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In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE: 

DE I NSPECTEUR ONROEREND ERFGOED VAN HET VLAAMS GEWEST, 
met diende gevestigd te 1210 BRUSSEL, Koning Albert I l-laan, nr. 19 
bus 22. 

Eiser in herste1 -

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. C. LEMACHE, advocaat te 
St. Truiden. 

BEKLAAGDEN : 

1. , geboren te op 
en wonende te 

Nederlander. 

2. 

3. 

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Hadewych JANSSEN loco 
Mr. B. PARTOENS, advocaten te Tongeren. 

, maatschappelijke zetel te 
ondernemingsnummer 

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Theo ICKMANS, advocaat 
te Bree. 

maatschappelijke zete.I te 
ondernemingsnummer 

Ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Guy HEYVAERT, 
advocaat te Bree. 

1. TENLASTELEGGINGEN : 

Te tussen 13 augustus 2014 en 16 november 2016. 
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De eerste, de tweede en de derde: 

Als dader of mededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, 
hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt. 

Als eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker de overeenkomstig artikel 
11, §1 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten bepaalde voorschriften zoals bepaald door artikel 2§1 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 17 november 1993 
niet te hebben nageleefd en verzuimd te hebben om aan een beschermd monument de 
nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren en het niet in goede staat te 
hebben behouden, 
meer bepaald het verwaarlozen en laten gedeeltelijk laten instorten van het kasteel 

gelegen te 
ten kadaster gekend onder 
eigendom van 
dat voorkomt op het beschermingsbesluit of op het ontwerp van lijst van de Vlaamse 
Regering van 28 september 1994 
Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 13, §1-3°, van het Decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

Sedert 01.01.2015 

Bij inbreuk op 6.4.1 van het Decreet dd. 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed en 
op 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 zakelijk rechthouder en/of 
gebruiker van een beschermd goed, het hierna vermeld goed niet in goede staat te hebben 
behouden door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en/of 
onderhoudswerken, strafbaar gesteld door artikel 11.2.2, 1°al, 6° van voornoemd decreet 
meer bepaald het verwaarlozen en laten gedeeltelijk laten instorten van het kasteel 

gelegen te 
ten kadaster gekend onder 
eigendom van 
dat voorkomt op het beschermingsbesluit of op het ontwerp van lijst van de Vlaamse 
Regering van 28 
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De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor var 

Ref.: 

Bedrag : 220 euro. 

De Hypotkeekbewaarder, 

{Get.) 

2.PROCEDURE : 

Gezien het bevel van dagvaarding, rechtsgeldig aan beklaagden betekend .. 

op 

De zaak werd behandeld tijdens de openbare zitting van 19.06.2018 waarop werden 
gehoord: 

- Mr. C. LEMACHE, voornoemd, in zijn middelen en eis namens de 'eiser in herstel' DE 
INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED VAN HET VLAAMS GEWEST. Mr. Lemache verwijst 
naar zijn bij hèt dossier gevoegde besluiten en stukken. 

- Het openbaar ministerie in haar uiteenzetting van de zaak en in haar vordering, bij 
monde van dhr. B. HELSEN. 

- Mr. H. JANSSEN in haar verdedigingsmiddelen namens de eerste beklaagde 
Mr. H. Janssen verwijst naar haar bij het dossier gevoegde besluiten en stukken. 

- Mr. Theo ICKMANS in zijn verdedigingsmiddelen namens de tweede beklaagde 
. Mr. lckmans verwijst naar zijn bij het dossier gevoegde besluiten en 

stukken. 

- Mr. G. HEYVAERT in zijn verdedigingsmiddelen namens de derde beklaagde 
Mr. Heyvaert verwijst naar zijn bij het dossier gevoegde besluiten en 

stukken. 

Men sprak de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van het geding. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

******* 
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3. BEOORDELING: 

OP STRAFGEBIED: 

VOORAFGAANDELIJK: ACTUALISERING TENLASTELEGGING: 

Beklaagden worden ervan verdacht om tussen 13.08.2014 en 16.11.2016 als dader of 
mededader verzuimd te hebben om aan een beschermd monument de nodige 
instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren en het niet in goede staat te hebben 
behouden, hetgeen strafrechtelijk beteugeld wordt door artikel 13, §1, 3° van het Decreet 
van de Vlaamse Raad van 03.03.1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten (verder "Monumentendecreet"). 

