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Rrrchtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, atdeling Dendermonde-fitting van 7februari 2017
BESLAG kamer - AR 15/1278/A

INDE ZAAK VAN:

, ambtcnaar, geboren te ap , wonendete Aalst

, bediende, geboren te . op , wonende te Aalst

Eisers, vertegenwoordigd door meester Dirk De Meerleer, advocaat met kantoor te 9300 
Aalst, Sylvain Van Der Guchtlaan 5

TEGEN:

DE WOONINSPECTFUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met burelen gevestigd te 1210 Brussel, 
Albert-ll-laan 19 bus 22, woonstkiezende op het kantoor van gerechtsdeurwaarder P. De 
Mey, Brusselsestraat 116 te 9200 Dendermonde

Aangezegd aan:

Gerechtsdeurwaarder Pierre DE MEY, Brusselsestraat 116 te 9200 Dendermonde

, geboren te i op
i, en zijn echtgenote

: ’ , geboren te
, belden samenwonende te' i Aalst,

Vertegenwoordigd door meester Piet Verhulst, advocaat met kantoor te 9300 Aalst, 
Bauwensplaats 6

I , geboren te : op , wonende te i Aalst,

Vertegenwoordigd door meester Reinold Do Vuyst, advocaat met kantoor te 9420 Erpe- 
Mere, Landries 121

, geboren te op wonende te ! » Aalst,

, geboren te op ; .,
laatst wonende te Aalst, ambtshalve geschrapt d.d.
zonder gekende woon- of verblijfplaats, zodat er werd betekend aan de heer Procureur des 
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, Zwarte 
Zustersstraat 2-4-6



Rochtbank van eerste aanleg Oost-Vlaandcron, afdellng Dendermonde - zltting van 7 februnri 2017
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VELT DE RECHTBANK HET VOLGENDE VONNIS:

I Procedureverloop - elementen waarop de rechtbank haar oordeel steunt

1.1 De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende procedurestukken:
it het tussenvonnis van deze kamer bij deze rechtbank van 16 februari 2016 en de 

daarin aangegeven procedurestukken 
it de besluiten voor van 17 juni 2016
it de besluiten voor van 20 mei 2016,
it de besluiten voor van 20 mei 2016, en
it de besluiten voor van 29 november 2016.

Geen enkele andere betrokkene heeft schrlftelijk standpunt laten kennen.

Uit vergelijking van de besluiten voor i met hun voorgaande besluiten
van 23 maart 2016 leert de rechtbank dat de besluiten van deze partij van 17 juni 2016 wel 
degelijk synthesebesluiten zijn, ook al is art. 748bis GerW nlet van toepassing en heeft hun 
raadsman niet aangegeven dat het gaat om synthesebesluiten.

Partijen, I uitgezonderd, hebben hun standpunten uiteengezet en toegelicht op
de zitting van 29 november 2016.

Volgende partijen hebben hun bewijsstukken neergelegd:
it , een deels losbladig bundel omvattende 23 stukken niet

conform inventaris,
it \ een losbladig bundel omvattende 7 stukken conform

inventaris,
it !, een losbladig bundel omvattende 5 stukken niet conform inventaris, en
it een bundel omvattende 6 stukken conform twee inventarissen die niet

bij de bundel gevoegd werden.
Geen andere partij heeft stukken neergelegd.

De rechtbank heeft de debatten gesloten en de zaak in beraad genomen.

Aangaandc de respectieve neergelegde bundels volgende opmerkingen: 
it Bundel :

o de rechtbank heeft tijdens het beraad de losbladige stukken geniet om de 
individuele stukken te kunnen identificeren

1 De raadsman van 1 2 vond het niet nodig aan te geven voor welke van
zijn clienten hij het bundel neeriegde en meent kiaarblijkelijk dat de vermelding "voor concluant, diens 
raadsman" (SiC) duidelijk is
2 De raadsman van vond het niet nodig aan te geven voor welke van zijn clienten hij het
bundel neeriegde en meent kiaarblijkelijk dat de vermelding "voor conduant, diens raadsman"duidelijk
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do rechtbank heeft vastgesteld dat hun stuk 12 in
inventaris omschrijven als "Brleven burgemeester Stad Aalst betreffende 
diverse eigendommen" maar dat stuk 12 uit volgende onderdelen bestaat:

van 23 juni 1995 
van 13 december 1995 

van 1 december 2011

van 1 december 2011

van 1 december 2011

■ brief burgemeester Stad Aalst aan
■ brief burgemeester Stad Aalst aan
• attest afgeleverd door notaris . 

