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TENLASTELEGGING(EN)

!
!

Als dad er of mededader in de zin va n artikel 66 van het strafwetboek;

1
Op het perceel gelegen te
gekadastreerd als
met een (globale) oppervlakte van
eigen dom van
?n
eigendom en va n
bij akte verleden op 29 augustus 2016,

elk voor 1/2 blote
voor de geheelheid in vruchtgebruik,

l
i

i

i

1
Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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 te hebben uitgevoerd in landelijk woongebied,
bepaald bij artikel 4.2.1.1° a) : het optrekken of plaatsen van een constructie, namelijk:

g

tussen 1 november 2017 en 1 december 2017, meermaals. op niet nader bepaalde

data
door
het optrekken van een betonnen schutting in baksteenmotief ingeplant op Sem van de linker
perceelgrens en 70 m diep met een hoogte variërend van lm20 tot 2m40 en waarvan de
regularisatie is geweigerd bij besluit van de Deputatie dd . 8 november 2018 (stuk 741).
De feiten vanaf 1 maart 2018 omschreven als in strijd met artikel 6 al.1 van het Decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de
decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd,
geëxploiteerd, verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan,
namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen, 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, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd. De
schendingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.

***

1
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PROCEDURE

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor
Rechtszekerheid
dd. 1/10/2020 ref:
De beh andeling en de debatten van de zaa k hadden plaats in openbare terechtzitting.
De rechtspleging verliep in de Nederlandse taa l.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige
part ijen.

I.BEOORDELING OP STRAFGEBIED
1. Feiten en beoordeling van schuld

1.
Beklaagde wordt onder de enige ten lastelegging vervolgd voor een stedenbouwkundige
inbreuk met betrekking tot een perceel gelegen te
in landelijk
woongebied. Hij wordt ervan verdacht om zonder voorafgaande sted enbouwkundige
vergunning een betonnen schutting in baksteenmotief te hebben opgetrokken tussen 1
november 2017 en 1 december 2017, die werd ingeplant op 5 cm van de linkerperceelsgrens
en 70 meter diep, met een hoogte va rië rend van 1 meter 20 en 2 meter 40.
Beklaagde werd ter terechtzitting van 23 november 2020 bijgestaan door zijn raadsman en
betwistte de hem ten laste gelegde feiten. Er zou immers nooit een effectieve opmeting van
de hoogte van de schutting zijn gebeurd.

2.
De feiten ka deren in een burentwist.
is eigenaar van de woning, gelegen te
naast het perceel
dat toebehoort aan beklaagde, zijn broer
en zijn moeder.
is de zoon van mevrouw
en woonde eind 2017 nog
in bij zijn moeder te
legde op 13 november 2017 klacht neer bij de lokale politie
en
verklaarde dat beklaagde op 8 en 10 november 2017 een omheining had geplaatst ter
hoogte van de scheiding tussen de percelen
en
Een gedeelte van
de om hei ning zou een hoogte hebben van 2,20 meter. Zij verweet beklaagde de omheini ng
zonder haar toestemming te hebben geplaatst en verklaarde dat zij daarmee ook niet
akkoord kon gaan. Zij legde ook foto's voor die genomen zouden zijn op 4 november 2017
(voordat de omhe ining werd geplaatst) en 12 november 2017 (na dat de omheini ng werd
gep laatst). Volgens mevrouw
zou ze haar tuinbep lant ingen door de omheining niet
meer kunnen onderhouden en zouden die afsterven.
Op 14 novem ber 2017 begaven de verbalisanten zich ter plaatse en stelden vast dat er
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rece ntelijk een nieuwe omheining werd gep laatst ter hoogte van de perceelscheiding tussen
en
De omhe ining bestond uit betonnen rechtopstaande palen met
daartussen betonnen platen van 2 meter lengte en 40 cm hoogte. De omheining was
trapsgewijs oplopend vanaf de straatzijde. Gemeten vanaf het perceel
w as
de omh eining 2 meter hoog en gemeten vanaf het perceel
was de omheining
2, 20 meter hoog. Op het einde had de schutting slechts een hoogte van 1,80 meter
(aangezien de tu in aflo pend is). Aan de zijde van
werden de betonplaten
decoratief afgewerkt, aan de zijde van
werden deze ruw afgewerkt. Op de
bijgevoegde foto's is te zien dat er op bepaalde stukken 6 platen (van 40 cm hoogte) boven
elkaar werden geplaatst (stuk 501 strafdossier).

