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D Niet aan te bieden aan de 
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Aangeboden op 
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E ERLANDS A IG 
R CH BA KVA ER 

NL G US EL 

Beschikking- verzending 
Rechtbank eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent 

10e kamer - Kortgeding 



IN DE ZAAK VAN 

Oe KBO nr. met zetel te 

Eisende partij, 

Vertegenwoordigd door mr. en mr. advocaten met kantoor te 
. alwaar eisende partij woonplaats kiest. 

Tegen: 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister 
President, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de Vlaams 
Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, met kabinet te 1000 
Brussel, Martelaarsplein 7- tweede verdieping, mijn betekening doende aan de dienst bevoegd 
om deze betekening te ontvangen, met name de clusterverantwoordelijke van de cluster 
besluitvorming Vlaamse Regering, met burelen te 1000 Brussel, Koolstraat 35; 

Verwerende partijen, 

Vertegenwoordigd door mr. advocaat met kantoor te 

* * * 

I. PROCEDURE 

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder van: 
De inleidende dagvaarding, op verzoek van de >p 09.01.2020 betekend aan 
het Vlaams Gewest, 

Op de openbare zitting van 15 januari 2020: 
heeft mr. gepleit voor de 
heeft mr. gepleit voor het VLAAMS GEWEST 
werden de debatten gesloten, 
werd de zaak in beraad genomen. 

De procedure verliep met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 
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Eisende partij vraagt de verzending naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent gelet op het feit dat de zaak verkeerdelijk aanhangig werd gemaakt door de 
gerechtsdeurwaarder aangezien de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd is, waarmee verwerende partij zich akkoord verklaart; 

OM DEZE REDENEN 

OE RECHTBANK 

De heer rechter, aangesteld om de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van 

eerste aanleg zetelende te Brussel te vervangen, bijgestaan door mevrouw griffier, 

Rechtsprekend in eerste aanleg en op tegenspraak. 

Stelt vast dat de bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, 

zoals gewijzigd, werden toegepast. 

Verzendt onderhavige zaak naar de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent; 

Houdt de beslissing nopens de kosten aan; 

Aldus gewezen en uitspraak gedaan ter openbare terechtzitting van de 10e kamer van 

15 januari 2020. 
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