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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

. 001-161 

-001162 

1 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
handelaar 
ingeschreven tE 

RRN 

beklaagde, bijgestaan door Meester 
loco Meester 

2. Stad 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Vonnisnr 

advocaat te 
advocaat te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester advocaat te 
loco Meester advocaat te 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Met betrekking tot de onroerende goederen gelegen tE 
gekadastreerd als : 
- perceelnummers 

(rijksregister 
verleden voor notaris 

(woning) en (bergplaats), eigendom var 
, ingevolge erfenis op en aankoop op 

te 
- perceelnumme1 . eigendom van de Stad [ondernemingsnumme1 

p.2 
/ 

); 

Bij inbreuk op artikel 6.4.1, strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al.1 6° 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, 

1 Te !.@JJ 16 mei 2013 tot 2 oktober 2019 
doo 

namelijk het niet-uit voeren van de noodzakelijk werken van onderhoud, instandhouding en 
herstell ing aan de molenaarswoning, het molengebouw en het bakhuis behorende tot het 
monument ' , beschermd bij M inisterieel besluit van 29 september 2008, 
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2 TE van 30 juli 2018 tot 2 oktober 2019 
door Stad 

namelijk het niet-uitvoeren van de noodzakelijk werken van onderhoud, instandhouding en 
herstelling aan het waterradgebouw behorende tot het monument ', beschermd bij 
Ministerieel besluit van 29 september 2008 

De f eiten voor zover gepleegd voor 1 januari 2015 st rafbaar gesteld als inbreuk op artikelen 11 en 13 
van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 

EN INZAKE: 

De Inspecteur Onroerend Erfgoed 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 

55 

eiser tot herstel, vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

*** 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 

Rechtszekerheid dd. 7/1/2020 ref: 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taa l. 

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

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 
Beklaagden werden op 6 januari 2020 gedagvaard voor inbreuken op het Onroerenderfgoeddecreet 

van 12 juli 2013, met betrekking tot de ' ', gelegen te 
Uit het strafdossier blijkt dat deze dagvaarding op 7 januari 2020 werd overgeschreven op het 
kan toor rechtszekerheid, zodat er aan de vereiste van artikel 11.2.3 van het 

Onroerenderfgoeddecreet is voldaan. 
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Aan eerste beklaagde, wordt verweten dat hij in de periode van 16 mei 2013 tot 
en met 2 oktober 2019 niet de noodzakelijke werken van onderhoud, instandhouding en herstelling 
zou hebben uitgevoerd aan de molenaarswoning, het molengebouw en het bakhuis, behorende tot 
het monument ·, beschermd bij Min isterieel besluit van 29 september 2008 
(tenlastelegging 1). 

Aan tweede beklaagde, de stad wordt ve rweten dat zij in de periode van 30 juli 2018 tot en 
met 2 oktober 2019 niet de noodzakelijke werken van onderhoud, instandhouding en herstelling zou 
hebben uitgevoerd aan het waterradgebouw, behorende tot het monument 
beschermd bij Ministerieel besluit van 29 september 2008 (tenlastelegging 2). 

Deze aan beklaagden ten laste gelegde feiten maken een inbreuk uit op artikel 6.4.1 van het Decreet 
van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed en zijn strafbaar gesteld door artikel 11.2.2, 
alinea 1.6° van dat decreet (en waren ook voor 1 januari 2015 strafbaar gesteld als inbreuk op artikel 
11 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stad- en dorpsgezichten 
door artikel 13 van datzelfde Decreet). 

Beklaagden werden ter terechtzitting van 25 januari 2021 bijgestaan of vertegenwoordigd door hun 
raadsman en betwistten de hen ten laste gelegde feiten. Zij vroegen de vrijspraak. 

1. Overzicht van de relevante feiten van het strafdossier 

2. 
Bij ministerieel besluit van 29 september 2008 werden "De watermolen van en de 
bijhorende uitrusting, het molenaarshuis, met inbegrip van de buitenpomp, het bakhuis en de 
palingkelder, de lindebomen en de overdekte waterloop, gelegen te 

"defin it ief als monument beschermd wegens de historische en industrieel-archeologische waarde 
ervan. De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot 
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en 
stad en dorpsgezichten werden van toepassing verklaard met het oog op de bescherming. 

