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Inzake het Openbaar Ministerie en 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN): 

1. 
wonende te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester 

2. Mevr. 
wonende te 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester 

3. 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 
I<BOnr 

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door Meester 

TEGEN BEKLAAGDE: 

0 () 11 ~~~ -;. n 
-~ n-sv 

I RRN 
geborente op 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING{EN) 

, advocaat te 

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

Te , van 13 februari 2012 tot op heden 

Aan het ",gelegen te 

ten kadaster gekend onder 

advocaat te 

, advocaat te 

, advocaat te 
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eigendom van bij akte verleden op door notaris 

dat voorkomt op het beschermingsbesluit genomen bij Ministerieel Besluit van 17 februari 
1994, waarbij het geheel gevormd door het met zijn dubbele omwalling 
en de binnen deze omwalling gelegen bebouwing wordt beschermd als dorpsgezicht 
omwille van het algemeen belang gevormd door de historische en volkskundige waarde van 
het geheel. 

A. 

Als eigenaar de overeenkomstig artikelen 5 § 7 en 11 §1 van het decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stad- en dorpsgezichten bepaalde voorschriften niet 
te hebben nageleefd, namelijk 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 niet in goede staat te hebben 
behouden, het te hebben ontsierd, beschadigd of vernield 

strafbaar gesteld door artikel 13, §1, 3°, van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

thans (sinds 1 januari 2015) strafbaar gesteld als: 

bij inbreuk op artikel6.4.1., strafbaar gesteld door 11.2.2 al.16o 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, 

Meer bepaald door een gebrek aan (zelfs het meest essentiële) onderhoud en 
instandhouding zoals omschreven in de herstelvordering van de gemachtigd ambtenaar 
onroerend erfgoed: 

- fase 1: dringende instandhoudingswerken 

uitvoeren van dringende instandhoudmgswerken aan de gebouwen, tot een wind- en 
waterdicht geheel, volgens de regels van de kunst: 

het woonhuis vakkundig onderschoren en stutten, exterieur en interieur, zodat 
gevel, dak, vloerlagen en muren stabiel worden gehouden en geen enkel 
instortingsgevaar meer aanwezig is 

- dichtleggen van dak, eventueel met voorlopige materialen, zodat het voorlopig wind
en waterdicht is, en het regenwater volledig van daken en gevel wordt afgevoerd, 
desnoods met voorlopige middelen 

het moet mogelijk zijn de gebouwen veilig te betreden 

beveiliging tegen inbraak en vandalisme 

basisreiniging van de gebouwen 

- verwijderen van alle afval aanwezig in de gebouwen. Onginele bouwelementen d1e 
nog op het terrein aanwezig zijn dienen ter plaatse te worden gestockeerd 
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- verwijderen van overwoekerend groen op het perceel 

- fase 2: herstel in de goede staat zoals die kon bestaan bij het nemen van het 

B. 

beschermingsbesluit waarbiJ alle nieuwe materialen qua (materiaaltechnische) 
eigenschappen, structuur, afmetingen, kleur en afwerking identiek dienen te zijn aan het 
bestaande en aanwezige materiaal 

woonhuis: dakwerken, gevelwerken, schrijnwerken en herstel van alle dragende en 
structurele onderdelen in het pand (cf. herstelvordering d.d. 24 juni 2014} 

- stallhngen: reconstructie van de stal conform het plan van reconstructie (bijlage 2 
herstelvordering d.d. 24 juni 2014} 

- schuur: uitvoeren van dak- en gevelwerken conform het plan van reconstructie 
(bijlage 2 herstelvordering d.d. 24 juni 2014} 

opslag, bakhuis en poortgebouw: dak- en gevelwerken conform het plan van 
reconstructie (btjlage 2 herstelvordenng d.d. 24 juni 2014) 

Aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of in een voor 
bescherming vatbaar of deftnitief beschermd stads- of dorpsgezicht werken te hebben 
uitgevoerd of handelingen te hebben gesteld die strijdig zijn met de algemene voorschriften 
inzake instandhouding en onderhoud, die overeenkomstig artikel11, §5 van het Decreet van 
3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten door de 
Vlaamse Regering worden vastgesteld, namelijk in strijd met artikel 2 van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake 
instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

strafbaar gesteld door artikel13, §1, 2°, van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

thans (sinds 1 januari 2015} strafbaar gesteld als: 

bij inbreuk op artikel 6.4.2. strafbaar gesteld door 11.2.2 aLl r van het Decreet dd. 12 juli 
2013 betreffende het onroerend erfgoed, de algemene voorschriften voor de 
instandhouding en het onderhoud bepaald door de Vlaamse Regering niet te hebben 
nageleefd, namelijk in strijd met artikel 6.1.1. van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
als zakelijkrechthouder en de gebruiker van een beschermd goed de instandhouding en het 
onderhoud niet te hebben verzekerd door: 

1 o 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; 

2° de toestand van het goed regelmatig te controleren; 

3° regulier onderhoud utt te oefenen; 
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4° onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van 
nood. 

Meer bepaald door het niet uitvoeren van dringende instandhoudingswerken aan de 
gebouwen, tot een wind- en waterdicht geheel, volgens de regels van de kunst, zoals 
omschreven in de fase 1 (dringende instandhoudingswerken) van de herstelvordering van 
de gemachtigd ambtenaar onroerend erfgoed: 

- het woonhu1s vakkundig onderschoren en stutten, exterieur en interieur, zodat 
gevel, dak, vloerlagen en muren stabiel worden gehouden en geen enkel 
instortingsgevaar meer aanwezig is 

- dichtleggen van dak, eventueel met voorlopige materialen, zodat het voorlopig wind
en waterdicht is, en het regenwater volledig van daken en gevel wordt afgevoerd, 
desnoods met voorlopige middelen 

- het moet mogelijk zijn de gebouwen veilig te betreden 

- beveiliging tegen inbraak en vandalisme 

- basisreiniging van de gebouwen 

- verwijderen van alle afval aanwezig in de gebouwen. Originele bouwelementen die 
nog op het terrein aanwezig zijn dienen ter plaatse te worden gestockeerd 

verwijderen van overwoekerend groen op het perceel 

EN INZAKE 

De inspecteur onroerend erfgoed 
wonende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55 

vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te 

-eiser in herstel -

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd ref. 
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PROCEDURE 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

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

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

VOORAFGAAND 

Materiële vergissing 

De rechtbank stelt vast dat in de dagvaarding onder tenlastelegging B beklaagde wordt 
vervolgd voor het niet -naleven van de algemene voorschriften voor de instandhouding en 
het onderhoud bepaalde voor de Vlaamse Regering. Dit betreft een inbreuk op artikel 6.4.2 
van dat decreet strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al. 1, 6° van het decreet van 12 juli 
2013, in plaats van artikel 11.2.2 al. 1, r van voormeld decreet. De rechtbank herstelt deze 
materiele vergissing. 

Wering conclusies 

Op de inleidende zitting werd een conclusiekalender bepaald. De zitting werd in 
voortzettmg gezet op de zitting van 3/06/2019. Op deze zitting werd om een uitstel 
verzocht voor nazicht eventuele minnelijke schikking. De zaak werd in voortzetting gezet 
naar de zitting van 4/11/2019. De zaak werd nogmaals in voortzetting gezet naar de zitting 
van 6/01/2019 gelet op het overlijden van de schoonmoeder van meester •· Op de 
zittmg van 6/01/2020 werd de zaak nogmaals in voortzetting gezet op vraag van meester 

en dit voor verdere instaatsteil ing. 

Op de zitting van 3/02/2020 blijkt dat beklaagde nog een conclusie heeft opgesteld en 
overgemaakt aan de tegenpartiJen daags voor de zitting. De burgerlijke partij vraagt de 
wering van deze conclusies nu deze buiten de overeengekomen conclusiekalender werd 
opgemaakt. 

Meester stelt dat in casu toepassing moet worden gemaakt van artikel 152 , §2 Sv. 
volgens hetwelk conclusies kunnen worden neergelegd na het verstrijken van de 
vastgestelde termijnen bij ontdekking van een nieuw en ter zake dienend stuk of feit dat 
nieuwe conclusies rechtvaardigt. Hij verwijst hiervoor naar het feit dat de burgerlijke partij 
pas een vergunning voor het uitbaten van een feestzaal zou hebben bekomen in september 
2019. In zijn nieuwe conclusies zou beklaagde de onwettigheid van deze vergunningen 
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opwerpen. 

