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Hof van beroep Gent - tiende kamer- - p. 2 

Not.nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. VLAAMSE OVERHEID AFDELING INSPECTIE ONROEREND ERFGOED, 

inspecteur Onroerend Erfgoed, 

met kantoren te 1000 Brussel, Koning Albert Il-laan 20 bus 8, 

- eiser tot herstel -

tegen 

geboren te op 

zonder beroep, 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

te 

om het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan rechtstreeks te hebben 
meegewerkt, of door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 

wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, of door giften, beloften, 
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het 
wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt, als dader of mededader in de zin van artikel 66 
van het strafwetboek 

A. op niet nader te bepalen data meermaals, in de periode van 1 september 2014 tot en met 
16 september 2014 
bij inbreuk op artikel op 4.2.1. 1° a) strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1-1° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering 
op 15 mei 2009, de bij artikelen 4.2.1. en 4.2.15 bepaalde handelingen, hetzij zonder 
voorafgaande vergunning hetzij in strijd met de vergunning hetzij na verval, vernietiging 
of het verstrijken van de termijn van de vergunning hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, zonder voorafgaande 
vergunning de hiernavolgende bouwwerken verricht te hebben, met uitzondering van 
onderhoudswerken, het optrekken of plaatsen van een constructie, 
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namelijk een betonnen brug aangelegd te hebben; 

( ) 

B. van 5 april 2016 tot en met 04 juli 2016 
bij inbreuk op artikel 6.4.1, strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al.1 6° van het Decreet 
dd. 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, als zakelijkrechthouder of gebruiker 
van een beschermd goed dit beschermd goed niet in goede staat behouden te hebben 
door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en 
onderhoudswerken, 
namelijk niet de nodige werken te hebben uitgevoerd aan de machinekamer, de 
schoorsteen en de betonconstructie met rootkamers; 

1 1 

C. op niet nader te bepalen datum in de niet verjaarde periode tot 5 april 2016 
bij inbreuk op artikel 6.4.3, strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al.1 7° van het Decreet 
dd. 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, beschermde goederen te hebben 
ontsierd, te hebben beschadigd, te hebben vernield of andere handelingen te hebben 
gesteld die de erfgoedwaarde ervan aantasten, 
namelijk het verwijderen van de stoomketel waardoor schade werd veroorzaakt aan het 
metselwerk dat de toegang flankeert, de draagbalk naar beneden is gevallen en het 
bovenlicht en de poort verdwenen is; 

D. vanaf minstens 5 april 2016 tot en met 04 juli 2016 
bij inbreuk op artikel 11.2.2 al.1 8° van het Decreet dd. 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, de schade aan erfgoedwaarden, veroorzaakt door de misdrijven, 
vermeld in artikel 11.2.2 al.1, in stand gehouden te hebben, zijnde de schade veroorzaakt 
door het verwijderen van de stoomketel, namelijk aan het metselwerk dat de toegang 
flankeert, de draagbalk naar beneden is gevallen en het bovenlicht en de poort 
verdwenen is; 

E. van 19 juni 2015 tot 14 juli 2015 
opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 
in strijd met artikel 4 § 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning en artikel 5 § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 februari 
1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 
(Vlarem 1), zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid 
een inrichting te hebben geëxploiteerd, 
met de omstandigheid dat ingevolge artikel 5 §2 van hoger vernoemd decreet, de 
milieuvergunning voor een inrichting, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of 
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een stedenbouwkundige melding nodig is, wordt geschorst zolang de stedenbouwkundige 
vergunning niet definitief is verleend of de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige 
melding is verricht niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, § 4, van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
meer bepaald: 
1. het uitbaten van stallen met plaats voor 5 tot 24 paarden, omschreven onder rubriek 

9.4.3. a) 1° van bijlage 1 Vla rem 1 
2. het uitbaten van een manège omschreven onder rubriek 32.4 van bijlage 1 Vlarem 1. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
(K064.97.251/15) 

F. Van 5 april 2016 tot en met 04 juli 2016 
opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, bij inbreuk op artikel 22, lid 1 
van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
(milieuvergunningsdecreet) en op artikel 43, §1 van het Besluit van de Vlaamse regering 
van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de 
milieuvergunning (VLAREM 1), strafbaar gesteld door de artikel 39 § 1 2. van het decreet 
van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet) als 
exploitant van een inrichting de exploitatievoorwaarden niet te hebben nageleefd, meer 
bepaald: 
de hieronder vermelde artikelen van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM Il}: 

artikel 5.9.2.2., de permanente opslagplaats niet voorzien te hebben van een mestdichte 
vloerplaat. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
(K064.97.251/15} 

Met de omstandigheid dat de tenlastelegging A gepleegd werd door instrumenterende 
ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening van hun beroep 
of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of 
verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of 
personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun 
beroep, in de zin van artikel 6.1.1. al. 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer 
bepaald aannemer. 
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Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 16.6.5. van het hoger vernoemd Decreet 
van 5 april 1995, na de partijen te hebben gehoord, het verbod te horen uitspreken om de 
inrichting die aan de oorsprong van het milieumisdrijf ligt te exploiteren gedurende de 
termijnen door de rechter te bepalen, onder verbeurte van een dwangsom van €125 per dag 
bij overtreding van dit verbod minstens tot dat de inrichting behoorlijk zal voorzien zijn van 
mestopslagplaats die voldoet aan de normen zoals bepaald in artikel 5.9.2.2. van Vla rem ll. 

Met de omstandigheid dat de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A, B, C, D, E en 

F de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet zodat de 
verjaring van de strafvordering slechts een aanvang neemt op de datum van het laatst 
gepleegde feit (".). 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
ligging: 
aard en oppervlakte: 
wijk en nummer van het kadaster: 
en de eigenaars ervan geïdentificeerd zijnde als: geboren te 

op wonende te en 
geboren te op wonende te 

die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop verleden op 

* * * * 

1.1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer 9A, besliste 
bij vonnis van 20 maart 2017 bij verstek als volgt: 

"Verbetert de dagvaarding zoals voormeld. 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging E2 niet bewezen in hoofde van 

Spreekt vrij en ontslaat hem dienvolgens van rechtsvervolging uit 
hoofde van de feiten omschreven van de voormelde tenlastelegging zonder kosten. 