Ingevolge het decreet van 12.07.2013 betreffende het onroerend' erfgoed (verder 
"Onroerend Erfgoeddecreet") werd voornoemd Monumentendecreet evenwel opgeheven 
met ingang vanaf 01.01.2015. 

Vanaf deze datum is het ten laste gelegd feit evenwel strafbaar gebleven ingevolge artikel 
11.2.2, eerste lid, 6° van het Onroerend Erfgoeddecreet. 

De tenlastelegging werd dan ook terecht en correct geactualiseerd in het bevel tot 
dagvaarding. 

Het ten laste gelegd feit is derhalve strafbaar zowel onder de ten tijde van de feiten van 
toepassing zijnde oude wetgeving, als onder de op het ogenblik van de berechting van 
toepassing zijnde nieuwe wetgeving. 

Voor wat betreft een eventuele straftoemeting voorziet de rechtbank nu reeds dat de 
nieuwe wetgeving zwaardere straffen voorziet dan ten tijde van het feit zelf, zodat 
desgevallend in toepassing van art. 2, tweede lid Sw. de minst zware straf zal worden 
toegepast. 

SCHULDVRAAG: 

Bij ministerieel besluit van 28.09.1994 van de Vlaamse minister van verkeer, buitenlandse 
handel en staatshervorming werd het Kasteel te (hierna "het 
kasteel") in bescherming genomen als monument. 

Gedurende de volledige incriminatieperiode was derde beklaagde 
eigenaar en tweede beklaagde erfpachter van dit kasteel, welke 
situatie tot op heden ongewijzigd is. 
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Op 11.02.2013 werd het agentschap Onroerend Erfgoed in kennis gesteld dat het parement 
van de noordwestelijke toren van het kasteel voor het onderste gedeelte was ingestort. 

In het aanvankelijk proces-verbaal dd. 13.08.2014 van inspecteur van het 
agentschap Inspectie RWO-Limburg werd de schade beschreven en werd vastgesteld dat er 
tot dan toe geen maatregelen waren genomen om verder verval tegen te gaan, de stabiliteit 
van de toren te verzekeren, verdere instortingen te vermijden en uiteindelijk het parement 
te herstellen. De beschadigde toestand van ·het kasteel blijkt tevens uit diverse fotodossiers 
die aan het strafdossier gevoegd zijn. 

Uit de voorliggende gegevens van het strafdossier blijkt onomstotelijk dat de toestand van 
het kasteel op 16.11.2016 nog ongewijzigd was. 

De rechtbank acht het dan ook bewezen dat gedurende de volledige incriminatieperiode 
verzuimd werd om aan het kasteel dat een beschermd monument is, 
de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren en het in goede staat te 
behouden. In de. mate dat de feiten plaatsvonden vanaf 01.01.2015, staat op grond van 
diezelfde gegevens vast dat het kasteel niet in goede staat werd behouden door de nodige 
instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en/of onderhoudswerken. 

Tot en met 31.12.2014 berustte de verplichting om een beschermd monument in goede 
staat te behouden krachtens artikel 11, §1 van het Monumentendecreet bij de eigenaars en 
de vruchtgebruikers ervan. Artikel 13, §1, 3° van het Monumentendecreet stelt evenwel het 
verzuim om aan deze verplichting te voldoen strafbaar in hoofde van zowel de eigenaar en 
de vruchtgebruiker als ook van de erfpachthouder en de opstalhouder. 

Sedert 01.01.2015 berust de verplichting om een beschermd monument in goede staat te 
behouden krachtens artikel 6.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet bij de 
zakelijkrechthouders en gebruikers ervan. 

Derde beklaagde 
deze voorschriften 
erfpachthouder. 

heeft als eigenaar wetens en willens verzuimd om 
na te leven, net zoals tweede beklaagde als 

Welke overeenkomsten beide partijen ook hebben gesloten om 
wettelijke verplichting onderling te organiseren, beiden 
verantwoordelijk ingeval van een vastgesteld verzuim. 

de uitvoering van deze 
blijven strafrechtelijk 

Zo is ook de oorzaak van de beschadiging van de toren niet relevant en heft zij de 
verplichting van beide rechtspersonen om het beschermd monument in stand te houden, 
niet op. 
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Het misdrijf heeft onmiskenbaar een intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel 
of de waarneming van de belangen van beide rechtspersonen. Tevens werd het misdrijf 
gepleegd voor hun beider rekening, daar zij op deze wijze belangrijke uitgaven hebben 
vermeden en dus hun financiële positie hebben versterkt. Verder blijkt uit niets dat de 
statutaire organen van de beide rechtspersonen zich op enigerlei wijze zouden hebben 
verzet tegen het vastgesteld verzuim en hebben zij niet de nodige toezichts- en 
controlemechanismen laten werken om het misdrijf te voorkomen. 

