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01-17.05.2011 - DHL 

De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, EERSTE KAMER, heeft het hiernavolgend 
vonnis verleend : 

In de zaak 10/347/A rep nr 2011/ 65'J'l 

in zijn hoedanigheiá van Gewestelllk Stedenbouwkundig Inspecteur bevoegd 
voor de Provincie West-Vlaanderen, bij het intern verzelfstandigd agentschap 
zonder rechtspersoonlijkheid RWO, met kantoor te 8000 Brugge, Werkhuisstr 9 

J.._ voor wie optreedt Meester , advocaat te 

!alwaar verzoekende parti) woonstkeuze doet 

TEGEN 

1 

zaakvoerder, geboren te op 

zonder beroep 
geboren te , op 

beiden wonende te 

verweerders, 

voor wie optreedt Meester •, advocaat te 
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1. RECHTSPLEGING 

Gelet op de Inleidende dagvaarding, rechtsgeldig betekend aan verweerders op 21 
januari 201 o. 

De rechtbank nam kennis van het dossier van de rechtspleging • 

Artikelen 2 en volgende van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken werden in acht genomen. 

Bij brief van 22.4.2011 verzocht de raadsman van eisende partij om doorhaling van de 
zaak gezien er tussen partijen in casu een minnelijke regeling werd uitgewerkt en dat 
alle kosten werden geregeld. 

Bij antwoordschrijven van 6.5.2011 bevestigde Meester , raadsman van 
verweerders de Inhoud van de brief van 22.4.2011 van eiser en stemde in met de 
doorhaling van de zaak. 

ll. BEOORDELING 

Overeenkomstig artikel 730, 1 ° lid gerechtelijk wetboek kan op de vraag en akkoord van 
beide partijen worden ingegaan. 

OM DEZE REDENEN, 

De Rechtbank. 

Wijzende in eerste aanleg en op tegenspraak. 

Ha.ah de zaak door op de algemene rol. 

Aldus gewezen en uit;iesproken in openbare terechtzitting in het gerechtsgebouw te 
Brugge op zeventien mei tweeduizend en eH. 

Aanwezig zijn : 
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