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ONGETEKEND AFSCHF!IFT eerste blad l 
3 e Kamer, recht oende Het Hof van Beroep te Gent, 

in correctionele zaken 

Uittr. P. g. 19 

Uittr. Ontv 19 

vrij 

Veroordelingsbulletij n 19 

tegen 

n r • ];::., 'Y"9 
ie60ren-te
sierkunstenaar, 
wonende te 

In de zaak van het Openbaar Ministerie 

aan wie zich voegden als 
burgerlijke partij : 

1. STAD ' 

vertegenwoordigd 
van Burgemeester 
Stadhuis te 

door het College 
en Schepenen, 

ter terechtzittiou vertegenwoordigd 
rlnnr Meester M. , loco Meester 

, advokaten te 1 

·2. HET VLAAMS GEWEST, 
vertegenwoordigd door de Vlaamse 
Executieve, in de persoon van de 
heer Voorzitter van de Executieve, 
namens wie optreedt de heer i 

Gemeenschapsminister voor 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, 
wiens kabinet gevestigd is te 
Brussel, Jozef II straat 30, 

ter terechtzitting vertegenwoordigd 
door Meester 1 , advokaat 
te 

op 

t 
. � 
1 
t 
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not. nr. 228/92 tweede blad \ 

gedagvaard : 

ten einde terecht te staan ter zake van : te , in de periode van 
15.04.1989 tot en met 31.01.1990,. herhaaldelijk op niet nader te bepalen 
tijdstippen ; 

bij inbreuk op art. 13 lid 2 van het Decreet dd. 03.03.1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten zonder de in artikel 11§4 van 
voormeld Decreet voorgeschreven machtiging, of in strijd met bij zodanige 
machtiging gestelde voorwaarden, werken uitgevoerd te heben aan een 
beschermd monument of aan een in een beschermd stads- of dorpsgezicht 
gelegen onroerend goed, nt. het in de 
te 

* * * * * 

Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tiende 
correctionele kamer met één rechter, dd. 14 februari 1992, recht 
doende op tegenspraak, 
na te hebben gesteld dat de tenlastelegging in hoofde van de beklaagde 
niet bewezen is, 

werd als volgt beslist 

Spreekt VRIJ zonder kosten . 
. 

laat de kosten ten laste van de Staat. 

En recht doende op burgerlijk gebied 

Gelet op de vrijspraak van beklaagde verklaart de·rechtbank 

zich onbevoegd te oordelen over de vorderingen van de burgerlijke partijen 

Stad ' en het Vlaams Gewest. 

Eventuele kosten van aanstelling ten hunnen laste blijvende. Q. 

* * * * * 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op : 
- 26 februari 1992 door de , als burgerlijke partij tegen 

tegen de schikkingen van .hetvonnis de burgerlijke 
partij betreffende, 

- 27 februari 1992 door het Openbaar Ministerie, ten laste van ; 

' 

- 2 maart 1992 door het Vlaams Gewest, als burgerlijke partij tegen 
, tegen de schikkingen haar als burgerlijke partij 

betreffende. 

* * * * * 
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derde blad 

1 
Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 

de beklaagde in z11n middelen van verdediging1 
bijgestaan door Meester , advokaat te 

- Meester loco Meester . advokaten te 
, die de burgerlijke partij Stad vertegenwoordigt 

in haar eis; 

- Meester advokaat te :, die de burgerlijke 
partij Het Vlaams Gewest vertegenwoordigt in haar eis; 

- de heer , Advokaat-generaal, in zijn vordering. 

Ieder hoger beroep werd tijdig en in een rechtsgeldige vorm 
ingesteld. 

1. 9J2. strafrechtelijk gebied 

Gelet op de eenheid van opzet waardoor de feiten z1Jn ver
bonden, en waar geen dezer feiten van elkaar gescheiden zijn 
door een langere tijdsruimte dan de wettelijke verjarings
termijn, loopt de verjaring van de strafvordering vanaf de 
datum van het laatste feit, namelijk vanaf 31.1.1990. 
De verjaring van de strafvordering werd regelmatig gestuit 
door een rechtsgeldige daad van onderzoek, met name door 
de behandeling van de zaak ter terechtzittïng van het Hof 
op 18 november 1992. 
De eerste rechter heeft , sierkunstenaar en 
zaakvoerder van de terecht vrijgesproken 
wegens inbreuk op artikel 13 lid 2 van het Decreet van 3 
maart i976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten. 