Het waterradgebouw boven de overdekte waterloop was op dat ogenblik (en sinds 29 september 
1962 al) eigendom van de stad . De molenaarswoning, het molengebouw en het bakhuis waren 
op dat ogenblik eigendom van eerste beklaagde die deze gebouwen op 27 september 2007 
had aangekocht. 

Het gebouw behoorde oorspronkelijk toe aan familie van eerste beklaagde en er bestond 
klaarblijkelijk onenigheid tussen de erfgenamen, waarbij een deel van de familie de gebouwen wilde 
laten slopen en een ander deel van de familie de gebouwen wilde laten beschermen. Eerste 
beklaagde had de intentie het gebouw te laten slopen en heeft het ministerieel besluit van 
29 september 2008 nog aangevochten bij de Raad van State. Tijdens die procedure voerde eerste 
beklaagde onder meer aan dat de gebouwen waarvan de bescherming werd beoogd, 
onherstelbaar vervallen zouden zij n zodat zij ze lfs een gevaar zouclPn vnrmen voor de openbare 
veil igheid. In het kader van die procedure stelde eerste beklaagde onder meer architect 

aan, die in zijn verslag van 28 november 2008 schreef: "De algemene conditie van de 
muren en het dak is slecht. Op talloze plaatsen regent het binnen. Hierdoor is al het houtwerk sterk 
aangetast en hebben reeds verschillende delen het begeven. De woning en het bakhuis zijn het 
sterkste verkrot, maar ook de molen zelf is sterk aangetast. Verschillende scheuren in de muren 
maken duidelijk dat de stabiliteit slecht is. Verschillende ruimten zijn niet meer te betreden. Er dreigt 
instorting." 
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Uiteindelijk werd het verzoek van eerste beklaagde tot vernietiging van voormeld 
ministerieel besluit bij arrest van 3 juni 2010 door de Raad van State afgewezen (stuk 10 eerste 

beklaagde). 

3. 
Nadien werd er klaarblijkelijk op 13 januari 2012 een plaatsbezoek georganiseerd in aanwezigheid 
van eerste beklaagde en de Antwerpse coördinator erfgoedbeheer, waarbij eerste 
beklaagde bereidheid zou hebben getoond om op korte termijn een dossier op te starten 
voor de restauratie van de watermolen. Aangezien er op 13 december 2012 nog geen initiat ieven 
waren genomen, werd het Agentschap Inspectie Onroerend Erfgoed ingelicht (stuk 11 eerste 

beklaagde) 

Een verbalisant van de Inspectie Ruimtelijke Orden ing, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (hierna 
Inspectie RWO) voerde dan op 16 mei 2013 een eerste controle uit ter plaatse, in aanwezigheid van 
eerste beklaagde. Er werd nazicht gedaan naar het watermolengebouw, de annexen voor waterrad 
en bakoven en de molenaarswoning met pomp. Er werd schade vastgesteld die, wat betreft het 
exterieur van de gebouwen, in hoofdzaak betrekking had op beschadigde bedaking, verweerd 
metselwerk en verweerd of afwezig schrijnwerk . Wat betreft de interieurs was er voornamelijk 

vochtschade. 

Op basis van die vaststellingen werd er op 10 oktober 2013 door de gemachtigd ambtenaar 
onroerend erfgoed een herste lvordering opgemaakt, die er in een eerste fase (te beëindigen binnen 
drie maanden na het rechterlijk bevel) op gericht was dringende instandhoudingswerken uit te 
voeren aan de gebouwen, tot een wind- en waterdicht geheel, volgens de regels van de kunst, 

namelijk door: 
het vakkundig onderschoren en stutten, interieur en exterieur van de gebouwen, zodat 
gevel, dak, vloerlagen en muren stabiel worden gehouden en er geen instortingsgevaar meer 
aanwezig is en de zolderverdieping veilig kan worden betreden; 
het dichtleggen van de bedaking, desnoods met voorlopige materialen, zodat de gebouwen 
voorlopig wind- en waterd icht zijn en het regenwater van de daken en gevels volledig wordt 

afgevoerd; 
het afschermen van originele interieurelementen en industrieel-archeologische relicten, 
zodat geen verdere beschadiging kan ontstaan; 
het beveiligen van de gebouwen tegen inbraak en vanda lisme, door alle openingen met 
vaste platen dicht te maken; 
het bestrijden van de schimmel- en zwamvorming en het curatief behandelen van eventuele 

aantastingen door houtborende insecten; 
het reinigen van de gebouwen door het verwijderen van al het afva l in de gebouwen, en 
het opruimen van het perceel achter de gebrouwen door alle overwoekerend groen te 
verwijderen. 

