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Not.nr. BG.66.RW.300400/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

Met maatschappelijk zetel, 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het 

ondernemingsnummer 

- eerste beklaagde -

2. nr. 369 (RRN 

geboren te 

handelaar, 

wonende te 

- tweede beklaagde -

op 

verdacht van: 

Te 

De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit 
misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben; 

A. In de periode van 20.03.2013 tot en met 31.12.2014 

Bij inbreuk op artikel 13 §1 - 3° van het decreet tot bescherming van monumenten 
en stads-en dorpsgezichten van 3 maart 1976 als eigenaar verzuimd te hebben de 
voorschriften na te leven van het dorpsgezicht bestaande uit het gedeelte van de 

, in I; gelegen rond de as vertrekkende van het 
, over de en de , tot namelijk: 
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1. Pand gelegen te 
Dat voorkomt op het beschermingsbesluit dd. 24.06.1981, art. 2 als dorpsgezicht, om 
reden van de historische en architektuurhistorische waarde: het gedeelte van de 

, in � ), gelegen rond de as vertrekkende van het 
, over de en de , tot de zoals 

afgebakend op bijgaand plan, 
namelijk overeenkomstig artikel 11 § 1 van voormeld decreet, verzuimd te hebben 
aan het beschermd monument of aan een in een beschermd stads-of dorpsgezicht 
gelegen onroerend goed de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te 
voeren, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te 
vernielen, meer bepaald met betrekking tot de daken, de regenwaterafvoer, het 
opgaand baksteen-metselwerk, de buitentrap, het houten buitenschrijnwerk en 
beglazing, en het terras. 

2. Pand gelegen te 
Dat voorkomt op het beschermingsbesluit dd. 24.06.1981, art. 2 als dorpsgezicht, om 
reden van de historische en architektuurhistorische waarde: het gedeelte van de 

in gelegen rond de as vertrekkende van het 
over de en de , tot de zoals 

afgebakend op bijgaand plan, 
Namelijk overeenkomstig artikel 11 § 1 van voormeld decreet, verzuimd te hebben 
aan het beschermd monument of aan een in een beschermd stads-of dorpsgezicht 
gelegen onroerend goed de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te 
voeren, het in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te 
vernielen, meer bepaald met betrekking tot de daken, de regenwaterafvoer, het 
opgaand baksteen-metselwerk met inbegrip van de balkonnetjes, de buitentrap, het 
houten buitenschrijnwerk en beglazing, en het terras 

B. In de periode van 01.01.2015 tot en met 20.05.2016 

Bij inbreuk op artikel 6.4.2., strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al. 1, 6° van het 
Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, als zakelijkrechthouder 
of gebruiker van een beschermd goed, de algemene voorschriften voor 
instandhouding en onderhoud bepaald door de Vlaamse Regering niet te hebben 
nageleefd, namelijk 

1. Voor het pand gelegen te 
Dat voorkomt op het beschermingsbesluit dd. 24.06.1981, art. 2 als dorpsgezicht, om 
reden van de historische en architektuurhistorische waarde: het gedeelte van de 

in , gelegen rond de as vertrekkende van het 
, over de en de tot de zoals 

afgebakend op bijgaand plan, meer bepaald met betrekking tot de daken, de 
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regenwaterafvoer, het opgaand baksteen-metselwerk, de buitentrap, het houten 
buitenschrijnwerk en beglazing, en het terras: 
a) Art. 6.1.1.1° van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014: door nagelaten 

te hebben het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen tegen schade ten gevolge van brand, 
blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind of water; 

b) Art. 6.1.1.2° van het voormelde Onroerenderfgoedbesluit: door nagelaten te 
hebben de toestand van het goed regelmatig te controleren; 

c) Art. 6.1.1.3° van het voormelde Onroerenderfgoedbesluit: door nagelaten te 
hebben regulier onderhoud uit te oefenen. 

2. Voor het pand gelegen te 
D_at voorkomt op het beschermingsbesluit dd. 24.06.1981, art. 2 als dorpsgezicht, om 
reden van de historische en architektuurhistorische waarde: het gedeelte van de 

in , gelegen rond de as vertrekkende van het 
over de en de tot de , zoals 

afgebakend op bijgaand plan, meer bepaald met betrekking tot de daken, de 
regenwaterafvoer, het opgaand baksteen-metselwerk, de buitentrap, het houten 
buitenschrijnwerk en beglazing, en het terras: 
a) Art. 6.1.1.1° van het Onroerenderfgoed besluit van 16 mei 2014: door nagelaten 

te hebben het goed als een goede huisvader te beheren en de nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen tegen schade ten gevolge van brand, 
blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind of water; 

b) Art. 6.1.1.2° van het voormelde Onroerenderfgoedbesluit: door nagelaten te 
hebben de toestand van het goed regelmatig te controleren; 

c) Art. 6.1.1.3° van het voormelde Onroerenderfgoedbesluit: door nagelaten te 
hebben regulier onderhoud uit te oefenen. 

Pand gelegen te 
gelegen te 

ten kadaster gekend als handelshuis 

een oppervlakte van 2 a 50 ca, eigendom van 
, met zetel te 

verkoop verleden door notaris te 

met 
KBO nr. 

in gevolge een akte van 
op 

Pand gelegen te 
gelegen te 

ten kadaster gekend als handelshuis 

een oppervlakte van 2 a 18 ca, eigendom van 
met zetel te 

verkoop verleden door notaris te 

* * * * 

met 
KBO nr. 

, in gevolge een akte van 
op 
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1. 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer B16, besliste 
bij vonnis van 7 februari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"Verbeter(t} de dagvaarding als volgt: 

A. In de periode van 20.11. 2013 (i.p.v. 20.03.2013} tot en met 31.12. 2014 

(".) 

Op strafqebied: 

In hoofde van eerste beklaagde, 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A.1, A.2, 8.1.a) tot en met c) en 8. 2.a} tot en 
met c) in hoofde van eerste beklaagde bewezen. 

Veroordeelt eerste beklaagde, bij toepassing van artikel 65 lid 1 
Strafwetboek uit dien hoofde tot een geldboete van VIERDUIZEND EURO (4.000,00 €). 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 

artikel 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, voormelde geldboete met vijftig decimes 
verhoogd wordt en aldus gebracht wordt op VIERENTWINTIGDUIZEND EURO {24.000,00 €). 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van onderhavig vonnis, gelet op artikel 8 der wet van 29 
juni 1964, binnen de perken van artikel 14 van dezelfde wet, uitgesteld wordt voor een 
termijn van DRIE (3} JAAR voor wat betreft de helft van de uitgesproken geldboete. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van ÉÉNENV/JFTIG EURO EN TWINTIG CENT {51,20) EUR in 

uitvoering van art. 91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de 
artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering 

van de euro in de regelgeving inzake justitie (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van 
het K.B. van 28 december 1950 en de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) van 
31 januari 2013}{artikel 18 en 19 van de Wet van 19 december 2014, houdende diverse 

bepalingen betreffende Justitie{1) }. 

Verplicht de veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 
opdecimes en aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO {200,00 EURO) te betalen bij wijze 

van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van 
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opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 
augustus 1985 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 31 oktober 2005 ; artikel 1 van de wet van 
5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd 
door de artikelen 59 en 60 van de Programmawet (1) van 25 december 2016 (Belgisch 

. Staatsblad van 29 december 2016). 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO {20,00 
euro) als bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 
overeenkomstig art. 2, 4§1 en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verwijst deze veroordeelde tot 2/3e van de kosten van het geding, in totaal begroot op 
357,14 EUR. 

In hoofde van tweede beklaagde, 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A.1 en A.2 niet bewezen in hoofde van 
tweede beklaagde, spreekt hem daarvoor vrij en ontslaat hem terzake van elke verdere 
rechtsvervolging zonder kosten. 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen 8.1.a) tot en met c) en 8.2.a) tot en met c) in 
hoofde van tweede beklaagde bewezen. 

Veroordeelt tweede beklaagde, , bij toepassing van artikel 65 lid 1 
Strafwetboek uit dien hoofde tot een geldboete van DUIZEND EURO {1.000,00 €). 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, zoals laatst gewijzigd door 
artikel 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, voormelde geldboete met vijftig decimes 
verhoogd wordt en aldus gebracht wordt op ZESDUIZEND EURO {6.000,00 €). 