Het van de 
werd bij Koninklijk Besluit van 4 maart 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
gerangschikt als beschermd monument. 

te 
1977 (qat werd 
van 14.4 .1977) 

Bij openbare aanbesteding werd de restauratie van het al-
taar toegewezen aan de . De restauratie-
werken werden aan de gegund bij beslissing 
van het Schepencollege van de Stad op 12 april 1989. 

Voormelde beslissing werd goedgekeurd door de Gemeenteraad 
op 28 april 1989. 

Op 11 december 1989 werd door de gemachtigde 
de administratie van ruimtelijke ordening en 
bestuur van Monumenten en 'Landsch.appen - aan 
bevel tot stillegging van de werken gegeven. 

ambtenaa::c: van 
leefmilieu -
de beklaagde 

Aan werd immers verweten de restauratiewer-
ken aan het beschermde niet volgens de re-
gels van de kunst te hebben uitgevoerd met daarenboven het 
negeren van de hem door het bestuur voor Monumenten gegeven 
instructies. 
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Uit het strafdossier en de door het bestuur voor Monumenten 
overgemaakte stukken van het administratief dossier blijkt 
echter niet dat door de vergunning verlenende instanties 
voorwaarden werden verbonden aan de machtiging. 
Blijkbaar kreeg de alleen een algemene op-
dracht tot restauratie zonder voorwaarden. 
Ook aan de burgerlijke rechter (zie het vonnis van de Recht
bank van eerste aanleg te Kortrijk d.d. 8 september 1992 , dat 
werd overgelegd door de raadsman van de beklaagde en deze van 
het Vlaams Gewest) is deze stand van zaken opgevallen, nu 
er gemotiveerd wordt : 
"Anderzijds staat eveneens vast dat verweerster (de Stad : 

.) mede fout heeft aan de ontstane toestand. 
Het feit dat verweerster nagelaten heeft een voorafgaandelij-

ke beschrijvingsstaat van het altaar op te maken, dat zij 
eveneens naliet een gedetailleerde beschrijving te geven van 
de taak van eiseres (de } en deze enkel een 
uiterst algemene opdracht gaf zonder lastencohier of be
schrijving van de te volgen en toe te passen procédé's en 
preciese richtlijnen en tevens blijkbaar te hoge verwach
tingen koestérde heeft mede geleid tot huidige situatie". 

J Vermits er voor de werken een machtiging werd verleend en 
i deze machtiging niet gepaard ging met voorwaarden werden er 
1 door de beklaagde geen strafbare handelingen gesteld. 

2. QQ. burgerrechtelijk gebied 

De eerste rechter heeft zich, gelet op de vrijspraak van 
de beklaagde, terecht onbevoegd verklaard om te statueren 
nopens de eis van de burgerlijke partijen. 

OP DEZE GRONDEN, 

het HOF, rechtdoende op tegenspraak, 
Gelet op de door de eerste rechter aangehaalde wetsbepalin
gen en gelet op de artikelen 24 van de wet van 15 juni 19 35, 
211 van het Wetboek van Strafvordering, 22 en volgende van 
de wet van 17 april 1878, 
al deze wetsbepalingen door de Heer Voorzitter ter terecht
zitting van heden aangeduid 

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend 

BEVESTIGT het bestreden vonnis zo op strafrechtelijk als op 
burgerrechtelijk gebied 

Laat de kosten, die in hoger beroep gevallen zijn aan de 
zijde van het Openbaar Ministerie, ten laste van de Staat; 

Laat de kosten, die in hoger beroep gevallen zijn aan de 
zijde van de burgerlijke partijen, ten laste van deze 
procespartijen. 
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Afschriften 

Opste!rech ber. bek!. 

Ext. rnncv. 

Ext. i>. g. 

Dagv ard. 

1-5% 

Tota< 1 

afger �nd op 

vijfde en laatste blad i 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van éénendertig december 

1900 tweeënnegentig. 

Aanwezig de heren: Voorzitter,. 

en· 1 • 

Raadsheren : 

Advokaat - -generaal: 

Klerk- Griffier: 




