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EINDARREST

Het HOF VAN BEROEP, zlttlng houdend te 
ANTWERPEN, zesde bis kamer, recht doende In
burgerlljkezaken, heeft voigend arrest gewezen:

• •

c

In zake: 2008/AR/387

, met ondernemingsnummer 

en met maatschappelijke zetel te 1 ,

- appellant®

- tegen het vonnls gewezen door de eerste kamer van de 

Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren de dato 14 december 

2007, aldaar gekend onder AR nr.: 07/1038/A

- vertegenwoordigd door Mr. GEELEN Koen, advocaat te 3500 

Haselt Gouverneur Roppeslngel 131

Tegen:

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regerlng, 

ten verzoek win de Vlaamse minister voor Leefmflfeu, Natuur en Cultuur, 

met kabinet te Brussel, Kooltraat 35

- gelntimeerde

vertegenwoordigd door Mr. CALLENS Saartje loco Mr. 

STAELENS Bart, advocaat te 8000 Brugge, Stockhouderskastee! 

, Gerard Davldstraat 46 bus 1
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Gelet op de door de wet verelste processtukken in behooriijke vorm 

overgelegd waaronder sen eensluidend afschrrft van de bestreden 

beschlkklng vein de voorzftter van de rechtbank van eerste aanleg te 

Tongeren, zetelend zoals In kortgecfing van 14 dec ember 2007, dat 

betekend werd bij exp toot van 18 januari 2008

Gelet op het verzoekschrift in hogerberoep neergelegd ter griffie van dlt 

Hof op 14' februari 2008, waarbij tijdlg an naar de vorm gekfig hoger 

beroep wordt ingesteld.

1.

Defeften:

Else res in hoger beroep werd In haar huidige rechtsvorm opgericht op 

10 januari 1992, maar de geschledenis van de dub in 

vangt aan In 1953 met de oprlchting van de

Deze club sloot zich in 1960 aan bij de Belgische 

Motorbond en veranderde haar naam in
n#

De eerste wedstrijd op het motorcrossdrcuit werd georganiseerd op 6 

junl 1960 en elseres In hoger beroep steft dat zij vanaf het seizoen 1974 

het huidige circuit in zijn huidige ligglng permanent Is beglnnen te 

gebruiken.

0.a. in de Minlstrldle toelatlng van 16 junl 1978 wordt er gesproken over 

"een permanent gebruikteomloop".

Bij de aanvang van het gebrulk van het circuit In 1974 was er geen 

regiemerrtering, zodat er van deze periode ook geen vergunnfngen 

zijn.De eerste reglementering is er gekomen met het K.B. van 10 junl 

1976 dat In working trad op 16 augustus 1976. De eerste vergunnlngen 

dateren dan ook uit deze tijd. Deze reglementering werd voor 

Vlaanderen vdledig opgeheven met de reglementering in ultvoering van 

het MIBeuvergunnlngsdecreet, de zgn. VLAREM-reglementen, die In 

Vlaanderen van kracht werden In 1995. Ook In het kader van de 

VLAREM-reglementeiing worden de nodige mifleuvergunnlngen aan 

eiseres In hoger beroep verleend.
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2.

Op 24 Januari 2000 werd een mllleuvergunning verleend door de stad 

en dit voor een tennijn van 20 Jaar. In deze vergunning 

overwoog de stad andermaal dat de “exploitatie geheel niet

overeenstemt met de bestemmlngsvoorschriften die van toepassing zijn 

voor het gebied waarln de inrichting Is gelegen." Bij besfisslng van de 

Bestendlge Deputatie van de provide Umburg van 13 juli 2000 werd de 

termljn teruggebracht op 5 Jaar, na een unaniem ongunstig advies van 

de Provinciate Milteuvergunningscommissie wegens de 

stedenbouwkundige verbodsbepalingen. De vergunning werd verleend 

in afwachting van een goedgekeurd provmciaal ruimtelljk uitvoeringsplan 

(PRUP) met aanduiding van de zones voor gemotoriseerde sport en. De 

vergunning werd opnleuw verleend omwille van soclaal- economische 

redenen, doch dit wel degeHjk expfidet met het oog op ofwel 

heriokalisatie ofwel het in overeenstemming brengen met de 

bestemmlngsvoorschriften.

