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VERZOEKSCHRIFr TOT TERMIJNVERLENG 
TOT AANSTELLINGVAN DE NOTARIS 

NEERGELEGO G . 
ZB MEI 202D 

Aan de Beslagrecmer-t~e&-:~~làllrr.:.:J 
van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent 
Opgeëistenlaan 401A 
9000 Gent 

GEEFT MET EERBIED TE KENNEN: 

De WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman Teirlinckgebouw, 
Havenlaan 88 bus 22; 

Verzoekster, 

Advocaat: Mr. met kantoor te 
alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan. 

* * * 

De verzoekster leidde tegen de heer N.N. . geboren te 
op wonende te een 

herstelvordering in wegens inbreuken tegen de Vlaamse Wooncode en dit bij het Parket te Gent. 
De procedure werd geactiveerd bij dagvaarding door het Parket Gent en leidde tot een vonnis 
van 7 februari 2017, gekend onder het vonnis nr. 2017/417 en notitienummer 

geveld door de G30d kamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Gent Dit vonnis is definitief geworden door betekening door 
gerechtsdeurwaarder op 14 augustus 2018. 

In het betrokken vonnis heeft de beklaagde een veroordeling opgelopen om behoudens het 
strafrechtelijke op burgerrechtelijk vlak een herstelvordering uit te voeren voor het pand 
gelegen aan de hoek van de en te en dit 
voor het wegwerken van alle gebreken aan het gebouw binnen de termijn van tien maanden na 
het tussengekomen vonnis en dit onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 euro per pand 
en per dag vertraging. 

Dat de verzoekster de veroordeelde bijzonder veel tijd heeft gegeven nu ze slechts op 
14 augustus 2018 is overgegaan tot betekening hoewel de termijn voor uitvoering al van 
7 december 20171iep. Pas op 14 augustus 2018 zijn beide voorwaarden voor het innen van de 
dwangsom dus vervuld. Sedertdien loopt de dwangsom, en dit voor één pand dat nog niet werd 
hersteld. 

Aangezien er geen enkel initiatief is gekomen uitgaande van de beklaagde om het herstel uit te 
voeren enerzijds of voor de betaling van de dwangsommen anderzijds, heeft de verzoekster aan 
de gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven om verder uitvoering te geven. 

Op 11 januari 2019 werd informatie opgevraagd bij de patrimoniumdocumentatie. Een 
hypothecair getuigschrift werd afgeleverd op 21 januari 2019. 

Op 25 juni 2019 werd een bevel voorafgaand aan onroerend beslag gelegd dat werd 
ingeschreven onder het nummer . Hierin werd een afrekening gemaakt 
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tot op dat ogenblik en werd een bevel voorafgaand aan onroerend beslag gedaan voor de 
volgende goederen: 

• een huis oo en met grond en aanhorigheden gestaan en gelegen te 
cadastraal gekend als 

voor een oppervlakte van 5 ca; 
• een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gestaan en gelegen te 

. kadastraal gekend als 
met een oppervlakte van 1 a en 70 ca. 

Op 7 augustus 2019 werd vervolgens uitvoerend onroerend beslag gelegd op beide voormelde 
goederen. De Hypotheekbewaarder liet evenwel via het kantoor Rechtszekerheid weten 
dat er een weigering was voor de overschrijving van het beslag conform artikel 1571 Ger.W. 
ingevolge een eerder en eerste uitvoerend beslag bij exploot van gerechtsdeurwaarder 

met standplaats te )p op verzoek van Dit beslag zou 
overgeschreven zijn op het nummer 

Uiteindelijk schreef de gerechtsdeurwaarder op 28 augustus 2018 betrokkene nogmaals aan met 
een afrekening, doch ook hierop kwam geen enkele reactie. 

Aangezien klaarblijkelijk niet meer verder uitvoerde ten aanzien van de heer 
wenste de verzoeker in de plaats te worden gesteld en diende hiertoe een verzoek 

tot indeplaatsstelling bij toepassing van artikel 1610, 1611 Ger. W .. 

V oorafgaand daaraan werd door de gerechtsdeurwaarder verzocht aan de raadsman van 
(kantoor ) om een stand van zaken met betrekking tot de 

verdere uitvoering, maar kreeg hierop geen reactie. 

De verzoeker en haar aangestelde bleven derhalve zonder enige reactie met betrekking tot 
voormeld onroerend beslag, reden waarom het voormelde verzoek werd ingediend bij Uw zetel. 

Deze indeplaatsstelling werd door Uw zetel toegekend bij een beschikking van 31 december 
2019, aldaar gekend onder het rep. Nr. 2019/14748 en rolnr. AR/19/1858/B. 

In deze beslissing werd notaris met standplaats te 
aangesteld met opdracht tot het veilen en de verrichtingen tot rangregeling van de in het 
aangestelde verzoekschrift omschreven onroerende goederen. 

Hierop werd een termij n gekleefd van zes maanden. 

De notaris heeft inmiddels de nodige stappen gezet, doch einde maart 2020 kwam de 
Coronacrisis hierin tussen. Ingevolge de civiele noodtoestand, de noodwetten en -decreten en 
de bijhorende K.B. 'sen besluiten van de Vlaamse regering die hieraan gekoppeld zijn, was het 
uitvoeren van plaatsbezoeken de facto onmogelijk. 