Bijgevolg is het misdrijf zowel materieel als moreel toerekenbaar aan de beide 
rechtspersonen, lastens wie alle constitutieve bestanddelen van het beoogd misdrijf 
bewezen zijn. 

Eerste beklaagde had zelf niet de hoedanigheid van eigenaar, 
vruchtgebruiker, erfpachthouder of opstalhouder {Monumentendecreet}, noch van 
zakelijkrechthouder of gebruiker (Onroerend Erfgoeddecreet) en kan dus niet als 
rechtstreekse uitvoerder van het misdrijf beschouwd worden. 

De voorliggende elementen van het strafdossier laten niet toe om met zekerheid te 
besluiten dat bij de uitvoering van het misdrijf zou betrokken geweest zijn in een van 
de andere deelnemingsvormen zoals voorzien in art. 66 of 67 Sw. Eerste beklaagde kan 
niet met zekerheid worden aangeduid als de natuurlijke persoon die binnen de beide 
rechtspersonen (of binnen één van beide) effectief persoonlijk verantwoordelijk is geweest 
voor het strafbaar verzuim. 

Hij oefende zelf geen bestuursmandaat uit binnen de 
persoonlijk geen beslissingsbevoegdheid. Hij was wel gedurende 
incriminatieperiode vaste vertegenwoordiger van de 

en had aldus 
de volledige 

welke 
vennootschap op haar beurt gedelegeerd bestuurder was van derde beklaagde 

. Er ligt evenwel onvoldoende bewijs voor dat eerste beklaagde in deze functie 
door enig nalaten bewust verantwoordelijk was voor het strafbaar verzuim van de 
vennootschap en zodoende het misdrijf in de hand werkte. 

Eerste beklaagde was gedurende een groot gedeelte van de incriminatieperiode 
voorzitter van de raad van bestuur van tweede beklaagde Ook hièr 
ligt evenwel onvoldoende bewijs voor dat het stilzitten van bewust en opzettelijk en 
zodoende misdrijfbevorderend was. Uit de voorliggende gegevens van het strafdossier blijkt 
immers duidelijk dat de onder het voorzitterschap van eerste beklaagde niet over 
de nodige financiële middelen beschikte om dringende instandhoudingswerken te 
bekostigen, laat staan het beschadigd monument definitiefte herstellen. 

Eerste beklaagde jient dan ook te worden vrijgesproken. 
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STRAFTOEMETING: 

De bewezen verklaarde feiten zijn maatschappelijk onaanvaardbaar. Zij geven blijk van een 
gebrek aan respect voor het onroerend erfgoed. 

Rekening houdend met de aard en de ernst van het feit, het maatschappelijk nadeel ervan, 
de omstandigheden waarin dit plaatsvon·d en het blanco strafregister van beide beklaagden, 
is de rechtbank van oordeel dat een bestraffing zoals hierna bepaald aangewezen is om aan 
beklaagden het ontoelaatbare van hun handelen te doen inzien. 

Anderzijds wordt bij de straftoemeting tev�ns rekening gehouden met het feit dat 
beklaagden inmiddels een aanvang hebben genomen om de onrechtmatige toestand te 
regulariseren. 

Nu beklaagden daartoe aan de wettelijke voorwaarden voldoen, gelast de rechtbank dat de 
tenuitvoerleggin_g_:,van de verder bepaalde straf wordt uitgesteld in de mate zoals hierna 
omschreven, hetgeen voor beklaagden een bijkomende aansporing zal zijn om zich in de 
toekomst van dergelijke feiten te onthouden, daar zij moeten weten dat bij een volgende 
veroordeling het thans verleende uitstel kan verloren gaan. 

BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING: 

De inspecteur Onroerend Erfgoed stelde op 28.09.2015 een herstelvordering in, ertoe 
strekkende om aan de overtreders het bevel te geven tot het uitvoeren van voorlopige 
instandhoudingswerken binnen een termijn van één maand en vervolgens van reële 
herstelmaatregelen in originele, goede staat binnen een termijn van zes maanden, dit alles 
onder verbeurte van een dwangsom van € 200,00 per dag vertraging volgend op het 
verstrijken van deze hersteltermijnen. 

