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Inzake het Openbaar M inisterie tegen 

BEKLAAGDE(N): 

1 

Û {l 6 Ü 4 ~ geboren te op 
van Belgische nationaliteit 

wonende te 

I RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

2. 

0 
n ~ f\ 11 é) met maatschappelijke zet el gevest1gd te 
tf lP L•J ~ ,) 

loco Meester 

.KBO 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 
loco Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van art 1kel 66 van het strafwetboek; 

advocaat te 
advocaat te 

advocaat te 
advocaat te 

Bij mbreuk op art1kel 8 §1 van het Decreet van 29 maart 2002 tot beschermmg van varend 
erfgoed (h1erna : Varenderfgoeddecreet ) als e1genaar en gebru1ker van een voorlopig of 

definitief beschermd varend erfgoed n1et het beschermd varend erfgoed door de nod1ge 
instandhoudings-en onderhoudswerken in goede staat te hebben behouden, strafbaa r 

gesteld m artlkel13/1 §1, 1 o van het hiervoor vernoemde Varenderfgoeddecreet, 

door besloten vennootschap met beperkte aansprakeliJkheid 

tE m het gerechteliJk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, beklaagden 
hun woonplaats dan wel maatschappelijke zetel hebbende tn het gerechtelijk 

arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, het beschermde motorlacht" ~ 
thui shaven/vaste ligplaats hebbende in het gerechteli Jk arrondissement 
Antwerpen, afdelrng Mechelen, tussen 21 januari 2018 en 29 1anuan 2019, meermaals, op 

n1et nader bepaalde data, onder meer op de hierna bepaalde data, 

22 1anuan 2018 
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inzake het exterieur : 
de afwerkingslaag op roer en schroeven IS verweerd; 
de verflaag op de romp is op verschillende plaatsen beschadigd en vertoont sporen 
van roestvorming, voornamelijk de zones onder de waterliJn z1jn ernst1g aangetast; 

inzake dek en dekopbouw : 
de gangboorden staan onder water; 
de metalen opbouw van het motorJacht IS aangetast door roest; 
het houtwerk van de stuurhut is aangetast door water en plaatselijk komen stukken 

los; 
het afdekzeil is gescheurd waardoor het water naar bmnen loopt, op de bank onder 
het dekzeil staat water en het houtwerk is aangetast door vocht; 
de ramen ZIJn in slechte staat :de vernislaag is verweerd; de dichting tussen ramen 
en beglazing IS verweerd en komt plaatselijk los, één ruitenwisser ontbreekt; 
de reling IS verweerd, beschadigd en staat los; 
op het dek liggen een houten loopbrug, een gedemonteerde luchthapper, een 
reddingsboei en onderdelen van de tu1gage : het houtwerk verkeert in slechte staat; 

inzake het mteneur : 
het inteneur heeft vochtschade opgelopen : de vernislagen ter hoogte van de ramen 
ZIJn m slechte staat; het plafond, ramen, kasten en wandafwerking vertonen sporen 
van vochtplekken, groenaanslag en schimmelvorming; 

op 28 1anuan 2019: 
er werden geen maatregelen genomen om het motorJacht te beschermen tegen 
waterinsiJpeling en bijkomende schade sedert de laatste vaststellingen op 22 januari 
2018; 
het afdekzeil van de stuurhut is gescheurd en de deuren naar de stuurhut staan open 
waardoor het mteneur wordt blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden; 
de gangboorden en de ru1mte onder het afdekzeil zijn ondergelopen; 
het ru1m van de motor 1s ondergelopen en de elektnc1te1tsbedrading ligt m het water; 
het mterieur van de verschillende ru1mtes is aangetast door sch1mmels; in de 
doucheruimte komen het plafond en wandtegels los; 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats m openbare terechtz1ttmg. 

De rechtsplegmg verliep m de Nederlandse taal 

De rechtbank nam kenn1s van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 
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BEOORDEliNG OP STRAFGEBIED 

Beklaagden worden vervolgd voor mededaderschap aan een inbreuk op art1kel 8§1 van het 
Decreet van 29 maart 2002 tot beschermmg van varend erfgoed. 

Tweede beklaagde is sedert 2011 e1genaar van het motorjacht " '' , hetgeen bij 
M1msterieel Besluit van 24 november 2014 beschermd 1s als varend erfgoed (st.11-9). Eerste 
beklaagde 1s zaakvoerder van tweede beklaagde. 

