 Ger. W. ter griffie van deze 
rechtbank neer teneinde te horen oordelen over de opgeworpen grieven.

U/____STANDPUNTEN VAN PARTIJEN.

Enkel heeft een conclusie neergelegd in huidige procedure.

Zij vordert dat, bij vonnis dat uitvoerbaar wordt verklaard bij voorraad, de door
aangevoerde bezwaren worden afgewezen als ongegrond en hij wordt veroordeeld tot de
gedingkosten.

Zij stelt dat voor elk van de geformuleerde bezwaren, geen concreet bezwaar
aanvoert noch enig stavingsstuk voorlegt.

Ill/ BEOORDELING.

Wij stellen enerzijds vast dat 6 bezwaren formuleert tegen de opgestelde
rangregeling doch dat hij geen enkel van deze bezwaren concreet uiteenzet en dat hij dienaangaande 
evenmin stukken voorlegt.

Wij stellen anderzijds vast dat de aangestelde notaris de regels inzake rangregeling correct heeft 
toegepast.

Wij besluiten dienvoigens dat de door geformuleerde bezwaren ongegrond zijn.

Uit het bepaalde in artikel 1649, lid 1 en 1650 Ger. W. biijkt dat huidige beslissing niet uitvoerbaar is 
bij voorraad. Wij kennen op verzoek van de voorlopige tenuitvoeriegging van
huidige beslissing toe.

: wordt veroordeeld tot de gedingkosten. Deze worden langs de zijde van 
begroot op het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor een niet in geld 

waardeerbare vordering, namelijk 1.320 euro, bedrag dat haar wordt toegekend.

OM DEZE REDENEN,

WIJ, BESLAGRECHTER, rechtdoende op tegenspraak ten aanzien van ,
en bij verstek ten aanzien van de overige partijen,

Verklaren de door geformuleerde bezwaren tegen de rangregeling zoals opgenomen
in de akte op 18/03/2015 opgemaakt door notaris , met standplaats te
ontvankelijk, doch wijzen deze af als ongegrond;
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Bevestigen het proces-verbaal van rangregeling van 18/03/2015 van notaris 
standplaats te ;

notaris met

Veroordelen tot de kosten van het geding, langs de zijde van
begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding;

Verklaren huidig vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande enig rechtsmiddel;

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de Beslagrechter in de Rechtbank van 
Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling leper, van
vriidag, negen oktober tweeduizend en vijftien.

Aanwezig:

Sylvie GODEFROOD, Beslagrechter;
Jeannine FROYMAN, griffier.




