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In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

DE BEKLAAGDE 

geboren te op wonende te 
van Belgische nationaliteit 

t er zitting vertegenwoordigd door Mr. advocaat te 

geboren te op 

te van Belgische 

nationaliteit 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, sedert 
01.03.2018 bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van voormeld decreet, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij art ikel 4.2.1.1° a (het 
verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van onderhoudswerken), sedert 
01.03.2018 strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, 1 ° van voornoemd decreet. 

Te tussen 1 ianuari 2011 en 20 februari 2015, meermaals, in meerdere malen, op 

niet nader bepaalde data 

door het bouwen, herbouwen, verbouwen en/of 
uitbreiden van de verhardingen als omschreven in PV op het onroerend 

goed gelegen te 
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INSCHRIJVING DAGVAARDING TER HYPOTHEKEN 

De aandacht van de gerechtsdeurwaarder, met de betekening gelast, dient erop gevestigd 
te worden dat deze dagvaarding, overeenkomstig artikel 6.3.1§6 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, artikel 20ter. al. 2 van het Woondecreet of art. 11.2.3 van het 
Onroerend Erfgoeddecreet , door zijn zorgen aan de bewaarder der hypotheken van de 
ligging van het onroerend goed dient te worden aangeboden teneinde overschrijving. 

Het bewijs van de overschrijving en de kantmelding dient samen met de dagvaarding door 
de gerechtsdeurwaarder gevoegd te worden aan het strafdossier 

2. PROCEDURE 

Beklaagden werden door het openbaar ministerie gedagvaard om te verschijnen voor deze 
rechtbank uit hoofde van de feiten van de hoger vermelde t enlaste legging. 

Op 1 oktober 2019 werd vonnis uitgesproken door deze rechtbank, afdeling en kamer waarin 
overeenkomstig artikel 6.3.12/4 VCRO een gerechtelijke bemiddeling bevolen bij de Hoge 
Raad voor de Handhavingsuitvoering. 

Op de zittingen van 4 februari 2020, 3 november 2020, 9 februari 2021 werd de zaak telkens 
uitgesteld vermits de bemiddelingsprocedure nog lopende was. 

Op 12 mei 2021 werd een bemiddelingsakkoord gesloten. 

Op de zittingen van 18 mei 2021 en 1 februari 2022 werd de zaak t elkens uitgesteld teneinde 
de regularisatieprocedure af t e wachten, de aflevering van een omgevingsvergunning en de 

uitvoering hiervan. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 11 oktober 2022, alwaar de zaak 
in zijn geheel werd hernomen werd door de rechtbank in haar huidige samenstelling en alwaar 
het openbaar ministerie bij monde van substituut -procureur des Konings en de 
raadsman van eerste en tweede beklaagde werden gehoord. 

Allen gebruikten de Nederlandse t aal. 

De rechtbank hield rekening met de stukken van het voorliggende strafdossier en het dossier 
van de rechtspleging. De namens beklaagden ter griffie neergelegde conclusie en 

stukkenbundel werden in het beraad betrokken. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. Voorafgaand 

1. 
De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid 

referentie 

De dagvaarding is ontvankel ijk. 

2. 

p.4 r 

met 

De herstelvordering van de gewestel ijk stedenbouwkundig inspecteur werd ingeleid bij brief 
aan het openbaar ministerie van 18 juli 2017. 

De herstelvordering is ontvankelijk. 

3. 
De aan beklaagden ten laste gelegde feiten dateren van vóór de inwerkingtreding van de het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunningen, dat in 
werking is getreden op 1 maart 2018 en waren voorheen strafbaar onder het artikel 6.1.1.1° 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Als de wet tussen het tijdstip van de ten laste gelegde feiten en de dag van de uitspraak 
gewijzigd is, blijven de ten laste gelegde feiten steeds omschreven volgens de strafwet die van 
toepassing was op het tijdstip van de feiten. Een herkwalificatie van de feiten is dan niet aan 
de orde. De rechtbank moet in dat geval wel nagaan of de ten laste gelegde misdrijven 
ononderbroken strafbaar zijn gebleven. Bovendien moet de rechtbank, als de straf, ten tijde 
van haar beslissing bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, 
overeenkomstig artikel 2, lid 2 van het Strafwetboek de minst zware straf toepassen. 

