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1. _____ wonende te 

appellante, 

vertegenwoordigd door Meester V. SACREAS loco Meester JONGBLOET Pieter, advocaat te 3010 

KESSEL-LO, Oude Diestsesteenweg 13; 

tegen: 

1. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR voor het grondgebied van de provincie 

Vlaams-Brabant, met kantoren gevestigd te 3000 LEUVEN, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Meester D. MUNIZ ESPINOZA loco Meester DECLERCQ Philippe, advocaat te 

3320 HOEGAARDEN, Gemeenteplein 25; 

Gelet op de procedurestukken en, ondermeer: 

het vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 27 februari 2015; 

het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof op 2 september 2015; 

de brief van Meester DECLERCQ van 11 januari 2019 inhoudende het zonder voorwerp 

verklaren van de herstelvordering. 

Ter zitting van 21 januari 2019 vraagt de raadsman van geïntimeerde om de herstelvordering zonder 

voorwerp te verklaren. 

De raadsman van appellante verzet zich hiertegen niet. 

Het hof verleent hiervan akte. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 

Rechtsprekend na tegenspraak, 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de taal in gerechtszaken. 

Zegt dat de herstelvordering zonder voorwerp is geworden. 
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Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer 

van het hof van beroep te Brussel, op 11 februari 2019, 

waar aanwezig waren en zitting hielden: 

Astrid DE PREESTER, 

bijgestaan door rie VAN IMPE, 
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