3.
Beklaagde en zijn broer,
. werden op 1 december 2017 verhoord. Zij verklaarden
dat zij niet wisten dat er voor een betonnen omheining een stedenbouwkundige vergunning
nodig was. De omhein ing zou ook volledig op het perceel
staan en door hen
zijn bekostigd. Nadat zij vernamen dat mevrouw
een klacht had neergelegd, hebben
zij zich bij haar aangeboden om een akkoord te vinden, maar zij zou niet akkoord willen
gaan. Zij zou ook bezwaar hebben aangetekend tegen een bijgebouw dat zij wilden plaatsen
en wa arvoor wel een aanvraag werd ingediend.
4.
Op 13 augustus 2018 hebben
en
zich vervolgens burgerlijke
partij gesteld bij de onderzoeksrechter ten aanzien van beklaagde, zijn moeder
en zijn broer
. voor inbreuken op de bouwwetgeving.

1

1
5.
Mevrouw
en de heer
werden op 23 oktober 2018 verhoord en
bevestigden de klacht die zij bij de onderzoeksrechter hadden neergelegd .
Ook beklaagde werd op 19 oktober 2018 opnieuw verhoord en bevestigde in november
2017 de opdracht te hebben gegeven om de schutting te plaatsen naast de perceelgrens.
Voor de schutting werd een regularisatieaanvraag in ged iend, maar die werd geweigerd.
Tegen die weigering werd beroep aangetekend. Beklaagde verklaarde de schutting te willen
laten staan omwille va n het (beperkte) onderhoud en intussen ook vanwege de buren die
zich met alles zouden moeien.

6.
Op 24 juli 2018 werd inderdaad een omgevingsvergunning voor de regularisatie va n de
betonnen schutting geweigerd. Er werd wel een vergunning verleend voor het plaatsen van
een draadomheining mits afbreken van de betonnen afsluiting. Beklaagde tekende tegen
deze beslissing op 22 augustus 2018 beroep aan bij de Bestendige Deputatie te
Ook mevrouw
~iende bezwaar in tegen de vergunning tot het plaatsen van een
draadomheining.
De Bestendige Deputatie te
besliste op 8 november 2018 om geen
regularisatievergunning te verlenen voor de betonplat en constructie. De vergu nning voor de
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draadafsluiting werd wel verleend voor zover deze op de gemeenschappelijke perceelgrens
zou worden geplaatst en voor zover er geen reliëfwijzigingen ter hoogte van de voorgevel en
de zijdelingse perceelgrenzen zouden worden uitgevoerd. De Bestendige Deputatie
oordeelde dat de aanvraag van beklaagde wel in overeenstemming was met de wettelijke
bepalingen, maar niet met de goede ruimtelijke ordening. De constructie zou qua
materiaalgebruik en verschijningsvorm niet inpasbaar zijn in de woonomgeving en de
inplanting en de verschijningsvorm van de constructie zouden hinder veroorzaken naar het
links aanpalend perceel.
Tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie werd beroep ingediend bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen. Bij arrest van 16 april 2020 van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen werd de vordering tot vernietiging van het besluit van de
Bestendige Deputatie evenwel verworpen.

7.
Beklaagde vordert de vrijspraak aangezien er nooit een effectieve opmeting van de hoogte
van de schutting zou zijn gebeurd. Uit het strafdossier blijkt evenwel dat er op 14 november
2017 vaststellingen werden gedaan door de lokale politie. Zij stelden vast dat er recentelijk
een nieuwe omheining werd geplaatst, waarbij de hoogte varieerde van 2,20 meter tot 1,80
meter. Bovendien is op de aan het strafdossier gevoegde foto's van die vaststellingen ook te
zien dat er 6 platen (van 40 cm hoogte) boven elkaar werden geplaatst, zodat er wel degelijk
sprake is (of minstens was) van een schutting van meer dan 2,00 meter. Overigens werd er
ook in de vergunningsaanvragen klaarblijkelijk uitgegaan van een maximale hoogte van 2,40
meter, wat door partijen nooit werd betwist.
De rechtbank acht de feiten van de enige tenlastelegging dan ook bewezen in hoofde van
beklaagde.
2. Straftoemeting

8.
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de
feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, de persoonlijke situatie en het
strafrechtelijk verleden van beklaagde.
De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving
inzake ruimtelijke ordening. Beklaagde heeft wel nog een blanco strafregister.