Beveelt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, voormelde 
geldboete zal mogen vervangen worden door een gevangenisstraf van EEN {1) MAAND. 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een vaste vergoeding voor 
beheerskosten in strafzaken van ÉÉNENV/JFTIG EURO EN TWINTIG CENT {51,20) EUR in 
uitvoering van art. 91 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de 
artikelen 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering 
van de euro in de regelgeving inzake justitie (geïndexeerd zoals voorzien in artikel 148 van 
het K.B. van 28 december 1950 en de ministeriële omzendbrief nummer 131quater (ns) van 

31 januari 2013}{artikel 18 en 19 van de Wet van 19 december 2014, houdende diverse 
bepalingen betreffende Justitie(l)). 
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Verplicht de veroordeelde een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 

opdecimes en aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO (200,00 EURO} te betalen bij wijze 
van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot financiële hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (artikel 29 van de wet van 1 
augustus 198 5 zoals laatst gewijzigd door K.B. van 31 oktober 200 5; artikel 1 van de wet van 
5 maart 19 52 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd 

door de artikelen 59 en 60 van de Programmawet {1} van 2 5  december 2016 (Belgisch 
Staatsblad van 29 december 2016). 

Verwijst de veroordeelde tevens tot het betalen van een bedrag van TWINTIG EURO (20,00 
euro) als bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 
overeenkomstig art. 2, 4§1 en §3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Verwijst deze veroordeelde tot 1/3e van de kosten van het geding, in totaal begroot op 
3 57,14 EUR. 

De herstelvorderingen: 

Verklaart de herstelvorderingen ontvankelijk en als volgt gegrond. 

De herstelvordering met betrekking tot het pand delegen aan de 

Beveelt en 
het pand gelegen te 

over te gaan tot het herstel van 
kadastraal gekend onder 

door: 

1. Daken 
- Dichten tot een waterdicht geheel met aangevoerde gezonde recuperatiepannen 

identiek aan de aanwezige dakpannen zodat lekken en insijpeling worden 

voorkomen ; de nokken en noordbomen worden in de mortel gelegd. Nakijken en 
eventueel vernieuwen van alle loden en zinken onderdelen gerelateerd aan de 
dakwerken. 

- In combinatie met het plaatsen van isolatie moet deze isolatie maximaal tussen 
de kepers worden aangebracht aangezien de verschillende dakvlakken, 
aansluitingen met dakkapel/en en andere dakhellingen niet mogen worden 
gewijzigd of verhoogd. 

- Cementvezelleien (bepaalde zijn afgerond !} op de daken van de erkers te 
hergebruiken of aan te vullen met een nieuwe cementvezellei in identieke 
vormgeving, materiaal en kleur. 

2. Regenwaterafvoer 
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Nazien van afwateringssysteem en alle PVC-onderdelen te vervangen door 
zinken of koperen delen. 

Herstel en restauratie van alle houtwerk van de bakgoten en randbeplankingen: 
te herstellen en te schilderen volgens de huidige kleurstelling (bruin en wit), 

grondlaag en twee eindlagen, met verf op basis van alkydhars. 

3. Buitenwerk 
A. Opgaand baksteen-metselwerk 

Herstellen van uitgebrokkeld en kapot voegwerk van de gevels, waarbij dezelfde 
voegtechniek als aanwezig wordt toegepast (iets terugliggende voeg). Bij alle 
herstelmetselwerken en voegwerken wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een 

identieke mortel als aanwezig met dezelfde samenstelling en kleur. Bij het 
uithalen van de voegen mag geen dubbele slijpschijf worden gebruikt, enkel van 
de lintvoegen kunnen de voegen met een enkele slijpschijf worden losgemaakt 

om vervolgens handmatig met de beitel verder te worden verwijderd. 
Stootvoegen worden handmatig met hamer en beitel losgemaakt. Bij het uithalen 
van de voegen mag geen enkele schade ontstaan aan de randen van de 
omliggende bakstenen. Structurele scheuren worden vakkundig ingenaaid en 
waar nodig versterkt met chemische verankering en/of geprefabriceerde 
wàpening die in de lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd met als doel de 
sterkte van het metselwerk te verhogen. Herstel van alle barst en in het 
metselwerk. Kapotte bakstenen worden uitgekapt en vervangen door bakstenen 

die identiek zijn aan de bestaande bakstenen (eigenschappen, structuur, 
afmetingen, kleur). 

De gepleisterde geveldelen zijn na te zien en vakkundig te herstellen met een 

identieke pleister (identieke eigenschappen, samenstelling, textuur, vormgeving 
en kleur als de oorspronkelijke pleister). 

Reinigen van de bakstenen en gepleisterde geveldelen door middel van een 
nevelstraalsysteem. 

Betonnen onderdelen zijn restauratief te herstellen volgens de regels der kunst : 
afkappen van het gebarsten beton tot op de wapening, wapening behandelen 

met anti-roest, opnieuw dekkingslaag voorzien met zelfde profiel, vormgeving, 
maatvoering en afwerking als originele toestand. 

Schilderen van de geschilderde delen van de gevels volgens de huidige 
kleurstelling (wit en bruin voor het imitatievakwerk), grondlaag en twee 
eindlagen, met minerale verf, silicaat of siloxaan. 

Hydrofugemiddelen of waterwerende middelen mogen niet toegepast worden op 

deze gevel, behalve indien door een onafhankelijk laboratoriumonderzoek 
aangetoond wordt dat het voorgestelde middel geen vervolgschade kan 
veroorzaken aan de gevel. 

B. Buitentrap (naar de zij-ingang van de woning} 
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Volgens de regels der kunst herstellen van de afgebroken treden door nieuwe 
treden in beton. 

Luifel boven de inkom te reinigen en vakkundig te schilderen in een grondlaag en 
twee afwerkingslagen met verf op basis van alkydhars volgens de bestaande 
kleurstelling (bruin en wit). 

C. Houten buitenschrijnwerk en beglazing 
Herstel en restauratie van alle buitenschrijfwerk : de nog originele houten ramen, 
deuren en poort worden vakkundig aangepakt en hersteld : verwijderen van 
afbladderende verf, vervangen verweerde delen tot een gezonde ondergrond en 
historisch correct geheel. Bepaalde onderdelen van het houtwerk zijn dermate 
beschadigd, dat deze volledig vernieuwd moeten worden. Hierbij wordt een 
exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met dezelfde glassoort, 
verbindingen, secties, profileringen,". Onvergund schrijnwerk in PVC wordt 

vervangen door houten schrijnwerk met zelfde doorsnede en profilering als 
bestaande, nog origineel schrijnwerk en qua onderverdeling en te baseren op 
historische foto. Het schrijnwerk wordt na herstelling/vernieuwing vakkundig 
voorzien van een grondlaag en twee afwerkingslagen met verf op basis van 
alkydhars volgens de bestaande kleurstelling (bruin met witte roeden). 

4. Terras vooraan de woning 
Hervoegen van het verhoogde terras. 

Plaatselijk vervangen van kapotte of ontbrekende bakstenen en tegels van het 
terras door bakstenen en tegels van eenzelfde afmetingen en kleur. 

Afwerken van de zijkanten van het terras met cementering. 

Hermetsen van de pilasters naar analogie met huisnummer B met soortgelijke 
bakstenen met zelfde formaat en kleur en de pilaster afdekken met een wit 
beschilderde, betonnen deksteen. 

en dit binnen een termijn van twee {2) jaar vanaf de datum van huidig vonnis. 

Beveelt dat voor het geval dat het pand niet wordt hersteld binnen de voormelde termijn de 
inspecteur onroerend erfgoed van ambtswege in de uitvoering ervan kunnen voorzien 
overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 11.4.4. Onroerenderfgoeddecreet. 

Zegt voor recht dat op vordering van inspecteur onroerend erfgoed door de veroordeelden 
een dwangsom zal worden verbeurd van 150,00 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twee {2} jaar vanaf 
heden, en dit met een maximum van 100.000,00 euro. 

Machtigt de inspecteur onroerend erfgoed om de kosten vermeld in artikel 11.4. 4  
Onroerenderfgoeddecreet te verhalen op de veroordeelden. 
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De herstelvordering met betrekking tot het pand gelegen aan de 

Beveelt en 
het pand gelegen te 

over te gaan tot het herstel van 
kadastraal gekend onder 

door: 

1. Daken 
Dichten tot een waterdicht geheel met aangevoerde gezonde recuperatiepannen 
identiek aan de aanwezige dakpannen zodat lekken en insijpeling worden 
voorkomen ; de nokken en noordbomen worden in de mortel gelegd. Nakijken en 
eventueel vernieuwen van alle loden en zinken onderdelen gerelateerd aan de 
dakwerken. 

In combinatie met het plaatsen van isolatie moet deze isolatie maximaal tussen 
de kepers worden aangebracht aangezien de verschillende dakvlakken, 

aansluitingen met dakkapel/en en andere dakhellingen niet mogen worden 
gewijzigd of verhoogd. 

Cementvezelleien op de daken van de erkers te hergebruiken of aan te vullen met 

een nieuwe cementvezellei in identieke vormgeving, materiaal en kleur. 

2. Regenwaterafvoer 
Nazien van afwateringssysteem teneinde lekken en insijpeling te voorkomen en 
alle PVC-onderdelen vervangen door zinken of koperen delen. 