Het motorjacht gen1et bescherming door z1jn historische en wetenschappelijke, industriële, 
archeologische en sociaa l-culturele erfgoedwaarde Het 1s representatief voor de evolutie 
van scheepsarchitectuur en bouw van plezieqachten in Vlaanderen in de jaren 1950 en 
1960. 

Bij een plaatsbezoek aan de scheepswerf tE waar het jacht is ondergebracht op 25 
august us 2016, werd door het agentschap Onroerend Erfgoed vastgesteld dat het jacht zich 
in een slechte staat bevond. 
Na overleg voor het bespreken van de verschillende stappen voor herstelwerkzaamheden 
en na verschillende aanmaningen, bleek dat met betrekkmg tot de m een mspectierapport 
van de monumentenwacht opgesteld op 18 apnl 2017, bestaande gebreken, nog geen 
besproken stappen tot herstelwerkzaamheden waren aangevat. 

Op 22 januan 2018 stelde de Inspecteur Onroerend erfgoed vast dat nog steeds met de 
noodzakeliJke instandhoudings- en onderhoudswerken waren uitgevoerd om het beschermd 
varend erfgoed m goede staat te onderhouden (st.17-19). 

BIJ een volgende controle op 28 januan 2019 waren nog steeds geen maatregelen genomen 
om het motorJacht te beschermen tegen waterin sljpelmg en· biJkomende schade en werden 
bijkomende gebreken vastgesteld (st.41,40). 
De rechtbank verWIJSt met betrekking tot de be1de controles naar de m de dagvaarding 
vermelde ernstige gebreken waaruit de verwaarlozing en slechte staat van onderhoud blijkt. 

Op 29 januan 2019 formuleerde de Inspecteur Onroerend Erfgoed een herstelvordenng 
nml. het feltelijk herstel 1n een originele, goede staat, door het u1tvoeren van 
werkzaamheden m 3 fasen, (st .51-56) respectleveliJk 1 maand, 6 maanden en 10 maanden 
onder verbeurte van een dwangsom van 300 euro per dag vertraging. 

Beklaagden voeren uitvoeng betwistmg. 
Beklaagden beroepen z1ch op overmacht als schuldwtsluitingsgrond. 
ZtJ voeren aan dat z1j recht hadden op onderhouds- en beheerpremies ZIJ hebben voor de 
eerste maal m 2016 subs1d1es aangevraagd en deze werden geweigerd. In 2017 hebben z1j 
opn1euw subsidies aangevraagd doch deze werden opnieuw geweigerd Ztj stellen dat d1t 
een s1tuatte van overmacht betreft waardoor ZIJ met •de gelegenheld kregen om het 
beschermend varend erfgoed in goede staa t te behouden. 
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De rechtbank weerhoudt hun stelling evenwel niet. 

Het blijkt immers uit de vaststellingen van de Inspecteur Onroerend Erfgoed dat ziJ 
meerdere kansen kregen om zelfs mrnimale onderhoudswerken door te voeren, zoals kuisen 
van het motorjacht, herstellen van het afdekzeiL De rechtbank meent dat er m hoofde van 
beklaagden wel degeliJk een gebrek aan voorzorg kan worden verweten, onachtzaamheld 
en dat deze aan beide beklaagden kan worden toegerekend. 

Gezren de ferten dateren van vóór de hervorming van art.S Sw door de wet van 11 juli 2018, 
waarbrj de mogelljkherd tot de decumul werd afgeschaft, za l de rechtbank rekenmg houden 
met het oude regime. 

Evenwel werden de feiten Immers wetens en w1llens gepleegd b1nnen het kader van de 
rechtspersoon en houden ze mtrinsrek verband met de verwezenhJkrng van het doel of de 
waarnemrng van de belangen van de vennootschap of ze werden voor haar rekening 
gepleegd (HvB Antw. 26/10/2011, 30/1/2013 en 21/01/2018 onu1tgeg ). 

Aan de rechtspersoon kan een gebrekkige interne organisatie worden verweten, waardoor 
de voorwaarden worden gecreeerd d1e het m1sdnjf mogelrJk maakten. Door niet op te 
treden heeft ZIJ wetens en willens een misdrijf gedoogd en wordt zrj als mededader aan het 
misdrijf beschouwd. 

