
Arrestnummer 

c, SB-} / 2021 

Repertorium nummer 

2021/Ai'Jî 

Datum van uitspraak 

2 april 2021 

Notitienummer griffie 

2020/NT/101~ 

-
-
Notitienummer parket-generaal 

OPSCHORTING 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken 

1 COVER 01-000020343??- 0001-0012-01- 01-il 

1111111111111111 ~ 1 ~ Il llllll lllllllll Il lllll l ~I _J 



(1 

Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2020/NT / 1033 - p. 2 

-~--------------------------

Not.nr. DE.66.L4.012276/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. b3j 

2. nr. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(RRN 

(RRN 

"als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 va_n voornoemde Codex, in stand 
gehouden, 
namelijk een tuinhuis te hebben opgericht in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zonder 
vergunning, 
op een perceel gelegen te kadastraal c,ekend als 

eigendom van 
geboren te op en geboren te op 

beiden samenwonende te ingevolge 
aankoopakte dd. 10.03.2016 en akte van ontbinding-invereffeningstelling en toebedeling van 
25.06.2018, beide verleden voor notaris 
(art. 4.1.1 ., 3° en 9 °, 4.2.1., 1 °, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 
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Te in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 
10 maart 2016 (zie stukken 1-3, 47, 49, 59-60, 82, 95-101 en 102-106) 
door Il 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer 013M, 
besliste bij vonnis van 5 oktober 2020 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank verbetert de periode van de te last gelegde feiten in "van 11 maart 2014 tot 31 
december 2014". 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste beklaagde 
gedurende een proeftermijn van 3 jaar. 

Biidrage - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank: 
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-~----------------------------
verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

gelast de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van tweede beklaagde 
gedurende een proeftermijn van 3 jaar. 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

Kosten 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdeliik tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 326,35 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering met betrekking tot het tuinhuis strekkende tot het 
betalen van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed door het 
bewezen verklaarde misdrijf van de enige tenlastelegging heeft gekregen ontvankelijk 
en in de hierna bepaalde mate gegrond. 

veroordeelt eerste beklaagde tot het betalen van een meerwaardesom 
van 435,36 euro op rekening van het Grondfonds binnen een termijn van zes 
maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de wettelijke 
verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes maanden. 
veroordeelt tweede beklaagde tot het betalen van een 
meerwaardesom van 435,36 euro, op rekening van het Grondfonds binnen een 
termijn van zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, 
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meer de wettelijke verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes 
maanden. 

- zegt voor recht dat beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom 
kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand, dit betekent de 

afbraak of verplaatsing van het tuinhuis met afdak. 

- zegt dat aan elk van de beklaagden een dwangsom zal worden opgelegd van 50 euro 
per dag vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel (de betaling van de 
meerwaarde) binnen de hiervoor gestelde termijn van zes maanden. 

- zegt dat de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn is zoals 
voorzien in artikel 1385bis, vierde lid Gerechtelijk Wetboek. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd door het openbaar ministerie op 12 oktober 2020 hoger beroep 
ingesteld op tegen "alle beschikkingen op strafgebied"; 

1.3 Er werd door het openbaar ministerie tevens op 12 oktober 2020 een verzoekschrift in 
de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 februari 2021 in het Nederlands: 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de beklaagden 
persoon. 

en in hun middelen van verdediging, in 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 5 oktober 2020 gedaan op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de vorm 
gedaan. 

Het grievenformulier dat de grieven bevat die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 
eveneens tijdig ingediend. 
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2.2 In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de strafmaat en de opgelegde dwangsom. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 Het hoger beroep van het openbaar ministerie is ontvankelijk {art. 203 en 204 Wetboek 
van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van het hoger beroep en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De devolutieve werking op grond van het ingestelde beroep en vervolgens de grieven, heeft 
tot gevolg dat de beslissing over de schuld van de beklaagden en het ambtshalve aanhouden 
van de burgerlijke belangen definitief is en het hof aldus enkel nog te oordelen heeft over de 
straf en de opgelegde dwangsom die gekoppeld werd aan de meerwaardesom. 

