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In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE : 

DE WOONINSPECTEUR VAN tlET VLAAMS GEWEST, met diensten 

gevestigd te 1000 BRUSSEL, Havenlaan, nr. 88 bus 22, In :zijn 
hoedanigheid van eiser in herstel. 

Ter zitting vertegenwoordigd door , advocaat te 

BEKLAAGDEN : 

, geboren te 1 

wonende te .. 

- Ter zitting In persoon verschenen, bijgestaan door mr . 

. advocaat bij de halte 1 

2. , geboren te . 

, wonende te. 

Ter zitting niet verschenen (overleden}. 

op 

1. INHOUD TENlASTELEGGINGEN : 

Verdacht van: 

De eerste en de tweede: 

op , 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd. 

Te , van 25 november 2014 tot 5 februari 2016: 

.· 
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A. BIJ Inbreuk op artikel 433 decles S.W., met de bedoeling een abnormaal profijt te 
realiseren, rechtstreeks of vla een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de 
kwetsbare toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van zijn/haar onwettige of 
precaire administratieve toestand, zijn/haar precaire sociale toestand, zijn/haar leeftijd, 
zwangerschap, een ziekte dan wel een llchamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid 
door een roerend goed, een deel ervan, een onroerend goed, een kamer of een andere In 
artikel 479 S.W. bedoelde ruimte, verkocht, verhuurd of ter beschikking te hebben gesteld in 
omstandigheden die In strijd zijn met de 'menselijke waardigheid, zodanig dat de betrokken 
persoon in feite geen andere echte en a'anvaardbare kcu?e had dan zich te laten misbruiken, 
met name ten nadele van 1 , 1 , . 

, 1 en en: 
met betrekking tot de woningen gelegen op de tweede en derde verdieping van het pand 
gelegen te ·. . • 
activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

•, met de omstandigheid dat van de betrokken 

B. Bij Inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via 
tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog 
op bewoning, namelljk van de woningen gelegen op respectievelijk de eerste, tweede en 

derde verdieping van het pand gelegen te 1 
met de omstandigheid dat van de betrokken activltelt een gewoonte werd gemaakt. 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf Is, 
zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: 1 
gekadastreerd: 
eigendom van _ . _ 
door notaris te 

en 
op. 

ingevolge akte van afstand/overname verleden 
en wijziging huwelijksvermogenstelsel met 

inbreng van het onroerend goed In de gemeenschap, verl�en door notaris· te 

op 

Tevens gedagvaard teneinde zich, overeenkomstig art. 42, 3• en/of 43 bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen voor een totaal bedrag van 12. 750 euro, zijnde de op grond van de 
weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde misdrijven onder A en/of B, 
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De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

01.12.2016. 

Ref.: ' 
Bedrag : 93,15 euro. 

De Hypotkeekbewaarder, 

(Get.) 

2.PROCEDURE : 

Gezien het bevel van dagvaarding, rechtsgeldig aan beklaagden betekend. 

op 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare 2ittin; van 21.05.2019 waarop werden 
gehoord: 

- Mr. -· , voornoemd, In zijn middelen en eis namens de DE WOONINSPECTEUR 
VAN HET VLAAMS GEWEST, eiser In herstel en In zljn verwijzing naar lijn neergelegde 
besluiten. 

- Het openbaar ministerie in haar uiteenzetting van de zaak en in haar vordering, bij 
monde van dhr. 1 

- De eerste beklaagde in zijn verdedigingsmlddelen, bijgestaan door Mr .. 
voornoemd, en In haar verzoek om uitstel van strafuitvoering en in haar verwijzing naar 
ha.ar besluiten en stukken. 

Men sprak de Nedertandse taal. 

De rechtbank nam kennis ·van de stukken van het gedlng. 

De rechtbank stelt vast dat is voldaan aan de verplichting om de dagvaarding te doen 
overschrijven lo het hypotheekkantoor (thans kantoor Rechtszekerheid) van het gebied 
waar de betreffende woning gelegen Is. 

De strafvordering Is ontvankelijk. 