Het blijkt n1et dat de rechtspersoon zich tegen het optreden van de verantwoordelijke 
natuurlijke persoon eerste beklaagde binnen de vennootschap heeft verzet of maatregelen 
heeft genomen om bepaalde handelingen en mbreuken te vermiJden (Cass. 22 mei 2012, P. 
11.1723 N/19 en Cass. 3 maart 2015, P 13.1261.N/1) Ort blijkt uit de feitelijke 
omstandigheden van de zaak. ZIJ is 1mmers e1genaar van de motorjacht ' 1 sedert 
2011 ! Het handelen van de natuurliJke persoon vloeit voort uit het gedrag van de 
vennootschap. Het betreft een e1gen schuldpatroon van de rechtspersoon. Er IS dus wel 
degelrjk een ergen strafrechteliJk toerekenbaar schuldverwiJt 

Er werd gekozen voor een bedriJfsvoermg waarbiJ aan de naleving van de 
hrerbovenvermelde regelgevrng geen aandacht werd besteed (HvB Antw. 21/01/2018 
onu1tgeg.) en nrets werd ondernomen voor het urtvoeren van ze lfs maar lichte 
onderhoudswerken. 

Be1de beklaagden hadden de mogelijkheld om beslissmgen te nemen om inbreuken te 
vermijden Nalatigheld staat in causaal verband met de inbreuken Zowel zaakvoerder als 
rechtspersoon dragen een emdverantwoordelljkherd. 
Z1j handelden vriJwillig, bewust en zonder entge dwang. D1t geldt voor zowel opzett elijke als 
voor onachtzaamheidsmisdriJVen (Cass, 4 februan 2014, P.12.1757.N.1 en HvB Antw, 21 
j anuan 2018, onuitgeg) 

, De rechtbank meent verder ook dat beldaagden zelf een act1eve mformat1epllcht hebben, 
zodat ZIJzelf zich ervan moeten vergew1ssen welke onderhoudswereken d1e n1et zo kostel iJk 
ZIJII wel konden worden urtgevoerd Onwetendheid maal<c zeker geen verschonmg u1 t, 
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zeker n1et gezien eerste beklaagde toch wel regelmatig op de scheepswerf kwam 

Er is geen overmacht of onoverwinnelijke dwaling aangetoond. Onachtzaamheid volstaat 
voor het weerhouden van de inbreuken. Er 1s geen bijzonder opzet vereist. Het blijkt 
1mmers niet dat beklaagden in de vo lstrekte onmogelijkheld waren om onderhoudswerken 
Uit te voeren. De rechtbank verwijst naar de motivering van het openbaar ministerie ter 
zake die ZIJ h1erbij onverneemt: 
" .. De overtreder moet dus 1n de onmogelijkheid geweest ZIJn een strafrechteliJk verboden 
handeling te vermijden of een strafrechte lijk geboden handeling te stellen De op 
overmacht gesteunde schulduitslu iting 1s een Uitzonderingsmaatregel die restrict ief moet 
worden toegepast. De door de strafwet beoogde overmacht (artikel 71 SW.) is 
onveremgbaar met een aan de overtreder te Wijten nalatigheid of gebrek aan voorzorg 
(Cass. 25 juni 1956, Pas. 1956, I, 1176). ZIJ impliceert een volstrekt e materiële 
onmogeliJkheld om de wet in acht te nemen. De overtreder mag zelf niet op act1eve of 
pass1eve wijze hebben biJgedragen tot het ontstaan ervan (Cass. 16 september 2014, 
p. 13 1847.N) .. " 

Bovendien bliJkt hier ook u1t het kader van de beschermingsprocedure uitgevoerde 
plaatsbezoek op 6 me1 2013 en de toen genomen foto's, dat het motorjacht nog in goede 
staat was (stukken 1-4). BiJ een plaatsbezoek aan de scheepswerf m op 25 
augustus 2016 werd daarna echter vastgesteld dat het motorjacht mtussen in slechte staat 
was Na verschillende aanmaningen m 2017 en overleg over de te ondernemen stappen 
gebeurde niets en werd de schade nog erger 
Beklaagden deden dus geen moe1te om door eenvoud1ge maatregelen wat erschade te 
voorkomen, int egendeel zoals u1t het strafdossier blijkt en zoals door het openbaar 
min1stene gesteld werd, werden verschillende afspraken voor overleg met het Agentschap 
Onroerend Erfgoed geannuleerd 
Op 7 november 2018 werd de afspraak door eerste beklaagde geannuleerd. Op de 
navolgende afspraak dd 28 november 2018 kwam hij gewoonweg met opdagen Op 28 
januari 2019 volgende een nieuw plaatsbezoek om de toestand van het motorJacht na t e 
gaan, en het bleek dat sedert de vaststellingen van 22 Januari 2018 beklaagden wederom 
geen enkele maatregel hadden genomen om het motorjacht te beschermen tegen 
wat ennsiJpeling en bijkomende schade. Het afdekzeil van de stuurhut was nog steeds 
gescheurd, en de deuren naar de stuurhut stonden open waardoor het inteneur werd 
blootgesteld aan ongunstigeweers-omstandigheden 
Beklaagden hebben de verwaarlozing laten gebeuren 
Het feit dat ziJ moeilijkheden ondervonden voor het verkrijgen van subs1dies heeft met tot 
gevolg dat ZIJ onmogeliJk anders konden dan het m1sdnJf te plegen en het motoqacht te 
verwaarlozen. 