De rechtbank stelt vast dat de aan beklaagde ten laste gelegde feiten onder de nieuwe wet 
overeenkomstig artikel 6.2.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening strafbaar zijn 
gebleven en de straf die destijds op het misdrijf van toepassing was niet werd gewijzigd, zodat 
er geen toepassing dient te worden gemaakt van artikel 2, lid 2 van het Strafwetboek. 
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3.2. Beoordeling van de schuld: 

1. 

1.1. 

De rechtbank is van oordeel dat de schuld van eerste en tweede beklaagde aan de hun t en laste 
gelegde feiten bewezen is op basis van resultaten van het vooronderzoek en het ter zitting 

gevoerde onderzoek. 

Inzonderheid blijkt deze schuld uit de vaststellingen van de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur op 20 februari 2015 zoals beschreven in het aanvankelijk P.V. 
en de hieraan aangehechte bijlagen, de navolgende P.V.'s van 13 september 2016 en 

23 februari 2017 waaruit bleek dat de toestand ongewijzigd was gebleven, alsook de aan deze 

processen-verbaal gehechte fot odossiers en tot slot de verklaring van eerste beklaagdE 

en tweede beklaagde 

1.2. 

Het staat vast dat eerste en tweede beklaagde in 2011 gestart zijn met de renovatie van de loods 
op het perceel gelegen te hetwelk zij hadden aangekocht van de ouders 

van tweede beklaagde. 

Een onderdeel van deze renovatie betrof de buitenaanleg, waarvan zij verklaarden dat het om 
twee verhardingen aan de linkerzijde van de loods ging, alsook een vernieuwing van de 

verharding aan de achterzijde en de rechterzijde van de loods. 

In hun verhoor verklaarden beklaagden zich bereid om de verhardingen aan de linkerzijde te 
verwijderen. Wat de verhardingen aan de rechter- en achterzijde betrof waren zij van oordeel 
dat vermits deze reeds voor 1978 werden aangelegd en het een loutere renovatie betrof, zij niet 

gehouden waren deze te verwijderen. 

Dat er door eerste en tweede beklaagde verhardingen aan de linker-, rechter- en achterzijde van 

de loods w erden aangelegd, dan wel vernieuwd staat blijkens de door hen afgelegde verklaring 

aan de verbalisanten niet ter discussie. 

2. 

Eerste en tweede beklaagde zijn ten onrechte van oordeel dat de thans geviseerde feiten dienen 
te worden gekwalificeerd als het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de 

bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van 

het terrein wijzigt, zoals (thans) bepaald in artikel 4.2.1.4° van de VCRO. 
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De door beklaagden uitgevoerde werkzaamheden, bestaande uit de (her)aan leg van een 
verharding valt wel degelijk onder de toepassing van het optrekken, afbreken, herbouwen, 
verbouwen en uitbreiden van een constructie, zoals (thans) bepaald in artikel 4.2.1.1°, a) en c) 

Overeenkomstig artikel 4.1.1. van de VCRO betreft de defin itie van een constructie : "een 
gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit duurzame 
materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van 
de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar 
genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds. 11 

( eigen onderlijning). 

Uit de hierboven omschreven defin itie blijkt duidelijk dat een verharding volgens de wil van de 
wetgever werd beschouwd als een constructie in de zin van de VCRO en niet als een wijziging van 
het reliëf, hetgeen overigens afdoende blijkt uit de definitie die aan een wijziging van het reliëf 
werd gegeven in artikel 4.2.1.4°, zijnde een 'aanmerkelijke wijziging'. Het gegeven dat de wet 
uitdrukkelijk verwijst naar een aanmerkelijke wijziging impliceert dat het niet om de loutere 
aanleg van een verharding/oprit kan gaan, nu duidelijk blijkt dat de exponentiële reliëfwijziging 
wordt geviseerd, zoa ls onder meer het opvullen van een bestaande put, of op het op aanzienlijke 

wijze ophogen van de bodem. 

Het voormelde is in casu niet het geval, nu het handelt om de aan leg van een verharding die tot 
doel had de bereikbaarheid van de loods te vergemakkelijken voor gemotoriseerde voertuigen. 

De feiten werden aldus eveneens correct gekwalificeerd als een inbreuk op (oud) artikel 6.1.1.1 ° 
door het uitvoeren van een handeling zoa ls bepaald in (oud) artikel 4.2.1.1° a) van de VCRO. 

3. 

3.1. 

Evenmin is het zo dat de door beklaagden uitgevoerde werkzaamheden niet vergunningsplicht ig 
waren omdat het louter zou gegaan zijn om onderhoudswerken. 