De rechtbank moet vaststellen dat artikel 152 Sv. in casu niet meer speelt nu duidelijk blijkt 
dat partijen minnelijk een andere kalenderregeling hebben opgemaakt. De strafrechter kan 
in dat geval dre conclusie enkel uit het debat weren wanneer hij oordeelt dat ze misbruik 
van rechtspleging inhoudt omdat ze een goede rechtsbedeling verhindert, de rechten van 
de tegenpartij op onrechtmatige wijze benadeelt en het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak in het gedrang brengt. De rechtbank meent dat zulks niet het geval is, zodat de 
conclusies niet worden geweerd. De burgerlijke partij heeft evenwel niet op de conclusies 
kunnen antwoorden. De rechtbank zal derhalve in geval van schuldigverklaring, de 
burgerlijke belangen aanhouden. 

1. Op strafgebied 

Uit het strafdossier blijkt dat naar aanleiding van verschillende klachten met betrekking tot 
inbreuken binnen het beschermd dorpsgezicht 11 te , door het 
Agentschap inspectie RWO op 20/01/2012 een plaatsbezoek werd georganiseerd. 

Uit het strafdossier blijkt dat het beschermd dorpsgezicht (beschermd bij MB van 
17/02/1994) drie verschillende eigendommen omvat, met name 

11 of " een hoevecomplex gelegen 
binnen een dubbele omwalling 

bewoond eigendom gelegen tussen de eerste en de tweede 
omwalling, 

leegstaand eigendom gelegen tussen eerste en tweede 
omwalling. 

De drie eigendommen zijn bereikbaar via een gemeenschappelijke bakstenen 
rondboogpoort die eveneens deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht. 

Er wordt vastgesteld dat het perceel niet bewoond is en dat al de 
gebouwen op het perceel zich in verwaarloosde en vervallen toestand bevinden. 

Het blijkt dat de gebouwen op het eigendom nummer 
bescherming in 19941eeg stonden. 

al op het ogenblik van de 

Het proces-verbaal van 20/01/2012 naar aanleiding van het plaatsbezoek stelt dat de 
gebouwen op het nummer niet onderhouden werden en er geen maatregelen werden 
genomen om het eigendom te beschermen tegen steeds voortschrijdend verval. Volgens 
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het proces-verbaal zou het blijvende en schrijdende gebrek aan (zelfs het meest essentiele) 
onderhoud en instandhouding uiteindeliJk resulteren in het verloren gaan van de gebouwen 
en van een groot deel van het beschermde dorpsgezicht. Er werd dan ook besloten dat er 
sprake was van een inbreuk op het decreet van 3/03/1976 tot bescherming van de 
monumenten en stads -en dorpsgezichten. 

Het eigendom gelegen op huisnummer behoort toe aan beklaagde en diens echtgenote. 

Tijdens zijn verhoor van 16/08/2013 verklaarde beklaagde dat hij al 25 jaar eigenaar was van 
het pand gelegen aan de Hij erkende de gebreken maar gaf aan dat hij in 
2007 een bouwaanvraag had ingediend om het pand volledig te renoveren in de 
oorspronkelijke staat maar dat de gemeente de aanvraag had geweigerd, 
hetgeen hij had aangevochten bij de Raad van State, die hem 4 à 5 jaar later eveneens in het 
ongelijk had gesteld. Hij gaf aan niet meer de middelen te hebben om het te renoveren als 
hij al een vergunning zou krijgen. Hij wist ook niet meer wat hij wel of niet mocht doen. 

Op 24/06/2014 werd een herstelvordering uitgebracht door de gemachtigde ambtenaar 
onroerend erfgoed. Fase 1 van de herstelvordering diende te worden uitgevoerd binnen een 
termijn van 3 maanden. Op 16/09/2014 werden nog geen herstellingen gedaan of had 
beklaagde nog geen herstellingen laten doen. Hij verklaarde 1n de veronderstelling te zijn 
geweest dat hij dne jaar de tijd had om de herstellingen te verrichten. 

Op 16/02/2015 verklaarde beklaagde dat hij was gestart met fase 2 van de herstelvordering 
en dat hij voor fase 1 via een architect bezig was om een nieuwe bouwaanvraag te doen op 
de gemeente. 

