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lnza ke het Openbaar Ministerie tegen 

BURGERLIJKE PARTIJ{EN) : 

ingeschreven 

burgerlijke partij, die verstek laat gaan 

tegen BEKLAAGDE(N) : 

KBO 

.00 1.164 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester advocaat te 
loco Meester advocaat t e 

TEN LASTELEGGING{EN) 

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

n 

In st rijd 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 ve rgunning, het zij na verval, 
vernietiging of het verstrij ken van de termijn van de vergunn ing, hetzij in geval van schorsing van de 
ve rgunning, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex 
Ruimtel ijke Ordening te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd. De schendingen worden 
bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelij ke Ordening. 

A. Op het perceel aldaar gelegen 
handelshuis gekadastreerd als 
met een (globale) oppervlakte var 
eigendom van 
ingevolge akte verleden op 

artikel 4.2.1.9Q een pub liciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen, 
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namelijk het plaatsen van een reclamepaneel met afmetingen van lm80 x 2m70 op de zijgevel van 

het pand. 

Tussen 1 december 2018 en 20 december 2019, op niet nader te bepalen datum. 

B. Op het perceel aldaar gelegen 
huis gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 
eigendom van 
ingevolge akte verleden op 

en 

artikel 4.2.1.9° een publiciteitsinrichting plaatsen of aanbrengen, 

namelijk het plaatsen van een reclamepaneel met afmetingen van lm80 x 2m70 op de zijgevel van 

het pand. 

Tussen 1 december 2018 en 20 december 2018, op niet nader te bepa len datum. 

met de omstandigheid dat het supra omschreven misdrij f gepleegd werd door een 
instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of andere persoon die in de uitoefening van zijn 
beroep of activiteit onroerende goederen koopt, verkavelt , te koop of te huur zet, verkoopt of 
verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of bij dergelijke 
verrichtingen als tussenpersonen optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als 

reclamefirma. 

Verdachte tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 6.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, zich te horen veroorde len tot het herstel in de oorspronkelijke toestand door verwijdering 

van het reclamepaneel op de hoek te wegens 
gebrek aan vergunning en strijdigheid met de ruimtelijke ordening, op vordering van het openbaar 
ministerie onder verbeurte van een dwangsom van 250,- Euro per dag bij niet uitvoering van het 
bevolen herstel, nl. binnen de termijn van 10 dagen na het in kracht van gewijsde t reden van het 

vonnis. 

Verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het 
Strafwetboek. te horen veroordelen tot de bijzondere ve rbeurdverklaring van een bedrag van 
minimum 7.028,61 Euro en 3.791,61 Euro, zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde 

reclameopbrengsten (cfr. Stukken strafdossier). 

*** 
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PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 

Rechtszekerheid dd. 23/7/ 2020 ref: 

De behandeling en de debatten van de za ak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Vooraf: verbetering materiële vergissing 

1. 
De rechtbank stelt vast, rekening houdend met de inhoud van het strafdossier en de omschrijving in 
de dagvaarding, dat de vermelding in de dagvaarding: 

in tenlastelegging A "Op het perceel aldaar gelegen 
aangepast als volgt: "Op het perceel aldaar gelegen 

' moet worden 
{hoek met 

in tenlastelegging A "Tussen 1 december 2018 en 20 december 2019" moet worden 
aangepast als volgt: ''Tussen 1 december 2018 en 20 december 2018". 

Het past deze materiële vergissingen recht te zetten. 

2. Feiten en beoordeling van schuld 

2. 
Beklaagde, de wordt vervolgd voor stedenbouwkund ige inbreuken, namelijk voor 
het plaatsen van twee reclamepanelen, telkens met een afmeting van l m80 x 2m70, zonder 
vergunning, tussen 1 december 2018 en 20 december 2019, te aan de 
(hoek met (tenlastelegging A) en aan de (hoek met 

(tenlastelegging B ). 

3. 
Op 7 oktober 2019 werd naar aanleiding van een melding van het College van burgemeester en 
schepenen van de gemeente proces-verbaal opgemaakt ten aanzien van beklaagde voor 
het plaatsen van twee reclamepanelen zonder vergunning, te en te 

Het college had vooraf advies gevraagd aan de dienst vergunningen, die klaarblijkelij k 
adviseerde om niet akkoord te gaan met de regularisatie van de vergunningen omwille van de 
verkeersveiligheid en om het dossier te bezorgen aan de lokale politie. 