Verwijderen van de PVC-bekleding en herstel en restauratie van alle 
onderliggende houtwerk van de bakgoten en randbeplankingen : nadien te 

schilderen volgens de huidige kleurstelling (groen en wit), grondlaag en twee 
eindlagen, met verf op basis van alkydhars. 

3. Buitenwerk 
A. Opgaand bak�teen-metselwerk 

Uitzuiveren van de gevels van nagels, krammen, bedrading en 

aanhechtingssystemen. 

Herstellen van uitgebrokkeld en kapot voegwerk van de gevels, waarbij dezelfde 

voegtechniek als aanwezig wordt toegepast (iets terugliggende voeg). Bij alle 
herstelmetselwerken en voegwerken wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een 
identieke mortel als aanwezig met dezelfde samenstelling en kleur. Bij het 
uithalen van de voegen mag geen dubbele slijpschijf worden gebruikt, enkel van 
de lintvoegen kunnen de voegen met een enkele slijpschijf worden losgemaakt 

om vervolgens handmatig met de beitel verder te worden verwijderd. 
Stootvoegen worden handmatig met hamer en beitel losgemaakt. Bij het uithalen 
van de voegen mag geen enkele schade ontstaan aan de randen van de 
omliggende bakstenen. Structurele scheuren worden vakkundig ingenaaid en 

waar nodig versterkt met chemische verankering en/of geprefabriceerde 
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wapening die in de lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd met als doel de 
sterkte van het metselwerk te verhogen. Herstel van alle barsten in het 

metselwerk. Kapotte bakstenen worden uitgekapt en vervangen door bakstenen 
die identiek zijn aan de bestaande bakstenen (eigenschappen, structuur, 
afmetingen, kleur). 

De gepleisterde geveldelen zijn na te zien en vakkundig te herstellen met een 
identieke pleister (identieke eigenschappen, samenstelling, textuur, vormgeving 
en kleur als de oorspronkelijke pleister). Dichten van gaten in het metselwerk in 
de zijgevel door het correct inmetselen van bakstenen van eenzelfde afmeting en 

kleur, met een identieke mortel als aanwezig met dezelfde samenstelling en 
kleur. 

Houten balustrades van de balkons zijn te herstellen en/of aan te vullen of te 
vervangen identiek aan het nog aanwezige materiaal, vormgeving en 
detaillering. Daarna is de balustrade te herschilderen in de bestaande 
kleurstelling (een grondlaag en twee afwerkingslagen) met verf op basis van 
alkydhars volgens de bestaande kleurstelling (groen en wit). 

Reinigen van de bakstenen en gepleisterde geveldelen door middel van een 

nevelstraalsysteem. 

Schilderen van de geschilderde delen van de gevels volgens de huidige 
kleurstelling (wit en groen voor het imitatievakwerk), grondlaag en twee 
eindlagen, met minerale verf, silicaat of siloxaan. 

8. Buitentrap (naar de zij-ingang van de woning) 
Volgens de regels der kunst herstellen van het baksteenmetselwerk en de 

afwerkende pleisterwerk. 

Reinigen van de bakstenen en gepleisterde geveldelen door middel van een 
nevelstraalsysteem. 

Schilderen van het beschilderde volume in wit : grondlaag en twee eindlagen, met 
minerale verf, silicaat of siloxaan. 

C. Houten buitenschrijnwerk en beglazing 
Daar waar het schrijnwerk nu ontbreekt moet er nieuw schrijnwerk gemaakt 
worden naar oorspronkelijk model. Herstel en restauratie van alle 
buitenschrijnwerk : de nog originele houten ramen, deuren en poorten worden 
vakkundig aangepakt en hersteld : verwijderen van afbladderende verf, 

vervangen verweerde delen tot een gezonde ondergrond en historisch correct 
geheel. Bepaalde onderdelen van het houtwerk zijn dermate beschadigd, dat 
deze volledig vernieuwd moeten worden. Hierbij wordt een exacte kopie gemaakt 
van het oorspronkelijke, met dezelfde glassoort, verbindingen, secties, 
profileringen, ". Hiervoor kan het originele schrijnwerk van het huurpand 
eventueel als voorbeeld dienen. 
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Onvergund schrijnwerk in PVC wordt vervangen door houten schrijnwerk met 
zelfde doorsnede en profilering als bestaande, nog origineel schrijnwerk en qua 
onderverdelingen te baseren op bijgevoegde foto's uit 2002. Het schrijnwerk 
wordt na herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van een grondlaag en twee 
afwerkingslagen met verf op basis van alkydhars volgens de bestaande 
kleurstelling (groen met witte roeden). 

4. Terras vooraan de woning 
Hervoegen van het verhoogde terras. 

Plaatselijk vervangen van kapotte of ontbrekende bakstenen en tegels van het 
terras door bakstenen en tegels van eenzelfde afmetingen en kleur. 

Afwerken van de zijkanten van het terras met cementering. 

Hermetsen van de pilasters met soortgelijke bakstenen met zelfde formaat en 
kleur en de pilaster afdekken met een wit beschilderde, betonnen deksteen. 

en dit binnen een termijn van twee {2} jaar vanaf de datum van huidig vonnis. 

Beveelt dat voor het geval dat het pand niet wordt hersteld binnen de voormelde termijn de 
inspecteur onroerend erfgoed van ambtswege in de uitvoering ervan kunnen voorzien 
overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 11.4.4. Onroerenderfgoeddecreet. 

Zegt voor recht dat op vordering van inspecteur onroerend erfgoed door de veroordeelden 
een dwangsom zal worden verbeurd van 150,00 euro per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twee {2} jaar vanaf 
heden, en dit met een maximum van 100.000,00 euro. 

Machtigt de inspecteur onroerend erfgoed om de kosten vermeld in artikel 11. 4. 4  
Onroerenderfgoeddecreet te verhalen op de veroordeelden. 

**** 

Verklaart het vonnis - voor wat betreft de herstelvorderingen - uitvoerbaar bij voorraad. 

**** 

Beveelt dat bij toepassing van artikel 11.2.3, eerste lid Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013 een uittreksel van onderhavig vonnis, nadat het in kracht van gewijsde zal zijn 
getreden, op de kant van de overgeschreven dagvaarding of van het overgeschreven 
exploot ingeschreven zal worden op de wijze bepaald in artikel 84 van de hypotheekwet en 

bij gebreke daaraan, een uittreksel van onderhavig vonnis ingeschreven dient te worden op 
de kant van de overschrijving van de titel van verkrijging. 

r-PAGE D1-DDDD1361229-DD12-DD3D-D1-D1-i;-i 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /440 - p. 13 

" "' ,,'"=•c�-------------------------

**** 

Verzoekt de griffier om in toepassing van artikel 11.2.3, tweede lid 
een afschrift te Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 - aan de Gemeente 

bezorgen." 

1.2 Tegen dit vonnis van 7 februari 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 
5 maart 2018 door de beide beklaagden tegen alle nadelige beschikkingen te hunnen 
laste; 
6 maart 2018 door het openbaar ministerie tegen de beide beklaagden. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, op: 

5 maart 2018 door de raadsman van de beide beklaagden; 
6 maart 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Op de rechtszitting van 5 oktober 2018 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagden en na de partijen te hebben 
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van donderdag 14 februari 2019. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 14 februari 2019 in het Nederlands: 

2. 

de eerste beklaagde in haar middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Judith Demeyer, voor meester Rik Demeyer, beiden 
advocaat met kantoor te Brugge, 

de tweede beklaagde in zijn middelen van verdediging, 
vertegenwoordigd door meester Judith Demeyer, voor meester Rik Demeyer, beiden 
advocaat met kantoor te Brugge, 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Frederic Vroman, substituut
procureur-generaal. 

2.1 Tegen het vonnis van 7 februari 2018 van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge, werd door de beide beklaagden hoger beroep aangetekend 
blijkens een op 5 maart 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde verklaring, 
waarbij tegen dit vonnis een onbeperkt hoger beroep werd ingesteld. Tevens werd door de 
(raadsman van de) beide beklaagden op diezelfde datum (5 maart 2018) en op diezelfde 
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griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin 
nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

Ook door het openbaar ministerie werd hoger beroep aangetekend tegen het voormelde 
vonnis, namelijk blijkens een op 6 maart 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank 
afgelegde verklaring, waarbij dit hoger beroep werd gericht tegen de beide beklaagden. 
Tevens werd ook door het openbaar ministerie op diezelfde datum (6 maart 2018) en op 
diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") 
neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald welke grieven met betrekking tot de beide 
beklaagden tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

De hoger beroepen van de beklaagden en van het openbaar ministerie werden aldus tijdig 
en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

2.2 De verzoekschriften met grieven van zowel de beklaagden als van het openbaar 
ministerie werden opgesteld volgens het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 
vastgestelde model (zoals van toepassing sinds dit model werd vervangen bij koninklijk 
besluit van 23 november 2017). 