Er werd vastgesteld dat hij buiten onderstuttingswerken geen verdere 
instandhoudingswerken had gedaan. 

Op 26/05/2015 werd door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur de staking gelast 
van werken aan constructieve elementen aan het gebouw nu er geen stedenbouwkundige 
vergunning werd verleend voor de werken die beklaagde aan het vernchten was. 

Op 30/06/2015 werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed een gunstig advies verleend 
voor de bouwvraag van beklaagde en op 10/07/2015 werd een stedenbouwkundige 
vergunning verleend door het schepencollege. 

Tegen deze vergunning werd beroep aangetekend door de buren die zich thans burgerlijke 
partij hebben gesteld, beroep dat op 26/11/2015 niet werd ingewilligd. 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdelmg Antwerpen p 9 
Doss1ernr 12AOS6125 vleugel D, 3de verd1epmg Vonmsnr I 

"~,-~~~~~-~--~~---------------

Op 19/05/2017 werd een controlebezoek uitgevoerd om de actuele stand van zaken na te 
gaan. In het proces-verbaal van vaststelling werd gesteld dat uit een vergelijking van de 
situatie op het ogenblik van het stakingsbevel en de op dat ogenblik bestaande toestand 
bleek dat de binnenmuren van het voormalige stallingsgedeelte verder werden opgebouwd. 
Verder werd vastgesteld dat de werken reeds geruime tijd leken stil te liggen. Tijdens het 
plaatsbezoek zou de zoon van beklaagde hebben meegedeeld dat de werken spoedig 
opnieuw zullen worden aangevat. 

Op 10/10/2017 werd opnieuw ter plaatse gegaan en werd vastgesteld dat beklaagde aan 
het werken was maar dat de werkzaamheden in vergelijking met de vaststellingen 
uitgevoerd op 19/05/2017 nauwelijks gevorderd waren. De metselwerken aan de uitbouw 
werden verdergezet maar er werden geen maatregelen genomen om de overige gebouwen 
op het perceel te behoeden voor verder verval. 

Op 7/08/2018 werd dan opnieuw ter plaatse gegaan en werd vastgesteld dat de woning nog 
steeds in zwaar verwaarloosde toestand verkeerde, dat de werken met betrekking tot de 
stallingen heel traag verliepen, er nog geen aanvang werd genomen met de werken aan de 
voormalige schuur en dat het vrijstaand bijgebouw en bakhuis in verwaarloosde toestand 
verkeerden. 

Op 28/10/2019 werd vanop de openbare weg door de inspecteur onroerend erfgoed 
vastgesteld dat de woning nog in verwaarloosde staat verkeerde en dat er nog geen 
herstellingswerken uitgevoerd werden aan de gevels en bedaking. 

De rechtbank is van oordeel dat de materialiteit van de ten laste gelegde feiten vaststaat. 
De rechtbank verwijst hiervoor naar de ettelijke vaststellingen en waarvan het tegendeel 
door beklaagde niet bewezen wordt alsook naar de foto's in het strafdossier. Dat beklaagde 
pas in 2015 een vergunning heeft kunnen bekomen, doet geen afbreuk aan de vaststelling 
dat hij zelfs geen onderhouds en instandhoudingswerken heeft verricht die niet 
vergunningsplichtig zijn. De rechtbank benadrukt nogmaals dat het tegendeel niet wordt 
bewezen door beklaagde en de processen-verbaal van vaststellingen door de inspecteur 
onroerend erfgoed dan ook afdoende bewijs vormen om beklaagde schuldig te verklaren 
aan de feiten van tenlastelegging A en B. Er is in hoofde van beklaagde geen sprake van 
onoverwinnelijke dwaling of overmacht, wat overigens ook niet ernstig wordt beweerd. 