Dit geldt zeker niet voor de twee verhardingen aan de linkerzijde van de loods van 91 m2
, waarvan 

beklaagden expliciet verklaarden dat dit geen bestaande verharding betrof nu zij zich 
onmiddellijk bereid toonden deze te verwijderen aangezien het hier niet om een renovatie zou 

gegaan zijn. 

Dat deze verhard ing aan de linkerzijde van de loods er nooit eerder was geweest blijkt eveneens 
uit de aan het strafdossier gevoegde kaarten van ' ', alsook uit de foto's die door 
beklaagden in hun conclusies werden opgenomen. 

Wat dit gedeelte van de verhard ingen betreft, gaat het aldus niet om loutere 
onderhoudswerkzaamheden, doch wel duidelijk om de 'aanleg van een nieuwe verharding'. 
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Zoals hoger omschreven valt de aanleg van een verhard ing onder de toepassing van het 
optrekken of plaat sen van een constructie zoa ls voorzien onder artikel 4.2.1.1 ° VCRO, zodat voor 

deze werkzaamheden alleszins een vergunning noodzakelijk was. 

Beklaagden beschikten voor deze werkzaamheden niet over een vergunning op het ogenblik dat 

deze verharding werd geplaatst, hetgeen overigens ook niet wordt betwist. 

3.2. 

Rest er nog de vraag of de overige door beklaagden aangelegde verhardingen aan de achterzijde 
van de loods (150 m2) en aan de rechterzijde ervan (390 m2

) dienen te worden beschouwd als 

onderhoudswerken, waarvoor overeenkomstig 4.2.1. VCRO geen voorafgaande 

omgevingsvergunning vereist is. 

Uit de definitie zoals opgenomen in artikel 4.1.1.9° VCRO dienen onderhoudswerken te worden 
beschouwd als: "werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik van een constructie voor 
de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstel Jen of vervangen van 
geërodeerde of versleten materialen of onderdelen." 

Uit de aan het strafdossier gevoegde foto's en de foto's uit de conclusie van beklaagden blijkt dat 
al de geviseerde verhardingen opnieuw volledig werden aangelegd met kasseien. Het is aldus 
duidelijk dat in eerste instantie de reeds bestaande verhardingen werden verwijderd, opnieuw 
werden geëgaliseerd door gestabiliseerde ondergrond te leggen om dan vervolgens nieuwe 

kasseistenen te plaatsen en in te voegen. 

Het voormelde betreft meer dan loutere onderhoudswerkzaamheden zoals geviseerd door 
artikel 4.1.1.9° VCRO, vermits de bestaande verharding werd verwijderd en er een volledig 
nieuwe werd geplaatst. Dergelijke werkzaamheden vallen wel degelijk onder de toepassing van 
het afbreken, herbouwen of verbouwen, dan wel het optrekken van een constructie in de zin van 

artikel 4.2.1. a) en c) van de VCRO. 

De door beklaagden aangehaalde rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan in 
casu niet worden toegepast, nu het vervangen van ramen in een woning niet kan worden 
vergeleken met het opnieuw aanleggen van een verharding. Ramen betreffen een onderdeel van 

de constructie, terwijl een verharding een constructie op zich uitmaakt. 

Ook voor de aanleg van de verhardingen aan de rechterzijde en de achterzijde van de loods 
dienden eerste en tweede beklaagde aldus te beschikken over een voorafgaande 

omgevingsvergunning. 

Beklaagden beschikten voor deze werkzaamheden niet over een vergunning op het ogenblik dat 
deze verharding werd geplaatst, hetgeen overigens ook niet wordt betwist. 
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Het argument of de bestaande toestand al dan niet geacht diende te worden reeds vergund te 

zijn geweest is gelet op wat voorafgaat niet relevant. 

3.3. 

Gelet op wat voorafgaat staat het dan ook boven elke redel ijke twijfel vast dat eerste 
beklaagde en tweede beklaagde tE tussen januari 2011 
en 20 februari 2015 meermaals, in meerdere malen op niet nader te bepalen data, zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de verhardingen zoals omschreven in het PV 

OP het onroerend goed gelegen te 
nummers hebben gebouwd, herbouwd, verbouwd en/of 

uitgebreid. 

Alle wettelijk vereiste constitutieve bestanddelen van het onder de ten lastelegging beoogde 
misdrijf zijn bewezen lastens eerste en tweede beklaagde. 

Derhalve worden eerste en tweede beklaagde schuld ig verklaard aan de feiten onder de 
tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding. 