Stelt vast dat geen afzonderlijke kosten werden uitgegeven uit hoofde van de tenlastelegging 
waarvoor vrijgesproken wordt. 
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*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, 8, C, D, El en F, zoals verbeterd, bewezen in 
hoofde van 

*** 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 
50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
jaar, ter uitzondering van 250,00 EUR effectief, te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6 en 
aldus gebracht op 1.500,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw. , ten gevolge heeft 
gehad. 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 25 dagen. 

Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 65 dagen. 

*** 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te 
verhogen met 70 opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
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geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet (1) van 25 
december 2016. 

Beveelt 

voeren: 

*** 

op vordering de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, 
de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, op het perceel gelegen te 

������d �� 

"Het verwijderen van de wederrechtelijk opgerichte betonnen brug over gracht die deels 
op het openbaar gebied is geplaatst. Alle gesloopte materiaal dient van het terrein 
verwijderd te worden naar een daartoe erkende en geschikte stortplaats. Het maaiveld 
dient in zijn oorspronkelijke staat te worden hersteld."; 

en dit binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door 
een dwangsom van 120,00 EUR zal worden verbeurd per dag vertraging in 

de nakoming van dit bevel. 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, indien het herstel niet 
vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijnen, zelf in de uitvoering ervan kan 
voorzien, overeenkomstig artikel 6.1.46 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op kosten van 
de veroordeelde. 

*** 

Beveelt op vordering van inspecteur onroerend 
erfgoed bij het Agentschap Inspectie RWO, de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, op het 
perceel gelegen te kadastraal bekend 

uit te voeren: 

"Reëel herstel 
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, 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 

r-PAGE D1-DDDD1263327-DDD7-DD25-01-D1-� 

L 
��Jil 
� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer- - p. 8 

aangebracht volgens historisch verantwoorde methodieken die bovendien zijn functie kan 
vervullen). 

Herstel van alle beschadigingen door verwaarlozing met de bedoeling een bouwfysisch 
gezond monument te bekomen volgens herstelmethodes eigen aan historische 
monumenten: 

FASE 1: uitvoeren van dringende werken 

- Het wind- en waterdicht maken van het gebouw. Deze werken moeten op een 
reversibele wijze worden uitgevoerd. 

- Het verwijderen van de aanwezige mosvorming en platengroei tegen de gevels en in 
het gebouw. 

FASE 2: definitief herstel van het pand 

Algemeen: alle te vervangen materialen dienen qua (materiaaltechnische) eigenschappen, 
structuur, afmetingen (secties,".), kleur en (oppervlakte-) afwerking identiek te zijn aan 
het bestaande en aanwezige materiaal. 
Bedaking 
Definitief herstel van de bedaking met inbegrip van alle aansluitingen. Herstel van de 
regenwaterafvoeren zodat een historisch verantwoorde waterdichting van het dak en 
afwatering wordt bekomen. Hierbij wordt het historisch waterafvoersysteem van de 
watertanks op de rootbunkers gerespecteerd. 

Gevels- metselwerk 
Herstel van alle barsten in het metselwerk. Kapotte bakstenen dienen te worden 
uitgekapt en vervangen door bakstenen die identiek zijn aan de bestaande bakstenen 
(eigenschappen, structuur, afmetingen, kleur). Herstel van de dorpels. Herstel van alle 
uitgebrokkeld en kapot voegwerk van de gevels, waarbij dezelfde voegtechniek als 
aanwezig wordt toegepast. Bij alle herstelmetselwerken en voegwerken wordt uitsluitend 
gebruik gemaakt van een identieke mortel zoals 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. Bij het herstellen 
van de gevels worden alle geve/ankers hersteld en ontroest herschi/derd en vakkundig 
herbevestigd in het hersteld metselwerk. Geve/ankers die volledig doorroest zijn, worden 
vervangen door nieuwe gesmede exemplaren naar oorspronkelijk model en 
zwartgeschilderd. De graffiti dient te worden verwijderd. 
Cementering op de bakstenen gevels, zoals ter hoogte van de doorgang naar de 
schoorsteen, moet worden hersteld. Bij vrijstaande bakstenen muren, zoals bij de 
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doorgang naar de schoorsteen, moet tevens de afdekking aan de bovenzijde van de muur 
hersteld worden. Alle schade ten gevolge van het verwijderen van de stoomketel uit de 
achterste stookruimte moet worden hersteld. 
De buitentrappen tegen de machinekamer worden tevens gerestaureerd. 

Gevels - beton 

De betonstructuur dient te worden gerestaureerd en behandeld tegen betonrot volgens de 
regels van de kunst. Alle toebehoren met erfgoedwaarde, aangebracht op de 
betonstructuur, zoals de klimijzers, geleiders van de rolbruggen,". moeten worden 
gerestaureerd volgens de regels van de kunst. De graffiti dient te worden verwijderd. 

Schrijnwerk 
Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk: de ramen, dakkoepels, deuren en 
poorten worden vakkundig aangepakt en hersteld tot een historisch correct geheel. 
Bepaalde onderdelen zijn dermate beschadigd dat deze volledig vernieuwd moeten 
worden. Hierbij wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke, met dezelfde 
glassoort, verbindingen, secties, profileringen,". Het schrijnwerk wordt na 
herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van een grondlaag en twee afwerkingslagen 
volgens de bestaande kleurstelling. Hang- en sluitwerk dat origineel is wordt behouden en 
hergebruikt of indient te erg beschadigd vervangen naar identiek model. Ontbrekend 
schrijnwerk, zoals de verdwenen rolpoorten van de roterij en de poort van de stookruimte 
met bovenlicht, wordt teruggeplaatst of gereconstrueerd. 

Interieur machinekamer, rootkamers en stookruimtes 
De vloeren moeten worden gerestaureerd. Hierbij moet aandacht worden besteed aan 
behoud van alle onderdelen met erfgoedwaarde, zoals het waterafvoersysteem in de 
rootkamers. De plafonds worden tevens gerestaureerd. Dit omvat zowel 
betonconstructies, als de plafonds met keramisch materiaal in de rootkamers. 
De bakstenen binnenmuren in de machinekamer moeten worden gerestaureerd en de 
aanwezige afwerklaag hersteld. 
De leuningen rond de stoommachine worden gerestaureerd. 