Blijkens hun op 5 maart 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier achten de beide 
beklaagden zich gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over 
de schuld van de tweede beklaagde, over de bestraffing van de beide beklaagden en over de 
herstelvorderingen. 

Luidens het op 6 maart 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht het openbaar 
ministerie zich gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over 
de strafmaat ten aanzien van de beide beklaagden, waarbij werd gespecificeerd dat een 
volgberoep werd ingesteld. 

Op de rechtszitting van 14 februari 2019 verklaarde het openbaar ministerie afstand te doen 
van de grieven van het volgberoep in zoverre dit laatste geen betrekking heeft op de 
bestraffing, zodat het openbaar ministerie slechts de grief omtrent de straftoemeting ten 
aanzien van de beide beklaagden handhaaft voor het hof. 

Van deze afstand wordt er akte verleend zoals hierna bepaald. 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de gehandhaafde grieven 
zoals bedoeld in artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 

In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 
van het voormelde artikel 210 op te werpen. 
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2.3 Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen 
de beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld van de eerste beklaagde 

aan de telastleggingen A.1, A.2, B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) en er volgens het 
hof zoals hoger reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige grief 
op te werpen, staat het ingevolge het op dat punt niet bestreden vonnis vast dat de 
telastleggingen A.1, A.2, B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) in hoofde van de eerste beklaagde 

bewezen zijn. 

Zo ook staat het ingevolge het beroepen vonnis van 7 februari 2018 vast dat de 
telastleggingen A.1 en A.2 niet bewezen zijn in hoofde van de tweede beklaagde 

Immers werden ook tegen deze vrijspraak, die door de eerste rechter werd 
gemotiveerd op grond van het gegeven dat de tweede beklaagde tijdens de misdrijfperiode 
van die telastleggingen nog geen gedelegeerd bestuurder was van de eerste beklaagde, geen 
grieven ingebracht. 

Hetzelfde geldt voor de verbetering van de misdrijfperiode van de telastlegging A (zie hierna, 
randnr. 3), waaromtrent evenmin grieven worden aangevoerd. 

3. 

De eerste rechter verbeterde de misdrijfperiode van de telastlegging A, in diè zin dat deze 
moet worden gelezen als "In de periode van 20.11. 2013 tot en met 31.12. 2014" (en niet "In 
de periode van 20. 03.2013 tot en met 31.12. 2014"). 

Het betreft hier de rechtzetting van een louter materiële verschrijving, die het feitelijke 
voorwerp van de telastlegging A ongewijzigd laat en waarover de beklaagden verweer 
hebben kunnen voeren. 

Telkens in het voorliggende arrest naar (de onderscheiden onderdelen van) de telastlegging 
A wordt verwezen, betreft het de aldus verbeterde telastlegging. 

4. 

De eerste rechter vatte de relevante feiten beknopt als volgt samen: 

"Eerste beklaagde is een patrimoniumvennootschap, die bij notariële aktes van 4 februari 2005 twee 
panden, gelegen te respectieve/ijk heeft aangekocht. 

De beide panden werden opgenomen in het Beschermingsbesluit van 24 juni 1981 als onderdeel van 
het dorpsgezicht '' " omwille van hun historische en architectuurhistorische waarde. 

Tweede beklaagde is de gedelegeerd bestuurd(er) van de vennootschap naar Nederlands recht 
die op haar beurt gedelegeerd bestuurder is van eerste beklaagde. 

Op 20 november 2013 wordt door een inspecteur van het Agentschap Inspectie RWO West-Vlaanderen 
vastgesteld dat door de verwaarlozing en de leegstand van het pand er dringend herstelwerken dienen 
te worden uitgevoerd aan de panden om de erfgoedwaarde te behouden. Op 12 en 20 mei 2016 gaan 
de lokale politie PZ en een inspecteur van RWO opnieuw ter plaatse en stellen vast 
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5. 

dat de toestand sedert hun vorige bezoek zo goed als ongewijzigd is, dat er nog geen renovatiewerken 
zijn uitgevoerd en dat er enkel een voorlopige herstelling is gebeurd aan het dak om verdere 

waterinsijpeling te voorkomen" (punt 3 op p. 6 van het beroepen vonnis). 

5.1 Op grond van de gegevens van het strafdossier en de behandeling voor het hof zijn de 
feiten, voorwerp van de telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c), en de schuld van de 
tweede beklaagde aan die feiten ook in hoger beroep bewezen 
gebleven. 

5.2 Dat de panden aan de , die de eigendom zijn van de eerste 
beklaagde het voorwerp uitmaken van een beschermingsbesluit in de zin 
van de artikelen 6.4.2 en 12.3.2 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en gelegen zijn 
binnen een beschermd dorpsgezicht, blijkt uit de gegevens van het strafdossier en wordt 
door de tweede beklaagde ook niet betwist. 

Voorts blijkt uit de vaststellingen van de inspecteur van het Agentschap Inspectie RWO 
West-Vlaanderen en van de lokale politie dat de voormelde panden minstens vanaf 20 
november 2013 en dienvolgens ook tijdens de geïncrimineerde periode van de telastlegging 
B (van 1 januari 2015 tot en met 20 mei 2016) zich in een lamentabele toestand bevinden, 
en dat het in de artikelen 6.4.2 en 11.2.2, eerste lid, 6°, Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 
2013 bedoelde actiefbehoudsbeginsel en met name de algemene voorschriften voor de 
instandhouding en het onderhoud van beschermde goederen flagrant werden overtreden, 
waarbij het meer in het bijzonder bewezen is dat beide panden niet als een goede huisvader 
werden beheerd en niet de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen tegen schade 
ten gevolge van brand, blikseminslag, diefstal, vandalisme, wind of water, alsook dat de 
toestand van de panden niet regelmatig werd gecontroleerd en de panden ook niet regulier 
werden onderhouden (art. 6.1.1 Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014). Dit wordt als 
zodanig overigens ook niet betwist door de tweede beklaagde 

Daarentegen betwist de tweede beklaagde wél dat hij strafrechtelijk 
verantwoordelijk zou zijn voor deze misdrijven, die door de eerste rechter reeds definitief 
bewezen werden verklaard in hoofde van de eerste beklaagde (zie hoger, 
randnr. 2.3). 

5.3 Wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de tweede beklaagde 
betreft, wijst het hof vooraf op het volgende. 

Tot en met 29 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 
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Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij 
een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming 

van zijn belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn 
rekening zijn gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 

2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap 
hebben aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de 
natuurlijke personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben 
deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitende verschoningsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van 
artikel 5 Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is, doch wel 
nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c), past 
het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid, (oud) Strafwetboek toe. 

5.4 Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat de tweede beklaagde 
tijdens de misdrijfperiode van de telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) de bestuurder en 
de gedelegeerd bestuurder was van de vennootschap naar Nederlands recht 

, een vennootschap die de bestuurder en de gedelegeerd bestuurder was van 
de eerste beklaagde en waarvoor de tweede beklaagde 

beklaagde 
vennootschap 

als vaste vertegenwoordiger optrad. In diezelfde periode was de tweede 
tevens de bestuurder en de gedelegeerd bestuurder van de 

die de bestuurder en voorzitter van 
de raad van bestuur was van de eerste beklaagde 

Uit de dossiergegevens volgt dat er binnen de firma van de eerste beklaagde 
helemaal geen aandacht was voor de naleving van de voorschriften die strekken tot de 

vrijwaring van het onroerend erfgoed, waarvoor de eerste beklaagde door de eerste rechter 
overigens reeds definitief werd veroordeeld (zie hoger, randnr. 2.3). 

Deze in de telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) bedoelde misdrijven moeten ook worden 
toegerekend aan de tweede beklaagde als vaste vertegenwoordiger van 
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de afgevaardigd bestuurder van de eerste beklaagde Uit de gegevens van 
het strafdossier kan immers worden afgeleid dat deze laatste enkel optrad door toedoen van 
de tweede beklaagde die doelbewust - wetens en willens - heeft 
nagelaten om de nodige aandacht te besteden aan de voorschriften die strekken tot de 
vrijwaring van het onroerend erfgoed, alsook om de fondsen waarover de vennootschap 
beschikte ook effectief aan te wenden voor het herstel van de panden, en dit in weerwil van 
de omstandigheid dat er binnen de eerste beklaagde in de loop van 2014 en 2015 provisies 
werden aangelegd ten bedrage van telkens 25.000,- EUR (stuk 31 strafdossier) en op de 
balansen van de boekjaren 2014 en 2015 werden ingeschreven onder de post 
"voorzieningen en uitgestelde belastingen" (stukken 1 en 2 van de in eerste aanleg 
neergelegde stukkenbundel). 