Door hun nalatigheid tot het verwaarlozen van het motoqacht 1s de schade alleen maar 
groter geworden en biJgevolg ook de kost en om die t e herstellen. Deze ZIJn dan ook te 
wiJten aan de Jarenlange nalat1ge houdmg van beklaagden zelf. Het fe1t dat beklaagden 
smds 2016 moe1te hebben om subs1d1es te bèkomen, ontneemt met hun strafrechteliJke 
veran twoordelijkheld d1e vo lgt Uit art1kel 8§1 van het Varenderfgoeddecreec om beschermd 
varend erfgoed door de nod1ge mscandhouclmgs- en onderhoudswerken m goede staat te 
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behouden. Smds de inspectie van de monumentenwacht dd. 18 april 2017 hebben 
beklaagden nagelaten zelfs eenvoud1ge, en naar men redeliJkerwiJze mag aannemen weinig 
kosteliJke, maatregelen te nemen tot instandhouding en onderhoud zoals biJVOorbeeld het 
ku1sen van het motorjacht en het herstellen van het afdekzeiL 
Bovendien zoals het openbaar mmistene stelt ziJn de steunmaatregelen voor het beheer 
van beschermd varend erfgoed, opgenomen in Hoofdstuk IV van het Varenderfgoeddecreet 
louter een beleidsmatige st1mulans, d1e geheel of gedeelteliJk kunnen toegekend worden 
aan de aanvrager en laten de verplichtingen van de e1genaar en de gebru1ker van 

beschermd varend erfgoed, zoals opgenomen 1n Hoofdstuk 111 Rechtsgevolgen van een 
beschermmg, volled1g onverlet : 

"De e1genaar en de gebru1ker van voorlopig of definitief bechermd varend erfgoed ZIJn 
verplicht de Instandhouding en het onderhoud van het varend erfgoed te verzekeren, 
overeenkomstig art1kel 8,§1, eerste lid van het decreet van 29 maart 2002, door . 
1 o een passende verzekenng af te sluiten; 
2° m te staan voor een vellige en bereikbare ligplaats; 
3° in te staan voor een winterberging of tijdelijke droogzettmg als dat door de aard en de 
typologie van het vaartuig noodzakeliJk is voor een degelijke mstandhouding op lange 
termijn, 
4° het varend erfgoed te vnJwaren van abnormale en structurele watennflltratie, 
So de beschermmgs- en afwerkmgslagen van de romp, de dekken en de opbouw in stand te 
houden en te onderhouden; 
6° de motoren, de aandnjv1ng, het staand en lopend want, de mstallaties, de techntsche 
uitrusting, de innchtmg en de afwerkmgen met erfgoedwaarde m stand te houden, te 
onderhouden en, m voorkomend geval, operationeel te houden; 
T gepaste maatregelen te nemen bij schade ten gevolge van calam1te1ten." 

De rechtbank verWIJSt ook naar, zoals het openbaar mmisterie citeerde : 

"Art1kel 23 van het Varenderfgoedbesluit: "Bmnen de perken van de kred1eten die daarvoor 
op de begrotmg van de Vlaamse Gemeenschap beschikbaar ZIJn, een onderhoudsprem1e kan 
(e1gen onderliJning) worden toegekend voor onderhoudsmaatregelen, overeenkomstig 
art1kel 11/1 van het decreet van 29 maart 2002. DaarbiJ komen de m het art1kel 23 
opgesomde onderhoudsmaatregelen m aanmerkmg." 
BIJ we1genng kan een nteuwe aanvraag worden mged1end wat blijkbaar gebeurde doch er 

volgde een n1euwe we1genng. BiJkomend benadrukt de rechtbank dat onderhoudspremies 
steeds achteraf, ná afloop van de uitvoenng van onderhoudsmaatregelen, en na controle 
van de mged1ende stukken en van de Uitgevoerde onderhoudsmaatregelen worden 

Uitbetaald. 