3. BEOORDELING: 

OP STRAFGEBIED -TWEEDE BEKlMGOf'I 

Ingevolge het overlijden van tweede beklaagde dd. 21.07.2016 is de strafvordering 
opzlchtens haar vervallen. 
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BEOORDELING OP STRAfGEBIED- EERSTE BEKlAAGDE 

Eerste beklaagde Is sedert 1999 eigenaar van een gebouw te 1, 
dat liet voorwerp uitmaakt van de thans aan hem verweten misdrijven van hulsjesmelkerlj 
(tenlastelegging A) en krotverhurlng (tenlastelegging B). 

ScHLJLDVRAAG TENLASTELEGGING A 

De voorliggende gegevens van het strafdossier lever�n niet boven elke r edelijke twijfel het 
bewijs op van de schuld van eerste beklaagde aan het misdrijf van hulsjesmelkerlj, nu 
allerminst vaststaat dat eerste beklaagde misbruik zou hebben gemaakt van de kwetsbare 
toestand van de huurders aan wie hij de woningen ter beschikking stelde, noch dat hij de 
I ntentie zou gehad hebben om een abnormaal profijt te realiseren, hetgeen beide 
constitutieve bestanddel en vormen van het misdrijf dat hem ten laste wordt gelegd. 

Eerste beklaagde dient te worden vrijgesproken van het feit onder tenlastelegging A. 

SCHULDVRMG TENLASTELEGGING B 

Op grond van de resul taten van het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting staat 

wel voldoende vast dat eerste beklaagde zich als dader of mededader schuldig heeft 
gemaakt aan het feit on der tenlastelegging B. 

De rechtbank verwijst hiertoe in het bijzonder naar : 

- de feitelijke en technische vaststellingen van de wooninspecteur, waaru it blijkt dat 
de woningen op de eerste, tweede en derde ver dieping van het hoger vermeld 

gebouw te op 25.11.2014 niet voldeden aan de 

elementaire veilighelds-, gezondhelds- en woonkwaliteitsvereisten en normen, 
vastgesteld met toepassing van art. 5 van de Vlaamse Wooncode; 

het fotodossler van d e  woonlnspecteur en de overige door deze gevoegde stukken; 

de vaststellingen van de verbalisanten zoals deze blijken uit het strafdossier; 

- de vaststelling dat deze woningen door eerste beklaagde werden verhuurd of 

minstens ter beschikking van andere personen werden gesteld met het oog op 

bewoning; 
- de eigen verklaring van eerste beklaagde, die op 27.01.2015 aan de wo onlnspecteur 

beaamde dat er wonlngkwallteltsgebreken waren. 

Weliswaar leveren de beschikbare gegevens van het strafdossier niet het bewijs van de 
verzwaren de omstandigheid dat eerste beklaagde va� de betrokl<en activiteit een gewoonte 
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zou hebben gemaakt. Hiertoe worden onvoldoende ondersteunende elementen 
aangebracht.· 

Eerste beklaagde Is volle· (mede·)elgenaar van. de bedoelde woningen. Hij wist dat de 
woningen niet voldeden aan de wettelijke kwaliteitsnormen, en had dus moeten weten dat 
zij nlet verhuurd of voor bewoning ter beschikking gesteld mochten worden. 

· 

Alle wettelljk vereiste constitutieve elementen van het onder tenlastelegging B beoogd 
misdrijf zijn bewezen lastens eerste bek.laagde. De hoger voorziene lncrimlnatleperiode is in 
overeenstemming met de gegevens van het vooronderzoek en wordt door de rechtbank 
correct bevonden. 

STRAFTOEMETING 

Het bewezen verklaard feit onder tenlastelegglng B Is maatschappelijk onaanvaardbaar en 
geeft blijk van een gebrek aan respect voor andermans welzijn, vellighetd en gezondheid, 

Weliswaar kan niet zonder meer worden vastgesteld dat eerste beklaagde geleid werd door 
een zucht naar gemakkelijk geldgewin. 

Eerste beldailgde heeft inspanningen geleverd om aan de herstelvordering tegemoet te 
komen (zie verder), waarbij hij aannemelijk maakt da t de uitgevoerde aanpassings- en 
renovatiewerkzaamheden ernstige vertraging hebben opgefopen door het achtereenvolgend 
overlijden van zijn echtgenote en zijn vader. 

Beklaagde heeft de wooninspecteur gecontacteerd voor een hercontrole, waaruit duidelijk 
bleek dat de situatie al merkelijk verbeterd werd, maar anderzijds nog steeds gevoellge 
werkpunten overbleven. 