2.4 De aanhangig makende dagvaarding werd overgeschreven in de registers van het 
kantoor Rechtszekerheid alsook ingeschreven in het vergunningsregister, waardoor is 
voldaan aan de ontvankelijkheidsvereiste bepaald door artikel 6.3.1, § 6, Vlaamse Codex 
Ru imtelijke Ordening. 

3. De eerste rechter besliste tot de schuld van de beklaagden aan de enige telastlegging op 
grond van de volgende motieven: 

"3.1 Overzicht van de feiten 

1. Op 19 juni 2017 stelde de aemachtigde ambtenaar vast dat er in de achtertuin van de woning in 
de in een constructie werd geplaatst zonder vergunning. De eerste 50 
meter van het perceel zijn gelegen in woongebied en de zone daarachter bevindt zich in 
bosgebied. 

Het tuinhuis achteraan het perceel was 2,80 meter breed en 3,69 meter lang. Aan de rechterzijde 
bevond zich een houtmijt met afdak. 

Het tuinhuis bevond zich op 50,20 meter van de rooilijn en bevond zich daardoor integraal in het 
bosgebied, wat een ruimtelijk kwetsbaar gebied is. Het tuinhuis zoals op die manier geplaatst, 
kwam aldus niet in aanmerking voor regularisatie. Op de luchtfoto van 8 maart 2014 was het 
tuinhuis nog niet te zien. Het was wel te zien op een luchtfoto van 20 april 2015. 

2. verklaarde op 25 september 2017 dat hij de woning vorig jaar had 
aangekocht van en Op dat moment was het tuinhuis af aanwezig. 
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Op 30 september 2017 werd ondervraaqd. Hii verklaarde samen met zijn echtgenote 
eigenaar te zijn geweest van de woning in de in Hij had zelf het tuinhuis 
geplaatst. Ze wisten niet dat er een vergunning nodig was. 

3. Op de zitting van 19 februari 2019 besliste de burgemeester van de stad om een 
herstelvordering in te leiden. Er werd als herstel het betalen van een meerwaarde van 870, 72 euro 
gevraagd. 

De herstelvordering werd ingeleid bij het parket via een gewone brief van 27 juni 2019. De 
herstelvordering verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 
De Hoge Raad volgde de redenering dat de illegale situatie verenigbaar is met de plaatselijke 
ruimtelijke ordening en geen manifest onevenredige schade toebrengt. Het tuinhuis behoort 
immers tot de huiskavel. Het gedeelte van het perceel in bosgebied heeft altijd dat deze huiskavel 
behoort. 

Het perceel en de onmiddellijke omgeving hebben niet de kenmerken van een bos. Ook het 
achterliggende perceel is niet bebost. De grens tussen woongebied en bosgebied is niet merkbaar 
op het terrein. De constructie heeft een beperkte grootte en zorgt niet voor een overbezetting van 
het perceel. Het materiaalgebruik is sober en niet storend voor de omgeving. 

De burgemeester vordert bovendien een dwangsom. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het plaatsen van een 
tuinhuis in bosgebied zonder vergunning. 

2. Het tuinhuis van beklaagden is gelegen in bosgebied, werd geplaatst zonder vergunning en kon 
ook niet vergund worden. De vrijstelling voor tuinhuizen geldt niet in ruimtelijk kwetsbare 
gebieden, zoals bosgebied. Dat het tuinhuis met afdak in bosgebied gelegen is blijkt uit de 
gewestplannen. Beklaagden erkennen dat zij als eigenaars het tuinhuis geplaatst hebben in 2014 
en toonden een factuur van het tuinhuis gedateerd op 11 maart 2014. Zij betwisten de feiten niet, 
maar stellen dat zij zich niet bewust waren van het strafrechtelijk karakter van hun daden. Zij 
hadden gewoon net als hun buren een tuinhuis in hun achtertuin gezet en waren zich van geen 
kwaad bewust. 