Een tweede fase van de herstelvordering voorzag dan in het definitief herstel door vervanging en 
restauratie van onder meer de dakconstructie, lood- en zinkwerk, het metselwerk, het 

buitenschrijnwerk, .... 

4. 
Beklaagden werden in januari 2014 omtrent hun intenties verhoord. 

die optrad als burgerlijk verantwoordelijke van de stad verklaarde op 16 
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januari 2014 dat de stad erkende dat er instandhoudingswerken zouden moeten gebeuren. Er 
zou ook reeds contact gezocht zijn met de erfgoedconsulente van het onroerend goed om samen ter 
plaatse te gaan en na te gaan welke werken er zouden moeten worden uitgevoerd . verklaarde 
ook bezorgd te zijn over het pand, maar het aandeel van de stad zou slechts zeer klein zijn 
omdat slechts een klein deel ervan eigendom zou zijn van de stad gaf wel aan dat de 
toestand werd opgevolgd en dat de nodige stappen werden genomen om de toestand in orde te 

brengen. 

Eerste beklaagde werd op 30 j;:inuari 2014 verhoord. Hij verklaarde zich ervan bewust te 
zij lï dat er instandhoudingswerken nodig zouden zijn, maar stelde dat deze nog niet zouden zijn 
uitgevoerd. Uit een verslag van expertisebureau zou immers gebleken zijn dat een 
renovatie niet meer mogelijk zou zijn door de slechte staat. verklaarde eerst te willen 
afwachten om te kijken wat er uiteindelijk zou moeten gebeuren. Hij verklaarde wel bereid te zijn 
geweest om instandhoudingswerken uit te voeren, maar dat niet gedaan te hebben omdat dat niet 

meer mogelijk bleek. 

Volgens dat voormeld verslag van die de gebouwen bezocht op 13 november 2013, 
was de toestand van de gebouwen in het algemeen dermate slecht dat de herstelwerkzaamheden 
die beschreven waren in de defin it ieve herstelling niet meer mogelijk zouden zijn. Er zou volgens 

nog slechts een mogelijkheid zijn tot reconstructie en niet meer tot restauratie. Met 
betrekking tot de dringende instandhoudingswerken gaf aan dat sommige werken doenbaar 
waren (zoa ls het beschermen tegen inbraak, het afschermen van originele interieurelementen en 
het opruimen van het perceel achter de gebouwen), maar andere instandhoudingswerken zouden 
gezien de staat van de gebouwen onmogelijk zijn (zoals het vervangen van vloerlagen). De schimmel
en zwamvorming en het ve rva l van sommige houten elementen zou al zo ver gevorderd zijn dat er 
geen curatieve behandeling meer mogelijk zou zijn en het waterdicht maken van het dak zou niet 
meer mogelijk zijn zonder risico voor de uitvoerder. 

5. 
Op 13 oktober 2014 werd er dan opnieuw nazicht gedaan door de gemachtigd ambtenaar onroerend 
erfgoed bij de Inspectie RWO, die vergezeld werd van ingenieurs en van het 
Ingenieursbureau , dat door de Inspectie RWO was aangesteld. Zij stelden onder 

meer vast: 
dat het metselwerk van het molenhuis nog behoorlijk was en dat een plaatselijke herstelling 
of versteviging op plaatsen waar het metselwerk in minder goede conditie was, doeltreffend 
zou zijn. De aanwezigheid van klimop (die de voorbije jaren duidelijk was toegenomen) 
tegen de gevels zou echter nefast zijn voor het metselwerk in de nabije toekomst aangezien 
klimop zou zorgen voor een progressief verval van metselwerk; 
mits de gepaste behandeling zou een groot deel van de hoofdstructuur van de houten 
balken en dakconstructie van het molenhuis behouden kunnen blijven, aangezien die slechts 
plaatselijk vormen van houtaantasting vertoonde; 
er bleken ernstige stabi liteitsproblemen van het tussengebouw (mogelijk mede door een 
slecht gedimensioneerde fundering), een ernstige scheefstand van de gevels en barsten in 
het gedegradeerde metselwerk. Ook de dakconstructie van het tussengebouw bleek sterk 
gedegradeerd ten gevolge van de lange blootstelling aan weersinvloeden. De nokbalk was 

