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Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister

president, wiens burelen gevestigd zijn te 1000 Brussel, Martelaarplein 19, voor wie optreedt de 

Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk Ruimtelijke Ordening en Sport, wiens kabinet 

gevestigd is te 1210 BRUSSEL, Koning Albert 11-laan 19, 

appellant, 

vertegenwoordigd door Mr. VAN BRABANT Leen loco Mr. CLAES Johan, advocaat te 2550 KONTICH, 

Mechelsesteenweg 160 

tegen het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 16 december 2011 

tegen 

1. architect, wonende te 

2. wonende te 

3. met maatschappelijke zetel te 

met KBO-numme1 

4. 

KSO-nummer 

5. 

6. 

met maatschappelijke zetel te 

. ingenieur, wonende te 

ingenieur-architect, wonende te 

ingeschreven 

ingeschreven met 

7. met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 397/1, ingeschreven 

met KBO-nummer 

8. 
ingeschreven met KBO-nummer 

geïntimeerden, 

met maatschappelijke zetel te 

allen vertegenwoordigd door Mr. VAN BELLINGHEN loco Mr. VAN DER VEKEN Filip, advocaat te 2000 

ANTWERPEN, Amerikalei 182 ; 



Hof van beroep Brussel- 2012/ar/2753- p. 3 

Het hof is gevat door een akte van hoger beroep, neergelegd ter griffie op 26 oktober 2012, 
gericht tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, gewezen op 16 
december 2011. 

Gelet op het tussenarrest, gewezen door het hof op 19 november 2014. 

Beide partijen verzoeken het hof om de zaak door te halen. 

Het verzoek kan worden ingewilligd. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, rechtdoende na tegenspraak, 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in 
rechtszaken; 

Gelet op het artikel 730 § 1 van het Gerechtelijk wetboek; 

Beveelt, met instemming van de partijen, de doorhaling van de zaak op de algemene rol; 
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Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 9 januari 2019 door 

K. PITEUS, Raadsheer dd. voorzitter 

0. DUGARDYN, Plaatsvervangend raadsheer 

L. VAEL, Plaatsvervangend raadsheer 

B. HEYMANS, Griffier 

L. VAEL 

~EUS 