Op 22 jull 2004 diende eiseres in hoger beroep opnieuw een aanvraag 

In bij de Bestendige Deputatie van de provlncleraad Umburg tot 

vemieuwfng en verandering van de milieuvergunning, dltmaal opnieuw 

voor een klasse 1-inrichting, nl. rubriek 32.9.4° bljlage 1 van VLARBM II 

een “permanente omloop voor gemotoriseerde vaar- en/of voertuigen 

met een geluidsemlssfe van meer dan 98dB, uitgezonderd 

outdoorcart'ngs.

Ondanks de onverenlgbaarheid met het gewestplan, werd wederom een 

mflieuvergunning afgeleverd, en dft In afwachting van de goedkeurlng 

ran het PRUP dat voorzag in een wijzlglng ran de bestemming van 

gebied van natuurgebled naar recreatiegebied. Daar geoordeeld werd 

dat bfnnen afzienbare t^d een definitieve oplosslng zou worden bereikt 

met betrekking tot de stedenbouwkundige onverenigbaarheid, werd de 

vergunning verleend, voor een korte duur, nl. voor 3 Jaar, elndigend op 

19 Januari 2008.
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3.

Op 3 januarl 2007 had elseres in hoger beroep opnleuw een 

milieuvergunning aangevraagd voor het verder explotteren en 

wljzlgingen van de omtoop. De Bestendige Deputatie van de 

provlncieraad van Umbuy heeft op 10 Juli 200B - tegen tal van 

negatieve adviezen In - een milteuvergunning voor 3 jaar toegekend, 

order strikte voorwaarden. Tegen deze beslissing ward evenwef beroep 

aangetekend. Bfl besluit van 28 augustus 2009 van de Vlaamse Minister 

van Leeftnllleu, Natuur en Cuituur wordt de milieuvergunning gewelgerd 

omdat het circuit door de schorslng van het PRUP nog steeds in 

natuurgebied iigt en de hinder die de exploitatie veroorzaakt nlet tot een 

aanvaardbaar niveau kan worden herteid. Bij arrest nr. 201.283 van 25 

februari 2010 werd het annulatieberoep vanwege eiseres in hoger 

beroep tegen het M.B. van 28 augustus 2009, met toepassing van art 

93 van het Algemeen Procedurereglement, verworpen.

4.

Procedurlflle vooraaanden:

BIJ verzoekschrift neergelegd ter griffie op 19 junl 2007 heeft verweerster 

in hoger beroep een vorderlngsrecht inzake de bescherming van het 

leefmilleu ingesteld ertoe strekkende de staking te bevelen van de

uitbating van het motorcrosscircuit gelegen te aan de
• •

.. Verweerster in hoger beroep vordert de stopzettlng te 

bevelen van aBe vergunningsplichtige activiteiten en inrichtingen op het 

voormelde crossterrein. Z3\ verzoekt te statueren dat volgende 

activiteiten onder mear beg repen cfienen te worden als ressorterend 

onder activiteiten die wijzen op de uitbating en dus onder het 

stakingsbeve! valien; het afbakenen van het parcours, het plaatsen van 

vtaggen, het toeiaten van motorvoertuigen, het plaatsen van een tent en 

het plaatsen van een tribune en dit alles onder verbeurte van een 

dwangsom van 5 000 EUR per vastgestelde fnbreuk op het 

stakingsbevel.
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5.
De eerste rechter stett vast dat er in onderhavlg geschil geen 

voorafgaandelljke vorzoening tot stand Is gekomen, Hij stelt vast dat de 
handelingen gesteld door eiseres in hoger beroep inzake de ultbatlng

z/n op de 

en
van het motorcrosscircuit gelegen te 

kadastrale percelengekend

een inbreuk Inhouden op e6n of meerdere bepalingen van. 

wetten, decreten, ordonnantles, verordenlngen of be^uften betreffende 

de beschermlng van het leefmllieu.

De eerste rechter beveett dfenvolgens aan eiseres in hoger beroep 

onmlddelfijk met ingang van het eerste weekend volgend op de 

betokening van onderhavlg vonnis, de staking van alle 

vergunningspllchtige activltetten en van alle activiteiten die onlosmakelijk 

dee! uitmaken van de exploltatie op het voormetde crossterreln en dit 

onrier verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per Inbreuk, mits 

deze wordt vastgesteld door een daartoe aangezochte 

gerechtsdeurwaarder, poiltle of rijkswacht, dit ieder ogenbllk van de 

week, zaterdag of zondag inbegrepen.

