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De beslagrechter wijst de volgende beschikking in de zaak: 

A.R. 2016/2120/A. 

eisende partij, 

advocaat: mr. 

tegen 

, wonende te 

met kantoor te 
./ 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR voor het grondgebied van de provincie Vlaams

Brabant in naam van het Vlaams Gewest, met kantoor te 3000 Leuven, Dirk ~outsgeb·ouw, 

Diestsepoort 6 bus 93, 

verwerende partij, 

advocaat: mr 

Rechtspleging 

, met kantoor te 

Bij dagvaarding van 27 mei 2016 heeft de heer zijn vordering voor de rechtbank gebracht. 

Bij beschikking van 6 augustus 2019 zijn, overeenkomstig art. 747 §2 Ger.W., conclusietermijnen en 

een rechtsdag bepaald. 

Op de volgende data zijn conclusies digitaal neergelegd op de griffie: 

op 4 november 2019 een eerste conclusie voor verwerende partij, 

op 5 maart 2020 een syntheseconclusie voor verwerende partij. 

Op 10 april2020 zijn de stavingstukken van verwerende partij digitaal neergelegd op de griffie. 

Bij brieven van Sen 9 april 2020 hebben partijen verzocht om de zaak schriftelijk in beraad te nemen, 

gelet op de dwingende '.corona'-maatregelen van het College van Hoven en Rechtbanken. 

Op de openbare terechtzitting van 10 april 2020: 

is niemand verschenen, 

zijn de debatten gesloten en is de zaak in beraad genomen. 

Overeenkomstig artikel 748bis Ger. W. houdt de rechtbank enkel rekening met de laatst genomen 

(synthese)conclusies van de partijen. 
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De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden 

toegepast. 

*** 

Bij briefvan zijn advocaat van 9 april 2020 heeft eiser meegedeeld dat de zaak wat hem betreft mocht 

worden doorgehaald met toekenning aan verweerder van een rechtsplegingsvergoeding ten bedrage 

van 1.440€. 

Eiser heeft ook geen enkele conclusie genomen ook al waren er conclusietermijnen bepaald. 

Uit deze omstandigheden mag afgeleid worden dat eiser afstand wil doen van het geding. 

Er ligt geen enkele reden voor om deze afstand te weigeren. 

In toepassing van artikel827, eerste lid, Ger.W. zal eiser de gedingkosten betalen. Hij heeft overigens 

zelf voorgesteld om de basisrechtsplegingsvergoeding aan verweerder te betalen. 

OM DEZE REDENEN 

DE BESLAGRECHTER 

Rechtsprekend in eerste aanleg en op tegenspraak; 

Verleent akte aan de heer van zijn afstand van geding; 

Willigt deze afstand in; 

Veroordeelt de heer tot betaling van de gedingkosten, begroot op 1.440 € 

(rechtsplegingsvergoeding) aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur, 

Aldus uitgesproken ter openbare terechtzitting van de gde kamer van de Nederlandstalige rechtbank 

van eerste aanleg Brussel, op 8 mei 2020, 

waar aanwezig waren en zitting namen: 

mevrouw 

mevrouw 

ondervoorzitter en beslagrechter, 

. griffier. 
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