9.
Beklaagde verzocht de rechtbank om hem de gunst van de opschorting te verlenen,
ondergeschikt om hem een werkstraf op te leggen.

10.
Gelet op de specifieke omstandigheden waarbinnen de feiten zich hebben afgespeeld en het
blanco strafregister van beklaagde, acht de rechtbank een opschorting gedurende een
termijn van een jaar een afdoende signaal om beklaagde ervan te weerhouden in de
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toekomst gelijkaardige feiten te plegen.
Beklaagde dient er zich wel van bewust te zijn dat het om een gu nstmaatregel gaat en dat
de verleende opschorting alsnog kan worden herroepen, ingeval zich nieuwe feiten zouden
voordoen gedurende de proeftijd, en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel
14 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.
3. Herstelvordering

11.
Overeenkomstig artikel 6.3.1, §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtsha lve of op vordering van
een bevoegde overheid, naast de straf, een meerwaarde te betalen en/of bouw- en
aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen
of het strijdige gebru ik te staken. Dat gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde:
1) als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke
ordening, het betalen van een meerwaarde;
2) als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van
bouw- of aanpassingswerken;
3) in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebru ik.
Er w erd door de Stedenbouwkundig Inspect eur of de gemeente
geen herstelvordering
ingesteld, maar ter zitting verklaarde het openbaar ministerie zich aan te sluiten bij de
herstelvordering van de burgerlijke part ij (die de afbraak van de schutting vraagt als herstel
in natu ra - zie hieronder). Volgens het openbaar ministerie dringt de afbraak van de
schutting zich op, aangezien ook de vergunningverlenende overheid de men ing was
toegedaan dat de constructie niet verenigbaar was met de goede ruimtelijke ordening,
aangezien de constructie qua materiaalgebruik en verschijningsvorm niet inpasbaar is in de
woonomgeving en de inplanting en de verschijningsvorm van de constructie hinder
veroorzaken naar het links aanpalend perceel.

12.
De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering tot afbraak van de schutting intern en
extern wettig is en kan worden toegekend zoals gevorderd door het openbaar ministerie. De
herstelvordering steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk
onredelijk. Het herstel kan bovendien slechts worden bewerkstelligd door de afbraak van de
schutting.
De rechtbank meent dat een hersteltermijn van vier maanden kan worden voorzien.
Aangezien er door de herstelvorderende overheid geen dwangsom werd gevorderd, kan er
door de rechtbank geen dwangsom worden opgelegd.
Overeenkomstig artikel 6.3.4 VCRO worden de stedenbouwkundige inspecteur en de
burgemeester gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering te voorzien in de plaats en op
kosten van beklaagde, indien de werken niet binnen de hersteltermijn van 4 maanden
worden uitgevoerd.
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BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

13.
en
hebb en zich bu rgerlij ke partij gesteld. In de nam ens hen
op 4 november 2020 neergelegde besluiten vorderen zij om beklaagde t e horen veroordelen
om aan hen een bedrag van 1,00 euro, te vermeerderen met de interesten te betalen,
alsook een rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 euro en de kosten van de waarborg naar
aanleiding van de klacht met burgerlijke partijstelling ten belope van 500,00 euro.
Verder vorderen zij dat aan beklaagde het bevel zou worden gegeven om de wederrechtel ijk
opgerichte betonnen omheining volledig af t e breken en om de plaats te herstellen in de
oorspronkelijke toestand en dit binnen de maand na het tussen te komen vonnis en dat bij
gebreke hieraan te voldoen, ten nadeel van beklaagde een dwangsom zal verbeuren van
250,00 euro per dag vertraging.