De eerste rechter overweegt dat de creatie en de instandhoudlng van de 

wederrechtelijk door eiseres In hoger beroep gecreeerde toestand nlet 

alleen een duidelijke stedenbouwkundige inbreuk vormt maar op 

kenneiijke wijze ook het leefmllieu van de bevoiking aantast door de 

beoogde stedenbouwkundige invulllng van het natuurgebied grondlg te 

verstoren.

6.

Standounten van partllen In hoger beroep :

Het hoger beroep strekt ertoe het bestreden vonnis te horen teniet doen 

en opnleuw recht sprekende de_ oorspronkelijke vordering van 

verweerder In hoger beroep af te wijzen.

Verweerder in hoger beroep concludeert tot de bevestiging van het 

vonnis a quo en zodoende de staking te horen bevelen van de uitbating 

van het motorcrosscircuit gelegen te vanaf de dag van het
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arrest Derhalve de stopzetting te beveten van alia vergunnlngspllchtlge 

actlviteiten an inrlchtingen op bet voormeide crossterreln.

DaarblJ te statueren dat volgende actlviteiten onder meer begrepen 

dienen te worden als ressorterend onder actfviteiten die wijzen op de 

uitbating en dus vallen onder bet stakingsbevel:

- bet afbakenen van bet par colts;

- hat plaatsen van vtaggen;

- het toeiaten van motorvoertulgerv

- het plaatsen van een tent;

- het plaatsen van een tribune.

Dlt alles onder verbeurte van een dwangsom van 5 000 EUR per 

vastgestelde inbreuk op het stakingsbevel.

7.

Eiseres in hoger beroep voert aan dat de vordering hoe dan ook 

verjaard is ook als men toepassing maakt van de termijn in art 2262bis 

lid 1 B.W. gelet op de overgangsbBpaling in art 10 van de wet van 10 

juni 1996. tyHnstens in rechte dient de vordering tot staking als onwettig 

te worden beschouwd, wegens schanding van de redelijke termijn en het 

vertrouwensbeglnsel en derhalve niet ontvankefijk.

Ten gronde stelt eiseres in hoger beroep dat er geen onwettelijke 

exploltatie bewezen Is, minstens dient gesteld te worden dat het relidf 

waarin de omloop uitgetekend is, reeds aanwezig Is van voor de wet van 

29 maart 1962. In elk gevai kan er geen sprake zijn van een kenneKjke 

Inbreuk of een bedrelglng, zoals daartoe in art 1 van de wet van 12 

januari 1993 vereist wordt. De beweringen van een inbreuk zi]n zeer 

betwistbaar en zeker niet als kenneiijk te beschouwen.

Verweerster In hoger beroep stelt ten gronde dat het motorcrosscircult In 

strijd met de regelgeving op de beschermlng van het leefmllleu, 

meerbepaakl met de milleuwetgevlng en de regelgeving op de 

ruimtelijke ordenlng wordt ultgebaat, en de eerste rechter heeft zich 

terecht hierbij aangesioten;
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8.
Baoordellna

Kradrtens ait. t, eerste lid van cte milleustaklngswet stett de 

mUteustaklngsrechter het bestaan vast van ean zelfs onder het strafrecht 

vaJlende hartdellng die een kennelijke Inbreuk Is of een emstlge drelging 

vormt voor een Inbreuk op 66n of meer bepafingen van wetten, 

decreten, ordonnanties, verordenlngen of beslulten betreffende de 

beschermlng van het leefmlHeu.

Cfr. Cassafie, 2 maart 2006, TMR 2007,434.

'De gevolgen van de inbreuk op het leefmilieu ztjn determlnerend of 

bepalend om uit te maken of. een Inbreuk al dan niet als kenneiijk moot 

worden aanzien en zonder aantoonbare schadeHJke effecten voor het 

leefmlHeu is rilet voidaan aan de gestelde vereiste"

9.