betreffende gebouwl
■ attest afgeleverd door notaris . 

betreffende I
* attest afgeleverd door notaris , 

betreffende
■ brief Mter DE MEERLEER aan Stad Aalst van 21 januari 2014 met 

handgeschreven antwoord van 23 januari 2014
de rechtbank stelt vast dat de bundel van twee stukken
met volgnummer 13 bevat:

» uittreksels uit het bevolkingsregister
• aangaandei van 7 december 2011
• aangaande , ■ en

van 7 december 2011
■ stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan

van 1 augustus 2011
o de rechtbank stelt vast dat hun stuk 17 ongenummerd

aan hun stuk 16 vastgenlet hebben. De rechtbank heeft deze klaarblrjkelijke 
vergisslng rechtgezet en het stuk genummerd 

o de rechtbank stelt vast dat hun stuk 22 omschrijven als
"Decreet 4 februari 1997 Stad Aalst". Het zal bekend zijn
dat Stad Aalst geen decreetgevende bevoegdheid heeft. Het stuk 22 is een 
uittreksel van een verslag van een vergadering van het College van 
Burgemeester en Schepenen van 15 juni 1998 betreffende het decreet van 4 
februari 1997 en het decreet van 15 juni 1977 

o de rechtbank stelt vast dat de bundel van 1 geen stuk 24
bevat

Bundel' :
o de rechtbank heeft tijdens het beraad de losbladige stukken geniet om de 

individuele stukken te kunnen identificeren
Bundel :

o de rechtbank heeft tijdens het beraad de losbladige stukken geniet om de 
individuele stukken te kunnen identificeren 

o tussen de losbladige documenten bevindt zich een brief van aan
Stad Aalst. De rechtbank vermoedt dat deze tot stuk 3 moet behoren maar 
merkt op dat de gezegdc brief niet onder de omschrijving van dat stuk valt 

ft Bundel :
o de rechtbank merkt op dat stuk 1 niet genummerd werd

4/ 14
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1.2 De rechtbank stelt vast dat gedurende de volledige procedure de bepalingen van de Wet 
op het Taalgebruik in Gerechtszaken, in het bijzonder artt. 2, 24, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41 en 
42, gerespecteerd werden.

tl Stukken

2.1 Wanneer stukken niet werden ingeschreven op een inventaris, worden zij geacht niet te 
zljn medegedeeld.3 Het spreekt voor 2ich dat het hierbij moet gaan om de inventaris die 
gehecht wcrd aan de besluiten, nu dit de enige is die aan de wederpartij werd "betekend".4

Niet-medegedeelde stukken moeten uit het beraad worden geweerd, anders ware er een 
schending van de rechten van verdediging.5

2.2 Partijen kunnen evenwel afzien van de toepassing van art. 737 al. 1, eerste zln GerW 
zodat de mededeling van stukken vormloos kan plaatsvinden.6

In het geval de vormloosheid ertoe leidt dat er geen inventaris werd meegedeeld voor de 
neerlegging van bundels, dient te worden onderzocht aan de hand van de elementen van de 
procedurebundel, in het bijzonder van de besluiten, of de mededeling van het stuk en van 
zijn voorlegging aan de rechtbank heeft plaatsgevonden.

2.3 De synthesebesluiten voor i i bevatten geen inventaris.

De eerste besluiten voor al evenmin.

Het staat dus niet vast dat de stukken werden uitgewisseld tussen partijen.

2.4 Geen van de andere partijen verzet zich evenwel tegen de neerlegging door
van hun uitgebreide bundel.

De rechtbank moet dus vermoeden dat I na heropening van de debatten
een geinventariseerd bundel heeft meegedeeld aan de wederpartijen. Er is immers een 
nieuwe raadsman tussengekomon - aan de zijde van l en

- te wiens aanzien de mededclingen opnieuw moesten plaatsvinden.

Dit niet-verzet kan evenwel enkel betrekking hebben op de stukken die in de bij de stukken 
gevoegefe inventaris vermeld staan.