rot; 
de toestand van de zijgevels en achtergevel van het woonhuis kon door de zware begroeiing 
moeilijk worden beoordeeld. Restauratie van de voorgevel was wel mogelijk; 
de dakdicht ing van het woonhuis was op versch illende plaatsen beschadigd met lekken tot 
gevolg; moerbalken en kinderbalken waren zwaar aangetast door de vochtige toestand 
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waaraan het interieur werd blootgesteld en delen van de tussenvloer bleken verzakt of 

ingestort. 

Ingenieurs en besloten na hun bezoek dat het niet correct was conclusies te 
formuleren van funderingen, metselwerk, vloer- en dakconstructies alsof deze geldig waren voor het 
gehele gebouwencomplex (molengebouw, molenaarswoning en tussengebouw) . De argumentering 
van de eigenaar zou onterecht geen rekening houden met de verschillende gebouwdelen en hun 
toestand. Om het behoud en herstel van bestaande elementen te bevorderen was het regendicht 
maken van de eebouwen P.P.n prioriteit, evenals het dichten van muur- en dakopeningen zodat 
vogels geen toegang meer zouden hebben tot het interieur. Volgens hen zou de eigenaar de 
herstelopties voor de bedreigde gevels ook in eigen handen hebben. De begroeide gevels zouden 
nog kunnen gerestaureerd worden indien de klimop werd verwijderd en de gevraagde tijdelij ke 

instandhoudingswerken werden uitgevoerd. 

6. 
De daaropvolgende jaren werd er meermaals opnieuw nazicht verricht ter plaatse door de 

Inspecteur Onroerend Erfgoed. 

1) Bij nazicht op 15 maart 2016 bleek de klimop tegen de gevels grotendeels verwijderd tot op 
ongeveer 2 meter van de begane grond. Hoger was wel nog klimop aanwezig tegen de 
zijgevel en deels op de bedaking. De luiken aan de voorzijde werden gesloten en de 
loszittende beplanking van één van de verbind ingsgebouwen werd vervangen door houten 
planken. De ramen aan de achterzijde van het woonhuis werden dichtgemaakt met houten 
platen. De gebouwen waren niet meer vrij toegankelijk zodat ongewenste bezoekers de 

gebouwen niet meer vrij kunnen betreden. 

De schade aan de bedaking werd niet hersteld en er werden evenmin maatregelen genomen 
om te voorzien in de tijdelijke afscherming zodat het interieur niet meer zou worden 
blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden en dierlijke vervuiling. Volgens de 
Inspecteur Onroerend Erfgoed zouden de genomen maatregelen dus niet volstaan om 
verder verva l van de gebouwen tegen te gaan. 

2) Op 24 februari 2017 bleken er bijkomende maat regelen te zijn genomen om het woonhuis 
zovee l mogelijk wind- en waterd icht te maken door het dichten van het dak en de 
beschadigde zijgevel. De site was slotvast afgesloten en het onkruid rond het gebouw werd 
grotendeels verwijderd. Het dakraam van het molenhuis was wel nog niet gedicht. 

3) Op 27 maart 2018 bleek dat de bedaking van één van de bijgebouwen deels was ingestort. 
Het dakraam van het molengebouw was nog niet gedicht. De oversteek van het 
molenaarsgebouw verkeerde in uiterst slechte staat en de houten beplanking kwam los en 
dreigde naar beneden te vallen. Het houtwerk van het overluifeld laadluik verkeerde in 
uiterst bouwvallige staat. Dakpannen lagen los en dreigden naar beneden te vallen en 
brokstukken ervan lagen al op de openbare weg. Volgens de Inspecteur Onroerend Erfgoed 
zouden de genomen maatregelen dus opnieuw niet volstaan om verder verval van de 

gebouwen tegen te gaan. 

4) Op 16 oktober 2018 ging de Inspecteur Onroerend Erfgoed opnieuw ter plaatse met 
aangestelden van de stad waarbij het waterradgebouw (eigendom van de stad 
bleek ingestort. Ook het aanpalende bakhuis bleek in slechte staat en de bedaking die 
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7. 

aansloot aan de molenaarswoning was ingestort. De achtergevel van het gebouw stond bol. 
Het laad luik van het molengebouw verkeerde in bouwvallige staat. De stad plaatste wel 
werfhekkens langsheen de straatzijde. Volgens de Inspecteur Onroerend Erfgoed zou de 
toestand van de site in vergelijking met de vorige vaststellingen snel achteruit gaan. 