Bij schrijven van de notaris aan mijn cliënt van 8 mei 2020 laat de notaris weten dat de 
ingeroepen Covid 19-maatregelen sedert 14 maart 2020 het niet toestaan om plaatsbezoeken te 
organiseren door het kantoor van de notaris, noch attesten te laten opmal<en zoals EPC, 
elektrische keuring en publiciteitsfoto' s te laten nemen, noch bezoekers toe te laten tot de 
woning met handelshuis. 

Slechts vanaf 11 mei 2020 kon met de soepeler wordende Covid 19-maatregelen het nodige 
worden gedaan, wat slechts anderhalve maand is om het dossier adequaat te behandelen en te 
zorgen voor verkoop. De notaris schat deze periode terecht als te kort in om binnen de 
oorspronkelijke termijn van zes maanden te kunnen organiseren en verkopen, inclusief alle 
nodige plichtplegingen. 
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In die zin lijkt een verzoek tot verlenging voor de aanstelling van de notaris dan ook gepast. 

OM DEZE REDENEN, 

BEHA GE HET AAN DE BESIAGRECHTER, 

Huidig verzoek tot verlenging ontvankelijk te verklaren en dienvolgens de termijn waarbinnen 
de notaris moet overgaan tot de nodige plichtplegingen zoals vermeld in het oorspronkelijke 
verzoekschrift en de beschikking, te willen verlengen met zes maanden. 

Kosten als naar recht. 

Gent, 26 mei 2020 

GEZIEN GE NT 

Z 9 MEI2020 

DE GRIFFIER 
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Voor de verzoekende partij, 
h~ulr raadsman. 

voor \ 
Veerle 
Advocaat 
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Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent-AR 20/716/B 

AR: 20/ 716/ B. 

IN DE ZAAK VAN : 

DE WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman Teirl rnckgebouw, Havenlaan 
88 bus 22; 
-verzoekster-
VPrtPPPnwoorr:ligd door mtr. advocaat met kantoor te 

waar woonstkeuze wordt gedaan; 

TEGEN. 

RRN: wonende te 

Het aangehecht verzoekschrift van 28 mei 2020 en de stukken tot staving werden mgezren. 

De bij beschikking van de Beslagrechter van 31 december 2019 verleende termrJn is nog niet 
verstreken. 

De verlenging van t ermijnen die niet op straffe van verval zrjn bepaald, kunnen krachtens 
artikel 51 Ger.W. door de rechter worden verlengd. 

Gezren de verzoekster opwerpt dat omwille van de noodwetten dre zich opdrongen tijdens de 
heersende epidemie, geen plaatsbezoeken door de notaris konden worden georganiseerd, 
kan een t ermijnverlengrng ~orden toegestaan. 

De gevorderde maatregel wordt ingewill igd rn de hrernavolgende mate. 

OP DIE GRONDEN, 
DE BESLAGRECHTER, 

Gelet op de artrkelen 2 en 37 van de Wet van 15 JUni 1935 en op artrkel 1580 van het 
Gerechtelijk Wetboek. 

Belast notam met standplaats te met de veiling haar 
opgedragen brj beschikkrng van de beslagrechter alhier van 31 december 2019 (AR 19/1858/B) 
en met de daaropvolgende rangregeling. 

Verstaat dat haar hiermede een nieuwe t ermijn van zes m aanden wordt gesteld vanaf heden 
voor de toewijzrng, overeenkomstig de artikelen 1582 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek, van het in het verzoekschrift omschreven onroerend goed. 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent - AR 20/ 716/B 

De aangestelde notans is gemachtigd, in geval van afwezigheid of tegenwerkingvan de beslagene 
of bewoner van de m beslag genomen onroerende goederen, op kosten van de beslagene 
toegang te krijgen tot de in beslag genomen onroerende goederen, 1ndien nodig met behulp van 
de openbare macht, m voorkomend geval bijgestaan door een slotenmaker, met het oog op de 
naleving van de verkoopvoorwaarden of de bezicht1gmg door de belangstellenden, 
onverminderd de bepalmgen van art. 1498 Ger.W. 

De bewoner wordt in kenn1s gesteld van de besch1kking en van de bezicht1gingsdagen en -uren 
als bepaald in de verkoopvoorwaarden. 

Indien de tegenwerking te wijten is aan de bewoner van de rn beslag genomen onroerende 
goederen, is de beslagene gerechtigd de kosten op hem te verhalen. (Wet van 18 me1 1998 tot 
aanvulling van art 1580 Ger.W., B.S, 18 juli 1998} 

Veroordeelt de verzoekster tot de kosten van deze procedure, begroot op het nog te innen 
rolrecht van 165,00 

Aldus verleend in raadkamer in het gerechtsgebouw te Gent op drie j uni tweeduizend t wintig 
door rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent aangewezen als beslagrechter bij bevelschnft van de afdelmgsvoorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdelmg Gent van 16 apn l 2015, hernieuwd bij bevelschrift 
van 13 aonl 2017 en van 1 april2019, bijgestaan door griffier. 