Tevens vordert de eiser in herstel : 

om te zeggen voor recht dat er geen aanleiding bestaat tot het opleggen van een 
dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis, 4de lid Ger.W.; 
machtiging om, bij gebreke aan uitvoering door de overtreders zelf, ambtshalve in de 
uitvoering van het opgelegde herstel te mogen voorzien. 

De herstelvordering kan slechts worden ingewilligd in zoverre zij geënt is op de thans 
bewezen verklaarde feiten, hetgeen in casu inhoudt dat zij slechts gegrond kan zijn ten 
aanzien van beklaagden en 

Beide beklaagden verklaarden ter zitting dat inmiddels de voorlopige 
instandhoudingswerken volledig zouden zijn uitgevoerd, waarvan evenwel niet het sluitend 

bewijs wordt voorgelegd en hetgeen wordt betwist door de eiser in herstel. Zelfs al zouden 
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intussen bepaalde werken zijn uitgevoerd, behoudt de herstelvordering overigens haar 
voorwerp, zolang niet is aangetoond dat zij integraal is uitgevoerd. 

De herstelvordering strekt ertoe om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen 
verklaard misdrijf te doen verdwijnen en is noodzakelijk om de gevolgen van dit misdrijf 
ongedaan te maken. 

Zij behoort tot de strafvordering in ruime zin, maar is niettemin als bijzondere vorm van 
teruggave een maatregel van burgerlijke aard. Krachtens de artt. 44 Sw. en 161 en 189 Sv. 
dient de teruggave verplicht te worden uitgesproken. Een veroordeelde mag niet in het 
voordeel van het bewezen verklaard misdrijf blijven. 

De rechtbank is_ dan ook verplicht om de herstelmaatregel te bevelen zoals gevorderd door 
de herstelvorderende overheid. Zij dient wel de interne en externe wettigheid van de 
maatregel te toetsen en in het bijzonder na te gaan of de voordelen die de herstelmaatregel 
voor het onroerend erfgoed oplevert wel in verhouding staan tot de last die ze voor de 
overtreder veroorzaken. 

De rechtbank is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de 
aangevoerde motieven van oordeel dat herstelvordering in casu wettig is, gerechtvaardigd is 
op grond van de vaststaande inbreuk en kennelijk niet onredelijk of buitenproportioneel is, 
daar zij noodzakelijk is om de onrechtmatige toestand ingevolge het bewezen verklaard 
misdrijf te doen verdwijnen en om de gevolgen ervan ongedaan te maken. 

De termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen dient, gelet op de aard en de 
omvang ervan, voor de voorlopige instandhoudingswerken te worden bepaald op één 
maand en voor het integraal reëel herstel op zes maanden, telkens te rekenen vanaf het in 
kracht van gewijsde treden van huidig vonnis. Tevens is het gepast om een dwangsom op te 
leggen, nu de veroordeelden tot op heden niet het bewijs leveren dat zij vrijwillig zijn 
overgegaan tot uitvoering van de herstelvordering, die toch al dateert van 28.09.2015. Het 
bedrag van de dwangsom dient bepaald te worden op € 200,00 per dag vertraging in de 
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste 
dag na het verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijnen, in zoverre huidig vonnis 
vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt 
toegestaan. 

Verder dient bij toepassing van art. 11.4.4. §1 van het Onroerend Erfgoeddecreet de 
inspecteur Onroerend Erfgoed te worden gemachtigd om ambtshalve in de uitvoering van 
de opgelegde. herstelmaatregelen te voorzien bij gebreke aan uitvoering door de 
veroordeelden en dit op hun kosten. 
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OP BURGERLIJK GEBIED: 

In toepassing van art. 4 V.T.Sv. houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen 
ambtshalve aan. 