Door de politiediensten werd op 26 september 2019 en op 30 september 2019 telefonisch contact 
opgenomen met beklaagde, maar telkens was er geen ve rantwoordelijke beschikbaar. Op 30 
september 2019 werd daarbij door beklaagde meegedeeld dat er een regularisat ie-aanvraag zou zijn 
ingediend bij de gemeente, maar navraag bij de gemeente leerde dat dat niet het geval was. 
Beklaagde werd daarop uitgenodigd voor verhoor op 12 november 2019, maar ging niet op die 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 5 
Rolnummer 20A003416 ACl kamer Vonnisnr / 

uitnodiging in. Op 12 november 2019 en op 20 november 2019 namen de polit iediensten opn ieuw 
telefonisch contact op met beklaagde, maar opnieuw bleek er geen verantwoorde lijke beschikbaar. 

4. 
eigenares van het pand gelegen te werd verhoord op 17 februari 

202.0. Zij verklaarde eigenaar te zijn van het pand sinds mei 2017 en het te verhuren aan een 
kledingzaak, Zij verklaarde niet te hebben geweten dat er een reclamepaneel tegen de muur 
van het pand hing en stelde dat voor het eerst te hebben vernomen nadat zij door de politie was 
gecontacteerd. Zij verklaarde nooit de toestemming te hebben gegeven voor de plaatsing van het 
bord, nooit door beklaagde te zijn gecontacteerd en ook er ook nooit een vergoeding voor te 

hebben ontvangen. 

Ook de zoon van toenmalige eigenares van het pand gelegen 
aan de werd verhoord op 17 februari 2020. Hij ve rklaarde dat het reclamepaneel 
werd geplaatst twee jaar tot anderha lf jaar voordat het pand in oktober 2019 werd verkocht aan 

in een periode dat het pand leeg stond. zou nooit toestemming 
hebben gegeven aan beklaagde om het bord te plaatsen en dus werd er door beklaagde ook nooit 

huur voor betaald. 

5. 
Ook de firma die reclame maakte via de panelen aan de en de 

van 20 december 2018 tot en met 20 januari 2019, werd gecontacteerd. De firma 
betaalde 983,16 euro voor de huur van de reclameborden in die periode. De firma huurde 
het reclamepaneel aan de tussen 15 april 2019 en 15 april 2020 en betaalde 

daarvoor 3.270,03 euro. 

De firma betaa lde 3.633,03 euro voor de productie, plaatsing en huur van het 
reclamepaneel aan de tussen 20 januari 2019 en 20 januari 2020 en 2.904,00 euro 
voo r de periode 20 januari 2020 tot en met 20 januari 2021. 

6. 
De feiten van de tenlasteleggingen A en B werden door beklaagde op zich niet betwist, maar 
beklaagde betwistte aanvankelijk wel het strafbaar karakter van die feiten . Zij beriep zich daartoe op 
de decretale vrijstelling van de vergunningsplicht voor het bevestigen aan een vergund gebouw van 
niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante 
meter (artikel 9, 1 ° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2010 tot bepaling van 
stedenbouwkund ige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is). In haar 
synt heseconclusies van 4 januari 2021 en ter terechtzitting van 25 januari 2021 stelde beklaagde zich 
naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen wat betreft het strafbaar karakter van de 

tenlasteleggingen. 

De rechtbank is van oordeel dat beklaagde zich niet kan beroepen op de vrijstelling voor het 
bevestigen van niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteit aan een vergund gebouw. Het openbaar 
ministerie merkt terecht op dat met zaakgebonden publicite it enkel die publiciteit wordt bedoeld die 
betrekking heeft op de activiteiten die worden uitgeoefend in het gebouw zelf, waaraan die 
publiciteit wordt bevestigd. Publiciteit voor een w inkel die zich niet ter plaatse maar ergens in de 
(nabije of ruime) omgeving bevindt, valt niet onder de vrijstelling voorzien in artikel 9, 1 ° van het 
voormelde Besluit (zie ook het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 november 
2020, •. Met de term 
'zaakgebonden publiciteit' wilde de Vlaamse regering slechts de term 'uithangbord' aanpassen om 
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een al te letterlijke interpretatie van die term te vermijden, zonder de vrijstelling ook te willen 
verruimen naar publiciteit die geen betrekking heeft op de activiteiten ter plaatse. 

De rechtbank acht de feiten van tenlasteleggingen A en B bewezen in hoofde van beklaagde gelet op 
de vaststellingen van de verbalisanten, de aan het strafdossier gevoegde foto's en facturen en de 
verklaring van (voor tenlastelegging A) en de verklaring van (voor 
tenlastelegging B). 

De rechtbank stelt op basis van het aan het strafdossier gevoegde uittreksel van de Kruispuntbank 
van Ondernemingen verder vast dat beklaagde onder meer ook activiteiten ontwikkelt van handel in 
eigen onroerend goed en verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, 
zodat ook de verzwarende omstandigheid voor be ide tenlasteleggingen bewezen is. 

3. Straftoemeting 

7. 
Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen zich in hoofde van beklaagde 
als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met toepassing van artikel 65, 
eerste lid van het strafwetboek aan beklaagde voor die feiten slechts één straf kan opleggen, met 

name de zwaarste. 

8. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aa rd en de ernst van de feiten, de 
omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden van beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening. Bovendien heeft beklaagde ook geen blanco strafregister meer. Zij werd in 
2009 correctioneel veroordeeld voor valsheid in geschrifte en liep ook al twee veroordelingen op 
voor de politierechtbank (waarvan 1 in beroep) . 

Beklaagde vraagt om een milde bestraffing aangezien haar niet de kans zou zijn geboden om een 
omgevingsvergunningsaanvraag tot regularisatie van de toestand in te dienen. De gemeente 

zou volgens beklaagde immers ab initio hebben geoordeeld dat zij een eventuele 
regu larisatieaanvraag niet zou behandelen. Dit blijkt evenwel niet uit het strafdossier. In het 
aanvankelijk proces-verbaa l werd enkel aangegeven dat de dienst vergunningen adviseerde om niet 
akkoord te gaan met een eventuele regularisatie omwille van de verkeersveiligheid. De rechtbank 
kan enkel vaststellen dat beklaagde nooit zelfs maar enige poging ondernomen heeft tot 
regularisatie, wat misschien te verklaren is doordat beklaagde de reclamepanelen bevestigde zonder 
toestemming van de eigenaars van de desbetreffende panden (wat mogelijks ook een obstakel zou 
geweest zijn bij het bekomen van een eventuele regularisatievergunning). 

De rechtbank meent dat de hierna bepaalde geldboete een voldoende waarschuwing zal betekenen 
voor beklaagde voor de toekomst teneinde recidive te voorkomen. Gelet op het st rafrechtelijk 
verleden van beklaagde wordt de geldboete effectief opgelegd. 
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4. Verbeurdverklaring 

9 . 
Het openbaar ministerie vroeg confo rm artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek schriftelijk de 
verbeurdverklaring van een bedrag van 10.820,22 euro aan wederrechtelijke vermogensvoordelen 
uit de misdrijven onder tenlasteleggingen A en B in hoofde van beklaagde, zich baserend op de 
ontvangen reclameopbrengsten. 

Beklaagde bekwam een onrechtmatig economisch voordeel door het aanbrengen en verhuren van 
de reclamepanelen in strijd met de stedenbouwkundig regelgeving. De reclameopbrengsten die 
beklaagde voor die panelen ontving, vloeien bijgevolg voort uit een misdrijf. 

De berekening van het Openbaar Ministerie komt gegrond voor, wordt gestaafd door de stukken van 
het strafdossier (983,16 + 3270,03 + 3633,03 + 2904,00) en wordt door beklaagde niet betwist. De 
verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden. Daar misdaad 
niet mag lonen, zou het maatschappelijk onverantwoord zijn dat beklaagde voordeel zou halen uit 

de litigieuze feiten. 

Er wordt bijgevolg een bedrag van 10.820,22 euro aan illegaal bekomen huurgelden verbeurd 
verklaard in hoofde van beklaagde conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek. 

5. Herstelvordering 

10. 
Overeenkomstig artikel 6.3.1, §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtshalve 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 gebruik 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 geva llen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 

toestand of de staking van het strijd ige gebruik. 

Het openbaar ministerie vordert om beklaagde, bij toepassing van artikel 6.3.1 VCRO te horen 
veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijke toestand door verwijdering van het reclamepanee l 
op de hoek (bedoeld wordt hoek 

1, wegens gebrek aan vergunning en strijdigheid met de ruimtelijke ordening, binnen 
een termijn van 10 dagen na het in kracht van gewijsde treden van het vonnis en onder verbeurte 
van een dwangsom van 250,00 euro per dag bij niet uitvoering van het bevolen herstel. 

Bek laagde gedraagt zich wat betreft de herstelvordering (met betrekking tot tenlastelegging A) naar 

de wijsheid van de rechtbank. 

Volgens het openbaar ministerie was het reclamebord op de hoek 
bij de laatste vaststellingen van de politie op 25 februari 2020 nog niet verwijderd. 
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11. 
De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering met betrekking tot het reclamebord op de hoek 

intern en extern wettig is en kan worden toegekend zoals 
gevorderd. De herstelvordering is gesteund op motieven van een goede ruimtelijke ordening en is 
niet disproportioneel. 

De rechtbank meent dat een hersteltermijn van 10 dagen kan worden voorzien. De rechtbank acht 
het tevens noodzakelijk om het herstel op te leggen onder verbeurte van een dwangsom. 