Eerste beklaagde werd opnieuw verhoord op 3 januari 2019 en verklaarde de intentie te hebben om 
het pand te verkopen. Ondertussen zou er wel al gestart worden met de restauratie. Er werd reeds 
een 3D-meting gedaan voor de tusseneebouwen en rit> gebouwen van de stad De restauratie 
zou wel eerst met de dienst Onroerend Erfgoed besproken moeten worden, aangezien zij dat zelf 
niet konden doen. Hij verklaarde zijn volledige medewerking te wi llen verlenen aan alle diensten en 

ook al overleg te hebben gepleegd met de stad 

8. 
Op 28 februari 2019 werd er uiteindelijk een nieuwe herstelvordering opgemaakt door de inspecteur 
Onroerend Erfgoed, aangepast aan de nieuwe regelgeving en de situatie op het terre in, waarbij er 
opnieuw een aantal dringende werken (fase 1) werden opgelegd (quasi ident iek aan de voorgaande 
herstelvordering), uit te voeren binnen zes maanden, en in een tweede fase ook werkzaamheden tot 
herstel van het monument in de originele goede staat: 

het vakkundig onderschoren en stutten, interieur en exterieur van de gebouwen, zodat 
gevel, dak, vloerlagen en muren stabiel worden gehouden en er geen enkel 
instortingsgevaar meer aanwezig is en de zolderverdieping veilig kan worden betreden; 
het dichtleggen van de bedaking en openingen in de gevel van het molengebouw, desnoods 
met voorlopige materialen, zodat het voorlopig wind- en waterdicht is en het regenwater 

volledig van daken en gevels wordt afgevoerd; 
het afschermen van originele interieurelementen en industrieel-a rcheologische relicten, 
zodat geen verdere beschadiging kan ontstaan; 
het beveiligen van de gebouwen tegen inbraak en vandalisme, door alle openingen met 

vaste platen dicht te maken; 
het bestrijden van de schimmel- en zwamvorming en het curatief behandelen van eventuele 

aantastingen door houtborende insecten; 
het opruimen van het perceel achter de gebouwen door alle overwoekerend groen te 

verwijderen. 

Het waterradgebouw diende te worden gesloopt, maar de daarop rustende duivent il moest wel 
behouden blijven om in een latere fase te worden herste ld. 

In het overzicht 'h istoriek dossier' werd in de herstelvordering tevens vermeld dat er tijdens een 
controlebezoek op 19 april 2018 werd vastgesteld dat het waterradgebouw was ingestort, waarbij 
ook schade werd aangericht aan het molengebouw en de duivent il onder de dakoversteek. 

9. 
Op 2 oktober 2019 werd er door de inspecteur Onroerend Erfgoed nogmaals nazicht verricht ter 
plaatse. Die stelde vast dat er geen verdere maatregelen genomen waren om de toestand te 
stabiliseren of te herstellen. De molenaarswoning, het molengebouw, het watterradgebouw en het 
bakhuis verkeerden nog steeds in verwaarloosde staat. De gebouwen werden nog niet ontmanteld. 

10. 
Ter terechtzitting van 25 januari 2021 bevestigde de raadsman van de Inspectie Onroerend Erfgoed 
dat de herstelvordering, zowel wat betreft de molenaarswoning, het molengebouw en het bakhuis 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p.9 

Roln ummer 20A000825 ACl kamer Vonnisnr / 

als wat betreft het waterradgebouw zonder voorwerp zouden zijn. De site werd op 29 mei 2020 
verkocht aan de die inmiddels de nodige werken uitvoerde. 