Schoorsteen 
Het metselwerk herstellen en heropmetselen tot de oorspronkelijke hoogte en naar 
oorspronkelijk model. Historisch fotomateriaal moet worden geraadpleegd om na te gaan 
of er een sierlijst aanwezig was in de bovenste zone; Indien dergelijke sierlijst aanwezig 
was, moet deze worden gereconstrueerd. De metalen spanbanden worden teruggeplaatst 
of vernieuwd. Het aanbrengen van een bliksembeveiliging is noodzakelijk om nieuwe 
schade te voorkomen. 

Industrieel-archeologische installaties 
De installaties dienen te worden gerestaureerd met aanvulling van de ontbrekende 
onderdelen volgens de regels van de kunst. 
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Bij de opkuis van de gebouwen moeten alle afgebroken en losliggende onderdelen met 
industrieel-archeologische erfgoedwaarde worden geïnventariseerd en nadien weer 
gemonteerd. De verwijderde stoomketel uit de achterste stookruimte moet niet worden 
teruggeplaatst. Alle onderdelen met industrieel-archeologische erfgoedwaarde (zoals 
leidingen,". ) die nog aanwezig zijn in de achterste stookruimte, moeten wel in situ worden 
geconserveerd. 
De voorste stookruimte en de machinekamer bezitten nog hun volledige uitrusting. Hier 
moeten alle onderdelen met industrieel-archeologische erfgoedwaarde worden behouden 
en in situ geconserveerd (bv. In de voorste stookruimte de stookkete/ met omliggend 
metselwerk, geklinknagelde tank, leidingen met kranen, elektromotor met pomp, " ; en in 
de machinekamer de stoommachine, waterpomp, elektrische installatie met onder meer 
de transfocabines, leidingen met kranen, watertank op het dak van de machinekamer,". ) 
In de voorste stookruimte en de machinekamer moeten de losgekomen onderdelen 
opnieuw worden gemonteerd en verdwenen onderdelen worden aangevuld of 
gereconstrueerd. 
Restauratie van de metalen onderdelen met industrieel-archeologische erfgoedwaarde zal 
steeds gebeuren met respect voor aanwezige historische afwerklagen. Het loszittende 
oppervlakteroest wordt met de hand verwijderd met staalwol, waarbij er aandacht is dat 
de historische afwerklagen niet worden weggeschuurd. Vervolgens wordt het metaal 
ontvet. Hierna wordt een vernis op basis van lijnolie aangebracht. Deze vernis moet de 
technische eigenschappen hebben dat deze over de aanwezige historische afwerklagen 
heen kan worden geplaatst en dat deze het metaal beschermt tegen nieuwe 
roestvorming." 

en dit binnen een termijn van respectieve/ijk 6 (fase 1) en 18 (fase 2) maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 

Zegt voor recht dat op vordering van inspecteur onroerend erfgoed bij het 
Agentschap Inspectie RWO, door een dwangsom van 120,00 EUR zal 
worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel. 

Zegt voor recht dat de inspecteur onroerend erfgoed bij het agentschap Inspectie RWO, 
indien het herstel niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, zelf in de 
uitvoering ervan kan voorzien, overeenkomstig artikel 11.4.4. van het Decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed, op kosten van de veroordeelde. 

Verklaart de burgerlijke veroordeling tot herstel uitvoerbaar bij voorraad. 

*** 

Legt aan in toepassing van artikel 16.6.5. van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het verbod op om de hinderlijke 
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inrichting aan de te te exploiteren, indien deze inrichting binnen de 
zes maanden na het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis niet behoorlijk is 
voorzien van een mestopslagplaats die voldoet aan de normen zoals bepaald in artikel 
5.9.2.2. van VLAREM ll. 

Veroordeelt tot het betalen aan het openbaar ministerie van een 
dwangsom van 120,00 EUR per dag dat dit verbod wordt overtreden. 

*** 

Houdt ambtshalve de (eventuele) burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv. 
(zoals gewijzigd bij wet van 13.04.2005 - B.S. 03.05.2005). 

*** 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 275,12 EUR. 

*** 

Overtuigingsstukken 

Nihil" 

1.1.2 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer 9A, besliste 
bij vonnis van 15 januari 2018 op verzet en op tegenspraak als volgt: 

"Verklaart het verzet op strafrechtelijk gebied onontvankelijk in zoverre het betrekking heeft 
op de feiten van de tenlastelegging E2. 

Verklaart het verzet op strafrechtelijk gebied voor het overige ontvankelijk. 

Verklaart dienvolgens de veroordeling op strafrechtelijk gebied van 
bij vonnis van deze rechtbank van 20. 03.2017 als niet bestaande. 

Verklaart het verzet als volgt gegrond. 

Verbetert de dagvaarding zoals voormeld. 
"/. Verbetering van de dagvaarding: 

*** 

*** 
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1.1. Gelet op de resultaten van het door de rechtbank bij tussenvonnis van 14.11.2016 bevolen 

aanvullend onderzoek, verbetert de rechtbank in de dagvaarding de omschrijving van de 

onroerende goederen die het voorwerp zijn van het misdrijf als volgt: 

"De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 

zijnde: 

Ligging; 
(" .)" 

wordt: 

"De kadastrale omschrijving van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf 

zijn, zijnde deels openbaar domein, deels: 

Ligging; 

(".)" 

Het betreft de verbetering van een louter materiële vergissing. 11 

*** 

Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E1 en F bewezen in hoofde van 

Veroordeelt wegens de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van de 
voormelde tenlasteleggingen tot een geldboete van 2.000,00 EUR, wettelijk te verhogen met 
50 opdecimes, hetzij x 6, en aldus gebracht op 12.000,00 EUR, met uitstel zoals hierna 
bepaald. 

Aangezien de straf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt, de betrokkene nog geen 
veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden 
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 
99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken 
om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen, gelast dat de 
tenuitvoerlegging van bovenstaande geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie 
jaar, ter uitzondering van 200,00 EUR effectiet te verhogen met 50 opdecimes, hetzij x 6 en 
aldus gebracht op 1.200,00 EUR EFFECTIEF, mits de veroordeelde gedurende de proeftijd 
geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van méér dan zes maanden zonder uitstel of tot een gelijkwaardige 
straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw. , ten gevolge heeft 
gehad. 