Eiseres In hoger beroep roept de veijaring van de vordering in, en 

verw^st hlervoor opnleuw naar de gemeenrechtelijke verjarlngstermljn 

van 5 jaar ingevolge art. 2262bis Hd 2 B.W. (buitencontractuele 

aansprakeRjkheid Inzake vergoedingen van schade)

De vordering tot staking kan het herstel On nature) van een plaats of een 

gebouw beogen. Dit heeft evenwel nlets te maken met een schade die 

door eiseres in hoger beroep wordt geleden, Samen met de eerste 

rechter client vastgesteid te worden dat b^ een vordering tot staking 

geen schadeloosstelling beoogd wordt. Het Is dan ook niet het tweede 

lid doch het eerste lid van art 2262Ws B.W. (persoonlijke 

rechtsvordering) dat toepassing vtndt.

In casu helemaal is geen sprake van veijaring, evenmln als van het 

overschrijden van de redetljke termyn.

Op 26 januari 2006 heeft de afdeling Mllieu-inspectie bultencfienst 

Umburg aan de afd. ROHM Limburg de vraag gesteld of deze Inrichting 

dlent te beschikken over een bouwvergunnlng en/ of de nocfige
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bouwvergunnlngen werden varteend. Uit het antwoord blijkt dat het 

circuit over een stedenbouwkundlge vergunning client te beschlkken, 

terwijl dlt niet voorhanden fe. Bij gebrek aan vereiste bouwvergunnlng is 

ex lege ook de milleuvergunnlng geschorst, zodat het circuit zonder 

belde vereiste vergunnlngen nlet kanworden gefixploiteerd.

Bl] toezendlng van het P.V. van de afd. MUieu-fnspectle werd een 

schriftelijk bevel tot stopzetting van de ultbating toegestuurd. Het bevel 

werd evenwel genegeerd, en verdere crossactivlteiten vonden plaats, 

hetgeen op 8 aprit 2007 leldde tot een nleuwe verbaliserlng. Op 17 aprll, 

24 aprll en 24]ull 2007 werden opnleuw crossactivlteiten vastgesteld. 

Aangezien het bevel tot stopzetting door eiseres In hoger beroep werd 

genegeerd, vond verweerster in hoger beroep het noodzakelfjk om 

onder verbeurte van een dwangsom, een stakingsbevel van de rechter 

te bekomen.

Op 19 Juni 2007 heeft het Vlaamse Gewest een stakingsvordering 

ingeleid, nadat vastgesteld werd dat een regularlsatie van het circuit 

onmogelijk bleak en dat het admlnlstratlef bevel tot. stopzetting totaal 

Werd genegeerd.

Aan de mDfeustaklngsrechter drlngt zich de grondwettel^ke verpRchting

op tot een wettigheidscontrole bedoeld in art. 159 van de Grondwet van
• •

bestuurshandellngen, wanneer blijkt dat zQ als verantwoording gelden 

voor de betwiste handellngen waarvan de staking wordt gevorderd.

Opnleuw houdt eiseres Ih hoger beroep voor dat er In geen enkele 

vergunning oolt gewag is gemaakt van een beweerde onwettelijkheid 

van de expldtatle van het motorcrosscfrcult en dat het Vlaamse Gewest 

haar recht heeft verwerkt door deze toestand jarenlang te hebben laten 

aanslepen.

Samen met de eerste rechter stelt het Hof vast dat de verschlllende 

opeenvolgende mllleuvergunnlngen werden verleend, telkens voor een
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korte termljn, na afwegfng van enerajds het algemeen belang 

(mogeRJkheld tot het ultoefenen van een sport, vermljden van 

vvBdcrossen) en andera]ds het belang van een corrects toepassing van

de geldende reglementerfng. Utt de motiyeringen van de
0

vergunningsverlenende besluiten btffkt dat zolang de mogetijke 

regularlsatie van da stedenbouwkundlge onversnlgbaarheid voor ogen 

stand, het algemeen belang het ktaarblijlcelljk van de tegaHteit won. Het 

laatste besluit van 19 januari 2005 kent In leder geval een 

mflleuvergunntng toe in afwachtlng van het PRUB en het MER Dlt 

PRUP word echter geschorst door de Raad van State, waardoor de 

regularisatie van natuurgsbted tot recreatiegebied veraf is.

De eerste rechter oordeelde terecht dat er geen sprake Is van een 

schendlng van het vertrouwensbeglnsel. Bseres In hoger beroep wist 

dat de toestand rilet rechtmatig was en dat zij geregularteeerd diende te 

worden.