3. De VCRO bevat geen aanduiding over het moreel element, zodat het bewust en vrijwillig 
handelen volstaat. Dat van dit laatste sprake is wordt verondersteld bij het plegen van de aan de 
beklaagden toe te rekenen materiële handeling, die als de uiting van hun vrije en bewuste wil 
moet worden aangezien, nu zij het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of 
onoverkomelijke dwaling, of van een rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins 
geloofwaardig maken. 
De eerste en de twee beklaagde handelden in strijd met wat een normaal zorgvuldige en 
vooruitziende persoon, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan. Zij 
hadden zelf een onderzoeksplicht en konden zich niet louter steunen op het gedrag van de buren. 

De schuld van beklaagden aan de feiten van de enige tenlastelegging staat vast. 
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De rechtbank stelt wel vast dat de periode van de enige tenlastelegging niet klopt. Dit moet van 11 
maart 2014 tot 31 december 2014 zijn. De rechtbank zal deze materiële vergissing rechtzetten. 
Beklaagden konden zich op de zitting verweren tegen deze overwogen tenlastelegging." 

4. Een inbreuk op de vergunningsplicht was op het ogenblik van de feiten strafbaar gesteld 
door artikel 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Sinds 1 maart 2018 is deze inbreuk strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, 1 °, Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

De vergunningsplicht voor het optrekken van een constructie is thans opgenomen in 
4.2.1.1°, c) Vlaamse Codex Ruimtel ijke Ordening. 

Op het moment van de te last gelegde feiten en tot 23 februari 2017 was er sprake van een 
stedenbouwkundige vergunning in plaats van een omgevingsvergunning (gewijzigd bij art. 
296 Deer. Vl. 25 april 2014, BS 23 oktober 2014, met inwerkingtreding op 23 februari 2017). 
Deze wijziging van louter de naam van de vergunning verandert niets aan de 
vergunningsplicht noch de strafbaarheid bij inbreuk op deze verplichting. 

De straffen waren dezelfde zowel in de periode van de te last gelegde feiten als op de datum 
van dit arrest, namelijk een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro en/of een 
gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar. 

5. De naleving van de vergunningsplicht is essentieel voor het realiseren van een goede 
ruimtelijke ordening, die het algemeen belang dient. Uit de dossiergegevens blijkt evenwel 
dat er geen sprake is van manifest onevenredige schade voor de ruimtelijke ordening. 

De beklaagden zijn respectievelijk 39 jaar en 36 jaar. 

werd reeds zeven keer veroordeeld wegens verkeersinbreuken en een keer 
wegens belaging en opzettelijke slagen en verwondingen. 

heeft een blanco strafregister. 

In deze omstandigheden heeft de eerste rechter terecht aan beklaagden de opschorting van 
uitspraak van veroordeling verleend gezien deze hiermee instemden, en gezien de 
beklaagden daartoe nog in de voorwaarden verkeren. Zij zijn nog niet veroordeeld tot een 
criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden of tot een 
gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het 
Strafwetboek, en schijnt het niet van die aard te zijn dat het gestraft moet worden met een 
hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf. 

Het openbaar ministerie verleende een positief advies. 
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Het hof is van oordeel dat het doorlopen van een strafrechtelijke procedure de beklaagden 
afdoende heeft gewezen op het onaanvaardbaar karakter van hun handelingen en niks belet 
dat, in geval van een nieuw misdrijf, alsnog een bestraffing zou worden opgelegd. 

Het opleggen van een effectieve bestraffing, en het daarmee gepaard gaand belast 
strafregister, zou in de gegeven omstandigheden de toekomstmogelijkheden van de 
beklaagden op een onevenredige manier in het gedrang brengen. 

6. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.5. 3 september 2020). Het hof bevestigt de 
beslissing van de eerste rechter, met dien verstande dat het actueel bedrag van de vermelde 
vaste vergoeding nu 50,45 euro is, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 van januari 2021, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021 over de indexering van de 
tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (blz. 6877 e.v.). Het 
indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 
steunt op art. 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15 
december 2019, dat de wet uitvoert. 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

7. De eerste rechter veroordeelde elk van de beklaagden tot het betalen van een 
meerwaardesom van 435,36 euro, op rekening van het Grondfonds binnen een termijn van 
zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, meer de wettelijke 
verwijlinteresten vanaf het verstrijken van deze termijn van zes maanden. 