14.
Beklaagde betwist de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling var
bij geb rek aan belang en hoedanigheid.
Volgens artikel 63 van het Wetboek van Strafvo rdering kan hij die beweert door een misdaad
of een wanbedrijf te zijn benadeeld, bij de bevoegde onderzoeksrechter klacht doen en zich
burgerlijke partij stellen. Het staat vast dat
op het ogenblik dat de
schutting werd geplaatst en ook nadien, bij het neerleggen van de klacht, nog bij zijn
moeder,
inwoonde.
stelt in de periode dat hij nog
woonachtig was bij zijn moeder schade te hebben geleden ten gevolge van de geplaatste
schutting. De burgerlijke partijstell ing van
was en is bijgevolg wel degelijk
ontvankelijk.
Voor zover de betwisting van beklaagde gericht is op de ontvankelijkheid van de door
gestelde vordering, wijst de rechtbank erop dat de procespartij die beweert
houder te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt dat recht betwist, het vereiste
(procesrechtelijk) belang om een rechtsvordering in te stellen. De belangvereiste is immers
niets anders dan de mogelijkheid om een voordeel te halen uit een gegrondverklaring van
de eis. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het door de eiser aangevoerd
subjectief recht valt niet onder het onderzoek naar de ontvankelijkheid, maar onder dit van
de gegrondheid van de eis.
Zowel de burgerlijke partijstelling als de vordering van

is ontvankelijk.

15.
De burgerlijke vordering is een accessorium van de strafvordering en dus afhankelijk van de
vaststelling van een misdrijf. De burgerlijke vordering is de vordering tot herstel van de
schade die uit een misdrijf is voortgevloeid en haar bestaansvoorwaarden worden beheerst
door de regels van het burgerlijk aansprake lijkheidsrecht (artikelen 1382 e.v. van het
burgerlijk wetboek).
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Dat houdt in dat diegene die door zijn fout (in casu het misdrijf) schade berokkent aan een
ander, verplicht is deze schade integraal te vergoeden. Dat betekent dat de benadeelde
wordt teruggep laatst in de t oestand waa rin hij zou zijn gebleven indien de fout - het misdrijf
- waarover hij zich beklaagt niet was begaan . Er dient bovendi en een causaal verband te zijn
tussen de fout en de schade, wat inhoudt dat de schade zoa ls deze zich in concreto
voord eed zich zonder de fout van beklaagde niet of niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan.
16.
De vergunningverlenende overheid oordeelde dat de constructie, die door beklaagde in
strijd met artikel 4.2.1.1° a VCRO werd opgericht qua materiaalgebruik en verschijningsvorm
niet inpasbaar is in de woonomgeving en de inplanting en de verschijningsvorm van de
constructie hinder veroorzaken naar het links aanpalende perceel. De betonnen platen, die
niet zoals aan de kant van beklaagde decoratief werden afgewerkt, maar aan de kant van de
burgerlijke partijen slechts ruw werden afgewerkt, veroorzaken minstens visuele hinder. De
haag op het perceel va n
loopt niet door tot helemaal achteraan en is
bovendien niet het hele jaa r groen.
en
hebben bijgevolg ten gevolge van de bewezen verklaarde
feiten, namelijk het oprichten van de constructie in strijd met artikel 4.2.1.1° a VCRO, schade
geleden.
De rechtbank is van oordeel dat de vordering tot herstel in natura, voor zover zij het
afbreken van de sch utting beoogt, gegrond is en kan worden toegewezen. Enkel door de
afbraak van de schutting wordt een einde gemaakt aan de onrechtmatige toestand.
en
hebben ook belang bij het toekennen van deze vordering,
bovenop het herstel dat reeds werd toegekend op grond van artikel 6.3.1, §1 VCRO,
aangezien het herstel op grond van artikel 6.3.1, §1 VCRO aan
en
geen titel verleent.
Beklaagde toont niet aan dat
en
hun rechten uitoefenen op
een wijze die kennelijk de grenzen van ae normale uitoetening van een recht door een
voorzichtig en oplettend persoon te buiten gaat . De toetsing door de rechtbank is slechts
een marginale toetsing, waarbij de rechtbank zich terughoudend moet opstellen, rekening
houdend met een zekere beleidsmarge van partijen.
De rechtbank voorziet een termijn van vier maanden voor de afbraak van de schutting, vanaf
het in kracht van gewijsde tred en van huidig vonnis.
er
vorderen om de veroordeling tot afbraak van de schutting
op te leggen onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro. De rechtban k is evenwel
niet verplicht om een dwangsom op te leggen. Of de rechtbank dat doet, wordt aan haar
beleid overgelaten en zal afhangen van de omstandigheden . De rechtbank ziet in casu gee n
reden om aan t e nemen dat beklaagde niet vrijwillig aan de rechterlijke uitspraak gevolg zal
geven en wijst de vordering tot het opleggen van een dwangso m af.
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17.
De rechtbank acht het tevens bewezen dat
er
morele
schade hebben geleden ten gevolge van het laste ns beklaagde bewezen verklaard e misdrijf.
De rechtbank raamt deze schade in hoofde van elk van de burgerlijke partijen naar billijkheid
op 1 euro (definitief, met inbegrip van de vergoedende interesten) .
18.
Beklaagde wordt tevens veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding, die in
hoofde van de burgerlijke partijen sa men (aangezien zij vertegenwoordigd worden door
eenzelfde raadsman en er sprake is van eenzelfde rechtsverhouding) wordt begroot op
1.440,00 euro.
19.
De vordering van
en
tot terugbetaling van de waarborg die
werd betaald naar aanleiding van de klacht met burgerlijke partijstelling ten belope van
500,00 euro wordt afgewezen, aangezien deze kosten conform artikel 108 en vo lgende van
het Algemeen Reglement van 28 december 1950 op de gerechtskosten in strafzaken aa n de
burgerlijke partij worden terugbetaald bij veroordeling van de verdachten.