3.3. Straftoemeting 

1. 

Beklaagde werpt in zijn conclusie (in meest ondergeschikte orde op} op dat in casu de redelijke 
termijn werd overschreden en dat de rechtbank bijgevolg tot de eenvoudige 

schuldigverklaring dient te besluiten. 

De redelijke termijn neemt een aanvang op het moment waarop de beklaagde op officiële, 
maar daarom niet noodzakelijk op formele wijze, kennis krijgt van een tegen hem gerichte 
strafvervolging of opsporing, hetzij dus vanaf het moment waarop hij onder de dreiging van 
een strafvervolging leeft. Het respect voor de redelijke termijn moet verder worden 
beoordeeld met inachtneming van de volgende criteri a: de aard en de complexiteit van de 
zaak, de houding van de beklaagde, de houding van de met het onderzoek, de opsporing, de 
vervolging en de berechting belaste instanties en het belang van de zaak voor de beklaagde. 
De beoordeling gebeurt, in de regel, naar de loop van het ganse proces. 

Beklaagden werden voor de eerste maal verontrust naar aanleiding van hun verhoor door de 
politie op 3 oktober 2017 en leefden vanaf dat ogenblik onder dreiging van een 

strafvervolging. 
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Het bevel tot dagvaarding dateert van 30 januari 2019. Op de eerste zitting werden op verzoek 
van beklaagden conclusietermijnen bepaald. Op de zitting van 3 september 2019 werd de zaak 

behandeld waarb ij het verzoek van beklaagden in hoofdorde eruit bestond om een 
bemiddelingsprocedure te bevelen. In het vonn is van 1 oktober 2019 werd dan door deze 

rechtbank de bemiddeling bevolen. 

De periode waarbinnen de bemiddeling heeft plaatsgevonden nam 1,5 jaar in beslag en 
vervolgens werd door beklaagden een regularisatieprocedure opgestart, waarna de zaak 
uiteindelijk werd behandeld op de zitting van 11 oktober 2022. Op al de zittingen in deze 3 
jaar durende periode werd telkens door de beklaagden om een uitstel verzocht, hetgeen ook 
werd toegestaan. Deze periode van 3 jaar bet reft naar oordeel van de rechtbank geen 
onverantwoorde vertraging die zou kunnen leiden tot een overschrijding van de rede lijke 
termijn, nu de bemiddelingsprocedure specifiek op verzoek van eerste en tweede beklaagde 

werd opgelegd en alsdan telkens door henzelf om een uitstel werd verzocht. 

De procedure voor de correctionele rechtbank kende aldus een normaal verloop. Het gegeven 
dat er een bemiddelings- en regularisatietraject is geweest van 3 jaar is te wijten aan de 

houding van eerste en tweede beklaagde. 

Evenmin zijn er gedurende het opsporingsonderzoek significante periodes van inactiviteit te 

bemerken. 

Aldus stelt de rechtbank vast dat er geen overschrijding is van de redelijke termijn, noch 
omwille van periodes van stilstand tijdens het de lopende strafprocedure, noch omwille van 
de globale duur die de strafvordering inmiddels in beslag heeft genomen. 

2. 

Eerste en tweede beklaagde vroegen om hen de opschorting van de uitspraak van de 

veroordeling toe te kennen. 

De opschorting is een buitengewone gunst met een uitzonderlijk karakter. Het toekennen van 
een opschorting heeft als bedoeling de reclassering van de veroordeelde te bevorderen of zijn 

declassering te voorkomen. 

Op vraag van eerste en tweede beklaagde werd een bemiddelingsprocedure bevolen bij de 
Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. Deze bemiddelingsprocedure kende een positief 
verloop en er werd een akkoord bereikt tussen de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
en beklaagden. Naar aanleiding van het akkoord werd een regularisatieprocedure opgestart 
voor de verhardingen aan de rechterzijde en de linkerzijde van het gebouw. Er gebeurde een 
aanpassing aan de verharding aan de achterzijde van het gebouw en de verharding aan de 
linkerzijde werd integraal verwijderd, zoals werd overeengekomen. Het akkoord werd aldus 

integraal uitgevoerd. 
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Eerste en tweede beklaagde hebben gedurende deze procedure een constructieve houding 
aangenomen in die zin dat zij meegewerkt hebben aan een oplossing die voldoet aan de 
stedenbouwkundige normen, alsook de gevraagde verwijderingen/aanpassingen hebben 

uitgevoerd. 