Zegt dat bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn de uitgesproken effectieve geldboete 
zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 20 dagen. 
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Zegt dat bij eventuele uitvoerbaarheid van het deel van de geldboete dat met uitstel van 
tenuitvoerlegging is opgelegd, en bij niet-betaling van deze geldboete binnen de wettelijke 
termijn, dit deel van de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf 
van 70 dagen. 

Verplicht tot betaling van de bijzondere vergoeding van 51,20 EUR 
opgelegd in uitvoering van het artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken. 

Verplicht tot betaling van eenmaal de bijdrage van 25 EUR, te 
verhogen met 70 opdecimes, hetzij 200,00 EUR, tot financiering van het Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, overeenkomstig 
artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen en gelet 
op artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke 
geldboeten, zoals laatst gewijzigd door artikel 59 van de Programmawet {1) van 25 
december 2016. 

*** 

Stelt vast dat de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, . 
zonder voorwerp is. 

*** 

Beveelt op vordering van inspecteur onroerend 
erfgoed bij het Agentschap Inspectie RWO, de herstelmaatregel, zoals hierna bepaald, op het 
perceel gelegen te kadastraal bekend 

uit te voeren: 

"Alle schade ten gevolge van het verwijderen van de stoomketel uit de achterste 
stookruimte moet worden hersteld. 11 

en dit binnen een termijn van twaalf maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

Zegt voor recht dat op vordering van . inspecteur onroerend erfgoed bij het 
Agentschap Inspectie RWO, door een dwangsom van 120,00 EUR zal 
worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel. 

Zegt voor recht dat de inspecteur onroerend erfgoed bij het agentschap Inspectie RWO, 
indien het herstel niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen voormelde termijn, zelf in de 
uitvoering ervan kan voorzien, overeenkomstig artikel 11.4.4. van het Decreet van 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed, op kosten van de veroordeelde. 

r-PAGE D1-DDDD1263327-DD13-DD25-D1-D1-4"1 

L • ' ' _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p.14 

Verklaart de burgerlijke veroordeling tot herstel uitvoerbaar bij voorraad. 

*** 

Wijst de vordering van het openbaar ministerie om, in toepassing van artikel 16.6.5. van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 

het verbod op te leggen op om de hinderlijke inrichting aan de 
te te exploiteren, indien deze inrichting binnen de zes maanden na 

het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis niet behoorlijk is voorzien van een 
mestopslagp/aats die voldoet aan de normen zoals bepaald in artikel 5.9.2.2. van VLAREM Il, 
af als ongegrond. 

*** 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot op 423,91 EUR waarin 
begrepen deze van verzet, betekening en van het vonnis a quo; het verstek aan verzetter zelf 
tè wijten zijnde. 

Overtuigingsstukken 

Nihil" 

1.1 De aanhangig makende rechtstreekse dagvaarding werd overeenkomstig artikel 11.4.3, § 
3, Onroerenderfgoeddecreet van 13 juli 2013 op 12 juli 2017 overgeschreven onder nummer 

van het, toenmalige, hypotheekkantoor 

1.2 Tegen het voormelde vonnis van 15 januari 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 
12 februari 2018 door de eiser tot herstel tegen "de beschikkingen van het vonnis, zoals 
aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier"; 

- 13 februari 2018 door het openbaar ministerie tegen "de beschikkingen van het vonnis, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier''. 

1.3 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 
Kortrijk, op: 

12 februari 2018 door de raadsman van de eiser tot herstel; 
13 februari 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 21 juni 2018 in het Nederlands: 

- de eiser tot herstel in zijn middelen vertegenwoordigd door meester Peter De Roover, 
advocaat met kantoor te Sint-Andries, voor meester Bart Bronders, advocaat met kantoor te 
Oostende, 
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, advocaat-generaal, 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
door meester Tim Dierynck, advocaat met kantoor te Kortrijk. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 15 januari 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werden 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2.1 In het door de advocaat van de eiser tot herstel ingediende "grievenformulier hoger 
beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, dat bovendien door de 

eiser tot herstel omstandig werd toegelicht (zoals verder uitdrukkelijk wordt opgemerkt), 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de herstelmaatregel en de vrijspraak (zonder precisering van 
de telastlegging waarvoor dan wel vrijspraak werd verleend). 
De grief van de eiser in herstel gericht tegen de beslissing over de herstelvordering is 
nauwkeurig. 

Zoals vermeld is de grief (tegen de) 'vrijspraak' niet gepreciseerd door aanduiding van de 
geviseerde telastlegging(en) en als dusdanig niet nauwkeurig en derhalve vervallen. 
Bovendien en ten overvloede, kan de eiser in herstel op strafrechtelijk gebied· niet op 

ontvankelijke wijze zijn beroep richten tegen een beslissing tot vrijspraak. Nog meer ten 
overvloede en voor zover gericht tegen de vrijspraak van de beklaagde voor de telastlegging 
E2, was deze beslissing reeds definitief op grond van het vonnis van 20 maart 2017 van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, gewezen op verstek van de beklaagde, 
waartegen door het openbaar ministerie geen hoger beroep werd ingesteld. De eerste 
rechter verklaarde in het beroepen vonnis van 15 januari 2018 het verzet (van de beklaagde) 
trouwens onontvankelijk in zoverre dit verzet betrekking had op de feiten van de 
telastlegging E2. Ook dit beslissingsonderdeel van het beroepen vonnis is niet bestreden. In 
het beroepen vonnis was er derhalve geen beslissingsonderdeel 'vrijspraak' wat de 
onnauwkeurigheid van deze grief bevestigt. 

2.2.2 In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
op strafgebied met betrekking tot (de) 'maatregel', nl. "het niet volledig toekennen" van de 
door de inspecteur Onroerend Erfgoed ingeleide herstelvordering. 

2.3 Het hoger beroep van de eiser tot herstel is tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld 
en is ontvankelijk voor zover het betrekking heeft op de herstelvordering; voor zover dit 
hoger beroep slaat op een 'vrijspraak' is het hoger beroep vervallen bij gebrek aan 
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nauwkeurigheid. Het hoger beroep van het openbaar ministerie werd eveneens tijdig en 

regelmatig naar de vorm ingesteld en is ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de hoger beroepen en van 
de 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 de 
voormelde bepaling op te werpen. 