De misdrijven van de telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) vereisen enkel algemeen 
opzet, dit is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging. Enig bijzonder 
opzet is voor de bewezenverklaring van de desbetreffende misdrijven niet vereist. De 
omstandigheid dat de tweede beklaagde naar eigen zeggen niet de 
intentie had om de panden te laten verloederen, is dan ook volstrekt irrelevant. 

Gezien de onderscheiden onderdelen van de telastlegging B wetens en willens werden 
gepleegd, is de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede lid, (oud) 
Strafwetboek niet van toepassing. 

De tweede beklaagde voert in dit verband niet pertinent aan dat hij zelf 
geen zakelijke rechten heeft op de bewuste panden. Nog afgezien van het gegeven dat de 
tweede beklaagde niet enkel als dader maar ook als deelnemer aan de bewuste misdrijven 
wordt vervolgd (art. 66 Sw.), is hij als vaste vertegenwoordiger van de afgevaardigd 
bestuurder van de eerste beklaagde immers mee strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor de misdrijven die deze laatste, door zijn doelbewuste toedoen, heeft 
gepleegd. 

De omstandigheid dat de tweede beklaagde 
zelf niet de afgevaardigd bestuurder is van de eerste beklaagde 
hij, sinds 2 januari 2015, de gedelegeerd bestuurder is van 

als natuurlijke persoon, 
maar dat 

, die 
de bestuurder en de gedelegeerd bestuurder was (en is) van de eerste beklaagde 

. doet hieraan geen afbreuk. Als vaste vertegenwoordiger van de 
en dienvolgens als leidinggevende binnen de eerste beklaagde, is de tweede 

beklaagde immers strafrechtelijk verantwoordelijk voor de in de 
telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) bedoelde misdrijven, die de eerste beklaagde 

slechts door zijn toedoen kon plegen en ook heeft gepleegd. 

Ook het feit dat de tweede beklaagde in de periode tussen 28 augustus 
2008 en 2 januari 2015 naar eigen zeggen geen bestuurdersmandaten had in 

en dat hij in di.e periode derhalve niet de hoedanigheid 
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had van vaste vertegenwoordiger van de afgevaardigd bestuurder van de eerste beklaagde 
en die hoedanigheid met name niet had op het ogenblik van de eerste vaststellingen in het 
voorliggende dossier, is volstrekt irrelevant. Op het ogenblik dat de tweede beklaagde 

wél die hoedanigheid had, met name tijdens de misdrijfperiode van de 
telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c), besefte hij immers terdege dat de eerste beklaagde 
de eigenares was van de bewuste panden, dat deze laatste zich in een bedenkelijke toestand 
bevonden en dat er maa�regelen dienden te worden genomen tot vrijwaring van het 
onroerend erfgoed, wat hij wetens en willens heeft nagelaten te doen. Dat de eerste 
beklaagde reeds lang voordien de eigenares was geworden van de twee 
panden en er nergens uit blijkt dat er tijdens de misdrijfperiode van de telastleggingen B.1 
(a-b-c) en B.2 (a-b-c) door de algemene vergadering van de vennootschap nog 
beheersbeslissingen werden genomen met betrekking tot die panden, doet hieraan geen 
afbreuk. Dat de panden zich begin 2015 reeds in een deplorabele toestand bevonden, laat 
de verplichting tot naleving van de voorschriften voor de instandhouding en het onderhoud 
van beschermde goederen voor het overige onverlet. 

Louter ten overvloede wijst het hof er in dit v�rband nog op dat, reeds op het ogenblik van 
de aankoop van de bewuste panden door de eerste beklaagde bij 
notariële akten van 4 februari 2005, de tweede beklaagde heel goed op 
de hoogte was van het gegeven dat deze panden het voorwerp uitmaakten van de hoger 
aangehaalde beschermingsmaatregel, daar hij bij deze aankopen optrad als volmachtdrager 
van de toenmalige afgevaardigd bestuurder van de eerste beklaagde (stuk 
35 van het strafdossier en stuk 34 van onderkaft 104 van het strafdossier). Bij het 
(her)opnemen van zijn functie als vaste vertegenwoordiger van de afgevaardigd bestuurder 
binnen de eerste beklaagde besefte de tweede beklaagde dan ook beter 
dan wie ook wat de problemen waren met de bewuste panden. 

Voor het overige maakt de tweede beklaagde rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid niet enigszins aannemelijk. Aldus kan de 
tw_eede beklaagde niet worden gevolgd in zijn verweer dat hij het "niet 
zomaar voor het zeggen" heeft in de vennootschap en dat hij afhankelijk is van de 
aandeelhouders van de eerste beklaagde. Immers blijkt uit geen enkel element van het 
strafdossier dat de tweede beklaagde door de algemene vergadering van de eerste 
beklaagde zou zijn gehinderd bij de naleving van de voorschriften voor de instandhouding en 
het onderhoud van de beschermde panden. 

Aan het bovenstaande wordt evenmin afbreuk gedaan door de omstandigheid: 

dat de beklaagden in de loop van maart en april 2016 een aannemer hebben 
gecontacteerd 1 uit met het oog op de renovatie 
van de panden (stukken 55-57 strafdossier), welke renovatie evenwel nooit werd 
verwezenlijkt, waarbij de bewuste aannemer bij e-mailbericht van 4 april 2016 de 
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6. 

tweede beklaagde meedeelde dat hij zich beter tot een architect zou wenden (stuk 
57 strafdossier); 
dat de beklaagden in mei 2017 contact hebben opgenomen met een 
architectenbureau (zie stuk 3 van de in eerste aanleg neergelegde stukkenbundel), 
zonder dat deze contacten evenwel tot herstel hebben geleid; 
dat er volgens de beklaagden reeds bepaalde herstellingen werden uitgevoerd aan 
het dak om het gebouw water- en winddicht te houden, welke werkzaamheden 
schromelijk onvoldoende zijn in het licht van het actiefbehoudsbeginsel. 

6.1 De misdrijven die het voorwerp vormen van de door de eerste rechter 
bewezenverklaarde telastleggingen A.1, A.2, B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) zijn in hoofde van de 
eerste beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van 
eenzelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken, nl. de 
zwaarste (art. 65, eerste lid, Sw.). 

De hierna bepaalde effectieve geldboete houdt rekening met het verregaande gebrek aan 
respect voor het onroerend erfgoed waarvan de eerste beklaagde blijk heeft gegeven door 
de haar toebehorende panden, die het voorwerp uitmaakten van een beschermingsstatuut, 
te verwaarlozen. Bovendien is die geldboete naar het oordeel van het hof onontbeerlijk om 
de eerste beklaagde te weerhouden van recidive en haar te doen inzien 
dat voorschriften die strekken tot vrijwaring van het onroerend erfgoed strikt moeten 
worden nageleefd. Om die reden kan naar het oordeel van het hof aan de hierna bepaalde 
geldboete niet de gunst van het uitstel van de tenuitvoerlegging worden gekoppeld. 

De omstandigheid dat de eerste beklaagde naar eigen zeggen "concrete plannen" had met 
de bewuste panden en deze wenste te verbouwen maar hiervoor geen vergunning verkreeg, 
is niet van aard om een mildere bestraffing op te leggen dan de hierna bepaalde effectieve 
geldboete. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de eerst.e beklaagde bepaalde 
herstelwerken aan het dak van de panden heeft laten uitvoeren om waterinsijpeling te 
voorkomen, alsook voor de omstandigheid dat zij overleg heeft gehad met haar 
aandeelhouders en in de loop van 2014 en 2015 een provisie heeft aangelegd, evenals door 
de omstandigheid dat zij een aannemer heeft geraadpleegd en ook contact heeft gezocht 
met een architectenbureau met het oog op de renovatie van de panden (zie hieromtrent ook 
hoger, randnr. 5.4). 

De in hoofde van de eerste beklaagde bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 
december 2011 maar vóór 1 januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 
opdeciemen moet worden verhoogd. 

6.2 De misdrijven die het voorwerp vormen van de hierboven bewezenverklaarde 
telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) zijn in hoofde van de tweede beklaagde 
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de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet, 
zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken (art. 65, eerste lid, Sw.). 

De hierna bepaalde effectieve geldboete houdt rekening met het verregaande gebrek aan 
respect voor het onroerend erfgoed waarvan de tweede beklaagde blijk heeft gegeven door 
als vaste vertegenwoordiger van de afgevaardigd bestuurder van de eerste beklaagde op 
een flagrante wijze de voorschriften te miskennen die strekken tot vrijwaring van het 
onroerend erfgoed, met name door de beschermde panden van de eerste beklaagde aan de 

te wetens en willens te verwaarlozen. Bovendien is de 
hierna bepaalde effectieve geldboete - die, in weerwil van wat door de tweede beklaagde 

wordt aangevoerd, geenszins onredelijk is - naar het oordeel van het 
hof onontbeerlijk om de tweede beklaagde te weerhouden van recidive en hem te doen 
beseffen dat voorschriften die strekken tot vrijwaring van het onroerend erfgoed strikt 
moeten worden nageleefd. 

