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. IN DE ZAAK VAN: 

- ·� ------------

� wonende te · 

"· met ondernemingsnummer 
, met maatschappelijke zetel gevestigd te · 

- EISERS OP VERZET -

vertegenwoordigd door meester Tom VAN MALDERGEM, advocaat met kantoor te 9880 Aalter, 
Steenweg op Deinze 91. 

TEGEN: 

De WOONINSPECTEUR. bevoegd voor het grondgebied van het VLAAMS GEWEST, met 
burelen gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22, 

- VERWEERDER OP VERZET -
vertegenwoordigd door meester Veerle TOUENAERE, advocaat met kantoor te 9000 Gent, Koning 
Albertlaan 128. 

VONNIST DE BESLAGRECHTER ALS VOLGT. 

I. DE RECHTSPLEGING; 

1.1. Het derdenverzet werd ingeleid bij dagvaarding die op regelmatige wijze werd 
betekend op 1 augustus 2016. 

Bij beschikking uitgesproken op 7 november 2017 heeft de beslagrechter in toepassing van 
artikel 747, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek (verder afgekort als Ger. W.) een eerste maal de 
c.ondusietermijnen en de rechtsdag bepaald. 

Bij beschikking uitgesproken op 18 september 2018 heeft de beslagrechter in toepassing van 
artikel 747, §§ 1-2 Ger. W. de (nieuwe) tussen de partijen overeengekomen 
condusieterm1jnen bekrachtigd en een nieuwe recht.sdag bepaald. 

1.2. De partijen werden bij monde van hun advocaten door de beslagrechter in hun 
middelen en condusies gehoord op de openbare terechtzitting van dinsdag 11 december 2018, 
waarna de debatten werden gesloten, de zaak in beraad werd genomen en voor uitspraak 
werd gesteld op heden. 

1.3. Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken van de partijen werden 
ingezien. 

1.4. In toepassing van artikel 748bls Ger. W. wordt de laatste conclusie van de partijen 
beschouwd als een alomvattende syntheseconclusie die de gedinginleidende akte en de 
overige condusies vervangt. Men kan de feitenrechter geen onwettigheid verwijten wanneer 
deze oordeelt, biJ toepassing van artikel 748bis Ger. W., geen uitspraak te moeten doen over 

2 



. .. .  " -� . ___ ....._....... - ,...., =r:=usrsnnwna-w• ···n=:-·.a\f 

, n • ? • ·'J '+J 

RECHTBANK VAN ElRSTt AANLfG OOST·VLAANDfRfN, AfOfUNG GENT 
8fSlAGIUCHlfR 
OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 JANUARI 2019 
f" 

eefl in �"" synthesecondusie niet hernomen eis, noch die uitspraak te moeten aanhouden. 

Il. DE VOBPERINGEN; 

2.1. De vordering van de ei� strek.t er volgens hun synthesec:onclusies toe om: ( 1) te 
horen zeggen voor recht dat de beschikking tot aanstelling van een notaris gewezen op 9 
rruart 2016 met ro!nummer 16/318/B ronder voorwerp is geworden, (2) minstens te zeggen 
voor redlt dat de aanstelling van de notaris teniet gedaan wordt, en (3) de verweerder te 
veroordelen tot betaling van de kosten van het geding waaronder een 
redltspfeg1ngsvef90edrng begroot op 1.440,00 euro. 

2.2. De � verzoekt de beslagrechter in zijn syntheseconclusies (1) om het 
verzet als ongegrond af te wijzen, en (2) om de gedingkosten ten laste van de eisers te 
leggen. 

III. RELEVANTE VOORGMNPEN EN UIIGIEUZE TENUITVOERLEGGING; 

3.1. Bij vonnis uitgesproken op 4 februari 2013 door de negentiende correctionele kamer 
van de (toenmalige) rechtbank van eerste aanleg te Gent werden de beide eisende partijen 
samen met de heer · op strafrechtelijk vlak veroordeeld tot het betalen van 
geldboetes wegens inbreuken op het Kamerdecreet (decreet van 4 februari 1997 houdende de 
kwahteits· en ve1lrghe1dsnormen van kamers en studentenkamers) en werd de herstelvordering 
van de verweerder gegrond verklaard. Dit vonnis werd aan de eisers betekend bij exploot van 
23 april 2013. 

De eisers hebben op 19 februari 2013 tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. Bij arrest 
uitgesproken door het hof van beroep te Gent op 13 december 2013 werden de eisers 

. (opnieuw) strafrechtehjk veroordeeld en werd de herstelvordering gegrond verklaard. Dit 
arrest werd aan de eisers betekend bij exploot van 24 november 2014. 

Een door de beide eisers (ongemotiveerd) ingesteld cassatieberoep werd door het Hof van 
cassatie verworpen brj arrest van 20 januari 2015. Dit arrest werd aan de eisers betekend bij 
exploot van 9 september 2015. 

3.2. Bij gerechtsdeurwaardersexploot van 8 oktober 2015 laat de verweerder (nogmaals) 
een afschrift betekenen van het (reeds eerder betekende} vonnis van de correctionele 
rechtbank van 4 februari 2013, van het (reeds eerder betekende) arrest van het hof van 
beroep van 13 december 2013 en van het (reeds eerder betekende) arrest van het Hof van 
Cassatie van 20 januari 2015, samen met een bevel tot betalen voor een totaal bedrag van 
81.090,32 euro dat hoofdzakelijk bestaat uit verbeurde dwangsommen voor de periode van 
24/11/2014 tot en met 07/10/2015. 

Op 30 oktober 2015 hebben de eisers hiertegen verzet aangetekend dat bij vonnis van 19 
januari 2016 door de beslagrechter als ongegrond afgewezen werd. Dit vonnis werd in graad 
van beroep bevestigd bij arrest van 23 mei 2017. 