3 Zie Rb Namen, 17 december 1993, JT, 1994, 421
4 Art 746 GerW
5 Zie Gent, 10 September 2013, P&B, 2014/2, 70; zie Rb Namen. 17 december 1993, JT, 1994, 421
8 Art. 737 al. 1, tweede zin GerW; zie Rb Gent, 11 februari 2004, TGR-TWVR, 2004, 125
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2.5 Nu geen enkele partij in besluiten verwijst naar de volgende stukken die niet in de 
respcctieve inventarissen vermeld staan, weert de rechtbank deze uit de debatten:

4 bundel I :
o attest afgeleverd door notaris van 1 december 2011

betreffende gebouw
o attest afgeleverd door notaris van 1 december 2011

betreffende I
o attest afgeleverd door notaris van 2 december 2011

betreffende
c brief Mter DE MEERLEER aan Stad Aalst van 21 januari 2014 met 

handgeschreven antwoord van 23 januari 2014
o uittreksels uit het bevolkingsregister

■ aangaande van 7 december 2011
■ aangaande , 1 en

van 7 december 2011
4- Bundel' :

o brief van aan Stad Aalst van 4 december 2008

III Situering van het geschll: feitelijke voorgaanden en standpunten van partijen

3.1 De rechtbank heeft de voor het geschil maatgevende feiten al beschreven in het 
tussenvonnis.

3.2 Thans rest enkel nog de vraag of I 1 vrijwaring kunnen vorderen
lastens

4 '

4
4 ,en/of
4 .

IV Vorderingen

4.1 vorderen als voIgt:
"De vordering van eisers in vrijwaring ontvankelijk en gegrond te verklaren.
Deze als voIgt te begroten:
Voor de dwangsommen welke conduanten zouden (SIC) verschuldigd zijn voor de eigendom 
aan de ' te ten laste van partij en

Voor de dwangsommen welke conctuante zouden (SIC) verschuldigd zijn voor de eigendom 
aan de ten laste van partij
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Voor de dwangsommen welke concluanten zouden (SIC) verschuldigd zijn voor de eigendom 
aan de re van (SIC) partij en

De partijen in vrijwaring te veroordelen tot de betaling van de kasten begroot op 446,92 euro 
verzetsakte meer een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro."

4.2 vorderen de onontvankelijk- minstens angegrondverklaring 
van de vordering van

Zij vorderen een tweede maal de ongegrondverklaring van de vorderingen van
en een uitspraak in rechte "dot er geen sprake kan zijn van een verplichte 

vrijwaring in hoofde van “.

Zij vorderen de veroordeling van tot vergoeding van de cpgclcpen
procedurekosten, wijzen er twee maal op dat doze de rechtsplegingsvergoeding omvatten 
en begroten deze laatste op 1.210,00 EUR.

4.3 stelt dezelfde vordering in als

4.4 vardert de onontvankelijk- minstens ongegrondverklaring van de vordering
van vordert hun veroordeling tot vergoeding van de opgelopen
procedurekosten en begroot deze op 1.440,00 EUR.

V Gronden van het vonnis7

V.l Nietigheid van de inleidende akte

5.1 werpt under de hoofding "onontvankelijkheid van de vordering" op dat do 
Inleidende akte nietig is.

5.2 Nietigheid van een akte heeft niets te maken met onontvankelijkheid van de erin 
vervatte vordering.

Dat een vordering onontvankelijk is, is geen gevolg van enige nietigheid van haar dragende 
akte omdat de nietigc akte geen gevolgen heeft.8 Indien een inleidende akte nietig is, is er 
geen onontvankelijk te verklaren vordering.
5.3 Dc middelen hedoeld in art. 702.3° GerW zijn feitelijke middelen, geen rechtsmiddelen.9

7 Art. 780 GerW, aanhef
6 Zie terzake het adagium quod nullum est nullum productum effecit, vrij vertaald: Vat nietig is, brengt 
aeen enkel effect teweeg"
a Zie Cass, 24 november 1978, ArrCass, 1978-79, 341, volledige tekst ook beschikbaar od 

www.iura.be

7/ 14

http://www.iura.be


Rechtbank van cersto aanleg Oost-Viaandcren, afdeling Dendermonde - fitting van 7 februari 2017
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V.2 Ontvankelijkheid van de vorderingen 

V.2.A Van 

V.2.A.i Tegenover

5.5 en werpen op dat de vrijwaringsvordering niet
geldig tegen hen ingesteld is omdat de vrijwaringsvordering bij dagvaarding moet vvorden 
ingesteld, tenzij de betrokkenen al "partij" zijn bij het geding.