2.4 Door de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de grievenformulieren is de saisine 
van het hof alleszins beperkt tot de beslissing over de herstelvordering. Meer bepaald stelt 
de eiser in herstel, hierin bijgetreden door het openbaar ministerie, dat "de eerste rechter 
ten onrechte heeft geoordeeld dat de herstelvordering niet geheel is toe te kennen". Deze 
grief heeft de eiser in herstel nog verder gepreciseerd en verfijnd, en dus in wezen beperkt, 
in een omstandige toelichting die gehecht werd aan het grievenformulier in hoger beroep, 
dat op 12 februari 2018 werd ingediend ter griffie. Meer bepaald wordt als 'eerste grief' 

gesteld dat niet kan aangenomen worden dat de beklaagde enkel tot herstel zou gehouden 
zijn met betrekking tot de toestand van het onroerend goed zoals deze bestond op de datum 
van verwerving, namelijk 23 augustus 2006, zoals de eerste rechter deed. 
Verder wordt als 'tweede grief' gesteld dat door de eerste rechter ten onrechte werd 
aangenomen dat het onroerend goed al ten tijde van de bescherming in dermate slechte 
staat verkeerde dat de beklaagde geen herstel kan opgelegd worden. 

Als herstelmaatregel vordert eiser in herstel het reële herstel in een originele, goede staat 
van het onroerend goed, om het op kosten van de beklaagde in deze vroegere toestand 
terug te brengen, met name het uitvoeren van stabiliteitswerken en het water- en winddicht 
maken van de roterij en het uitvoeren van de, in de herstelvordering, beschreven werken die 
leiden tot een bouwfysisch en bouwtechnisch gezonde constructie die water- en winddicht 
is. 

3. De beklaagde is op grond van het vonnis van 15 januari 2018 definitief schuldig aan 

(enkel) de hiervoor weergegeven telastleggingen A, B, C, D, El en F en dit met betrekking tot 
het onroerend goed gelegen te met een oppervlakte van 

en kadastraal gekend onder 

4. Artikel 11.4.1 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bepaalt: 

"§ 1. Naast de straf beveelt de rechtbank op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed 
het integrale herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade. 
§ 2. Het integrale herstel strekt primair tot het feitelijke herstel in een originele, goede staat. 
Als het beschermde goed, het erfgoedlandschap, de archeologische site, het archeologisch 
ensemble, het archeologisch artefact of het in een vastgestelde inventaris opgenomen 
onroerend goed ingevolge het misdrijf geheel of gedeeltelijk vernietigd is, wordt de gehele of 
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gedeeltelijke reconstructie bevolen, zo nodig op een andere locatie, gebruikmakend van 
historisch verantwoorde technieken, materialen en beplantingen. 
In geval van gehele of gedeeltelijke reconstructie beveelt de rechtbank op vordering van de 
inspecteur Onroerend Erfgoed de betaling van een aanvullende vergoeding voor de schade 
die niettegenstaande de gehele of gedeeltelijke reconstructie blijvend is opgelopen door het 
algemeen belang ingevolge de vernietiging van erfgoedwaarden. De vordering van de 
inspecteur Onroerend Erfgoed bevat een met redenen omklede begroting van de schade. 
De gehele of gedeeltelijke reconstructie, bedoeld in deze paragraaf, kan worden aangevuld 
met of zelfs vervangen worden door complementaire maatregelen, in de mate waarin deze 
dienstig zijn om het niveau van erfgoedwaarden, bestaande voor het plegen van het misdrijf, 
opnieuw te benaderen door de opwaardering van de resterende erfgoedwaarden. 
§ 3. Als geen feitelijk herstel in een originele, goede staat mogelijk is en een gehele of 
gedeeltelijke reconstructie, al dan niet aangevuld met of vervangen door complementaire 
maatregelen, volgens het met redenen omklede oordeel van de inspecteur Onroerend 
Erfgoed evenmin mogelijk is of minstens niet opportuun is, beveelt de rechter een integraal 
herstel door de vergoeding van de schade die het algemeen belang heeft opgelopen door de 
vernietiging van erfgoedwaarden, zo nodig aangevuld met maatregelen die verdere schade 
moeten voorkomen, zoals de vrijwaring van een verstoorde archeologische zone door een 
archeologische opgraving of de staking van een schadeverwekkende activiteit. 
De vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed bevat een met redenen omklede 
begroting van de schade. De Vlaamse Regering kan de nadere regels daarvoor bepalen. 
§ 4. Als de herstelvordering strekt tot het feitelijke herstel in een originele, goede staat of een 
gehele of gedeeltelijke reconstructie, heeft de herstelvordering van de inspecteur Onroerend 
Erfgoed altijd voorrang op de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen op grond van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009." 

5. Bij brief van 12 september 2016 maakte de inspecteur Onroerend Erfgoed een 
herstelvordering over aan het parket. Deze omstandige herstelvordering werd geciteerd 
onder randnummer 11.7 van het beroepen vonnis en het hof verwijst daar naar. 

Bij brief van 27 november 2017 maakte de inspecteur Onroerend Erfgoed een nieuwe, 
aangepaste herstelvordering over aan het parket, waarin "geen restauratieve, maar wel 
conserverende herstelmaatregelen werden gevraagd, met uitzondering van het herstel van 
de schade die werd veroorzaakt door het wederrechtelijk verwijderen van de stoomketel". 
Deze, eveneens omstandige, herstelvordering werd geciteerd onder randnummer 11.8.1 van 
het beroepen vonnis en het hof verwijst ook daar naar. 

In de toelichting bij zijn grievenformulier, ingediend op 12 februari 2018 formuleert de 
inspecteur Onroerend Erfgoed een herstelvordering die nog steeds het reëel herstel beoogt, 
en die, wat betreft de concrete uit te voeren herstelmaatregelen, identiek is aan de bij brief 
van 27 november 2017 ingediende herstelvordering. 
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6. De site werd beschermd bij ministerieel besluit van 23 augustus 2006. 

De beklaagde verwierf het beschermde onroerend goed als eigenaar op 17 december 2013. 

7. De eerste rechter heeft de herstelvordering enkel ingewilligd voor zover deze sloeg op het 
herstel van "alle schade ten gevolge van het verwijderen van de stoomketel uit de achterste 
stookruimte", gezien, volgens de overwegingen van de eerste rechter (p. 24, beroepen 
vonnis) enkel deze schade voortvloeit uit één van de bewezen verklaarde misdrijven 
(telastleggingen C en D). 