Rekening houdend met al deze omstandigheden, alsook met de aard en de ernst van het 
bewezen verktaard feit, het maatschappelijk nadeel ervan, de omstandigheden waarin dit 
plaatsvond, de persoonlijkheid van eerste beklaagde en zijn gunstig strafrechtelljk verleden 
acht de rechtbank het gepast om een bestraffing op te leggen zoals verder bepaald. 

Op het ogenblik van. de feiten die tot de huidige strafvervolging aanleiding hebben gegeven, 
was eerste beklaagde nog niet veroordeeld tot een hoofdgevangen\sstraf van meer dan 
twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf overeenkomstig artikel 99bis Sw. Het 
voordeel van het ultstel van de tenuitvoerlegging in de hierna bepaalde mate zal voor hem 
een bijkomende aansporing zijn om zich In de toekomst van dergelijke feiten te onthouden, 
daar hij moet weten dat bij een volgende veroordeling het thans verleende uitste·l kan 
verf oren �aan. 
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VERBEURDVERKLARING 

Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de verbeurdverklarlng op grond van de 
artikelen 42, r en 43bls Sw. van een wederrechtelijke vermog�·nsvoordeel ter waarde van ( 
12.750,00. 

Het Is maatschappelijk onaanvaardbaar dat eerste be klaagde in het bezit zou blijven van de 
illegale opbrengsten van het door hem gepleegd mlsdrljf, die In cas u gelijk te stellen zijn aan 
de door hem ontvangen huurgèlden. 

De begroting van deze opbrengsten op het bedrag van ( 12. 750,00 Is In overeenstemming 
met de objectieve resultaten van het vooronderzoek en het onderzoek ter zittlng, en kan als 
dusdanig worden aangenomen. 

Aangeilen het vermogensvoordeel niet kon worden gevonden In het vermogen van de 
veroordeelde, heeft de verbeurdverklaring betrekking op de geldwaarde die ermee 
overeenstemt. 

HERSTELVORDERING: 

De woonlnspecteur stelde op 06.01.2015 een herstelvordering in, ertoe strekkende om aan 
beide beklaagden net bevel te geven tot herbestemming van het pand volgens de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hetzij de woning te slopen, tenzij de 
sloop verboden zou zijn op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen en 
dit binnen een termijn van 10 maanden vanaf heden en onder verbeurte van een dwangsoi:n 
van € 150,00 per dag vertraging volgend op het verstrijken van deze hersteltermijn. 

Tevens vordert de wooninspecteur: 

om te zeggen voor recht dat er g�n aanleiding bestaat tot het opleBgen van een 

dwangsomtermijn in de zin van art. 138Sbls, 4de lid Ger. W.; 

machtiging van hemzelf evenals het college van burgemeester en schepenen om, bij 

gebreke aan uitvoering door de overtreders zelf, ambtshalve In de uitvoering van het 

opgelegde herstel te mogen voorzien; 

mathtiging om de kosten van herhuisvesting, bedoeld in art. 15, §1, Gde lid Vlaamse 

Wooncode te verhalen op de veroordeelden; 

om het vonnis 1.1ltvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

De herstelvordering kan slechts worden Ingewilligd In zov erre zij geënt Is op de thans 
bewezen verklaarde feiten, hetgeen In casu·fnhoudt dat zij slechts gegrond kan zijn ten 
aanzien van eerste beklaagde 
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Hoewel eerste beklaagde aantoont_ dat de vastgestelde gebreken lnmlddels gede elte11jk 
hersteld zijn, behoudt de herstelvordering haar voorwerp, zolang niet Is aangetoond dat zij 
Integraal Is uitgevoerd. 

De herstelvordering .Strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 
verklaard mlsdrijf te doen verdwijnen en is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 
ongedaan te maken. 

Zij behoort tot de strafvordering ;n ruime zin,· maar is niettemin als bijzondere vorm van 
teruggave een maatregel van burgerlijke aard. Krachtens de artt. 44 sw. en 161 en 189 Sv. 
dient de teruggave verplicht te worden uitgesproken. Een veroordeelde mag niet In het 
voordeel van het bewezen verklaard misdrijf blljven. 

De rechtbank dient de Interne en externe wettigheid van de herstelmaatregel te toetsen en 
in het bijzonder na te gaan of de voordelen die deze maatregel voor de woonkwaliteit 
oplevert wel In verhouding staan tot de last die ze voor de overtreder veroorzaken. 