De in hoofde van de tweede beklaagde bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 
31 december 2011 maar vóór 1 januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 
opdeciemen moet worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf - die, in weerwil van wat door de tweede 
beklaagde wordt aangevoerd, evenmin onredelijk is - strekt ertoe om in een voldoende 
effectieve vervangende straf te voorzien mocht de geldboete niet worden betaald door de 
tweede beklaagde 

7. 

De beide beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen 
aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezenverklaarde telastleggingen B.1 (a-b-c) 
en B.2 (a-b-c). Aan de telastleggingen A.1 en A.2, waarvoor de tweede beklaagde door de 
eerste rechter werd vrijgesproken (zie hoger, randnr. 2.3), zijn geen afzonderlijke kosten 
verbonden. 

De beklaagden dienen elk ook, als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf, te 
worden verplicht tot het betalen van de .bijdrage van 25,- EUR tot financiering van het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans 
vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot 200,- EUR, en dit ongeacht de datum van de 
bewezenverklaarde feiten. 

Tevens zijn de beklaagden elk gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 EUR bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
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gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 
november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, BS 4 
oktober 2018), alsook tot de bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt (art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 
maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand). 

8. 

8.1 Wat het door de Inspecteur Onroerend Erfgoed bij toepassing van artikel 11.4.1 
Onroerenderfgoeddecreet gevorderde herstel betreft, oordeelde de eerste rechter als volgt : 

"Krachtens artikel 11.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 kan de rechtbank - naast de 
straf - op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed het integrale herstel van de door het misdrijf 
veroorzaakte schade bevelen. Dit integrale herstel strekt primair tot het feitelijke herstel in een originele, 
goede staat. Als het beschermde goed ingevolge het misdrijf geheel of gedeelte/ijk vernietigd is, wordt 
de gehele of gedeeltelijke reconstructie bevolen, zo nodig op een andere locatie, gebruikmakend van 
historisch verantwoorde technieken, materialen en beplantingen. 

Bij brief aan de procureur des Konings van 10 september 2015 heeft de inspecteur onroerend Erfgoed 
een herstelvordering ingeleid voor het pand gelegen aan de . Met brief 
van zelfde datum werd tevens een herstelvordering ingeleid voor het pand gelegen aan df 

De herstelvordering met betrekking tot het pand gelegen aan de 
strekt tot: 

Het feitelijk herstel in een originele, .goede staat bestaat erin om het beschermde goed op zijn kosten in 

de vroegere toestand terug te brengen, d . i. een goede staat zoals die kon bestaan bij het nemen van 

het beschermingsbesluit (Cass. 23 november 1999, www.cass.be, rolnr. P970945N). 

D.w.z. een toestand zoals hij bestond ten tijde van de bescherming, zij het in een goede 

technische/bouwfysische toestand {bijvoorbeeld: een slechte regenwatemfvoer ten tijde van de 

bescherming dient hersteld te worden naar een gedegen regenwatemfvoer aangebmcht volgens 

historisch verantwoorde methodieken die bovendien zijn functie kan vervullen). 

Algemeen geeft de woning een zwaar verwaarloosde indruk met klachten van buurtbewoners tot gevolg. 
Volgende werken dienen dringend te gebeuren teneinde geen verdere afbreuk te doen aan de 
erfgoedwaarden van het beschermde dorpsgezicht: zonder uitstel uitvoeren van de uitermate dringende 
instandhoudingswerken aan het pand, tot een wind- en waterdicht geheel, bouwfysisch en bouwtechnisch 
gezond, volgens de regels der kunst van restauratieve herstelmethodes. 

1. Daken 

Dichten tot een waterdicht geheel met aangevoerde gezonde recuperatiepannen identiek aan de 
aanwezige dakpannen zodat lekken en insijpeling worden voorkomen; de nokken en noordbomen 
worden in de mortel gelegd. Nakijken en eventueel vernieuwen van alle loden en zinken 
onderdelen gerelateerd àan de dakwerken. 
In combinatie met het plaatsen van isolatie moet deze isolatie maximaal tussen de kepers worden 
aangebracht aangezien de verschillende dakvlakken, aansluitingen met dakkapellen en andere 
dakhellingen niet mogen worden gewijzigd of verhoogd. 
Cementvezelleien (bepaalde zijn afgerond 1) op de daken van de erkers te hergebruiken of aan te 
vullen met een nieuwe cementvezellei in identieke vormgeving, materiaal en kleur. 
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2. Reqenwatera(voer 

Nazien van afwateringssysteem en alle PVC-onderdelen te vervangen door zinken of koperen 
delen. 
Herstel en restauratie van alle houtwerk van de bakgoten en randbeplankingen: te herstellen en te 
schilderen volgens de huidige kleurstelling (bruin en wit), grondlaag en twee eindlagen, met verf 
op basis van alkydhars. 

3. Buitenwerk 

A. Opgaand baksteen-metselwerk 

Herstellen van uitgebrokkeld en kapot voegwerk van de gevels, waarbij dezelfde voegtechniek als 
aanwezig wordt toegepast (iets terugliggende voeg). Bij alle herstelmetse/werken en voegwerken 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een identieke mortel als aanwezig met dezelfde 
samenstelling en kleur. Bij het uithalen van de voegen mag geen dubbele slijpschijf worden 
gebruikt, enkel van de lintvoegen kunnen de voegen met een enkele slijpschijf worden losgemaakt 
om vervolgens handmatig met de beitel verder te worden verwijderd. Stootvoegen worden 
handmatig met hamer en beitel losgemaakt. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de omliggende bakstenen. Structurele scheuren worden 
vakkundig ingenaaid en waar nodig versterkt met chemische verankering en/of geprefabriceerde 
wapening die in de lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd met als doel de sterkte van het 
metselwerk te verhogen. Herstel van alle barst en in het metselwerk. Kapotte bakstenen worden 
uitgekapt en vervangen door bakstenen die identiek zijn aan de bestaande bakstenen 
(eigenschappen, structuur, afmetingen, kleur). 
De gepleisterde geveldelen zijn na te zien en vakkundig te herstellen met een identieke pleister 
(identieke eigenschappen, samenstelling, textuur, vormgeving en kleur als de oorspronkelijke 
pleister). 
Reinigen van de bakstenen en gepleisterde geveldelen door middel van een nevelstraa/systeem. 
Betonnen onderdelen zijn restauratief te herstellen volgens de regels der kunst : afkappen van het 
gebarsten ·beton tot op de wapening, wapening behandelen met anti-roest, opnieuw 
dekkingslaag voorzien met zelfde profiel, vormgeving, maatvoering en afwerking als originele 
toestand. 
Schilderen van de geschilderde delen van de gevels volgens de huidige kleurstelling (wit en bruin 
voor het imitatievakwerk}, grondlaag en twee eind lagen, met minerale verf, silicaat of si/oxaan. 
Hydrofugemiddelen of waterwerende middelen mogen niet toegepast worden op deze gevel, 
behalve indien door een onafhankelijk laboratoriumonderzoek aangetoond wordt dat het 
voorgestelde middel geen vervolgschade kan veroorzaken aan de gevel. 

B. Buitentrap (naar de zij-Ingang van de woning) 

Volgens de regels der kunst herstellen van de afgebroken treden door nieuwe treden in beton. 
Luifel boven de inkom te reinigen en vakkundig te schilderen in een grondlaag en twee 
afwerkings/agen met verf op basis van alkydhars volgens de bestaande kleurstelling (bruin en 
wit). 

C. Houten buitenschrijnwerk en beglazing 

Herstel en restauratie van alle buitenschrijfwerk : de nog originele houten ramen, deuren en poort 
worden vakkundig aangepakt en hersteld : verwijderen van afbladderende verf, vervangen 
verweerde delen tot een gezonde ondergrond en historisch correct geheel. Bepaalde onderdelen 
van het houtwerk zijn dermate beschadigd, dat deze volledig vernieuwd moeten worden. Hierbij 
wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met dezelfde glassoort, verbindingen, 
secties, profileringen,". Onvergund schrijnwerk in PVC wordt vervangen door houten schrijnwerk 
met zelfde doorsnede en profilering als bestaande, nog origineel schrijnwerk en qua 
onderverdeling en te baseren op historische foto. Het schrijnwerk wordt na 
herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van een grondlaag en twee afwerkings/agen met verf 
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op basis van alkydhars volgens de bestaande kleurstelling (bruin met witte roeden). 

