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Bekendmoking voorgeschreyen bii ortikel77O vqn het Burgerliik
Wetboek

DECLERCa Doniel
geboren te UKKEL op 17/07/1945
wonende te HULDENBERG
Zesdogmoolstroqt 9
overleden te Huldenberg op 23/11 /2008
zonder gekende erfgenoom ochter te loten

Alvorens te beslissen over de vroog von de FOD Finonciën - Administrotie von
de Potrimoniumdocumentotie Potrimoniumdiensten, nomens de Stoot, tot

-

inbezitstelling von de nolotenschop, heeft de 42"u Kqmer von het Hof von
te Brussel in dotum von 26/l | /2019, de bekendmokingen en
oonplokkingen, voorgeschreven bii ortikel 77o van het Burgerliik Wetboek en
ortikelen 1 en 2 von het Koninkliik Besluit von 16.07.1848, bevolen drie mool,
om de drie moonden, op het Gemeentehuis von de geboorteploots von de
decuius, op het Gemeentehuis von de lootste woonploots von de deculus en ter
griffie von de rechtbonk von Eerste Aonleg te Leuven en bovendien dezelfde
publicoties, drie mool binnen dezelfde termiin, in het Belgisch Stootsblod, en
heeft gezegd dot het voorlopig beheer von de erfenis wordt toevertrouwd oon
de Belgische Stoot, vertegenwoordigd door de Minister von Finonciën.

Beroep

Voor eensluidend uittreksel,
op 15 oktober 2020
Verplichte oonplokking tot

14 ionuori 2021
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