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BESCHIKKING 

0 0 0 19 4 Het HOF VAN BEROEP te Brussel, eerste kamer, na beraad, velt volgende be

schikking: 

A.R.Nr. 2019/AR/746 

INZAKE VAN : 

1. wonende te 

appellant, 

hebbende als raadsman advocaat te 

. TEGEN: 

1. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VOOR HET 

GRONDGEBIED VlAAMS-BRABANT, met burelen t e 3000 Leuven, Dirk 

Boutsgebouw, Diestepoort 6 bus 93, 

geïntimeerde, 

hebbende als raadsman IVJ,r advocaat t e 

*** 
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Gezien het verzoekschrift in toepassing van artikel ·74 7§2 Ger. W. door 
geïntiméerde neergelegd ~er griffie op 24 april 2019 en aan tegenp.artij 
betekend op 10 mei 2019. 

Gezien de wettelijke termijn geformuleerde opmerkingen. 

Het verzoek, dat strekt tot het horen bepalen van conclusietermijnen en 
tot vaststelling voor pleidooien na het verstrijken van de te rmijnen, kan 
worden ingewilligd in de mate zoals hierna in het dispositief bepaald. 

Voor zover een of meerdere partijen meer dan twee conclusies. 
neerleggen, staat het hof erop dat de laatste ervan opgesteld worden in de 
vorm van syntheseconclusies die alle vorige vervangen. 

Wat het verzoek tot vaststélling voor pleidooien betreft zal de zaak na 
het verstrijken van de in deze beschikking bepaalde conclusietermijnen rang 
nemen op de wachtlijst van de zaken die in staat zijn om gepleit te worden. 

Wanneer de zaak, na de wachtlijst doorlopen t e hebben, aan de beurt zal 
zijn, zal de vaststelling voor de bevoegde pleitkamer automatisch volgen in 
toepassing van deze beschikking en met de juridische gevolgen voorzien in 
artikel747§2 Ger.W. 

Het vaststellingsbericht zal aan pa!1ijen en hun advocaten toegestuurd 
worden ongeveer vier maanden vóór de vastgestelde zittingsdatum. 

(De vooruitzichten wat de vermoedelijke pleitdatum betreft kunnen, 
ongeveer een maand na het verstrijken van de laatste conclusietermijn, worden 

. geconsulteerd . op 

OM DEZE REDENEN, 

Gezien artikel 24 van de wet van 15 j uni 1935 betreffende het taa lgebru ik 
in gerechtszaken, 

Gezien artikel 747§2 van het Gerechtelijk Wetboek, 

Wij, Voorzitter, bijgestaan door griffier, 

Willig.en het verzoek als volgt in; 
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Zeggen dat partijen hun conclusies onderl ing zullen uitwisselen en t er 
griffie van het hof van beroep neerleggen ten laatst e op : 

• :30 september 2019 voor geïntimeerde, 

• 31 december 2019 voor appellant , 
• 31 maart 2020 voor geïntimeerde. 

Zeggen voor recht dat bij het verstrijken van bovenstaande 
conclusietermijnen de zaak rang zal nemen op de wachtlijst van de bevoegde 
pleitkamer om er vervo.lgens automatisch te worden vastgesteld, in de 
volgorde van de plaats op de wachtlijst en met de gevolgen voorzien in artikel 
747§2 Gerechtelijk Wetboek. 

Gevraágde pleittijd: 60 minuten. 

Gedaan t e Brussel, op 17 juni 2019. 