Waar een herstelmaatregel krachtens art. 20bls, §1, l51e lid van de Vlaam$e Wooncode er 
principieel op Is gericht om de overtreder te bevelen werken uit te voeren om de woning 
integraal t e  laten voldoen aan de vereisten van art. 5, stelde de wooninspecteur In casu vast 
dat op de woning een stedenbouwkundige Inbreuk rust, zodat niet zonder meer het herstel 
van alle gebreken kan worden bevolen, waardoor Immers deze wederrechtelijke toestand 
zou worden bestendigd. De stedenbouwkundige inbreuk bestaat erin dat beklaagde het 
gebouw heeft opgesplitst In een handelsruimte met drie woongelegenheden zonder daartoe 
over een vergunning te beschikken. 

Uit de door beklaagde voorgele&?de stukken blljkt evenwel dat het college van burgemeester 
en schepenen van de stad !....-"·· op 02.05.2017 aan beklaagde een voorwaardelijke 
stedenbouwkundige vergunning heeft afgeleverd voor het regulariseren van de 
functiewijziging tot een handcfsrulmte met twee appartementen,. waarvan één duplex. 
Weliswaar toont eerste beklaagde voorlopis niet aan dat hij de vergunde werken heeft 
uitgevoerd conform de hem opgelegde voorwaarden. 

In casu is de rechtbank van oordeel dat de stedenbouwkundige toestand van de woning het 

bevelen van een integraal herstel niet belet, voor zover terzelfdertijd wordt v-0ldaan aan de 
voorwaarden van de regularisatievergunning .. Een herstelling met naleving van deze 
voorwaarden heeft niet tot gevolg dat een wederrechtelijke toestand wordt bestendigd, 
zodat de voorkeur dient te worden gegeven aan de principiële herstelmaatregel van het 
lntegraat herstel, en er geen aanleiding Is om te voorzien in een alternatieve 
herstelvorderlng tot herbestemming of sloop. 
De principiële herstelmaatregel van het integraal herstel is op grond van de voorliggende 
gegevens van het strafdossier en de aangevoerde motieven weUig, gerechtvaardigd en 
kennelljk niet onredelijk of buitenproportioneel, daar zij noodzakelijk Is om te beletten dat in 
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de toekomst nog mensen in de betreffende woning kunnen worden gehuisvest In 
ontoereikende woonomstandigheden. 

De termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen dient, gelet op de aard en de 
omvang ervan, te worden bepaald op tien maanden vanaf het In kracht van gewijsde treden 
van huidig vonnis. Tevens Is het gepast om een dwangsom op te leggen, nu de veroordeelde 
tot op heden niet het bewijs levert dat hij vrijwillig is overgegaan tot het Integraal herstel, 
niettegenstaande zijn herhaalde belofte daartoe. Het bedrag van de dwangsom dient 
bepaa ld te worden op C 75,00 per dag vertraging In de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregelen. Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na het verstrijken 
van de hoger vermelde hersteltermijn, in zoverre hu id ig vonnis vooraf werd betekend. Dit 
houdt concreet In dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Verder dienen �ij toe�asslng van art. 20bis, §7 van de Vlaamse Wooncode de 
woon Inspecteur of ·het college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om 
ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien bij gebreke aan uitvoe.ring 
door de veroordeelden en dit op hun kosten. 

Bij toepassing van art. 20bfs,. §8 van de Vlaamse Wooncode dienen de woonlnspecteur en 
het college van burgemeester en schepenen te worden gemachtigd om de kosten, vermeld 
In art. 17bls, §2 van de Vlaamse Wooncode te verhalen op de veroordeelde overtreder. 

Tevens gaat de rechtbank in op de vordering van de wooninspecteur om het vonnis 
uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. Gelet op de emst en de omvang van de gebreken en 

sommige veiligheidsrisico's is een snelle uitvoering noodzakelijk. 

OP BURGERLIJK GEBIED: 

In toepassing van art. 4 V.T.Sv. houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen 
ambtshalve aan. 

4. TOEGEPASTE WElTEN : 

Wetboek van rechts pleging ln strafzaken: 194, 185. 

Strafwetboek: art. 2, 25, 38, 40, 44, 50, 100, 433 decies. 