Volgens de eerste rechter volgt uit de door de inspecteur Onroerend Erfgoed overgelegde 
foto's dat het beschermde goed, gekend als de '' •", zich reeds in het jaar 2004 in 
een vergaande staat van verwaarlozing bevond: het hoofdgebouw was niet meer water- en 
winddicht, wat blijkt uit het feit dat er zich geen enkel venster in het gebouw meer bevond, 
en er was mosvorming, plantengroei, er waren barsten en scheuren in het metselwerk en 
het schrijnwerk was beschadigd. Verder volgt, volgens de eerste rechter, uit de foto's 
daterend van de jaren 2009 en 2012 die de inspecteur onroerend erfgoed overlegde, dat er 
zich sindsdien, dus sinds 2004, geen wijzigingen in de toestand hebben voorgedaan en dat 
"de site derhalve ook in de periode tussen het Beschermingsbesluit en de aankoop door (de 
beklaagde) op {17 december 2013) verder ernstig werd verwaarloosd". 

8. De bewezen telastleggingen slaan op de volgende concrete feitelijke handelingen: 

telastlegging A: het aanleggen van een betonnen brug; 
telastlegging B: het niet uitvoeren van de nodige werken aan de machinekamer, de 
schoorsteen en de betonconstructie met rootkamers; 
telastlegging C en D: het verwijderen van de stoomketel waardoor schade werd 
veroorzaakt aan het metselwerk dat de toegang flankeert, de draagbalk naar 
beneden is gevallen en het bovenlicht en de poort is verdwenen; 
telastlegging El: het uitbaten van stallen met plaats voor vijf tot 24 paarden; 
telastlegging F: het niet voorzien van een mestdichte vloerplaat aan de permanente 
opslagplaats. 

9. Terecht voert de inspecteur Onroerend Erfgoed, algemeen gesteld, aan dat de 
omstandigheid dat de beklaagde na het beschermingsbesluit eigenaar van het beschermde 
goed is geworden geen afbreuk doet aan zijn plicht tot behoud en onderhoud op het 
moment van de verwerving en hij ook tot volledig of integraal herstel is gehouden, waar het 
hof aan toevoegt dat dit laatste geldt als daar grond toe bestaat. 

Uit artikel 11.4.1, § 1, Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 volgt dat de beklaagde die 
schuldig is aan een misdrijf zoals omschreven volgens dit decreet, door de rechter zal 
worden veroordeeld tot het integrale herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade. 
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Dit brengt ook mee dat dit herstel enkel kan slaan op schade als gevolg van het misdrijf 
waaraan de beklaagde is schuldig bevonden. 

De inspecteur Onroerend Erfgoed geeft terecht aan dat de herstelvordering, in beginsel, ook 
kan geënt worden op het misdrijf van de telastlegging B waaraan de beklaagde definitief 
schuldig is bevonden, doch dit geldt slechts in zover de gevorderde herstelmaatregel ook in 
concreto betrekking heeft op schade als gevolg van het bewezen misdrijf. 

In beginsel zou de beklaagde ook gehouden zijn tot integraal herstel voor schade die zich aan 
het beschermde goed voordeed in de periode tussen het beschermingsbesluit en de 
verwerving van het goed op 17 december 2013, voor zover de beklaagde schuldig zou zijn 
bevonden aan een misdrijf, inbreuk op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, dat 
ook deze schade tot gevolg had. De overweging van de eerste rechter op pagina 24 van het 
beroepen vonnis dat de indruk geeft dat het loutere feit dat de beklaagde pas op 17 
december 2013 eigenaar werd van het beschermde goed hem zou ontlasten van ieder 
herstel voor schade die zich voordeed sinds het beschermingsbesluit tot de dag dat hij 
eigenaar van het goed werd, is dan ook niet correct. Doch deze overweging is niet relevant, 
schraagt de uiteindelijke beslissing van de eerste rechter niet en was bovendien geheel 
overtollig. 

Ook het feit dat de eerste rechter zou aangenomen hebben dat de herstelvordering 
onredelijk is voor zover zij geen betrekking heeft op de schade als gevolg van het 
verwijderen van de stoomketel uit de achterste stookruimte, is in casu niet relevant. Het 
middel dat de eiser in herstel hierover aanvoert en de argumenten ter ondersteuning van 
dat middel moet het hof dan ook niet verder ontmoeten. Het hof onderzoekt hierna wel de 
redelijkheid van de herstelmaatregelen die eventueel wel op een misdrijf gesteund zijn 
waarvoor de beklaagde vervolgd werd én waaraan hij schuldig werd bevonden. 

De staat van verkrotting of verwaarlozing en de leegstand zijn in beginsel relevante 
elementen voor de beoordeling van de herstelvordering inzake Onroerend Erfgoed, zij het 
dat wel eerst de toetsing moet gebeuren, zoals hierna door het hof uitgevoerd, van de door 
de inspecteur Onroerend Erfgoed gevorderde herstelmaatregelen aan de concrete 
misdrijven waaraan de beklaagde schuldig werd bevonden. Het is niet omdat een beschermd 
goed verkrot of verwaarloosd is of dat het leeg staat, dat alle herstelmaatregelen die een 
inspecteur Onroerend Erfgoed vordert moeten worden ingewilligd, indien deze niet te enten 
zijn op een misdrijf waarvoor de beklaagde vervolgd is en waaraan hij schuldig werd 
bevonden. 

Dat in een plaatsbeschrijving ten tijde van het beschermingsbesluit vermeld is dat "de 
bouwfysische defecten perfect herstelbaar (zijn)", brengt niet mee dat de beklaagde tot het 
integrale herstel van alles wat aan het beschermde goed herstelbaar is gehouden is, als dit 
herstel geen betrekking heeft op schade als gevolg van een concreet misdrijf waaraan de 
beklaagde schuldig werd bevonden. 

r-PAGE 01-00001263327-0019-0025-01-01-4'1 

L 
� 
� _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 20 

De omstandigheden dat de beklaagde aannemer van ruwbouwwerken is of was, noch dat hij 
plannen heeft of zou gehad hebben met het beschermde goed, zijn van enige relevantie 
voor de beoordeling van de herstelvordering. 