Er is evenmin sprake van rechtsmisbruik voor zover dit slaat op de 

stakingsvorderihg. Noch het oogmerk om elseres in hoger beroep te 

schaden, noch de bedoeling om de mifleuvorderingswet van haar doel af 

te wenden zijn bewezen.

1‘UrJIIWmWW! 1 inzake

De mifleuvorderingswet van 12 januari 1993 beoogt blijkens art 1 de 

beajhermlng van het leefmilleu. Dit begrip “bescherming van het 

leefmilieu” omvat niet alleen het behoud van de natuur maar ook het 

verzekeren van de leefbaarheld van de bevoIking, zodat ook de goede 

rulmtelijke ordenlng deel ultmaakt van het teefmifieu dat door deze wet 

beschermd wordt.

Art 3, 5* te-m.?-® lid van de miHeustaklngswet bepaalt dat over de 

stakingsvordering uitspraak wordt gedaan nlettegenstaande enfge 

strafvervolglng wegens dezelfde feften; Do stakingsvordering heeft 

voorrang op de andere procedures.
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De Bestendige Deputatie van de Provincla Limburg verleende wellswaar 

op 19 januari 2005 een mlfleuvergunnlng voor de verdere exploitatie van 

het bestaande motorcrossterreln, voor een termijn die eindigt op 19 

Januari 2008, maar doordat de Inrichting nie! over een 

stedenbouwkundlge vergunning beschlkt, is de mllieuvergunning ex lege 

gaschorsi krachtens art 5 § 2 van het MUieuvargunningsdecreet

In de procedure, die elseres in hoger beroep heeft Ingeleld voor de Raad 

van State strekkende tot de nietlgverklarmg van het besluit van de 

Viaamse Minister van Leefmflieu, natuur en Cultuur. waarbij het beroep 

ingesteid tegen de besllssing van de deputatie van de provincie Limburg 

van 10 Jufl 2008 houdende het gedeeiteiijk verienen aan de

van de miReuvergunning voor het verder 

ejqDlolteren en wijzlgen van de omloop voor grondgebonden 

gemotoriseerde sporten door diversificalie van motoreport, gelegen aan 

de gegrond worden verklaard, de beroepen

beslissing wordt opgeheven en de gevraagde vergunning wordt 

gewelgerd, zet eiseres In hoger beroep het volgende uiteen:

4Met (fit schrijven zouden we U beleefd wilier) vragen om de beslisslng
9

van de minister m.b.t. de vemletlglng van de mllieuvergunning to 

behandeten In samenhang met de behandeUng van de procedure 

. PRUP.”

Het beroep ward door de Raad van State met arrest nr 201.283 van 25 

februarl 2010 verworpen. (Inz. t/het

Viaamse Gewest)

12.

Er most dan ook vastgesteld worden dat eiseres In hoger beroep het 

motorcrosscircuft exploiteert zonder stedenbouwkundlge vergunning en 

zonder wettige mllieuvergunning. De mllieuvergunning Is onwettig, daar 

de ulfeating van een motorcrosscircuft planofoglsch onverenlgbaar Is 

met de bestemming natuurgebied van de site , zoafs

vastgesteld btj gewestplan . (K.B. 1 September 1980)
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in de procedure, Ingeteid door de omwonenden, strekkende tot de 

nletigverklarlng van:

- het besluit van 17 december 2008 van de deputatte van de

provinderaad van Limburg houdende de deffnitieve vaststeHing 

van het PRUP voor aen omloop met trainlngsfacillteiten voor 

gemotorlseerde sporten ■ " te met het

bijhorende “ontelgenlngsplan".

- het besluit van 31 rnaait 2009 van de Vlaamse Minister van

FlnancISn, Begroting en Ruimielijke Ordering houdende de 

gosdkeuring van voormeld PRUP van de

provinde Limburg,

wordt door de Raad van State rekening gehouden met de negative 

gevolgen voor het leefmIReu en worden de besluiten vernietigd.