Dat er een vergunning zou zijn afgeleverd verandert evenmin iets aan de strafbaarheid. Het 
enkele feit dat een vergunning werd afgeleverd betekent niet dat de onwettige toestand 
niet meer bestaat. Het misdrijf blijft bestaan tot aan het opgelegde herstel of tot de 
algehele uitvoering van de vergunning. 
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Dat de toestand reeds in 2002 dramatisch was, blijkt niet en heeft bovendien geen invloed 
op de vaststellmg dat beklaagde wetens en willens niet eens de nodige onderhoud -en 
instandhoudingswerken heeft verricht. Uit het beschermingsbesluit wordt een duidelijke 
beschrijving van de goederen binnen het beschermde dorpsgezicht opgenomen en daaruit 
blijkt niet dat alle gebouwen op het perceel waren verkrot. Dat de 
gemeente zich heeft verzet tegen het beschermingsbesluit is irrelevant nu het 
beschermingsbesluit er desondanks is gekomen en de geldigheid ervan niet wordt betwist. 

Met betrekking tot de herstelvordering 

De inspecteur onroerend erfgoed heeft een herstelvordenng gesteld waarbij voorzien wordt 
in twee fases, een eerste fase betreft de dringende instandhoudingswerken en de tweede 
fase betreft het defimt1ef herstel. 

Overeenkomstig artikel 11.4.1 van het decreet van 12/07/2013 betreffende het onroerend 
erfgoed beveelt de rechtbank naast de straf het integrale herstel van de door het misdrijf 
veroorzaakte schade op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed. 

Het integrale herstel strekt primair tot het feitelijke herstel in een originele, goede staat. 

De rechtbank herhaalt dat het bestaan van een vergunning de herstelvordering niet zonder 
voorwerp maakt. Zolang de werken niet zijn afgeleverd conform de verleende vergunning, 
moet het gevorderde herstel worden bevolen. 

De rechtbank toetst een herstelvordering steeds op haar externe wettigheid (o.a. 
bevoegdheid, schending van vormvoorschriften) alsook op haar interne wettigheid (o.a. 
machtsoverschrijding, schendmg algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur) (Cass. AR C.14.0189.N, 10 maart 2017, TBO 2017, afi.S-6, 511) 

De rechtbank volgt beklaagde niet waar hiJ stelt dat de herstelvordering onredelijk is en hij 
daaropvolgend een vergelijking maakt met afwijkingen voorzien in de bekomen vergunning. 
Nu de vergunning vervallen is, kan de vergelijking niet meer worden gemaakt. Voorts stelt 
de rechtbank vast dat de vergunning eerder in beperkte mate afwijkt van de 
herstelvordering zodat er geen sprake is van een kennelijk onredelijke herstelvordering. 

De rechtbank meent dat een hersteltermijn voor de eerste fase op drie maanden dient te 
worden bepaald zoals gevraagd in de herstelvordering. 

Wat fase 2 betreft, meent de rechtbank dat een hersteltermijn van 2 jaar redelijk 1s gelet op 
de omvang en het karakter van de uit te voeren werken. Deze termijn betreft niet de 
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termijn zoals bedoeld in artikel 1385bis, 4de lid Ger.W. Het doel van de dwangsom, het 
sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden indien de dwangsom in 
verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële draagkracht van de veroordeelde 
en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen rol. De rechtbank bepaalt 
de dwangsom op 150 euro per dag. Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na 
de hoger vermelde hersteltermijn inzoverre het huidig vonnis vooraf werd betekend. 

Met betrekking tot de straftoemeting 

De feiten zijn in hoofde van beklaagde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet zodat slechts 
1 straf dient te worden opgelegd, met name de zwaarste. 

De feiten zijn ontoelaatbaar en getuigen van een gebrek aan respect voor het onroerend 
erfgoed en de regelgeving ter zake. 

Beklaagde heeft een blanco strafregister. 

Beklaagde verzoekt in ondergeschikte orde een straf op te leggen met uitstel. 

De rechtbank meent dat een geldboete zich opdringt en dat gelet op het blanco 
strafregister van beklaagde deze geldboete wordt opgelegd met uitstel voor een termijn van 
3 jaar. 

2. Op burgerrechtelijk gebied 

De burgerlijke partijen en zijn echtgenote en de 
zijn eigenaar van een histonsche burchthoeve gelegen op de 

en maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht. 

De burgerlijke vordering is niet in staat zodat de burgerlijke belangen dienen te worden 
aangehouden. 
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TOEGEPASTE WETTEN 

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

artikelen 162, 182, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 
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artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweed el ijnsb ijst a n d, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
art1kel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlasteleggingen 
A en B, alsmede de art1kelen 38, 40, 65, 66, 99bis van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 
, inspecteur onroerend erfgoed, 

Herstelt de materiele vergissing in de dagvaarding zoals voormeld. 