Blijkens het meest recente uittreksel uit het strafregister dat zich in het strafdossier bevindt, 
gedateerd op 30 januari 2019, beschikt eerste beklaagde 10g over een blanco 
strafregister en tweede beklaagde over een re latief gunstig strafregister. 

Gelet de voorliggende onderzoeksgegevens is het bewezen dat beklaagden nog niet werd 
veroordeeld tot een criminele straf of een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden. 
De ten laste van beklaagden bewezen verklaarde feiten zijn niet van aard dat ze moeten 
gestraft worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan vijf jaar correctionele 

gevangenisstraf of een zwaardere straf. 

Gelet op wat voorafgaat, het vooronderzoek en op de gegevens ingewonnen ter zitting en op 
de ter zitting neergelegde stukken, mag er verwacht en gehoopt worden dat beklaagden zich 
niet meer aan dergelijke feiten plichtig zu llen maken. Een veroordeling van beklaagden zou 
de verbetering en reclassering onevenredig nadelig beïnvloeden. Het komt de rechtbank dan 
ook gepast voor aan beklaagden het voordeel van de opschorting toe te staan voor een 

proefperiode van 5 jaar. 

Beklaagden hebben bij monde van hun raadsman hun instemming betuigd met de opschorting 

van de uitspraak van de veroordeling. 

Beklaagden dienen zich er echter terdege van bewust te zijn dat de thans verleende gunst van 
de opschorting kan herroepen worden in geval zij zich opnieuw schuldig zouden maken aan 
strafbare feiten, in welk geval alsnog een straf kan worden opgelegd zowel voor de huidige 
lastens hun bewezen verklaarde feiten als voor de nieuw gepleegde feiten. 

4. HERSTELVORDERING 

Vermits uitvoering werd gegeven aan het bemiddelingsakkoord van 12 mei 2021, hetgeen 
werd bevestigd door het schrijven van 6 mei 2022 van de stedenbouwkundig inspecteur, is de 

herstelvordering zonder voorwerp. 

5. OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 4 V.T. Sv. 
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6. TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 

taalwet: 
de wettelijke bepalingen vermeld onder: Ten lasteleggingen en Procedure 

Wetboek van strafvordering: art. 162, 184, 185, 194, 195 

Voorafgaande t itel wetboek van strafvordering art. 4 

Strafwetboek: art. 38 

Hypotheekwet: art. 84 

Wet van 29/06/1964: art. 1-3 en 6, 

K.B. van 28/12/1950: art. 91, 2° lid 

Wet van 19/03/2017: art. 4 § 3 

Wet van 05/03/1952: art. 1 
Wet van 15/06/1935: art. 11-14, 23, 31-41 

De wetsbepa lingen zoa ls vermeld in de geding inleidende akte en de wet sbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK: 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

OP STRAFGEBIED 

Wat betreft beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten van de t en laste legging en bepaalt dat de uitspraak 
van veroordeling voor deze feiten za l OPGESCHORT blijven gedurende een proefperiode van 

5 jaar. 

Wat betreft beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten van de tenlastelegging en bepaalt dat de uitspraak 

van veroordeling voor deze feiten za l OPGESCHORT blijven gedurende een proefperiode van 

5 jaar. 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren - notitienummer parket: TG66.RW.200008/ 2015 p. 12 C 

Overschrijving 

Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de 

overschrijving van de dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid onder ref. 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

Bijdragen - Kosten 

Verplicht, in toepassing van artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017, eerste en tweede 
beklaagde elk tot betaling van een BIJDRAGE aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand van 24,00 euro. 

Verplicht, in toepassing van art. 91 K.B. van 28 december 1950, hersteld bij art. 1 KB 28 
augustus 2020, eerste en tweede beklaagde elk tot betaling van een VERGOEDING van 52,42 
euro. 

Veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdel ijk tot betaling van de GERECHTSKOSTEN, 
tot op heden in totaal begroot op de som van 29,40 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 4 V.T. Wb. Sv. 

* * * * * 

Alles gebeurde in de Nederlandse t aal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis werd gewezen en in openbare zitting uitgesproken op 8 november 2022 door de 
rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren sectie correctioneel, llde kamer, 
samengesteld uit : 
De heer rechter, voorzitter van de kamer, 
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met bijstand van mevrouw griffier. 
In aanwezigheid van het openbaar ministerie zoals bij naam vermeld op de Pro Justitia van 
uitspraak 