2. Beoordeling van schuld 

2.1 ten aanzien van eerste beklaagde 

11. 
Eerste beklaagde betwist dat hij niet de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, 
herstellings- en onderhoudswerken zou hebben uitgevoerd. Het proces-verbaal dat werd opgesteld 
naar aanleiding van de controle op 16 mei 2013 zou geen vaststellingen omvatten met betrekking 
tot de toestand van het onroerend goed op het ogenblik dat het op de lijst van het onroerend 
erfgoed werd opgenomen, terwijl die toestand nochtans het vergelijkingspunt zou zijn voor de aard 
en de omvang van de onderhouds- en instandhoudingswerken. Het Onroerenderfgoeddecreet zou 
immers niet vereisen dat een eigenaar het onroerend goed in een betere staat brengt dan voor het 
ogenblik van de bescherming. Aangezien het onroerend goed reeds bij de bescherming op 29 
september 2008 ernstig verkrot was, kon eerste beklaagde niet gehouden zijn tot het 
heropbouwen en restaureren van het goed. 

Eerste beklaagde zou bovendien wel degelijk de nodige instandhoudingswerken hebben 
uitgevoerd: klimop werd verwijderd, ramen en deuren waar nodig dichtgemaakt met OSB-platen, de 
site werd afgezet met hekwerk en de daken werden gedicht en hersteld waar nodig. Hij gaf tevens, 
samen met de stad de opdracht aan architect om een lastenboek op te stellen voor 

de instandhoudingswerken aan het molencomplex. 

12. 
De rechtbank volgt eerste beklaagde niet waar hij argumenteert dat hij niet gehouden zou 
zijn geweest tot instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en onderhoudswerken, 
omdat dE zich reeds in 2008, bij de bescherming ervan, in zeer slechte staat bevond. 

Eerste beklaagde Nordt vervolgd voor het niet-uitvoeren van de noodzakelijke werken van 
onderhoud, instandhouding en herstelling aan de molenaarswoning, het molengebouw en het 
bakhuis en dat vanaf 16 mei 2013 tot 2 oktober 2019 in strijd met artikel 6.4.1 van het 
Onroerenderfgoeddecreet. De Vlaamse Regering bepaalt de algemene voorschriften voor 
instandhouding en onderhoud (artikel 6.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet). 

Oorspronkelijk voorzag het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 (tot bepa ling 
van de algemene voorschriften inza ke instandhouding van onderhoud van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006) in de verplichting 
om dakschade onmiddellijk te herstellen en lekken te dichten of af te dekken, om maatregelen te 
treffen tegen ongunstige weersomstand igheden en dierlijke vervuiling, om gebroken en gebarsten 
ruiten onmiddellijk te vervangen en om ramen en dakvensters tijdig te sluiten. Ook moesten de 
nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden tegen brand, blikseminslag, waterschade, diefstal 
en tegen moedwillige of toevallige beschadiging. 

Dat besluit werd inmiddels opgeheven, en vervangen door het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 
2014. Artikel 6.1.1 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 verplicht de eigenaar om 
inst andhouding en onderhoud te verzekeren door het goed als een goede huisvader te beheren en 
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de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen tegen schade ten gevolge van brand, blikseminslag, 
diefstal, vandalisme, wind of water. 

13. 
Het strafdossier en de door eerste beklaagde bijgebrachte stukken bevestigen inderdaad 
dat dE zich al langere tijd in slechte staat bevond. Het feit dat de als 
monument werd beschermd, impliceert echter dat de aftakeling nog niet volledig en onomkeerbaar 
was (zie ook Cass. 12 januari 2016, P.15.1044.N). Net om die reden was het van het uiterste belang 
om de voorschriften van instandhouding en onderhoud diligent n;i tP. IP.ven, zodat de toestand niet 
verder zou verslechteren. 

Uit het strafdossier blijkt dat eerste beklaagde wel instandhoudings- en onderhoudswerken 
uitvoerde, maar slechts met mondjesmaat en laattijdig. Hoewel eerste beklaagde reeds in 
2012 beloofde een dossier voor restaurat ie op te starten en ook te kennen gaf bereid te zijn om 
instandhoudingswerken uit te voeren, kon slechts voor het eerst op 15 maart 2016 worden 
vastgesteld dat er - beperkte - werken waren uitgevoerd. 

Nochtans was er reeds op 16 mei 2013 een eerste maal ter plaatse vastgesteld dat de bedaking 
beschadigd was en dat schrijnwerk verweerd of afwezig was en dat de beglazing van de ramen 
gebroken of afwezig was. De bedaking van het bakhuis en van de molenaarswoning vertoonde 
lacunes en het metselwerk vertoonde op verschi llende plaatsen scheurvorming. Op 10 oktober 2013 
werd er ook een herstelvordering opgemaakt, die er in de eerste fase enkel op gericht was 
dringende instandhoudingswerken uit te voeren om de gebouwen tot een wind- en waterdicht 
geheel te maken. 

