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DE RECHTBANK V ~ EERSTE AANLEG V ~ HET ARRONDISSEMENT 
KORTRIJK, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, ELFDE KAMER MET 
EEN RECHTE~ RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAKEN 

PRO JUSTITIA 

Vonnis dd. 15 september 2004 

Gezien de processtukken en namelijk de dagvaarding betekend 
exploot van gerechtsdeurwaarder : 

, met standplaats te , dd. aan 

1 i~1~ 

, met standplaats te 
burgerlijke partij De Gemeente 

, dd. 

Gezien de beschikking van de raadkamer dd. 30 apr'il 2002. 

In de zaak van : 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich voegde als burgerlijke partij : 

aan de 

GEMEENTE , College van Burgemeester en Schepenen van en te , 
gemeentehuis, te ·, die woonplaats kiest.op het kantoor van zijn 
raadsman Mr. te ; zlch in die hoedanigheid stellende voor 
Mr. :, Onderzoeksrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk dd. 25 juli 2001 

- ter zitting vertegenwoordigd door Meester , advocaat te 

2 9-SH 
HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, ten verzoeke van de Vlaam
se Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, met kabinet 
te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7 

- te zitting vertegenwoordigd door Meester 
., advocaat te 

tegen: 

, advocaat te loco 
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·, geboren te op , kapster, wonende te 

Beklaagd van : 

in de periode vanaf 19 april 1990, oo voortdurende wijze, minstens tot en met 2 oktober 2001 

Bij inbreuk op de artikelen 11 § 1 en 13.1 bis van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten, zoals gewijzigd bij het decreet van 22 februari 1995, als eigenaar, erfpachter. 
opstalhouder, of vruchtgebruiker van een beschermd monument of van een in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht gelegen onroerend goed, verzuimd te hebben om dit door de nodige instandhoudings- en 
onderhoudswerken in goede staat te behouden en niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen, en ten deze, 
als eigenares van het , handelshuis met woongelegenheid en aanhorigl-ieden, gelegen 
te ·, aldaar bekend ten kadaster onder , beschermd als monument 
bij Ministeriëel Besluit van 16 januari 1987, ten nadele van de Gemeente 

Gehoord de uiteenzetting door Mevr. 

Gehoord de burgerlijke partijen voomoemd. 

Na de beklaagde ondervraagd te hebben. 

Gehoord Meeste, :, advocaat te 

En na beraadslaagd te hebben, 

DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen: 
- 2 en volgende van de Wet van 15 juni 1935 
-182, 184, 189,·190, 194Sv. 

, Substituut Procureur des Konings; 

namens de beldaagde. 

De rechttbank stelt vast dat vooraleer te beslissen op penaal- en burgerlijk gebied een deskundige terzake zich 
opdring~ gezien de compexiteit van de zaak. 

Gezien partijen zich akkoord verklaarden om als deskundige burgerlijk ingenieur 

Gezien het Openbaar Ministerie zich eveneens akkoord verklaarde. 

Om deze redenen, 
De Rechtbank, 
wijzende op tegenspraak 

Vooraleer ten gronde te statueren zowel penaal- als op burgerlijk gebied : 

aan te stellen. 
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stelt aan als deskundige burgerlijk ingenieur ·, wonende te , tel. 
, met opdracht : betreffende het gebouw 

na gedane wettelijke eedaflegging : het strafdossier in te zien, o.m. de neergelegde nuttige stukken, de werken 
te omschrijven voor een herstel in de vorige goede toestand van de volledige stalvleugel, de schuur, de hekpijlers 
en kasseibestrating van de binnenkoer en het woonhuis, meer bepaald : 

- de werken voor het heroprichten van'de stalvleugel en de schuur te omschrijven aan de hand van de opme
tingsplannen van architect van 20 januari 2003 en de plannen van architect van 18 april 
2000 en aan de hand van de foto's van19 april 1990, 1999, 2000, 2001 en 2003; en rekening te houden met het 
feit: 

- dat de keuze van baksteen, houtsoort en dakpan voorafgaandelijke goedkeuring behoeft van de Cel 
Monumenten en Landschappen; 

- dat de buitengevels moeten gekaleid worden (wit met geteerde plint); 
- dat de verankering moet gebeuren met Ijzeren ~nkers die zwart te schilderen zijn; 
- dat. de goten (zink of koper) van het model halfronde capucienegoot moeten geplaatst worden 
in eenvoudige onversierde haken; 

- dat de doorbrekingen van de buitenmuren (poorten, deuren en luiken) moeten voorzien worden 
onder houten lateien, met uitzondering van twee staldeuren die ónder een gemetselde steekboog 
moeten gerealiseerd worden (opmetingsplannen architect gevel a); 

- dat de rechthoekige structuur van het schrijnwerk aan de buitenzijde voorzien moet worden van 
een eenvoudige beplanking (breedte : ca 20 cm) koud tegen elkaar geplaatst en te schilderen 
ossenbloed rood/wit. 

- de werken aan de hekpijlers, het hekken en aan de kasseibestrating van de blnnenkoerte beschrijven 
onder meer aan de hand van de foto's van 1984 en rekening te houden met het feit dat de hekpijlers moeten 
opgericht worden in dezelfde baksteen met arduinen deksteen; 

- de nodige onderhouds- en instandhoudingswerken te beschrijven na bezichtiging van het interieur en het 
exterieur van het woonhuisgedeelte (aangeduid als bestaande woning op het opmetingsplan achitect 

. van 20 januari 2003); 

- de duur en de kostprijs van de werken bepalen. 

Daaromtrent een voorverslag op te stellen, dit mede te delen aan de partijen en neer te leggen ter griffie, te ant
woorden op hun opmerkingen en ten slotte een met redenen omkleed eindverslag op te maken voorzien van de 
wettelijke eedformule en met opgave van de kosten van het deskundigenverslag. 

En, zo dit nodig mocht blijken in de loop van het onderzoek. de gepaste specialisten te consulteren en hun advies 
bij zijn verslag te voegen; 

Bepaalt de termijn voor het neerleggen van het voorverslag op drie maanden vanaf de datum van het aanvaar
den van de opdracht en op één maand, na verloop van de te voorziene termijn van twee maanden waarin partijen 
hun opmerkingen erop kunnen laten kennen voor het neerleggen van het eindverslag. 

De beslissing nopens de kosten van het deskundigenonderzoek en verdere kosten, blijft aangehouden. 

Stelt de zaak uit op de terechtzitting van 16 februari 2005. 
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Aldus uitgesproken te Kortrijk, in het gerechtsgebouw,)n de openbare terechtzitting van de vijftiende septem
ber tweeduizend en vier. 

Aanwezig : . alleenzetelend Rechter 
: Substituut-Procureur des Konings 
:, griffier 

Goedkeurend doorhaling van fijnen en woorden. 