5.6 "een procesverhouding (processuele band) ontstaat van radra een rechtssubject (als
eiser) tegen een ander rechtssubject (als verweerder) vordert in rechte, dit terwijl 
voordien tussen de/e partijen geen procesverhouding voorlag. [...] Zo volstaat het 
enkele feit dat de ene de veraordeling van de andere in de kasten vordert om een 
procesverhouding te doen ontstaan."14

10 Zie terzake het adagium da mihi ructum dabo tibi ius, vrij vertaald: "goof mij de feiten cn ik zal recht 
doen"
11 Art. 774 GerW
12 Zie Cass, 24 r.ovember 1978, ArrCass, 1978-79, 341, volledige tekst ook beschikbaar op 
www.jura.be, overwegend gedeelte, tweede alinea, laatste zin
13 Art. 861 GerW
u Zie MOSSELMANS, S, "Tussenvorderingen" in APR, 2007, Mechelen, Kluwer, 23-25, aangehaald 
in VOET. S, “Gedingkosten in de civiefe rechtsoleging", in VAN DONINCK, J, VAN DEN HOLE, L, 
VLAA.MS PLEITGENOOTSCHAP (eds), Civiel procosrocht vandaag en morgen, 2013, Antwerpen, 
Intersentia, RN 30

8/ 14

De saisine van do rechtbank omvat immers de feiten, niet de kwalificaties.10 Het is aan de 

rechtbank om de feiten definitief te kwalificeren en wanneer zij vaststelt dat partijen 
omtrent en/of onder deze kwalificatie geen relevant standpunt hebben ingenomen dient zij 
de debatten te heropenen om partijen toe te laten dit alsnog te doen.11

Onder art. 702.3“ GerW kwalificaties ofte rechtsmiddelen begrijpen, zou de rechtbank de 
macht - "bevoegdheid" - ontnemen, minstens beperken, de juiste regel toe te passen op het 
geschii.12

5.4 Daarenboven stelt de rechtbank vast dat op 23 juli 2015 geantwoord heeft
in besluiten waarin hij uitgebreid standpunt inneemt aangaande de beslagrechtelijke grand 
van de zaak.

Hij kan dus niet stellen dat zijn belangen geschaad geweest zijn, zodat hij zich evenmin op de 
nietigheid kan beroepen.13

it

http://www.jura.be
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5.7
en

in rechte te verweren.

hebben nooit dagvaarding uitgebracht lastens
. Een aanzegging is slcchts een mededeling, geen oproep zich

Evenmin hebben
ingesteld tegenover
geen vorderingen uit getrokken.ls

of ooit een incidentele vordering
Zij hebben een standpunt iaten kennen maar hier

Er is tussen enerzijds en respectievelijk
anderzijds geen procesverhouding ("rechtsband") ontstaan die een mogelijkheid 

op beroep creeert.15

5.8 De vorderlngen van tegenover
respectievelijk zijn onontvankelijk.

V.2.A.11 Tegenover

5.9 De onder titol V.2.A.1 uiteengezette redenering Is niet toepasbaar in de rolatie tussen
enerzijds en anderzijds.

fcpoft- immers od 23 juli 2015 een tegenvorderine inizesteid - weze het tot 
vergoeding van de proceSKQSiert - en dua zeir Ue p.uwcjveii.uuiiiiis Jucn
ontstaan.

5.10 Anderzijds heeft de vordering van tot doe! de
vrijwaringsverhouding tussen henzelf enerzijds en anderzijds te doen ontstaan.

5.11 Binnen de uitvoeringssaisine kan de beslagrechter niet optreden als bodemrechter, ook 
niet op tussenvordering.17

De vordering van is onontvankelijk.