Ook de toekenning van een beheerspremie IS facultat1ef' 

"Overeenkomstig art1kel 30 e.v van het VarenderfgoedbeslUit kan (e1gen onderliJnmg) een 
e1genaar en/of gebruiker van een beschermd varend erfgoed ook genieten van een 
beheerspremie 81nnen de perken van de kredieten d1e daarvoor op de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap beschikbaar ZIJn, kan (eigen onderliJnmg) een beheerspremie 
worden toegekend voor beheersmaatregelen ter u1tvoenng va11 een goedgekeurd 
beheersprogramma, overeenkomstig art1kel 9,§1 van het clecreec van 29 rnaare 2002. 
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DaarbiJ komen de volgende beheersmaatregelen in aanmerking: 

1 o alle onderhoudsmaatregelen, vermeld m art1kel 23; 

2° de beheersmaatregelen met het oog op de mstandhoudmg van het beschermd varend 

erfgoed en m afwachtmg van meer fundamentele beheersmaatregelen, met het oog op het 

herstel, de restauratie of de wetenschappelijk verantwoorde reconstructie van een of meer 

erfgoedelementen, alsook alle voorbereidende en begeleidende werken, leveringen of 

diensten m functie van een degelijke uitvoering; 

3° de beheersmaatregelen, met het oog op het herstet de restauratie of de 

wetenschappeliJk verantwoorde reconstructie van een of meer erfgoedelementen, d1e 

betrekkmg hebben op de erfgoedelementen van het beschermd varend erfgoed, 

mzonderhe1d de romp, de dekken en de structurele elementen, de aandriJVIng, het staand 

en lopend want, de zeiltu1gage, de boven- en benedendekse mfrastructuur, de operationele 

mstallaties en de mterieurinrichtmg en- afwerking; 

4° de beheersmaatregelen die het actief in de vaart houden of het opnieuw varend of 

driJVend maken van het beschermd varend erfgoed als doel hebben.}/ 

De vastgestelde inbreuken ziJ onmiskenbaar te wijten aan de aangehouden eigen 

nalatigheid of gebrek aan voorzorg van beklaagden zodat de voorwaarden om te kunnen 

spreken van overmacht met vervuld ziJn 

De rechtbank acht de Inbreuk dan ook lastens be1de beklaagden bewezen. 

Met betrekkmg tot de herstelvordenng beroepen beklaagden zich op 

1) de onontvankelqkheid wegens afwezigheid van adv1es van de Hoge Raad voor de 

Handhavingsultvoering waardoor er een ongeliJkheid en discrimmat1e zou ontstaan 

en waar biJgevolg het stellen van een preJudlcJele vraag aan het Grondwettelijke Hof 

z1ch zou opdringen; 

2) de ongegrondheid vermits ze kennenli1k onredeh1k zou ZIJn. Ook zouden de 

opgelegde termiJnen voor herstel te kort ZIJn en mmstens 3 jaren moeten belopen. 

De rechtbank weerhoudt evenmm deze stellmgen 

Overeenkomstig art 13/3 van het Varenderfgoeddecreet en art 11 4.1 van het Decreet van 

12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed IS geen voorafgaand adv1es van de Hoge 

Raad voor de Handhavmgsu1tvoenng voorzien, en 1s d1t zeker geen 

ontvankelijkheldsvereJste. De herstelvordenng voldoet aan de wettelijke voorwaarden van 

het betrokken decreet 

Beklaagden voeren aan dac het ontbreken van een voorafgaand adv1es van de I-loge Raad 

voor cle Handhav1ngsuJcvoenng 1n vergelijking mee heL verplichte voorafgaand advJes van de 
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Hoge Raad voor de Handhavmgsuitvoering voor een herstelvordenng van de 

stedenbouwkundig mspecteur in het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenmg 

(hierna· VCRO) een ongrondwettige ongelijkheid en discnminat1e zou Uitmaken en dat 

hiervoor een prejudiciele vraag aan het Grondwettelijk Hof zou d1enen gesteld te worden. 

Het betreft hier echter twee verschillende decreten, met een volledig verschillende 
finaliteit. 