Tevens besliste de eerste rechter dat: 
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- beklaagden zich op een geldige wijze van deze meerwaardesom kunnen kwijten door 
binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, de plaats te 
herstellen in de oorspronkelijke toestand, dit betekent de afbraak of verplaatsing van het 
tuinhuis met afdak; 
- aan elk van de beklaagden een dwangsom zal worden opgelegd van 50 euro per dag 
vertraging bij de niet-uitvoering van het herstel (de betaling van de meerwaarde) binnen 
de hiervoor gestelde termijn van zes maanden; 
- de aan de hoofdveroordeling gekoppelde termijn geen termijn is zoals voorzien in artikel 
1385bis, vierde lid Gerechtelijk Wetboek. 

De herstelvordering van de burgemeester van de stad bestond in het opleggen 
van een meerwaarde. De Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering verleende een positief 
advies. 

De beklaagden waren en zijn nog steeds akkoord met het betalen van een meerwaarde. 

Artikel 6.3.1, § 4 VCRO bevestigt louter een mogelijkheid die door het gemeen recht, 
inzonderheid artikel 1385bis e.v. Gerechtelijk Wetboek, wordt geboden en onverkort aan 
dezelfde wetmatigheden is onderworpen. Het verbinden van een dwangsom aan het betalen 
van een meerwaarde in de zin van artikel 6.3.1 VCRO is uitgesloten op grond van de 
algemene regel van artikel 138Sbis Gerechtelijk Wetboek dat een dwangsom niet kan 
worden opgelegd in geval van een veroordeling tot betaling van een geldsom. 

De eerste rechter kon derhalve geen dwangsom opleggen. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaring van hoger beroep en vervolgens het 
grievenformulier het vonnis van 5 oktober 2020 definitief is voor wat betreft: 

- de beslissing over de schuld van de beklaagden; 
- de beslissing tot het opleggen van een meerwaardesom; 
- het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 
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Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het beroep ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in al zijn bestreden beslissingen met die wijzingen dat het hof 

- het bedrag als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 
telkens bepaalt op 50,45 euro; 

- het herstel als volgt bepaalt: veroordeelt de beklaagden en 
hoofdelijk tot het betalen van een meerwaardesom van 870,72 euro op rekening 

van het Grondfonds binnen een termijn van zes maanden nadat dit arrest in kracht van 
gewijsde zal zijn gegaan, meer de wettelijke verwijlinteresten vanaf het verstrijken van 
deze termijn van zes maanden; en zegt voor recht dat de beklaagden zich op een geldige 
wijze van deze meerwaardesom kunnen kwijten door binnen zes maanden nadat dit 
arrest in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, de plaats te herstellen in de oorspronkelijke 
toestand, zijnde de afbraak of verplaatsing van het tuinhuis met afdak; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering in beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 32,64 euro; 

laat de kosten van afschrift van het vonnis van eerste aanleg begroot op € 27,00 ingevolge 
wijzigingen betreffende registratie- en griffierechten (Art. 23. De in de artikelen 271 en 272 
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten bepaalde rechten zijn niet 
verschuldigd op de uitgiften, kopieën of uittreksels van vonnissen en arresten die in de griffies 
worden afgeleverd in de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2020; BS 23 Juli 2020) ten 
last van de Belgische Staat. 
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' . . 
Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2020/NT /1033 - p. 12 

Kosten beroep: 
Afschrift akten HB OM: 

Dagv. beklaagden: 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t. l.v.Staat: 
Afschrift vonnis: 

€ 3,00 
€ 26,67 

€ 29,67 
€2,97 

€ 32,64 

€ 27,00 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengest eld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren, 

en en in openbare rechtszitting van 2 april 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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