V.2.A.UI Tegenover

5.12 Aangezien de taakbeperking van de beslagrechter binnen de uitvoeringssaisine tot de 
oponbare orde behoort18, moet de rechtbank dit onder de titel V.2.Aii vastgestelde gebrek * 10

18 Stukken 20 en 20’ procedurebundel
10 Over het onderscheid tussen 'gerechtelijke band’ en “rechtsband', zie VOET. S, "Gedingkosten in 
de civiele rechtspleging’, in VAN DCNINCK, J, VAN DEN HOLE, L, VLAAMS PLEITGENOOTSCHAP, 
Civiel procesrecht vondaog en morgen, 2013, Antwerpen, Intersentia, RN 30, laatste alinea 
'7Zie Beslagr Brugge, 12 maart2002, TNot, 2003/12, 643
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aan rechtsmacht ook vaststellen in zover een vrijwaringsvordering
instelJen lastens

V.2.8 Van respectievelijk

5.13Zowel als vorderen dat
"[...) voor recht te zeggen dat er geen sprake kan zijn van een verplichte vrijwaring in 
hoofde van concluant(en).',ls

5.14 Binnen de uitvoeringssaisine kan de beslagrechter niet optreden als bodemrechtcr, 
"recht doen", ook niet op tussenvordering.‘,‘'

De vorderingen van en zijn onontvankelijk.

V.2 Gegrondheid van de vorderingen

5.15 Deze kwestie is niet aan de orde omdat de rechtbank alle voorgelegde vorderingen 
onontvankelijk verklaard heeft.

VI Negenproef: antwoord op de overeenkomstig art. 744 GerW uiteengezette 
middelen21

6.1 Art. 780 GerW vereist dat dc rechtbank de gonummerde middelen van partijen 
beantwoordt maar zegt niet dat de rechtbank hiertoe dezelfde structuur dient aan te 
wenden als partijen.

De rechtbank is dus vrij in de wijze waarop zij antwoordt, zo lang zij maar antwoordt.

In het andere geval zou zij in haar vonnissen verschillendo hoofdstukken moeten opnemen 
waarin zij telkens opnieuw haar vonnis motiveert maar telkens volgens een andere door een 
van de partijen gehanteerde structuur. Dit komt quasi necr op het zovecl keren schrijven van 
een vonnis als er partijen zijn, vermeerderd met hot eigen beeld van de rechter dat alle 
opvattingen samenbrengt, De wetgever heeft partijen niet verplicht onderling dezelfde 
structuur te hanteren...

,B Zie BROECKX, K, "Het misbruik van het recht van verdodiglng bij de gedwongen tenuitvoerlegging", 
in X, Moot hat recht van dc verdodiging warden afgeschaft?, Reeks ’Interuniversitair Centrum voor 
Gerechtelijk Recht', nr. 7, 2000, Antwerpen, Kiuwer, 67-90
19 Nadruk toegovoegc
20 Zie Beslagr Brugge, 12 maa.i 2002. TNot. 2003/12, 643
21 Art. 780.3°, tweede zinsdeel GerW
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6.4 De rechtbank boantwoordt de door
opgeworpen genummerde middelen________
Middel Antwoord

en

1.1.1!
1.1.2

fc 1,1-3 
1.2

=-r- - -j
Dit middel betreft de grand van de zaak in de relatie tussen

en WOONINSPECTEUR. Dienaangaande had de rechtbank haar
rechtsmacht al uitgeput bijjussenvonnis. _____
iSteiv;2A.ii . _7.
Dit middel is niet aan de orde omdat de rechterlijke saisine door de 
aanvaarding van middel 1.1.3 Is uitgeput  

VII Andere middelen

7,1 De rechtbank beoordeelt de door partijen ingcroepen middelen die niet uitdrukkelijk 
bcsproken zijn als irrelevant voor de beoordeling van het geschil, dan wel als impliciet 
beantwoord.

VIII Gerechtskosten

8.1 leder eindvonnis verdeelt de gerechtskosten tussen de partijen. Wanneer dcze laatsten 
nalatcn de betaling van de gerechtskosten uitdrukkelijk te vorderen, dient de rechtbank 
deze ver(oor)deling ambtshalve uit te spreken.