De rechtbank volgt de stelling van het openbaar mm1stene: 

"De VCRO regelt in hoofdzaak de goede ruimtelijke ordening en verbiedt het oprichten van 

constructies, het wijzigen van funct1es, het gebrulken van gronden e.d tenz1j men daarvoor 

voorafgaandelijk een vergunnmg bekomt of een melding doet. Voor illegaal Uitgevoerde 

contructies en handelingen kan de stedenbouwkundig Inspecteur een herstelvordering 

overmaken aan het Openbaar Mm1stene, als burgerlijke vordenng bij de stafvordering 

wegens stedenbouwkundige m1sdnjven, of de herstelvordering md1enen bij de burgerlijke 

rechtbank Het voorafgaand advies voor de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoenng 1s 

verplicht op straffe van onontvankelijkheid. Op grond van artikel 6.3.10 van de VCRO IS d1t 

adv1es in princ1pe bmdend. Dit wil zeggen dat een positief adv1es 1n pnncipe 1s vereist, 

opdat de herstelvordering naar het Openbaar Mmisterie kan worden overgemaakt of de 

herstelmaatregel kan worden ingeleid bij de burgerlijke rechtbank Een negat1ef adv1es sluit 

d1t uit, tenzij d1t advies door de straf- of de burgerlijke rechter zelf onwett1g wordt 

verklaard Met andere woorden, het advies IS in de VCRO enkel bindend voor de 

herstelvorderende overheid, met voor het Openbaar Mimstene of de rechtbank. 

Het onroerenderfgoeddecreet heeft een heel andere finaliteit en wil de als zodanig erkende 

en gemventanseerde archeologische, architecturale, artistieke, culturele, esthet1sche, 

historische, mdustneel-archeolog1sche, techmsche waarde, rUimtelijk-structurerende, 

sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde van onroerende 

goederen, roerende goederen of landschappen beschermen door te verplichten dat deze 

bewaard, instand gehouden, onderhouden e.d worden. Dat het h1er om twee verschillende 

regelgevingen gaat, elk met een e1gen fmalite1t blijkt ook bijvoorbeeld uit de bepalingen van 

art1kel 11 4.1§4 van het Onroerenderfgoeddecreet waarin staat dat als de herstelvordering 

strekt tot het feitelijk herstel m een ongmele, goede staat of een gehele of gedeeltelijke 

reconstructie, de herstelvordering van de mspecteur Onroerend Erfgoed altijd voorrang 

heeft op de herstelvordenng van de stedenbouwkundige inspecteur of het college van 

burgemeester en schepenen op grond van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordenmg van 15 
me1 2009. Gelet op het objeCtleve verschil in fmal1te1t van be1de regelgevmgen kan de 

verschillende regeling wat betreft het al dan met verplichte adv1es van de Hoge Raad voor 

de Handhavingsultvoering met beschouwd worden als ongrondwettige ongelijkheld en 

d1scrimmat1e. In be1de gevallen behoudt de rechter een beoordelmgsvrijheld al is d1e 

mgeval van een herstelvordenng op bas1s van het Onroerenderfgoeddecreet beperkter. 

Maar daar IS ook een obJectleve reden voor, zoals weergegeven 1n de parlementaire 

werken "Het doel van het decreet IS n1et alleen wetsmbreuken te bestraffen,' maar 

evenzeer de door deze mbreuken aan het algemeen belang toegebrachte schade te 

herstellen" 
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Een ongrondwettelijke ongelijkheid en discriminatie is niet aan de orde en het stellen van 
een prejudiciële vraag hierover acht de rechtbank met nodig om te kunnen oordelen in deze 
zaak. 

Evenmin IS de herstelvordering kennelijk onredeliJk Z1j 1s gemot1veerd en ingegeven door 
de vereiste van het algemeen belang om de schade t e herstellen voor het behoud van het 
varend erfgoed de motorjacht 11 

De opgelegde termijnen zijn evenmin onredelijk. Beklaagden kregen reeds voldoende tijd 
om reeds herstel en instandhoudingswerken door te voeren. 
Het opleggen van een dwangsom van respectievelijk 300 euro lijkt noodzakelijk om het 
herstel te bekomen. 

De herstelvordering wordt dan ook zoals geformuleerd volled1g conform toegekend. Enkel 
de u1tvoerbaarh e1d btj voorraad wordt door de rechtbank afgewezen. 

Strafmaat 

De fe1ten Zijn ontoelaatbaar verm1ts het naleven van de opgelegde reglementenng voor het 
behoud van Erfgoed uiterst belangrijk IS gelet op de bijzondere, histonsche, culturele, 
soc1ale, archeologische en mdustriele waarden ervan voor onze samenleving. 

Beide beklaagden hebben een blanco strafregister. ZIJ verzoeken ondergeschikt om het 
voordeel van de meest milde toepassmg van de strafwet. 

