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• · ···'"~l .• , ..... .,, .... .,., _______________________ _ 

Not.nr. AN.66.RW.301000-12 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. GEMEENTE 

2. nr. 

3. nr. 

4. nr. 

en van 

5. nr. 

tegen 

1. nr. 

2.nr. 

Vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, 
met kantoren te 
- burgerlijke partij • 

met maatschappelijke zetel te 
- burgerlijke partij -

ONDERSTEUNEND CENTRUM Van Het AGENTSCHAP NATUUR EN BOS, 
met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koning Albert 11-laan 20 bus 22, 
- burgerlijke partij-

geboren te Wilrijk op 
wonende te 
- burgerlij ke partij -

de ÎNSPEërEUR ONRÖEREND ERFGOED 
optredend namens het Vlaamse Gewest 
met kantoor te 1210 Brusset Koning Albert IJ- laan 19 bus 22, 
-eiser tot herstel-

geboren te op 
zonder beroep, 

wonende te 
- beklaagde -

geboren te OJ: 
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3. nr. 

4. nr. 

5. nr. 

verdacht van: 

. , •. , , .•. ,.~·.·~-=~-y ·-- - ----

, makelaar In onroerende goederen, 
wonende te 
~ beklaagde -

geboren te op 
bediende. 

wonende te 
- beklaagde -

geboren te op 
, zonder beroep, 

wonende te 
- beklaagde-

geboren te :>p 
zonder beroep, 
wonende te 
- beklaagde -

Hetïlr ï:Jöör--dê nïisêlaaa -of het wan!Jearijf te heoben üitgevoera -of aan- de ul tvoerlng 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd; 

Te tussen 1 oktober 2011 en 2 maart 2012, op niet nader te bepalen data, en onder 
meer op 29 februari en 1 maart 2012, 
de eerste, de tweede, de derde, de vierde en de vijfde, 

Aan het Kasteel 
gelegen te 
ten kadaster gekend onder 

eigendom van de gemeente 
bij akte verleden op 1 maart 2012, 

dat voorkomt op het beschermlngsbeslult genomen bij Ministerieel Besluit van 6 november 
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---· ---~~~------------------

1981, waarbij het kasteel wordt beschermd als monument en het park als dorpsgezicht 
omwille van de historische en/ of esthetische waarde van het geheel. 

A. 
Zonder de in artikel 11, §4 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten, voorgeschreven machtiging, of in strijd met bij 
zodanige machtiging gestelde voorwaarden, werken te hebben uitgevoerd of handelingen te 
hebben gesteld aan een beschermd monument of aan een in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht gelegen onroerend goed, 

meer bepaald door het (laten) verwijderen van 

twee schilderijen uit de boogvormige nissen in centrale hall; een schilderij uit de 
vaste lijst In de bibliotheek; twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de 
eetkamer 
negen grote sculpturen op de oevers van de eilandjes; 1 sculptuur langsheen het pad 
naast de vijver; 1 sculptuur in het kasteelpark, 1 sculptuur in de tuin achter het 
westelijk koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreef; 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 13, §1-5', van het Decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

de feiten der tenlastelegging A sinds 1 januari 2015 strafbaar gesteld als: 

-Bij inbreuk op artikel-6.4.4, strafbaar gestelddOor ártikel11.2.2 al. 13• van het Decreet dd. 
12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, handelingen aan of in beschermde 
goederen opgelijst door de Vlaamse Regering of opgenomen in het beschermingsbesluit 
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, geen 
milieuvergunning overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de 
milieuvergunning of geen vergunning, geen toelating, geen machtiging, geen ontheffing of 
geen afwijking overeenkomstig het Bosdecreet dd. 13 juni 1990 of het decreet dd. 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vereist is, te hebben 
uitgevoerd zonder of in strijd met de toelating van het agentschap of in voorkomend geval 
van de erkende onroerenderfgoedgemeente waar het beschermde goed ligt tenzij zij zijn 
vrijgesteld in een overeenkomstig artikel 8.1.1 goedgekeurd beheersplan 

namelijk het (laten) verwijderen van 

twee schilderijen uit de boogvormige nissen in centrale hall; een schilderij uit de 
vaste lijst In de bibliotheek; twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de 
eetkamer 