Door gevorderde herstelmaatregelen die niet kunnen geënt worden op een misdrijf waaraan 
de beklaagde schuldig is bevonden ongegrond te verklaren, stelt het hof zich niet in de 
plaats van de eiser in herstel als bestuur. 

Het hof bespreekt hierna de door de inspecteur Onroerend Erfgoed concreet gevorderde 
herstelmaatregelen en toetst deze aan de concrete misdrijven, die inbreuken zijn op het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, waaraan de beklaagde (definitief) schuldig werd 
bevonden. 

Basisreiniging van het gebouw: Geen bewezen misdrijf heeft betrekking op de 
aanwezigheid van mosvorming en plantengroei tegen de gevels en in het gebouw of 
is er het gevolg van. De telastlegging B waaraan de beklaagde schuldig werd 
bevonden, en waarop de herstelvordering in beginsel ook kan steunen, betreft enkel 
het niet uitvoeren van de nodige werken, wat volgens de misdrijfomschrijving kan 
slaan op instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en 
onderhoudswerken, aan de machinekamer, de schoorsteen en de betonconstructie 
met rootkamers. Noch het misdrijf van de telastlegging B, noch de andere misdrijven 
waaraan de beklaagde schuldig is bevonden, hebben betrekking op mosvorming en 
plantengroei als gevolg van gebrekkig onderhoud van de gevels en in het gebouw. 

Bedaking: Geen bewezen misdrijf heeft betrekking op (gebrekkig onderhoud van) de 
daken en het is niet aangetoond dat als gevolg van het voor de beklaagde bewezen 
misdrijf van de telastlegging B (gebrekkig onderhoud) het dak werd beschadigd. 

Gevels en metselwerk: De inspecteur Onroerend Erfgoed beoogt als herstelmaatregel 
het herstel van alle barsten en scheuren in het metselwerk voor zover deze de 

stabiliteit van het geheel in het gedrang brengen. Geen misdrijf waaraan de 
beklaagde schuldig werd bevonden heeft in concreto betrekking op de schade aan de 
stabiliteit van het beschermde goed. 

Gevels-beton: De inspecteur Onroerend Erfgoed beoogt als herstelmaatregel het 
herstel van de betonstructuur en het aanbrengen van alle toebehoren met 
erfgoedwaarde, zoals klimijzers en geleiders van de rolbruggen. Geen misdrijf 

waaraan de beklaagde schuldig werd bevonden heeft in concreto betrekking op de 
aantasting van de betonstructuur van het beschermde goed, noch is dergelijke 
aantasting het gevolg van zo'n misdrijf. 

Gevelankers: De inspecteur Onroerend Erfgoed beoogt als herstelmaatregel het 
herstel van de gevelankers die leid(d)en tot een stabiliteitsprobleem. Geen misdrijf 
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waaraan de beklaagde schuldig werd bevonden heeft in concreto betrekking op het 
verwijderen of het gebrekkig onderhoud van de gevelankers, noch op een gebrekkig 
onderhoud of werken die de stabiliteit van het beschermde goed in het gedrang 
brachten, noch is die toestand het gevolg van zo'n misdrijf. 

Schrijnwerk: De inspecteur Onroerend Erfgoed beoogt als herstelmaatregel het 
herstel en de gedeeltelijke reconstructie van alle buitenschrijnwerk tot een historisch 
correct geheel. Geen misdrijf waaraan de beklaagde schuldig werd bevonden heeft in 
concreto betrekking op het schrijnwerk van het beschermde goed in de door de 
inspecteur Onroerend Erfgoed bedoelde zin, namelijk om te komen tot een historisch 
correct geheel, hetzij integrale vervanging van alle schrijnwerk, noch is de toestand 
van het schrijnwerk het gevolg van zo'n misdrijf. 

Buitentrappen: De inspecteur Onroerend Erfgoed beoogt als herstelmaatregel het 
conserveren van de buitentrappen tegen de machinekamer. Voor zover dit het 
herstel betreft van de schade als gevolg van het bewezen misdrijf van de 
telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan onder meer de 
machinekamer is dit herstel te bevelen. 

Schoorsteen: De inspecteur Onroerend Erfgoed beoogt als herstelmaatregel het 
herstellen en heropmetselen tot de oorspronkelijke hoogte en naar oorspronkelijk 
model. Voor zover dit het herstel betreft van de schade als gevolg van het bewezen 
misdrijf van de telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan 
onder meer de schoorsteen is dit herstel te bevelen. 

Interieur machinekamer, rootkamers en stookruimtes: De inspecteur Onroerend 
Erfgoed beoogt als herstelmaatregel het verwijderen van alle puin en vuilnis zodat 
het mogelijk is de verschillende ruimtes veilig te betreden. Voor zover dit het herstel 
betreft van de schade als gevolg van het bewezen misdrijf van de telastlegging B, 
namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan onder meer de machinekamer 
en de betonconstructie met rootkamers is dit herstel te bevelen. 

Aldus zijn enkel de volgende gevorderde herstelmaatregelen ontvankelijk en gegrond: 

Buitentrappen: het conserveren van de buitentrappen tegen de machinekamer, voor 
zover dit het herstel betreft van de schade als gevolg van het bewezen misdrijf van 
de telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan de 
machinekamer; 
Schoorsteen: het herstellen en heropmetselen tot de oorspronkelijke hoogte en naar 
oorspronkelijk model, voor zover dit het herstel betreft van de schade als gevolg van 
het bewezen misdrijf van de telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de 
nodige werken aan de schoorsteen; 
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Interieur machinekamer, rootkamers en stookruimtes: het verwijderen van alle puin 
en vuilnis zodat het mogelijk is de verschillende ruimtes veilig te betreden, voor zover 
dit het herstel betreft van de schade als gevolg van het bewezen misdrijf van de 
telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan de 
machinekamer en de betonconstructie met rootkamers. 

Deze herstelmaatregelen zijn niet kennelijk onredelijk en ze zijn correct en voldoende en op 
concrete wijze gemotiveerd. Evenmin veroorzaakt de uitvoering van de herstelmaatregelen 
een disproportionele overlast voor de beklaagde, noch leidt de uitvoering ervan tot gevolgen 
die kennelijk onredelijk zijn. De herstelmaatregelen dienen uitsluitend de bewaring van het 
onroerend erfgoed, wat de samenleving ten goede komt. 