4. TOEGEPASTE WETTEN : 

Wetboek van rechtspleging in strafzaken: 194, 185, 191. 
Strafwetboek: 40. 
Art. 13, §1-3°, van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten. 
Art 6.4.1 van het Decreet dd. 12 juli 2013 ·betreffende het onroerend erfgoed en op artikel 
6.1.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering 
van het Ohroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, strafbaar gesteld door artikel 11.2.2, 
1°al, 6° van voornoemd decreet. 
Art. 8 van de Wet van 29.6.1964 gew. bij art. 4 van de Wet van 10.2.1994. 
Wet van 13.4.2005. 
Wet van 15.6.1935: art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41. 
De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding inleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK: 

De Rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED: 

EERSTE BEKLAAGDE 

Verklaart de beklaagde 
hem hiervoor vrij. 

niet schuldig aan het hem ten laste gelegd feit en spreekt 

Legt de kosten van dagvaarding van deze beklaagde ten laste van de Belgische Staat. 
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TWEEDE BEKLAAGDE 

Verklaart .de tweede beklaagde schuldig aan het haar ten laste gelegd feit zoals hoger 
omschreven. 

Veroordeelt de tweede beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit tot een geldboete van 
1.200,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 7200,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van drie vierde van deze geldboete. 

Verplicht tweede beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K.B. van 19 december 2003, het K. B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij 
artikel 28 van de Wet van 01.08.1985. 

Legt aan tweede beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K. B. van 
28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 
vergoeding op van 51,20 euro. 

DERDE BEKLAAGDE 

Verklaart de derde beklaagde schuldig aan het haar ten laste gelegd feit zoals hoger 
omschreven. 

Veroordeelt de derde beklaagde voor dit bewezen verklaarde feit tot een geldboete van 
1.200,00 euro, verhoogd met 50 opdeciemen en alzo gebracht op 7200,00 euro. 

Gelast gedurende een proeftijd van drie jaar vanaf heden het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van drie vierde van deze geldboete. 

Verplicht derde beklaagde bij toepassing van artikel 29 van de Wet van 01.08.1985, 

gewijzigd bij de Wet van 22 april 2003, het K. B. van 19 december 2003, het K.B. van 31 

oktober 2005 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011, tot betaling van 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro, bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Bijzonder Fonds tot hulp aan de 
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slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, ingesteld bij 
artikel 28 van de Wet van 01.08.1985. 

Legt aan derde beklaagde overeenkomstig artikel 91, tweede lid van het K. B. van 
28.12.1950, houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een 
vergoeding op van 51,20 euro. 

MET BETREKKING TOT DE HERSTELVORDERING: 

Verklaart de herstelvordering, zoals deze door de inspecteur Onroerend Erfgoed bij het 
parket werd ingeleid per schrijven van 28.09.2015 - zie stuk 22 van het strafdossier -
ontvankelijk. 
Wijst deze vordering af als ongegrond, in zoverre zij gericht is tegen eerste beklaagde 

Verklaart deze vordering gegrond, in zoverre zij gericht is tegen tweede beklaagde 
en derde beklaagde 

Beveelt tweede beklaagde en derde beklaagde 
solidair, de ene bij gebreke aan de andere tot het uitvoeren van de hierna 

bepaalde herstelmaatregelen, meer bepaald om de noordwestelijke toren van het Kasteel 
gelPP"Pn te kadastraal 

gekend onder gemeente te herstellen in een 
originele, goede staat door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden : 

eerste deel: v oorlopige instandhoudingswerken: 

Hoogdringende werken: 

-7 nummeren, fotograferen, wegnemen en op een tegen weer- en 
wind beschermde plaats op de site stockeren van het losgekomen 
parement. Op basis van fotografische opnames en nummering van de 
stenen moet bij de latere herstelling van het parement de uitvoerder in 
staat zijn om alles terug te plaatsen in de oorspronkelijke staat. 

-7 alle nodige ondersteuningsmaatregelen treffen om de verdere 
instorting van het bovenliggend parement te voorkomen en om de 
stabiliteit van de toren te verzekeren. De genomen maatregelen dienen 
reversibel te zijn en mogen niet fysiek ingrijpen op het monument. Indien 
er voor deze maatregelen wordt ingegrepen op de ondergrond, moet er 
archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Als er opvullingswerken 
moeten gebeuren in de kelder van de toren, mag deze opvulling pas 
gebeuren na het plaatsen van een beschermende folie ter bescherming 
van de aanwezige archeologische resten. 
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tweede deel : reëel herstel: 

Het feitelijk herstel in een originele, goede staat, door het uitvoeren van volgende 
werkzaamheden: 

Herstel parement en uitvoeren van stabiliteitswerken aan de toren 

� herstellen van het parement: 

Herstel met respect voor de historische waarde(n). Alle te 
vervangen materialen dienen qua materiaaltechnische 
eigenschappen, structuur, afmetingen, kleur en afwerking identiek 
te zijn aan het bestaande en aanwezige materiaal. Bij alle 
herstelmetselwerk en voegwerken wordt gebruik gemaakt van een 
mortel met eenzelfde samenstelling en kleur als de bestaande. De 
aanwezige voegtechniek wordt identisch toegepast. 