Arrest nr 208.294 van 21 oktober 2010, van de Raad van State, inzake 

Wlaamse Gewest, de deputatie van de prov.Limburg en de

“Art. 4 van het decreet van 18 met 1999 houdende de orgariisatle van de 

rukntelijke ordening, bepaait dat onder meer bij het vaststetten van de 

rulmtelljke uitvoerlngsplannen rekening wordt gehouden met de 

'gevoigen voor hetleefmBieu’. Gelet op het voorgaande dient dan ookte 

worden vastgesteld dat de verwerende partljen aan de op hen mstende 

zorgvuldigheidsplicht zi]n tekortgekomen door enerzljds vast te stellen 

dat de realisatle van de bestemmtng van het plan niet kan voidoen aan 

bepaalde mlUeukwaliteltsnormen, doch andendjds dat plan alsnog 

definlttef vaststetten en goedkeuren zander op een afdoende wijze aan 

te geven op welke wijze de reatisatie van de vastgestelde bestemmtng 

wel aan daze mlUeukwaliteltsnormen zou kunnen voidoen."

13

De uitbating van het motorcrosscircuit houdt een bestendiglng in van 

onvergund uitgevoerde refiSfwijzigingen en infrastructuur. Daar het om 

natuurgebied gaat, betreft de uitbating dan ook het verder toebrengen 

van schade aan het leefmflleu. De uitbating leldt tevens tot geur-, stol 

en geluidshlnder en dit terwiji het terrain zich situeert in
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natuurgebled en op 25 mater van een woongebied met landefijk 

karakter.

Da handbaving van de staklngsmaatregel is dan ook noodzakelijk, zodat 

else res in hoger beroap niet ten overgaan tot bet heropstarten van de 

exploitatie van het motorcrossdrcuit zonder over de nodige 

vergunningen te beschlkken.

Tor zitUng verkiaren partijan dat elsares In hoger beroap ztch nog steeds 

houdt aan het stakingsbevel, zoals beslist door de eerste rechter, met 

oplegging van een dwahgsom.

Het Hof handhaaft dan ook de bestreden beschikktng met handhaving 

van de dwangsom.

De stopzettlng van de uitbating van het motorcrosscircuit dlent 

gehandhaafd te blijven tot de definitieve administratieve procedures zijn 

afgerond. Blijkbaar zou de provlncieraad van Limburg het PRUP 

opnieuw goedkeuren na herevaluatie van de M.E.R.

resultaten.

14.

De rechtsDleainqsverqoedfna:

Overeenkomstig art 1017 Ger.W. zijn de gerechtskosten ten lasts van 

de in het ongelQk gesteide parti],

Bseres in hoger beroep Is gelet op de ongegrondheid van bet hoger 

beroep de in het ongelljk gesteide party.

Het baslsbedrag van de rechtspiegingsvergoedlng hoger beroep 

bedraagt overeenkomstig het KB. van 26.10.2007 de som van 1 200 

EUR en het Hof ziet geen reden om van dit basisbedrag af to wfjken.
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OM DIE REDENEN, 

HET HOF,

Gelet op art 24 van de wet van 15 jurri 1935;

Het hoger beroep Is ontvankeiljk doch ongegrond.

Het Hof, opnieuw rechtssprekende, bevestigt de bestreden beschlkking 

van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, 

zetelend zoate In kortgedlng, van 14 december 2007, volledlg.

Derhalve beveelt de staking van de uitbatlng van het motorcrossdrcuit 

gelegen te vanaf de dag van het arrest en de stopzetttng van

aBe vergunningspliohtige activiteiten en inrichtingen op het voormelde 

crossterreln.

Zegt voor recht dat volgende activiteiten onder meer beg repen dienen te 

worden als ressorterend odder activiteiten die wljzen op de uitbating en 

dus vallen onder het stakingsbevel:

- het afbakenen van het parcours;

• - het plaatsen van vlaggen;

- het toelaten van motorvoertulgen;

- het plaatsen van een tent*

- het plaatsen van een tribune.

Dtt alles onder verbeurte van een dwangsom van 5 000 EUR per 

vastgestelde inbreuk op het stakingsbevel.

• *
Verwijst elseres in hoger beroep in de gedingkosten in hoger beroep aan

de zfjde van begroot op 1200 EUR (rechtspleglngsvergoedlng);

Aldus gedaan en uitgesproken In openbare terechtzitting van:

ACHTENTWINTIQ JUNITWEEDUIZEND EN ELF 

waar aanwezlg waren:
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