De overige gevorderde herstelmaatregelen zijn niet-ontvankelijk, nu deze niet kunnen geënt 
worden op een misdrijf waarvoor de beklaagde vervolgd en veroordeeld werd. 

10.1 De vrees bestaat dat de beklaagde, als veroordeelde, niet zonder enig drukkingsmiddel 
het herstel zal uitvoeren. De ruime tijd tot de uitspraak heeft de veroordeelde niet benut 
voor het bewerkstelligen van het herstel van het beschermde goed in die zin. In die 
omstandigheden is het opleggen van een dwangsom aangewezen om de beklaagde tot het 
uitvoeren van het herstel aan te sporen. 

De inspecteur onroerend erfgoed vordert een dwangsom ingeval van niet-uitvoering van het 
herstel. Gelet op de onwil van de beklaagde tot nu om te zorgen voor vrijwillig herstel is het 
opleggen van een dwangsom noodzakelijk om uitvoering te geven aan de opgelegde 
herstelmaatregelen. Het bedrag van de dwangsom bepaalt het hof zoals hierna bepaald. Om 
te vermijden dat de eventueel te verbeuren dwangsom een voor de beklaagde ruïneuze 
hoogte bereikt die niet in verhouding zou staan met de aard en de omvang van het herstel, 
plafonneert het hof het geheel van de dwangsommen die kunnen verbeurd worden zoals 

hierna bepaald. 

Gelet op de tijd dat de beklaagde het herstel al had kunnen uitvoeren en zijn keuze de afloop 
van deze zaak af te wachten en de termijn die hem hiertoe nog wordt gegund, is er geen 
reden om nog een respijttermijn te bepalen in toepassing van artikel 1385bis, vierde lid van 
het Gerechtelijk Wetboek. 

10.2 Het hof machtigt in overeenstemming met artikel 11.4.4, § 1, 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 de inspecteur Onroerend Erfgoed om ambtshalve 
in de uitvoering ervan te voorzien in de plaats en op kosten van de beklaagde. 

Verder wijst het hof op artikel 11.4.4, § 2, Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 dat 

bepaalt dat de kosten die verbonden zijn aan de ambtshalve uitvoering, vermeld in 
paragraaf 1, ook kunnen worden verhaald op de houder van een zakelijk recht op het goed 
dat het voorwerp uitmaakte van het vonnis of, c.q., arrest. 
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11. Het hof veroordeelt de beklaagde tot de kosten in beroep, voor het openbaar ministerie 
begroot op 243,45 euro. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 15 januari 2018 vaststaat dat: 

het verzet van de beklaagde tegen het vonnis van 20 maart 2017 in zover het 
betrekking had op de feiten van de telastlegging E2 onontvankelijk is; 
de beklaagde schuldig is aan en tot een straf veroordeeld is voor 
de telastleggingen A, B, C, D, El en F; 
de beklaagde veroordeeld is tot het betalen van de vaste vergoeding voor 
administratieve kosten, die toen 51,20 euro bedroeg, de bijdrage in het 
Slachtofferfonds, met opdeciemen gebracht op 200 euro en de kosten van de 
strafvordering in eerste aanleg, voor het openbaar ministerie begroot op 423,91 
euro; 
de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur zonder 
voorwerp is; 
de beklaagde op grond van de bewezen misdrijven geen exploitatieverbod werd 
opgelegd, 

en het hof aldus enkel te oordelen heeft over de beslissing met betrekking tot de 
herstelvordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het hoger beroep van de inspecteur Onroerend Erfgoed vervallen voor zover het 
betrekking heeft op het beslissingsonderdeel 'vrijspraak' op strafrechtelijk gebied; 

verklaart de hoger beroepen voor het overige ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 
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beveelt overeenkomstig artikel 11 .4.1 ,  § 1, Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 de 
beklaagde tot het integrale en reële herstel van het beschermde goed 
gelegen te met een oppervlakte van en 
kadastraal gekend onder door uitvoering van de 
volgende herstelmaatregelen: 

Buitentrappen: het conserveren van de buitentrappen tegen de machinekamer, voor 
zover dit het herstel betreft van de schade als gevolg van het bewezen misdrijf van 
de telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan de 
machinekamer; 
Schoorsteen: het herstellen en heropmetselen tot de oorspronkelijke hoogte en naar 
oorspronkelijk model, voor zover dit het herstel betreft van de schade als gevolg van 
het bewezen misdrijf van de telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de 
nodige werken aan de schoorsteen; 
Interieur machinekamer, rootkamers en stookruimtes: het verwijderen van alle puin 
en vuilnis zodat het mogelijk is de verschillende ruimtes veilig te betreden, voor zover 
dit het herstel betreft van de schade als gevolg van het bewezen misdrijf van de 
telastlegging B, namelijk het niet uitvoeren van de nodige werken aan de 
machinekamer en de betonconstructie met rootkamers, 

en dit binnen een termijn van achttien maanden nadat dit arrest kracht van gewijsde zal 
hebben; 

zegt voor recht dat op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed door de beklaagde 
een dwangsom van 100 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in 

de nakoming van het bevel hiervoor, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 

achttien maanden vanaf de dag waarop dit arrest in kracht van gewijsde is getreden en dit 
met een maximum van 100.000 euro aan te verbeuren dwangsommen; 

zegt voor recht dat de inspecteur Onroerend Erfgoed, indien het herstel niet vrijwillig wordt 
uitgevoerd binnen voormelde termijn, ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien, in de 
plaats en op kosten van de beklaagde, overeenkomstig artikel 11.4.4, § 1 ,  
Onroerenderfgoed decreet, 

verklaart de herstelvordering voor het overige niet-ontvankelijk, 

veroordeelt de beklaagde 
ministerie begroot op 243,45 euro; 

tot de kosten in beroep, voor het openbaar 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnissen: 

Afschriften akten HB: 
Dagv. bekl.: 
Dagv. eiser: 

+ 10 %: 

Totaal: 

- p. 25 

€ 165,00 
€ 6,00 

€ 25,26 
€ 25 ,06 

€ 221,32 
€ 22,13 

€ 243,45 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit kamervoorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 26 oktober 2018 

uitgesproken door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Pascale Clauw, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

c \ 
Bart Meganck 

-� 
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