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Verbetering in vonnis 19/12048A- 27.11.2019 

De heer 

Oorspronkelijke verweerder, 
Raadsman: Mter 

NN wonende te 

advocaat met kantoor te 

TEGEN 

/ 

Het VLAAMS GEWEST vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in persoon van de Minister 
van Omgeving, Natuur en Landbouw, KBO nr. 0316 380 841 met kantoren te 1000 Brussel, Graaf 
de Ferrarisgebouw, Koning Albert lilaan 20; 

Oorspronkelijke eisende partij, 
raadsman: Mter 

De heer NN 

advocaat met kantoor te 

wonende t1 

Oorspronkelijke vrijwillig tussenkomende partij, 
Raadsman advocaat met kantoor tE 

* * * 

/ 

Het dossier werd overgemaakt aan de voorzitter van de 1 e kamer voor de verbetering van. een 
materiële vergissing in een vonnis; 

Gelet op: 

• Het vonnis uitgesproken op 27.11.2019 

In voormeld vonnis is een materiële vergissing geslopen betreffende 
De heer is de zoon van de heer De hee1 lijdt aan een 
persoonlijkheidsstoornis en niet de heel zoals in het vonnis vermeldt staat. 
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"De heer lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis" die dient opgenomen te worden l 
in het vonnis uitgesproken op 27.11.2019. ii 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszakeo; 

Verbeteren, ambtshalve, de materiele vergissing in het vonnis 27.11.2019; 

Zegt voor recht dat de vermeiding van "De heer lijdt aan ·een 
persoonlijkheidsstoornis " in het hiervoor vermelde vonnis dient vervangen te worden 
door de vermelding "de heer lijdt aan een persoonlijkheidsstoornls" ; 

Beveelt in t oepassing van artikel 800 van het Gerechtelijk Wetboek dat de griffier melding dient 
te maken van het dispositief van huidige verbeterend vonnis; 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de 1 e kamer van de 

Nederlandstalige Rechtbank van l:erste Aanleg te Brussel, op O 3 -06~ 
2020 

waar aanwezig waren en zitting namen: 
-de heer rechter, 
- mevrouw griffier; 

Ontvangt het verzoek tot verbetering van het vonnis 19/1204/A d.d. 27.11.2019 en aanziet het als 
gegrond; 
"de heer lijdt aan een persoonlljkheldsstoornls" dient opgenomen te worden In 
voormeld vonnis. 

"getekenc 11 

Brussel, op 0 3 -06- 2020 

griffier 
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