4. Terras vooraan de woning 

Hervoegen van het verhoogde terras. 
Plaatselijk vervangen van kapotte of ontbrekende bakstenen en tegels van het terras door 
bakstenen en tegels van eenzelfde afmetingen en kleur. 
Afwerken van de zijkanten van het terras met cementering. 
Hermetsen van de pilasters naar analogie met huisnummer 8 met soortgelijke bakstenen met 
zelfde formaat en kleur en de pilaster afdekken met een wit beschilderde, betonnen deksteen. 

Dit alles binnen een termijn van 18 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag 
vertraging. 

De herstelvordering met betrekking tot het pand gelegen aan 
strekt tot: 

Het feitelijk herstel in een originele, goede staat bestaat erin om het beschermde goed op zijn kosten in 

de vroegere toestand terug te brengen, d.i. een goede staat zoals die kon bestaan bij het nemen van het 

beschermingsbesluit (Cass. 23 november 1999, www.cass.be, rolnr. P970945N). D.w.z. een toestand zoals 

hij bestond ten tijde van de bescherming, zij het in een goede technische/bouwfysische toestand 

(bijvoorbeeld: een slechte regenwaterafvoer ten tijde van de bescherming dient hersteld te worden naar 

een gedegen regenwaterafvoer aangebracht volgens historisch verantwoorde methodieken die 

bovendien zijn functie kan vervullen. 

Algemeen geeft de woning een zwaar verwaarloosde indruk met klachten van buurtbewoners tot gevolg. 
Volgende werken dienen dringend te gebeuren teneinde geen verdere afbreuk te doen aan de 
erfgoedwaarden van het beschermde dorpsgezicht : zonder uitstel uitvoeren van de uitermate dringende 
instandhoudingswerken aan het pand, tot een wind- en waterdicht geheel, bouwfysisch en bouwtechnisch 
gezond, volgens de regels der kunst van restauratieve herstelmethodes. 

1. Daken 

Dichten tot een waterdicht geheel met aangevoerde gezonde recuperatiepannen identiek aan de 
aanwezige dakpannen zodat lekken en insijpeling worden voorkomen; de nokken en noordbomen 
worden in de mortel gelegd. Nakijken en eventueel vernieuwen van alle loden en zinken 
onderdelen gerelateerd aan de dakwerken. 
In combinatie met het plaatsen van isolatie moet deze isolatie maximaal tussen de kepers worden 
aangebracht aangezien de verschillende dakvlakken, aansluitingen met dakkapellen en andere 
dakhellingen niet mogen worden gewijzigd of verhoogd. 
Cementvezelleien op de daken van de erkers te hergebruiken of aan te vullen met een nieuwe 
cementvezellei in identieke vormgeving, materiaal en kleur. 

2. Reqenwaterafvoer 

Nazien van afwateringssysteem teneinde lekken en insijpeling te voorkomen en alle PVC
onderdelen vervangen door zinken of koperen delen. 
Verwijderen van de PVC-bekleding en herstel en restauratie van alle onderliggende houtwerk van 
de bakgoten en randbeplankingen : nadien te schilderen volgens de huidige kleurstelling (groen 
en wit), grondlaag en twee eind lagen, met verf op basis van alkydhars. 

3. Buitenwerk 

A. Opgaand baksteen-metselwerk 
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Uitzuiveren van de gevels van nagels, krammen, bedrading en aanhechtingssystemen. 
Herstellen van uitgebrokkeld en kapot voegwerk van de gevels, waarbij dezelfde voegtechniek als 
aanwezig wordt toegepast (iets terugliggende voeg). Bij alle herste/metse/werken en voegwerken 
wordt uitsluitend gebruik gemaakt van een identieke mortel als aanwezig met dezelfde 
samenstelling en kleur. Bij het uithalen van de voegen mag geen dubbele slijpschijf worden 
gebruikt, enkel van de lintvoegen kunnen de voegen met een enkele slijpschijf worden losgemaakt 
om vervolgens handmatig met de beitel verder te worden verwijderd. Stootvoegen worden 
handmatig met hamer en beitel losgemaakt. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele 
schade ontstaan aan de randen van de omliggende bakstenen. Structurele scheuren worden 
vakkundig ingenaaid en waar nodig versterkt met chemische verankering en/of geprefabriceerde 
wapening die in de lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd met als doel de sterkte van het 
metselwerk te verhogen. Herstel van alle barsten in het metselwerk. Kapotte bakstenen worden 
uitgekapt en vervangen door bakstenen die identiek zijn aan de bestaande bakstenen 
(eigenschappen, structuur, afmetingen, kleur). 
De gepleisterde geveldelen zijn na te zien en vakkundig te herstellen met een identieke pleister 
(identieke eigenschappen, samenstelling, textuur, vormgeving en kleur als de oorspronkelijke 
pleister). Dichten van gaten in het metselwerk in de zijgevel door het correct inmetselen van 
bakstenen van eenzelfde afmeting en kleur, met een identieke mortel als aanwezig met dezelfde 
samenstelling en kleur. 
Houten balustrades van de balkons zijn te herstellen en/of aan te vullen of te vervangen identiek 
aan het nog aanwezige materiaal, vormgeving en detaillering. Daarna is de balustrade te 
herschilderen in de bestaande kleurstelling (een grondlaag en twee afwerkings/agen) met verf op 
basis van alkydhars volgens de bestaande kleurstelling (groen en wit). 
Reinigen van de bakstenen en gepleisterde geveldelen door middel van een nevelstraalsysteem. 
Schilderen van de geschilderde delen van de gevels volgens de huidige kleurstelling (wit en groen 
voor het imitatievakwerk), grondlaag en twee eind/agen, met minerale verf, silicaat of siloxaan. 

8. Buitentrap (naar de zij-ingang van de woning) 

Volgens de regels der kunst herstellen van het baksteenmetse/werk en de afwerkende 
pleisterwerk. 

Reinigen van de bakstenen en gepleisterde geveldelen door middel van een neve/straalsysteem. 
Schilderen van het beschilderde volume in wit : grondlaag en twee eindlagen, met minerale verf, 
silicaat of siloxaan. 

C. Houten buitenschrijnwerk en beglazing 

Daar waar het schrijnwerk nu ontbreekt moet er nieuw schrijnwerk gemaakt worden naar 
oorspronkelijk model. Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk : de nog originele houten 
ramen, deuren en poorten worden vakkundig aangepakt en hersteld : verwijderen van 
afbladderende verf, vervangen verweerde delen tot een gezonde ondergrond en historisch correct 
geheel. Bepaalde onderdelen van het houtwerk zijn dermate beschadigd, dat deze volledig 
vernieuwd moeten worden. Hierbij wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met 
dezelfde glassoort, verbindingen, secties, profileringen, ". Hiervoor kan het originele schrijnwerk 
van het buurpand eventueel als voorbeeld dienen. 
Onvergund schrijnwerk in PVC wordt vervangen door houten schrijnwerk met zelfde doorsnede en 
profilering als bestaande, nog origineel schrijnwerk en qua onderverdelingen te baseren op 
bijgevoegde foto's uit 2002. Het schrijnwerk wordt na herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien 
van een grondlaag en twee afwerkings/agen met verf op basis van alkydhars volgens de 
bestaande kleurstelling (groen met witte roeden). 

4. Terras vooraan de woning 

Hervoegen van het verhoogde terras. 
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Plaatselijk vervangen van kapotte of ontbrekende bakstenen en tegels van het terras door 
bakstenen en tegels van eenzelfde afmetingen en kleur. 
Afwerken van de zijkanten van het terras met cementering. 
Hermetsen van de pilasters met soortgelijke bakstenen met zelfde formaat en kleur en de pilaster 
afdekken met een wit beschilderde, betonnen deksteen. 

Dit alles binnen een termijn van 18 maanden, onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag 
vertraging. 

* * * *  

De bepaling van artikel 11.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet moet worden gelezen in de context van 
artikel 159 van de Grondwet, krachtens hetwelk de hoven en de rechtbanken geen gevolg mogen geven 
aan de bestuurshandelingen die niet met de wetten overeenstemmen. De rechtbank dient de 
herstelvordering op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met 
de wet dan wel of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient de 
rechtbank na te gaan of de beslissing van het bevoegde bestuur om het herstel van de plaats te 
vorderen uitsluitend met het oog op de bescherming van het onroerend erfgoed werd genomen. 
Wanneer vastgesteld wordt dat de vordering van de overheid steunt op motieven die vreemd zijn 
daaraan of dat de herstelvordering kennelijk onredelijk Is, moet de rechtbank deze vordering zonder 
gevolg laten. 

De vorderingen zijn uitdrukkelijk gemotiveerd vanuit het oogpunt van de bescherming van onroerend 
erfgoed en zijn niet kennelijk onredelijk. 

De rechtbank ziet dan ook geen redenen om de vorderingen tot herstel van de inspecteur onroerend 
erfgoed zonder gevolg te laten. 