Art. 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 a l . 1 van h et decreet d.d. 15 juli 1997 houdende 
de Vlaamse Wooncode. 
Art. 8 van de Wet van 29.6.1964 gew. bij art. 4 van de Wet van 10.2.1994. 

we
·
t van 13.4.2005. 

Wet van 15.6.1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41. 

De wetsbepalingen zoals vermeld In de geding in.leidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 



Rechtbank van eerste aanle1 Llmbur1 - efdelÎllg Tonguen - Notitienummer partet 

UITSPRAAK: 

De Rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED: 

EERSTE BEKLAAGDE� 

Verklaart de eerst� beklaagde niet schuldig aan het feit onder tenlastelegging A, zoals 

omschreven in het bevel van dagvaarding. 

Verklaart de eerste beklaagde schuldig aan het feit onder tenlastelegging 8, weliswaar 

zonder de verzwarende omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd 

gemaakt. 

Veroordeelt de eerste beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit tot een geldboete van 

geldboete 1.000,00 euro, verhoogd met 50 opdecimes en alzo gebracht op 6.000,00 euro of 

een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van een breukdeel van drie vierde van deze geldboete, tijnde 750 euro, 

verhoogd met 50 opdeel mes en alzo gebracht. op 4.500,00 euro. 

Verplicht eerste beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.8. van 19 december 2003, het K.B. van 31 
oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van een 
bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 euro, bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, Ingesteld bij artlkel 28 van de Wet 
van 01.08.1985. 

Legt aan eerste beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K.B. van 
28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken, een 
vergoeding op van 53,58 euro. 

Verwijst de eerste beklaagde tot de kosten van cfe strafvordering tot op heden in totaal 

begroot op 131,13 euro: 
· 

-- ------ ---
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TWEEDE BEK1.AAGDE 1 

Stelt vast d<it de strafvordering opzichtens tweede beklaagde 1 
ingevolge haar overlijden. 

MET BETREKKiNG TOT DE HERSTUVORDERING: 

Verklaart de herstelvordering van eiser tot herstel ontvankelijk. 

vervallen is 

Wijst deze vordering af als ongegrond, In zoverre zij gericht is tegen andere personen dan 

eerste beklaagde 

Verklaart deze vordering voor het overige gedeeltelijk gegrond in de hierna bepaalde mate. 

Beveelt eerste beklaagde : . om de hierna bepaalde herstelmaatregel uit te 
voeren, meer bepaald om aan de woning te 

(gekadastreerd onder . op de eerste, tweede en derde 

verdieping alle nodige renovatie-, verbeterlngs-, of aanpassingswerkzaamheden uit te 

voeren waardoor deze woningen voldoen aan de minimale kwallteltsverelsten vastgesteld 
bij art. 5 van de Vlaamse Wooncode, met dien verstande dat hierbij alle voorwaarden dienen 

te worden nagekomen van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor het 

regulariseren van de functiewijziging van een handelsruimte met wonlne tot een 

handelsruimte met twee appartementen, zoals op 02.05.2017 afgeleverd door het college 

van burgemeester en schepenen van de st<1d 

Beveelt dat deze herstelmaatregel Integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termijn 

van tien maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis. 

Beveelt, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd binnen 
deze termijn, dat de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van eerste beklaagde . 

Machtigt de woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen om de 

eventuele kosten, vermeld in art. 17bls, §2 van de Vlaamse Woon code te verhalen op eerste 

beklaagde 

Veroordeelt eerste beklaagde , voor het geval dat aan de opgelegde 
herstelmaatregel niet vrljwillig zou worden voldaan, tot bet aling van een dwangsom van 
75,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger 

vermelde hersteltermijn en In zoverre huidig vonnis voorafgaandelijk werd betekend. 
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7 
Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande iedere voorziening. 

Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dlent te worden gemaakt In de rand van de 
overschrijving van de dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid onder ref. · 

OP BURGERLIJK GEBIED; 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen cfr. art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering aan. 

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

Dit vonnis Is in openbare zitting van de 12° Kamer uitgesproken op etf juni tweeduizend 

negentien door dhr. 1 , Rechter In de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, 

afdeling Tongeren, met bijstand van aang. Griffier (art. 330 ter Ger.W.) 1 , waar 

verder aanwezig was het lid van het openbaar ministerie zoals vermeld In het Pro Justitia van 

uitspraak. 