Verleent akte aan de inspecteur onroerend erfgoed van haar vrijwillige tussenkomst. 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van uitvoering voor een termijn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboete. 
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Herstelvordering 

Beveelt lastens 

dat de plaatsen gelegen te 
gekadastreerd als 

Vonmsnr I 

aan het'' 11 

eigendom van 

in hun originele goede staat zullen hersteld worden, namelijk door het uitvoeren van 
volgende aanpassingswerken : 

Fase 1: dringende instandhoudinqswerken 

Uitvoeren van dringende instandhoudingswerken aan de gebouwen, 
tot een wind- en waterdicht geheel, volgens de regels der kunst. 
•Het woonhuis vakkundig onderschoren en stutten, exterieur en interieur, zodat gevel, dak, 
vloerlagen en muren stabiel worden gehouden en geen enkel instortingsgevaar meer 
aanwezig is. 
•Dicht/eggen van dak, eventueel met voorlopige materialen, zodat het voorlopig wind- en 
waterdicht is, en het regenwater volledig van daken en gevel wordt afgevoerd, desnoods met 
voorlopige middelen. 
•Het moet mogelijk zijn de gebouwen veilig te betreden 
•Bevei!Jging tegen inbraak en vandalisme. ALLE openingen (bvb. kapotte deuren, gebroken 
beglazing) worden met vaste platen (geen plastic materiaal, wel bvb. 058-platen) 
dichtgemaakt. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat geen historisch materiaal beschadigd raakt 
bij het aanbrengen van de beveiliging. Het moet wel mogelijk blijven het gebouw te betreden 
voor nazicht, voor de ontwerper, bouwheer, nazicht door onroerend erfgoed of inspectie 
RWO. 

•Basisreiniging van de gebouwen: verwijderen van duivenmest, kadavers, puin, ... 
•Verwijderen van alle afval aanwezig in de gebouwen. Originele bouwelementen die nog op 
het terrein aanwezig zijn dienen ter plaatse te worden gestockeerd. 
• Verwijderen van overwoekerend groen op het perceel. 

Fase 2: definitief herstel 

Het herstel in de vorige 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 bet beschermingsbesluit (Cass. 23 november 1999, www.cass.be, rolnr. P970945N). 
Algemeen: alle nieuwe materialen dienen qua (materiaaltechnische) eigenschappen, 
structuur, afmetingen (secties, . . ), kleur en (oppervlakte-) afwerking identiek te zijn aan het 
bestaande en aanwezige materiaal. 

http://www.cass.be
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A. WOONHUIS 
Dakwerken 
• Vervangen van de aangetaste delen van de houtconstructie van het dak door nieuwe 
houten onderdelen van dezelfde houtsoort als aanwezig" met dezelfde 
verbindingstechnieken. Behandelen van de houten constructies tegen rot. Bij het herstellen 
van het dak worden alle gevelankers hersteld en ontroest" herschilderden vakkundig 
herbevestigd. Sterk verroeste gevelankers worden vervangen door nieuwe exemplaren. 
• Vervangen van de rieten dakbedekking. Deze dakbedekking dient aan te sluiten op het 
nieuwe rieten dak van de stal. 
•Afbreken en opnieuw metselen van de schoorsteen. Herbruik van 
de stenen waar mogelijk. 

Gevelwerken 
•Afbreken van het uitbuilend metselwerk van de gevel aan de straatzijde en de inkomzijde en 
heroprichten van de muren met identieke materialen en technieken. 
•Herstel van alle beschadigd metselwerk van buitenmuren en dragende binnenmuren: 
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 ter versterking van het metselwerk. Herstel van alle barsten in het metselwerk. 
Beschadigde bakstenen worden voorzichtig uitgehaald zonder het naastliggend metselwerk 
te beschadigen en vervangen door identieke exemplaren. Herstel van alle uitgebrokkeld 
voegwerk van de gevels" waarbij de aanwezige voegtechniek wordt toegepast. Bij alle 
herstelmetselwerken en voegwerken wordt gebruik gemaakt van een identieke mortel" zijnde 
een kalkmortel met dezelfde samenstelling en kleur als de aanwezige. Het uithalen van de 
lintvoegen mag enkel handmatig of met behulp van pneumatische beitels worden 
uitgehaald. Stootvoegen worden handmatig met hamer en beitel losgemaakt. Bij het 
uithalen van de voegen mag geen enkele schade ontstaan aan de randen van de bakstenen. 
•Opnieuw kalken van alle gevels en teren van de punt na reinigen. Losse delen kalk moeten 
verwijderd worden 
•Hydrofugemiddelen of waterwerende middelen worden niet toegepast" behalve indien door 
een onafhankelijk laboratoriumonderzoek aangetoond wordt dat het voorgestelde middel 
geen vervolgschade kan veroorzaken aan de gevel en noodzakelijk is voor het behoud van de 
gevel. 
• Verhardingsmiddelen voor verpoederende baksteen en voor natuurstenen onderdelen 
mogen enkellokaal worden toegepast. 