Eerste beklaagde reageerde daarop door ingenieur-architect aan te stellen, 
die attesteerde dat de beschreven herstelwerkzaamheden niet meer mogelijk zouden zijn. Eerste 
beklaagde stelde dan in zijn verhoor op 30 januari 2014 verder te willen afwachten 
aangezien renovatie niet meer mogelijk zou zijn door de slechte staat. Ve rder nam hij echter geen 
in itiatieven om de dringende instandhoudingswerken uit te voeren. 

Na die eerste vaststellingen door de verba lisant van de Inspectie RWO in mei 2013 (met de 
herstelvordering van 10 oktober 2013 tot gevolg), duurde het nog tot 24 februari 2017 vooraleer er 
bijkomende maatregelen werden genomen om het woonhuis zoveel mogelijk wind- en waterdicht te 
maken door het dichten van het dak en de beschadigde zijgevel. Nochtans was door ingenieurs 

en van het Ingenieursbureau dat door de Inspectie RWO was 
aangesteld, in hun verslag van hun bezoek van 13 oktober 2014 opnieuw aangegeven dat het 
regendicht maken van de gebouwen en het dichten van muur- en dakopeningen (zodat vogels geen 
toegang meer zouden hebben tot het interieur) van prioritair belang was om het behoud en het 
herstel van de bestaande elementen te bevorderen. Maar ook na 24 februari 2017 waren nog steeds 
niet alle ramen gedicht en de blootstelling aan weer en wind verergerde verder nadat het deel van 
de bedaking die aansloot bij de molenaarswoning instortte en dakpannen los lagen. Op 16 oktober 
2018 was ook de bedaking die aansloot op het waterradgebouw ingestort. Bij een laatste nazicht op 
2 oktober 2019 bleken er nog steeds geen maatregelen te zijn genomen om de toestand te 
stabiliseren of te herstellen. 

Volgens de rechtbank heeft eerste beklaagde minstens niet de nodige instandhoudings- en 
onderhoudswerken uitgevoerd in de periode van 16 mei 2013 tot 2 oktober 2019. In die periode is 
de toestand van de molenaarswoning, het molengebouw en het bakhuis, behorende tot het 
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monument · onbetwistbaar verslechterd. 

Tenlastelegging 1 is afdoende bewezen in hoofde van eerste beklaagde gelet op de 
vaststellingen van de Inspecteur Onroerend Erfgoed en de aan het strafdossier gevoegde foto's. 

2.2 ten aanzien van tweede beklaagde de stad 

14. 
Tweede beklaagde, de stad wordt vervolgd voor het niet uitvoeren van r:IP. noodzakelijke 
werken van onderhoud, instandhouding en herstelling aan het waterradgebouw, behorende tot het 
monument · inde periode van 30 juli 2018 tot en met 2 oktober 2019. 

De rechtbank stelt aan de hand van het strafdossier echter vast dat het waterradgebouw bij de 
aanvang van de weerhouden incriminatieperiode reeds was ingestort. De rechtbank leidt dat af uit 
het proces-verbaal van 26 oktober 2018 waarin de Inspecteur Onroerend Erfgoed aangaf dat het 
waterradgebouw bij een bezoek op 16 oktober 2018 was ingestort en de vermelding in het overzicht 
'historiek dossier" in de herstelvordering van 28 februa ri 2019 waarin werd aangegeven dat er 
tijdens een controlebezoek op 19 apri l 2018 reeds was vastgesteld dat het waterradgebouw was 
ingestort. In de herstelvordering van 28 februari 2019 werd er ook gevraagd om het 
waterradgebouw te slopen. 

Aangezien het waterradgebouw op 30 juli 2018 reeds was ingestort, was tweede beklaagde, de stad 
op dat ogenblik niet langer gehouden tot instandhoudings-, onderhouds- of herstellingswerken 

aan het waterradgebouw. Het kon nog slechts worden heropgebouwd of gesloopt. Het 
waterradgebouw werd nadien ook, conform de herstelvordering van 28 februar i 2019, gesloopt . 

De rechtbank spreekt tweede beklaagde bijgevolg vrij voor de feiten van tenlastelegging 2. 