De inspecteur onroerend erfgoed vordert verder gemachtigd te worden tot ambtshalve uitvoering van 
de uitspraak en de niet-nakoming van het bevel tot herstel in de oorspronkelijke toestand te 
sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 

De vordering is gegrond. Artikel 11.4.4 §1 Onroerenderfgoeddecreet verplicht de rechter immers om, 
nadat hij een vordering tot herstel heeft ingewilligd, de inspecteur onroerend erfgoed te machtigen 
ambtshalve in de uitvoering ervan te voorzien. 

Beklaagden hebben al voldoende tijd gekregen om de herstelmaatregelen uit te voeren, wat zij 
nalieten, zodat terecht de verbeurte van een dwangsom wordt gevorderd bij niet-naleving van dit 
bevel. 
Aan beklaagde wordt nog voor beide herstelvorderingen een termijn van 2 jaar gegeven om vrijwillig 
het herstel uit te voeren, waarna een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging wordt opgelegd 
bij niet uitvoering van onderhavig vonnis binnen de gestelde termijn, met een maximum van 
100.000,00 euro. 

De inspecteur onroerend erfgoed wordt tevens gemachtigd om de kosten, vermeld in artikel 11.4.4 §§ 1 

en 2 Onroerenderfgoeddecreet te verhalen op beklaagden" (pp. 9-15 van het beroepen vonnis). 

8.2 Het hof bevestigt de hoger aangehaalde motieven van de eerste rechter omtrent de 
herstelvordering, die niet worden ontkracht door de conclusies van de beklaagden en bij 
deze worden hernomen. 
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De beklaagden wijzen in dit verband niet pertinent op het feit dat zij een "nieuwe 
verkoopopdracht" hebben toevertrouwd aan twee vastgoedkantoren. Immers, zelfs wanneer 
de bewuste panden zouden worden verkocht aan een derde, zou dit geen afbreuk doen aan 
de herstelplicht die op de beklaagden rust en die gebaseerd is op de in hunnen hoofde 
bewezenverklaarde misdrijven. 

Om diezelfde reden kan de tweede beklaagde niet worden gevolgd in zijn verweer dat hij 
niet zou kunnen worden veroordeeld tot het herstel van de panden. De omstandigheid dat 
louter de eerste beklaagde eigenares is van de panden, laat de herstelplicht van de tweede 
beklaagde immers onverlet. 

Het aan de beide beklaagden opgelegde herstel is voorts geenszins onredelijk, en er blijkt 
nergens uit dat de gevorderde herstelmaatregelen door iets anders zouden zijn ingegeven 
dan door de zorg voor het onroerend erfgoed. 

De eerste rechter kende voorts een voldoende ruime termijn toe om tot het herstel over te 
gaan, namelijk twee jaar, zodat de bestreden beslissing ook op dit punt door het hof wordt 
bevestigd, met dien verstande dat die termijn pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat het 
voorliggende arrest in kracht van gewijsde zal zijn gegaan. Er zijn geen gegronde redenen 
voorhanden om aan de beklaagden een nog ruimere termijn toe te kennen om tot het 
herstel over te gaan, en dit mede gelet op de inmiddels reeds verstreken periode. Binnen de 
aldus bepaalde termijn is het voor de beklaagden zeker haalbaar om tot het herstel over te 
gaan. 

Bovendien dient aan de herstelvordering een dwangsom te worden gekoppeld zoals bepaald 
door de eerste rechter, namelijk 150,- EUR per dag vertraging en per pand, met een 
maximumbedrag van 100.000,- EUR (art. 11.4.2 Onroerenderfgoeddecreet). Deze 
dwangsommen zijn, in tegenstelling tot wat door de beklaagden, wordt voorgehouden, 
geenszins onredelijk, en zijn te dezen ook absoluut noodzakelijk, daar valt te vrezen dat 
zonder het drukkingsmiddel van de dwangsom de beklaagden niet vrijwillig zullen overgaan 
tot het herstel. 

De eerste rechter machtigde de Inspecteur Onroerend Erfgoed voorts terecht om 
ambtshalve in de uitvoering van de herstelmaatregelen te voorzien op kosten van de 
veroordeelden wanneer deze laatsten dit niet zelf binnen de voormelde termijn zouden 
uitvoeren (art. 11.4.4 Onroerenderfgoeddecreet). 

Anders dan de eerste rechter, is het hof evenwel van oordeel dat er geen gegronde redenen 
voorhanden zijn om de beslissing omtrent de herstelmaatregelen bij voorraad uitvoerbaar te 
verklaren. 
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OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op de hoger aangehaalde bepalingen, met inbegrip van de in de telastleggingen 
vermelde artikelen, alsmede op: 

- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
de artikelen 38, 39, 40, 41, 50, 65 en 66 van het Strafwetboek, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten, 
artikel 2 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro, 
artikel 5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 
invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 
de artikelen 162, 190, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 7 februari 2018 van de rechtbank van 
eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, ontvankelijk; 

Verleent akte aan het openbaar ministerie van de gedane afstand van de grieven van het 
volgberoep in zoverre dit laatste geen betrekking heeft op de straf; 

Stelt vast dat het ingevolge de grievenformulieren in hoger beroep op deze punten niet 
bestreden vonnis van 7 februari 2018 definitief vaststaat: 

dat de misdrijfperiode van de telastlegging A moet worden verbeterd zoals nader 
omschreven in randnummer 3 van het voorliggende arrest; 
dat de eerste beklaagde schuldig is aan de misdrijven, voorwerp 
van de telastleggingen A.1, A.2, B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c); 
dat de telastleggingen A.1 en A.2 niet bewezen zijn in hoofde van de tweede 
beklaagde 

En opnieuw ten gronde beslissend binnen de perken van de aangevoerde grieven: 

Op strafgebied 

Verklaart de telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) bewezen in hoofde van de tweede 
beklaagde ; 

Veroordeelt de eerste beklaagde uit hoofde van de door de eerste rechter 
bewezenverklaarde telastleggingen A.1, A.2, B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) samen tot een 
geldboete van 2.000,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 12.000,
EUR; 
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Veroordeelt de tweede beklaagde uit hoofde van de 
bewezenverklaarde telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c) samen tot een geldboete van 
1.000,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 6.000,- EUR; 

Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn, de aan de tweede beklaagde 
opgelegde geldboete vervangen zal kunnen worden door een 

vervangende gevangenisstraf van een maand; 

Legt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
elk de verplichting op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd met 70 opdeciemen en aldus 
gebracht op telkens 200,- EUR te betalen als bijdrage tot de financiering van het fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders; 

Legt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
elk de verplichting op een bedrag van 53,58 EUR te betalen als vergoeding voor de kostprijs 
van het verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
elk tot een bijdrage van 20,- EUR ten behoeve van het Begrotingsfonds voor 

de juridische tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de eerste beklaagde en de tweede beklaagde 
hoofdelijk tot de kosten gevallen in eerste aanleg aan de zijde van het 

openbaar ministerie, begroot op 357,14 EUR, en veroordeelt hen tevens hoofdelijk tot de 
kosten gevallen in hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 
181,24 EUR; Stelt vast dat al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt werden door de in hoofde 
van de beide beklaagden bewezenverklaarde telastleggingen B.1 (a-b-c) en B.2 (a-b-c); 

Wat het gevorderde herstel betreft 

Bevestigt het beroepen vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over de gevorderde 
herstelmaatregelen, met dien verstande en met die wijziging: 

dat de door de eerste rechter bepaalde termijn voor de beklaagden om in de 
uitvoering van de herstelmaatregelen te voorzien, begint te lopen vanaf de dag dat 
het voorliggende arrest in kracht van gewijsde zal zijn gegaan; 
dat de beslissing over de herstelmaatregelen niet bij voorraad uitvoerbaar wordt 
verklaard. 
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Kosten eerste aan leg:  

Kosten beroep : 

Afschrift von nis:  

Afschriften a kten HB: 

Opstelrecht H B  bekl . :  

Dagv. 

Dagv. 

+ 10 %: 

Totaal :  

€ 357,14 

€ 72,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 25,06 
€ 26,70 

€ 164,76 
€ 16,48 

€ 181,24 

D it arrest is gewezen te Gent door het hof va n beroep, tiende correctionele ka mer, 

samengesteld u it raadsheer Bart Meganck, als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

Steven Va n Overbeke en plaatsvervangend magistraat Emiel Teir l inck, en i n  openbare 

rechtszitting van 15 maart 2019 u itgesproken door raadsheer - wnd. ka mervoorzitter Bart 

Meganck, in aanwezigheid va n Jan De Clercq, advocaat-generaal, met bijstand va n griffier  

Leentje Mouten . 

Leentje Mouten Emiel  Tei rl inck 

c \ 1 _______. 
Bar� a__, 
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