Verzekeren van de stabiliteit van de toren: 

Alle maatregelen nemen die nodig zijn om de standzekerheid van 
de toren definitief te verzekeren. Deze werken moeten worden 
uitgevoerd onder begeleiding van een stabiliteitsingenieur met 
kennis van historische constructies. De aanwezige 
constructieonderdelen en materialen dienen behouden te blijven. 
Versteviging en/of opvulling van de bestaande onderdelen kunnen 
wèl worden toegestaan. 

Na beëindiging van deze werken mag het uitzicht van zowel 
interieur als exterieur van het gebouw en zijn omgeving niet 
gewijzigd zijn. 

Indien er voor deze maatregelen wordt ingegr,epen op de 
ondergrond, moet er archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
Als er opvullingswerken moeten gebeuren in de kelder van de 
toren, mag deze opvulling pas gebeuren na het plaatsen van een 
geotextiel ter bescherming van de aanwezige archeologische 
resten. 



Beveelt dat de beschreven voorlopige instandhoudingswerken (eerste deel) integraal 
dienen te worden uitgevoerd binnen een termijn van één maand Vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van dit vonnis; 

Zegt voor recht dat de veroordeelden de inspecteur Onroerend Erfgoed onmiddellijk per 
beveiligde zending op de hoogte dienen te brengen van de vrijwillige uitvoering van deze 
herstelmaatregel; 

Beveelt, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd 
binnen deze termijn, dat de inspecteur Onroerend Erfgoed ambtshalve in de uitvoering 
ervan kan voorzien op kosten van tweede beklaagde en derde 
beklaagde solidair, de ene bij gebreke aan de andere; 

Veroordeelt tweede beklaagde en derde beklaagde 
solidair, de ene bij gebreke aan de andere, voor het geval dat aan de 

opgelegde herstelmaatregel niet vrijwillig zou worden voldaan, tot betaling van een 
dwangsom van 200,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis 
voorafgaandelijk werd betekend; 

Beveelt dat het beschreven reëel herstel (tweede deel) integraal dient te worden 
uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van dit vonnis; 

Zegt voor recht dat de veroordeelden de inspecteur Onroerend Erfgoed onmiddellijk per 
beveiligde zending op de hoogte dienen te brengen van de vrijwillige uitvoering van deze 
herstelmaatregel; 

Beveelt, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn uitgevoerd 
binnen deze termijn, dat de inspecteur Onroerend Erfgoed ambtshalve in de uitvoering 
ervan kan voorzien op kosten van tweede beklaagde en derde 
beklaagde solidair, de ene bij gebreke aan de andere; 

Veroordeelt tweede beklaagde en derde beklaagde 
solidair, de ene bij gebreke aan de andere, voor het geval dat aan de 

opgelegde herstelmaatregel niet vrijwillig zou worden voldaan, tot betaling van een 
dwa_ngsom van 200,00 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 
verstrijken van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis 
voorafgaandelijk werd betekend; 
Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de 
overschrijving van de dagvaarding op het tweede hypotheekkantoor te onder 
ref. 
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Zegt voor recht dat een afschrift van dit vonnis per beveiligde zending dient te worden 
betekend aan de gemeente 

KOSTEN: 

Verwijst de tweede en de derde beklaagde ieder tot 1/3 van de kosten van de 
strafvordering tot op heden in totaal begroot op 95,54 euro en legt 1/3 van de kosten ten 
laste van de Belgische Staat, gelet op de vrijspraak van de eerste beklaagde. 

OP BURGERLIJK GEBIED: 

Houdt de burgerlijke belangen cfr. art. 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting van de 11° Kamer uitgesproken op vijf juli tweeduizend 
achttien door dhr. K. SWENNEN, Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, 
afdeling Tongeren, met bijstand van aang. Griffier (art. 330 ter Ger.W.) Vandyck Michel, 
waar verder aanwezig was het lid van het openbaar ministerie zoals vermeld in het Pro 
Justitia van uitspraak. 

� 
J 

. 

� 

M. VANDYCK. 