Schrijnwerken 
•Herstel en restauratie van alle buitenschrijnwerk: de deur" ramen" luiken e.d. worden 
yakkundig aangepakt en hersteld: verwijderen van afbladderende vert vervangen verweerde 
delen tot een gezonde ondergrond en historisch correct geheel. Enkel indien het schrijnwerk 
niet meer hersteld kan worden" wordt een exacte kopie gemaakt van het oorspronkelijke" 
met dezelfde glassoort" verbindingen" secties" profileringen" ... Het schrijnwerk wordt na 
herstefftng/vernieuwing vakkundig voorzien van de nodige afwerkingslagen zodat het hout 
beschermd is voor de toekomst. 
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De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de afwerkingslagen op 
de originele stukken, zodat zeker de jwste kleurstelling wordt toegepast. Origineel hang- en 
sluitwerk wordt maximaal behouden of vervangen naar identiek model. 
• Dievenijzers dienen te warden ontroest en hersteld. 

Dragende structuren 
•Herstel van alle dragende en structurele onderdelen in het pand: herstel van de 
draagstructuur van de houten vloeren, waarbij houten balken in de roostering die hun 
dragende functie niet meer kunnen vervullen vervangen worden door balken in dezelfde 
houtsoort 

8. STAL 
Reconstructie van de stal conform het bijgevoegde plan 
reconstructie (Bijlage 3} 
•Afbraak van de overblijfselen van muren met maximale recuperatie van de bakstenen. 
•Controle van de funderingen door vrijleggen van het bovenvlak. Plaatselijk dient de aanzet 
van de funderingen te worden vrij gelegd. Waar nodig dienen de funderingen te worden 
vervolledigd en versterkt. 
•Metselen van de buitenmuren langse gevels met een dikte van 1 steen of ongeveer 16cm 
dik, kopgevel dikte 1+1/2 steen, of ongeveer 24 cm dik. 
• Volledig nieuwe dakconstructie in hout die de oorspronkelijke imiteert (zie bijgevoegd plan) 
•Nieuwe dakbedekking in net. De nok van de stal dient aan te sluiten op de nok van het 
woonhuis. 
•Nieuw schrijnwerk omvattende drie deuren in de langse gevel, kant toegang, poort in de 
gevel kant straat en raam met luik in de uitbreiding van de stal. De bestaande poort kan 
wellicht gerecupereerd worden. Er werden sporen van een tweede oudere poort gevonden. 
Deze kan als model dienen voor een nieuwe poort, die dan ook beter zal sluiten. 

C. SCHUUR 
Uitvoeren van werken conform plan gevoegd in bijlage 3 
Dakwerken 
•Afname van de dakpannen, vervangen van de aangetaste delen van de houtconstructie van 
het dak door nieuwe houten onderdelen van dezelfde houtsoort als aanwezig, met dezelfde 
verbindingstechnieken. Terugplaatsen van de dakpannen tot een waterdicht geheel met 
hergebruik van de gezonde pannen, aangevuld met gezonde recuperatiepannen identiek aan 
de aanwezige dakpannen. 
• Vastleggen van loszittende houten planken. 

Gevelwerken 
• Vastleggen van houten planken 
•Afbraak van los metselwerk kant en opnieuw metselen. Nog bruikbare 
stenen dienen zoveel mogelijk te worden gerecupereerd. 
•Aanvullen van driehoekig geveldeel boven schuin dak met nieuwe houten planken 
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D. OPSLAG 
Dakwerken 

Vonn1snr I 

Nazicht en waar nodig herstel van de dakbedekking. Ontbrekende dakpannen dienen te 
worden aangevuld met identieke dakpannen als de aanwezige. 