Wanneer de gezegde partijen nalaten hun kostcn (volledig) aan te geven dient de rechtbank 
zich niet uit te spreken maar dient zij dit punt van de discussie aan te houden.22

22 Art 1021 GerW; zie Cass, 5 januari 2007, RABG, 2007. 693, noot VERBEKE, aangehaald in VOET, 
Ic, RN 4; zie VAN DEN BERGH. B. SOBRIE, S, Do rechtsplegingsvorgcoaing in al zijn (SIC) facellon, 
2016, Mechelen. Kluwer, RN 104

RecbtDank wan eerste aanleg Oost-Viaar.deren, afdellng Dendermonde- fitting van 7 februari Z017
DfcSLAG kamer- AR 15/1278/A

6.2 hanteren geen genummerde middelen in de zin van art. 744.3“ 
GerW.

6.3 De rechtbank beantwoordt de door en
opgeworpen genummerde middelen:_________________________________ ___
Middel Antwoord
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Wanneer zich meerdere partijen aandienon gaat de rechtbank na of er ook plurafitcit aari 
procesverhoudingen ("gerechtelijke band") is.73

8.2.a en bevindcn zich in eenzelfde
procesverhouding tegenover

Zij worden op dezelfde basis aangesproken, voeren een identiek verweer en stellen dezelfde 
tegenvordering in.21

Dat zij apart bosluiten neerleggen is voor de beoordeling van hot aantal procesverhoudingen 
irrelevant.

8.2.b moet zich op basis van de vorderingen van
principieel in dezelfde procesverhouding als en
bevinden.

heeft evenwel geen tegenvordering ingesteld.

voert ook een fundamentee! verschillend verweer.

De rechtbank oordcclt bijgevolg dat niet in dezelfde procesverhouding tot
staatals en

8.3. a In de procesverhouding tussen en zijn
verliezende partij zodat zij de procedurekosten van WOONINSPECl'EUR

moeten vergoeden.

8.3. b In de procesverhouding tussen enerzijds en
en anderzijds zijn beide partijen aangnande hun respecticve

vorderingen in hct ongelijk gesteld zodat zij elk hun eigen procedurekosten moeten dragen.

8.2.C In de procesverhouding tussen enerzijds en
anderzijds zijn verliezende partij zodat zij de procedurekosten van
WOONIN5PECTEUR moeten vergoeden.

8.4. a De beslagvordering is principieel niet waardeerbaar.
De aan WOONINSPECTEUR toekomende rechtsplegingsvergoeding isdus 1.320,00 EUR.

De rechtbank mag de rechtsplegingsvergoeding niet ambtshalve irdexeren.23 * 25

23 Zie VOET, ic, 102 titel 5 6
74 Zie oc, RN 126 al 2
25ZieCass, 18 September 2014. raadoleeabaaroo www iura.be
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8.4.b De vrijwaringsvordering moet op dezelfde wijze gewaardeerd worden als de vordering 
waarvoor de vrijwaring gevraagd wordt.

De aan toekomende rechtsplegingsvergoeding is dus 1.440,00 EUR.

IX Uitspraak 

De rechtbank

-i doet uitspraak op tegenspraak

werkt de beschikkingen van haar tussenvonnis van 16 februari 2016 verder uit

weert de stukken aangegeven onder nummer 2.5 van dit vonnis uit de debatten

■» verklaart de vorderingen van lastens
, , en onontvankelijk

“i- verklaart de tussenvorderingen van en
onontvankelijk

veroordeelt op hoofdelijke wijze tot betaling aan
WOONINSPECTEUR van de door deze laatste opgelopen procedurekosten en stelt 
vast dat het om de volgende kosten gaat:

o rechtsplegingsvergoeding 1.320,00 EUR

■4 slaat de kosten in de proeesverhouding tussen enerzijds cn
en anderzijds om zodat elk dezer partijen de

eigen kosten draagt

-i. veroordeelt op Hoofdelijke wijze tot betaling aan
WOONINSPECTEUR van de door deze laatste opgelopen procedurekosten en stelt 
vast dat het om de volgende kosten gaat:

o rechtsplegingsvergoeding 1.440,00 EUR

Dit vonnis is uitgesprokcn tijdens de openbare terechtzitting van de D-BESLAG KAMER, zitting 
houdend in burgerlijke zakeri, van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op dinsdag zeven februari tweeduizend zeventien.
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De rechtbank bestond uit:

De heer J. Hendrix, beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde;
Mevrouw I. Coppieters, griffier.

Coppieters
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