TOEGEPASTE WETTEN

De rechtbank houdt rekenin g met de volgende artikelen die de bestanddelen van de
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtsza ken regelen:
art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935;
art. 1, 2, 3, 40, 41, 44, 45 strafwetboek
art. 4 V.T.Sv
arti kel 162 bis van het wetboek van Strafvordering,
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
arti kelen 44 en 45 van het Strafwetboek,
artikelen 1, 3, 5, 6, va n de wet van 29 juni 1964;

De rechtbank:

op tegenspraak ten aanz ien var

Op strafgebied

Ten aanzien van
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bewezen.

Stelt va st dat
in de voorwaarden verkee rt om t e ge ni eten van de gewone
opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
Zegt dat de uitspraak van de veroordeling zal opgeschort worden met een proeft ijd van 1
jaar, zonder voorwaa rden.

Veroordeelt

tot betaling van:

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische
tweedelijnsbijstand
een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt
50,00 EUR
de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 341,63 EUR

herstelvordering

Veroordee lt
tot het afbreken van de betonnen schutting op het perceel gelegen
te
(gekadastreerd als
tot in de grond,
binnen een termijn van vier maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden
van huidig vonnis.
Machtigt de Stedenbouwkundige inspecteur en de Burgemeester in naam van de gemeente
in geval het vonn is niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering
ervan te voorzien.
Machtigt de Stedenbouwkundige inspecteur en de Burgemeester in naam van de gemeente
:ie van de herstelling van de plaats afkomende materia len en voorwerpen te verkopen,
te vervoeren, op te slaan en te vern ietigen op een door hen gekozen plaats;
Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter;

Wijst meergevorderde af.
Op burgerlijk gebied

Verklaart de eis van de burgerlijke partijen
en deels gegrond als volgt:

er

ontvankelijk

p. 12
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen
Oossiern r 19A004902
_ _ _vleugel D, 3de verdi_
ep_in.;.
g _________
vo_n_
nis_n_, _ _
I __

Veroordeelt

tot het afbreken van de betonnen schutting op het perceel gelegen te
(gekadastreerd als
tot in de grond, bi nn en
een termijn van vier maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig
vonnis.
Veroordeelt beklaagde
om als schadevergoed ing te betalen aan de burge rlijke
partij
de som van: één euro (1.00 EUR) definitief, te vermeerderen met
de verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet vanaf heden tot de dag van de algehe le
betaling
Veroordeelt
om als rechtsplegingsvergoeding aa n
te betalen
de som va n 720,00 EUR (art.1022 Gerechtelijk Wetboek - art.1 tot 13 Wet va n 21/4/2007 art.162 bis - 194 Wetboek van Strafvordering).
Veroordeelt beklaagde
om als schadeve rgoed ing t e betalen aan de burgerlijke
part ij
de som van: één euro (1,00 EUR) definitief, t e vermeerderen met de
verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet vanaf heden tot de dag van de algehele
beta ling
Veroordeelt
om als rechtsplegingsvergoeding aar
te betalen de som
van 720,00 EUR (art .1022 Gerechte lijk Wetboek - art .1 tot 13 Wet van 21/4/2007 - art.162
bis - 194 Wetboek van Strafvordering}.
Wijst meergevorde rde af.

Dit von nis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 december 2020 door de
rechtbank van eerste aan leg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl:
rechter
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie,
met bijst and van griffier