E. BAKHUIS 
Dakwerken 
Aanvullen van ontbrekende dakpannen, te plaatsen in haken. 
Voorzien van een mortelzoom aan de kopgevels. 

Gevelwerken 
•Ter hoogte van de scheur aan de inkomdeur dient de fundering plaatselijk te worden 
verstevigd. 
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•Herstel van alle beschadigd metselwerk: 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 ter versterking van het metselwerk. Herstel 
van alle barsten in het metselwerk. Beschadigde bakstenen worden voorzichtig uitgehaald 
zonder het naastliggend metselwerk te beschadigen en vervangen door identieke 
exemplaren. Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij alle herstelmetselwerken en voegwerken wordt gebruik 
gemaakt van een identieke mortel, zijnde een kalkmortel met dezelfde samenstelling en 
kleur als de aanwezige. Het uithalen van de lintvoegen mag enkel handmatig of met behulp 
van pneumatische beitels worden uitgehaald. Stootvoegen worden handmatig met hamer en 
beitel losgemaakt. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele schade ontstaan aan de 
randen van de bakstenen. 
•Afbreken en opnieuw metselen van de schoorsteen 
•Consolideren van de scheur in de natuursteen aan de inkomdeur. 
•Hydrofugemiddelen of waterwerende middelen worden niet toegepast, behalve indien door 
een onafhankelijk laboratoriumonderzoek aangetoond wordt dat het voorgestelde middel 
geen vervolgschade kan veroorzaken aan de gevel en noodzakelijk is voor het behoud van de 
gevel. 
• Verhardingsmiddelen voor verpoederende baksteen en voor natuurstenen onderdelen 
mogen enkel lokaal worden toegepast. 

F. POORTGEBOUW 
Gevelwerken 
•Herstel van alle beschadigd metselwerk: 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 ter versterking van het metselwerk. Herstel 
van alle barsten in het metselwerk. Beschadigde bakstenen worden voorzichtig uitgehaald 
zonder het naastliggend metselwerk te beschadigen en vervangen door identieke 
exemplaren. Herstel van alle uitgebrokkeld voegwerk van de gevels, waarbij de aanwezige 
voegtechniek wordt toegepast. Bij alle hers telmetselwerken en voegwerken wordt gebruik 
gemaakt van een identieke mortel, zijnde een kalkmortel met dezelfde samenstelling en 
kleur als de aanwezige. Het uithalen van de lmtvoegen mag enkel handmatig of met behulp 
van pneumatische beitels worden uitgehaald. Stootvoegen worden handmatig met hamer en 
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beitel losgemaakt. Bij het uithalen van de voegen mag geen enkele schade ontstaan aan de 
randen van de bakstenen. 
•Hydrofugemiddelen of waterwerende middelen worden niet toegepast, behalve indien door 
een onafhankelijk laboratoriumonderzoek aangetoond wordt dat het voorgestelde middel 
geen vervolgschade kan veroorzaken aan de gevel en noodzakelijk is voor het behoud van de 
gevel. 
• Verhardingsmiddelen voor verpoederende baksteen en voor natuurstenen onderdelen 
mogen enkellokaal worden toegepast. 

De hersteltermijn bepaalt als volgt : 
beëindiging fase 1: binnen de 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het 
vonnis 
beëindiging fase 2: binnen 24 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het 
vonnis 

en dit onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in het niet 
nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de Inspecteur Onroerend Erfgoed in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van 
ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de Inspecteur Onroerend Erfgoed de van de herstelling van de plaats afkomende 
materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een 
door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 
opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Wijst het meergevorderde af. 

Veroordeelt tot betaling van: 

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

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

tot de kosten van de strafvordering begroot op 255,69 euro. 
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Op burgerlijk gebied 
rechtdoende over de vordering van de burgerlijke partijen 

en 

Stelt vast dat de zaak op burgerlijke vlak niet in staat is. 

Houdt de burgerlijke belangen aan. 

Vonmsnr I 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 2 maart 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

, rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met biJStand van gnffier 
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