2. Straftoemeting 

15. 
De feiten werden krachtens artikel 13, §1, 3° van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar 
en een geldboete van 26 tot 10.000 euro of met een van die straffen alleen. Op heden worden de 
feiten krachtens art ikel 11.2.2, 6° van het Onroerenderfgoeddecreet bestraft met een 
gevangenisstraf van 8 dagen tot S jaar en een geldboete van 26 tot 400.000 euro of met een van die 

straffen alleen. 

Op grond van art. 2 Sw. dient de mildere, met name de eerstgenoemde, straf te worden toegepast. 

16. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 
omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, de persoonlijke situatie en het strafrechtelijk 
verleden van eerste beklaagde 

De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving inzake 
onroerend erfgoed. Eerste beklaagde heeft een beschermd monument door het jarenlang 
niet uitvoeren van de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken ernstig verwaarloosd, 
waardoor de historische en industrieel-archeologische waarde van de in het 
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gedrang kwam. Slechts nadat het openbaar ministerie tot dagvaarding was overgegaan, werd de 
door eerste beklaagde verkocht aan een kapitaalkrachtiger partij die wel 

tot herstel is overgegaan. Vermoedelijk speelden er bij de nalatigheid van eerste beklaagde 
ook financiële motieven mee in hoofde van eerste beklaagde voor wie het commercieel 
interessanter was om de te kunnen slopen. 

Eerste beklaagde heeft ondanks zijn gevorderde leeftijd wel nog een relatief gunstig 
strafregister. Hij werd in 2001 eenmaal correctioneel veroordeeld voor een inbreuk op de wetgeving 
inzake handelsvestigingen. 

17. 
De raadsman van eerste beklaagde ,roeg ter terechtzitting van 25 januari 2021 om aan 
eerste beklaagde de gunst van de opschorting te willen verlenen. 

De rechtbank acht een opschorting evenwel geen afdoende signaal om eerste beklaagde 
het ontoe laatbare van zijn handelen te doen inzien. 

De rechtbank meent dat een ge ldboete, zoals bepaald in het beschikkend gedeelte van dit vonnis, 
een voldoende waarschuwing zal betekenen voor beklaagden voor de toekomst teneinde recidive te 
voorkomen. Gelet op het relatief gunstig strafregister van eerste beklaagde en rekening houdend 
met het feit dat de herstelvordering intussen wel (zij het door een andere partij) werd uitgevoerd, 
wordt de geldboete volled ig met uitstel opgelegd. Eerste beklaagdE dient wel te weten dat 
bij een veroordeling naar aanleiding van een nieuw feit in de proeftijd, het thans verleende uitstel 

kan worden herroepen. 

3. Herstelvordering 

18. 
Op 28 februari 2019 heeft de Inspecteur Onroerend Erfgoed van de Inspectie RWO per brief een 
herstelvordering overgemaakt aan het openbaar ministerie. 

Ter terechtzitting van 25 januari 2021 bevestigde de raadsman van de Inspecteur Onroerend Erfgoed 
dat de herstelvordering inmiddels volledig werd uitgevoerd. 

De rechtbank stelt bijgevolg vast dat de herstelvordering van de Inspecteur Onroerend Erfgoed van 
de Inspectie RWO van 28 februari 2019 met betrekking tot het monument ', gelegen 

te zonder voorwerp is. 

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

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 66, 99bis strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art. 191 Sv 
art. 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van Inspecteur Onroerend Erfgoed, 

Op strafgebied 

Verleent akte aan De Inspecteur Onroerend Erfgoed van haar vrijwillige tussenkomst. 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging 1: 

tot een geldboete van 20000,00 EUR, zijnde 2500,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

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

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar. 

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 Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 

EUR 

- de kosten va n de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 113,08 = 56,54 EUR 

Ten aanzien van Stad tweede beklaagde 

Spreekt stad voor de tenlastelegging 2 vrij en stelt haar buiten zake zonder kosten. 

Legt de kosten tot op heden begroot op½ x 113,08 EUR= 56,54 EUR ten laste van de Belgische Staat 

Herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering van de Inspecteur Onroerend Erfgoed van de Inspectie RWO van 28 
februari 2019 met betrekking tot het monument ·, gelegen te 

zonder voorwerp. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 22 februari 2021 door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdel ing Antwerpen, kamer AC1 : 

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

p.14 