3.3. Intussen was op 17 november 2015 aan de eisers een bevel voorafgaand aan 
urtvoerend beslag op onroerende goederen betekend. Bij gebreke aan betaling werd op 22 
december 201 S vervolqens overaeoaan tot uitvoerend beslag op de onroerende goederen 
gelegen te • en te 
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Bij beschikking van 9 maart 2016 heeft de beslagrechter In toeoassing van artikel 1580 Ger. 
W. op verzoek van de verweerder notaris : . aangesteld om over te 
gaan tot de veiling van de in beslag genomen onroerende goederen en tot de verrichtingen 
van rangregeling (16/318/B). Deze beschikking werd aan de eisers betekend bij exploot van 4 
juli 2016. 

Op 1 augustus 2016 hebben de eisers enerzijds het huidige derdenverzet aangetekend tegen 
deze beschikking van 9 maart 2016 en anderzijds via een aparte procedure (gekend onder 
rolnummer 16/2876/A) de schorsing van de tenuitvoerleggrng van de beschikking gevorderd 
op grond van artikel 1127 Ger. W" 

IV. BEOORDELING; 

4.1. De toelaatbaarheid en/of de ontvankelijkheid van de door de eisers Ingestelde 
rechtsvordering wordt door de verweerder (terecht) niet betwist. Ook ambtshalve ziet de 
beslagrechter hiervoor geen enkele reden. 

4.2. Bij beschikking gewezen op 9 maart 2016 In de zaak qekend onder rolnummer 
16/318/B heeft de beslagrechter notaris met standplaats te 
aangeduid om over te gaan tot de veiling van vier in beslag genomen onroerende goederen en 
vervolgens tot de rangregeling. 

Deze beschikking werd aan de eisers betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot van 4 juli 
2016. 

Het door de eisers op 1 augustus 2016 aangetekende derdenverzet is tijdig maar kan 
onmogelijk slagen. 

De eisers maken immers gewag van het feit dat de periode voor de toewijzing (zes maanden) 
inmiddels reeds geruime tijd verstreken is (art. 1587 Ger. W.) maar leiden uit deze vaststelling 
ten onrechte af dat de aanstelling van de notaris daardoor zou worden tenietgedaan of dat de 
beschikking zou moeten worden ingetrokken. De rechtsgeldigheid van de beschikking van 9 
maart 2016 wordt hierdoor immers in geen enkele mate aangetast. Integendeel zal de 
beslagrechter op (eenzijdig) verzoek van de verweerder dezelfde (of een andere) notaris 
opnieuw aanduiden om over te gaan tot de veiling indien de eisers niet tot vrijwillige 
betaling/regeling van hun schuld opzichtens de verweerder zullen overgaan. 

Ook uit de vaststelling dat de verweerder geen (tijdige) verlenging van de aanstelling van de 
notaris heeft gevraagd kan niet worden afgeleid dat deze aanstelling/beschikking dient te 
worden vernietigd of ingetrokken. 

Dat de partijen intussen een tijdelijke regeling gesloten hebben om niet verder gedwongen uit 
te voeren (mits betaling van een bepaald bedrag door de eisers op een rubriekrekening bij de 
notaris) heeft niet tot gevolg dat de beschikking van 9 maart 2016 zou moeten worden 
ingetrokken. De verweerder heeft immers aan geen enkel recht verzaakt. 

In tegenstelling tot wat de eisers beweren toont het dossier van de rechtspleging in de zaak 
gekend onder rolnummer 16/318/B aan dat aan het op 4 maart 2016 door de verweerder 
neergelegde eenzijdige verzoekschrift een inventaris van stukken bevatte (meer bepaald van 
elf stukken waaronder alle door de wet voorgeschreven stukken) die aan de beslagrechter 
werden voorgelegd alvorens deze de beschikking van 9 maart 2016 tot aanstelling van de 
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notaris heeft gewezen. Het door de eisers opgeworpen middel kan dan ook niet tot een 
intrekking van deze beschikking leiden. 

De door de eisers ingestelde vordering kan dan ook niet slagen. 

4.3. De eisers dienen als de in het ongelijk gestelde partij de gerechtskosten te dragen. 

4.4. De vorderingen voor de beslagrechter worden ingeleid en behandeld zoals in kort 
geding (art. 1395, tweede lid Ger. W.), en de inleiding en de behandehng van de zaken vinden 
dus plaats volgens de artikelen 1035-1041 Ger. W. De vonnissen van de beslagrechter z11n 
derhalve, gelet op artikel 1039 Ger. W., in de regel van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. 
OP DEZE GRONDEN, 
DE BESLAGRECHTER, 
RECHT DOENDE OP TEGENSPRAAK, 

Met inachtneming van de artikelen 2 en volgende van de Wet. van 15 juni 1935 op het gebniik 
der talen in gerechtszaken. 

VERKLAART de vordering van de eisers ontvankelijk doch ongegrond. 

Huidig vonnis iS krachtens de wet voorlopig uitvoerbaar, niettegenstaarde elk verhaal of 
rechtsmiddel en zonder zekerheids.stelling. 

VEROOBPEELI de eisers tot betaling van de gerechtskosten en begroot deze kosten als 
volgt: 

*aan de zijde van de eisers: 
• kosten dagvaarding + rolrecht: 

*aan de zijde van de verweerder: 
• rechtsplegingsvergoeding: 

382,59 euro 

1.440,00 euro. 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting door de beslagrechter in de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, op 8 JANUARI 2019, waar 
aanwezig waren: 

Johan Timmermans, beslagrechter, ·· 
Annelies Schaeck, griffier. 
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