Het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden indien de 
dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële draagkracht van de 
veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen rol. De rechtbank 
bepaalt de dwangsom op 250,00 euro per dag vertraging, met dien verstande dat die dwangsom zal 
verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig vonnis 
vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn toegestaan. 

ll. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

12. 
Mevrouv. heeft zich burgerlijke partij gesteld. In de door haar op de terechtzitting van 26 
oktober 2020 neergelegde nota burgerlijke partijstelling vordert zij een definit ieve schadevergoeding 
van 1.024,00 euro aan materiële schade en 1,00 euro aan morele schade, vermeerderd met de 
vergoedende interesten begroot op de wettelijke interestvoet vanaf de datum van de feiten en met 
de gerechtelijke interesten vanaf de datum van de uitspraak en de gerechtskosten. 

Beklaagde betwist deze vordering van mevrouw aangezien zij van oordeel is dat er geen 
rechtmatig belang kan bestaan in hoofde van mevrouw Aan mevrou\/1 zou geen 
schadevergoeding kunnen worden toegekend voor gederfde huurinkomsten, aangezien het gebruik 
van de gevelmuur wederrechtelijk was en dus strijdig met de openbare orde, en dus ook de 
inkomsten die daaruit hadden kunnen voortvloeien voor mevrouw 

13. 
Diegene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, is verplicht deze schade integraal te 
vergoeden, wat inhoudt dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zou zijn 
gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet was begaan. Evenwel kan enkel de 
burgerlijke rechtsvordering die tot vergoeding strekt van de door een misdrijf veroorzaakte schade, 
voor de strafrechter worden gebracht (a rtikel 4 V.T. Sv.). 

Hoewel de rechtbank de stell ing van beklaagde niet volgt dat er in hoofde van mevrouw 
sprake zou zijn van onrechtmatige huurinkomsten die niet voor vergoeding vatbaar zijn (de door 
beklaagde te beta len vergoeding zou immers een vergoeding uitmaken voor het gebruik van de 
gevel door beklaagde, wat op zich niet wederrechtelijk is, in tegenstelling tot de inkomsten die door 
bek laagde werden verworven zonder vergunning), is de rechtbank van mening dat enige misgelopen· 
huurinkomsten op zich niet in causaal verband staan met het door beklaagde gepleegde misdrijf. 

Dat neemt evenwel niet weg dat mevrouw schade heeft geleden door het plaatsen van het 
reclamebord aan de gevel van haar woning. Zo wordt in de door mevrouw bijgebrachte 
stukken ook melding gemaakt van schade die aan de gevel werd veroorzaakt bij het aanbrengen van 
het reclamepaneel. De rechtbank acht het aannemelijk dat beklaagde door het aanbrengen van het 
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reclamepaneel schade heeft veroorzaakt aan de gevel van mevrouw en begroot die schade 
(bij gebrek aan concrete stukken ter begroting van die schade) naar billijkheid op een bedrag van 
500,00 euro, te vermeerderen met de ve rgoedende interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 
heden tot op de dag van de gehele betaling. Daarnaast kan er ook 1 euro aan morele schade worden 
toegekend. 

Mevrouw werd niet bijgestaan door een raadsman zodat er geen rechtsplegingsvergoeding 

wordt toegekend. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misd rijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 5, 7bis, 41bis, 44, 45, 65, 66 strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv, art 1382 en 1384 BW 
art. 186 Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
bij verstek ten aanzien van 

Herstelt de materiële vergissing in de dagvaarding zoa ls voorme ld; 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A en B, vermengd : 

tot een geldboete van 40000,00 EUR, zijnde 5000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig art. 42.3° en 43bis, de illegaa l bekomen huuropbrengsten voor 

een bedrag van 10.820,22 EUR. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoed ing voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 

EUR 
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- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 282,08 EUR 

Herstelvordering 

Verk laart de herstelvordering ontvankelijk en gegrond als volgt: 

Veroordeelt tot herstel in de oorspronkelijke toestand door verwijd ering van het 
door beklaagde aangebrachte reclamepaneel op de hoe~ bij 
toepassing van art. 6.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening binnen een termijn van 10 
dagen na het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis onder verbeurte van een dwangsom 
van 250,00 EUR per dag bij niet uitvoering van het bevolen herstel. 

Zegt voor recht dat de Stedebouwkundig Inspecteur en de Burgemeester van de stad in 
geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de Stedenbouwkundig Inspecteur en de Burgemeester van de stad 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te 

vervoeren, op te slaan en te vernietigen 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; 

Op burgerlijk gebied 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij mtvankelijk en deels gegrond. 

Veroordeelt beklaagde om als schadevergoeding te betalen aan de burgerlijke 
partij de som van: vijfhonderd euro (500,00 EUR) definitief als materiële 
schadevergoeding en de som van: één euro (1,00 EUR) definitief als morele schadevergoeding, te 
vermeerderen met de verwijlinteresten aan de wettelijke interestvoet vanaf heden tot op de dag 

van de gehele betaling. 

Wijst meergevorderde af. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 22 februari 2021 door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