De rechtbank meent dat aan eerste beklaagd e en tweede beklaagde wel de gunst van een 
uitste l kan worden verleend gez1en de achtergrond van de feiten, en d1t ook om hen te 
motiveren het herstel door t e voeren. 

TOEGEPASTEVVETTEN 

De rechtbank houdt rekenmg met de volgende art1kelen d1e de bestanddelen van de 
m1sdnjven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen. 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordenng, 
artikelen 1, 3, 6, 7, 7bis van het Strafwetboek, 
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 verordemngen van de Raad van de mm1sters 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 mvoenng van de 
euro, 
art ikel1 van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot opnchtmg van een Begrotmgsfonds voor de JUridische 

I 

tweedeiiJnSb iJ Stand, 
arc tke l91 van het l<onm kltJk Beslul t van 28 december 1950, 
art1kelen 28, 29 der wee van 1 augusi:us 1985, 
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artikelen 3 en 4 der wet van 17 apnl1878, 
art1kell en 8, l8b1s der wet van 29 JUni 1964 
en biJ toepassing van de art ikelen en wetsbepalingen als aangehaald m de tenlastelegging, 
alsmede de artikelen 38, 40, 41bis, 66, 99bis van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging : 

tot een geldboete van 8000,00 EUR, ziJnde 1000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling bmnen de wetteliJke 
termiJn door een gevangemsstraf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van uitvoenng voor een term1j n van 3 Jaren wat betreft deze 
geldboete. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter fmancienng van het Fonds tot hulp aan de sladitoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occas1onele redders. 

- een biJdrage van 20,00 EUR aan het Begrotmgsfonds voor JUridische 
tweedeliJnsbiJstand. 

- een vaste vergoedmg voor beheerskosten m strafzaken Deze vergoedmg bedraagt 
53,58 EUR. 

de kosten van de strafvordenng tot op heden begroot op 1/2 x 57,42 = 28,71 EUR. 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdelmg Antwerpen p 12 
Dossrernr 19A002349 vleugel D, 3de verdreprng Vonnrsnr I 

~---------------------------------------

Ten aanz1en van 
tweede beklaagde 

Veroordeelt 
voor de tenlastelegging : 

t ot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Verleent Uitstel van uitvoenng voor een termiJn van 3 jaren wat betreft deze 
geldboete. 

Veroordeelt 
tot betaling van: 

een bij drage van 1 maal 200,00 EUR, Zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter fmanc1ering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occas1onele redders. 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrot1ngsfonds voor JUridische 
tweedeiiJnSbiJStand. 

een vaste vergoedmg voor beheerskosten m strafzaken Deze vergoedmg bedraagt 
53,58 EUR. 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 57,42 = 28,71 EUR. 

Herstelvordenng 

Beveelt lastens eerste beklaagde en tweede beklaagde 

dat het beschermde motoqacht " '' met vaste ligplaats te 
in haar ongmele, goede staat za l hersteld worden, 
namelijk door het uitvoeren van volgende werkzaamheden : 

. 
Fase 1 . beschutten t egen ongunstige weersomstandigheden 
Het overbrengen van de naar een overdekte locatie zodat het motorjacht wordt 
beschermd tegen ongunstige weersomstandigheden en zo bijkomende water- en 
vochtschade te voorkomen. 
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Fase 2 : Casco herstel 
In afwachting van definitief herstel d1ent eerst het casco herstel te worden Uitgevoerd. 

Hiertoe d1ent waar nodig mterieur en opbouw te worden gedemonteerd. Dit demonteren 
gebeurt op een dusdanige wijze dat de delen die gerecupereerd kunnen worden later 
teruggeplaatst kunnen worden. 

De volgende werken dienen uitgevoerd te worden: 
1. Algemeen 

a) het reinigen van het schip. 
b) het verhinderen van alle vormen van waterinstroming en -msijpeling. 

2. romp 
a) het reinigen van de romp 
b) het Uitvoeren van een d1ktemetmg van de romp. Op basis daarvan kan vastgesteld 
worden of het staal nog voldoende dik 1s. lnd1en nodig moeten herstelmaatregelen 
uitgevoerd worden. 

3. dek 
a) het remigen van het dek. 
b) nazicht en mdien nodig herstellingen van alle naden. 
c)het remigen van de gangboorden en spuigaten waarbiJ de spiJgaten worden nagezien en 
ontstopt. 
d)de deklatten waar ins1jpeling van water Zichtbaar IS moeten afgehaald worden opdat het 
onderliggend staal gecontroleerd kan waren op roestvorming. Indien nod1g moet het staal 
hersteld worden 
e)het remigen van de deklatten. 
f) het volledig vervangen van de afd1chtmgen van de stuurhut 
g) van de roef moeten de buitenste deklatten afgehaald worden opdat het onderliggend 
staal gecontroleerd kan worden op roestvorming lnd1en nod1g moet het straal hersteld 
worden. 
h) de roef d1ent te worden geremigd en alle naden worden opmeuw gekit 

4. dekopbouw 
a) het remigen van alle afwatenngskanalen van de roef. 

S.ruim 
a)het d1chten van lekkages in de stuurhut 
b)Het dichten van lekkages m de roef. Het rem1gen van alle hout en behandelmg met een 
schimmeldodend m1ddel. Rem1gen en naz1cht van het plafond. 
c}Remigen en drogen van de badkamer. H1erb1J zullen plafond en wandbekledmg verwiJderd 
moeten worden. 
d)U1tpompen van de bllge. 
e}Remigen van het vooronder 
f}Naz1cht en md1en nod1g herstellmg van de spanten 
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Fase 3 : defrn1t1ef herstel 

Herstel van het rnterieur en opbouw en tenslotte de afwerkrngsfase. 
De volgende werken moeten Uitgevoerd worden : 

6. algemeen 

a)Het schip moet terug rn varende staat gebracht worden. 

7.romp 
a)reinigen van de romp 
b)herschilderen van de romp en voorzien van een ant1-foulrnglaag 
c)Nazicht en rnd1en nod1g vervangen van de anodes. 

8.dek 

p 14 
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a)de deklatten d1e werden gedemonteerd worden teruggeplaatst. Indien recuperatie niet 
mogelijk is worden ze vervangen naar ongineel model 
b) de buitenste deklatten van de roef d1e werden gedemonteerd worden terug geplaatst. 
lnd1en recuperatie n1et mogeluk 1s worden ze vervangen naar ongrneel model. 

9.Dekopbouw 
a)afschuren van het hout van de stuurhut en daarna opmeuw van vern1s voorz1en. Reinigen 
en herstellen van alle naden Het zeildoek moet gewassen en hersteld worden. Het 
installeren van een n1euwe ruitenwisser. 
b)Afschuren van het hout van de roef en daarna opmeuw van vernis voorz1en. Herstel en 
reinigen van alle naden. 
c)Herstel van de tUigage. MogeliJke gaten moeten dichtgemaakt worden. Herstel van de 
mast. 
d)Herstel van het touwwerk. 
e)Herstel van de verschansing. 

10 ru1m 
a)schuren van het houtwerk van het ruim en daarna opn1euw van vern1s voorz1en. Nazicht, 
herstel en reinigrng van het raamwerk van de stuurhut Apparatuur zoals kompas en 
dieptesonde moeten nagekeken worden en md1en nod1g hersteld of vervangen 
b)Vervangen van de ingerotte delen van de roef naar engmeel model. 
Vervangen van ingerotte delen van het plafond naar origineel model 
c) Na drogrng van de badkamer worden plafonds en wandbekledrng vervangen naar 
engmeel model. 

11.aandrHvmg 

a)de motor wordt gereviseerd en terug werkend gemaakt. Mrn1maal d1enen de pakkingen 
vervangen te worden, de cilinders opn1euw opgemeten en Uitgehoond te worden 
b)Verschillende onderdelen van de aandriJVIng zoals het carter en de dieseltanks worden 
gereinigd en nagez1en lnd1en nod1g moeten ze hersteld worden 
c)De battenJen worden nagez1en en 1nd1en nod1g vervangen. 
ci)Herstel van elektncJTelcsvoorzJen!l1g 
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binnen een termijn van een maand voor fase 1, binnen een termijn van zes maanden voor 
fase 2 en binnen een termijn van tien maa.nden voor fase 3 te rekenen vanaf het in kracht 
van gewijsde treden van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 300 
euro per dag vertraging in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat het College van Burgemeester en Schepenen en de inspecteur Onroerend Erfgoed 
in geval het vonn is niet wordt t en uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan 
voorzien. 

Machtigt het College van Burgemeester en Schepenen en de inspecteur Onroerend Erfgoed 
de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, t e 
vervoeren, op te slaan en t e 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 materia len en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Wijst meergevorderde af. 

oOOo 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in open bare zitting op 21 oktober 2019 door de 
recht bank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griff ier 