J PAGE D1-DDD01501D84-DDD4-DD2D-D1-D1-.ïl 
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B. 

negen grote sculpturen op de oevers van de eilandjes; 1 sculptuur langsheen het pad 
naast de vijver; 1 sculptuur in het kasteel park, 1 sculptuur in de tuin achter het 
westelijk koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreef; 

Aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of in een voor 
bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht werken te hebben 
uitgevoerd of handelingen te hebben gesteld die strijdig zijn met de algemene voorschriften 
Inzake Instandhouding er:~ onderhoud, die overeenkomstig artikel 11, §5 van het Decreet van 
3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten door de 
Vlaamse Regering worden vastgesteld, namelijk in strijd met de navolgende artikelen van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de algemene 
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten 

meer bepaald 

I. artikel 8. de volgende werken tot Instandhouding en onderhoud van de monumenten 
zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke schriftelijke vergunning van het 
agentschap: 

6" het uitvoeren van werken aan en het verplaatsen of verwijderen - zelfs tijdelijk -
van kunstwerken, voorwerpen en meubilair, die onroerend zijn door bestemming, 
met uitzondering van wat bepaald is in artikel7,5", 

wat betreft de twee schilderijen uit de boogvormige nissen in centrale hall; een 
schilderij uit de vaste lijst In de bibliotheek; twee medaillons uit de vaste 
wandafwerking van de eetkamer 

11. artikel 3. lid 2. De volgende werken binnen een stads- of dorpsgezicht zijn verboden 
behoudens schriftelijke vergunning of behoudens een melding in de zin van artikel 
11, §4, derde lid, van het decreet: 

9" het aanbrengen, wijzigen of vervangen van straatmeubilair, zoals bloembakken, 
banken, lantaarns, verlichtlngspalen, pompen, parkeermeters, hekkens, tuinmuren, 
afsluitingen, wachthuisjes, telefooncellen en andere beeldbepalende elementen; 
wat betreft de negen grote sculpturen op de oevers van de eilandjes; 1 sculptuur 
langsheen het pad naast de vijver; 1 sculptuur in het kasteelpark, 1 sculptuur in de 
tuin achter het westelijk koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreef 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 13, §1-ZO, van het Decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

de feiten der tenlastelegging B sinds 1 januari 2015 strafbaar gesteld als: 

bij inbreuk op artikel 6.4.2, strafbaar gesteld door artikel 11.2.2 al. 1 6" van het Decreet dd. 
12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, de algemene voorschriften voor 
instandhouding en onderhoud bepaald door de Vlaamse Regering niet te hebben nageleefd, 
namelijk in strijd met de navolgende artikelen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
de volgende handelingen te hebben gesteld 

meer bepaald 

I. artikel 6.2.8. De volgende handelingen aan of in het interieur van beschermde 
monumenten en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, kunnen 
niet worden aangevat zonder de toelating van het agentschap of, zoals vermeld in 
artikel 6.4.4, §1, eerste lid, van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, van 
de erkende onroerenderfgoedgemeente: 

4". het verwijderen, vervangen of wijzigen van plafonds, gewelven, vloeren, trappen, 
binnenschrijnwerken, inclusief de al dan niet figuratieve beglazing, lambrisering, 
beslag, hang- en sluitwerk, en van de waardevolle interieurdecoratie; 

wat betreft de twee schilderijen uit de boogvormige nissen in centrale hall; een 
schilderij uit- de vaste lijst' in de bibliotheek;. twee medaillons uit de. vasi:ë 
wandafwerking van de eetkamer 

11. artikel 6.2.5. Voor de volgende handelingen aan of in beschermde stads- en 
dorpsgezichten geldt de procedure van artikel 6.3.12 van dit besluit: 

c. 

4". het uitvoeren van de volgende omgevingswerken: h) het fundamenteel en 
structureel wijzigen van de aanleg van historische tuinen en parken en 
begraafplaatsen; 

wat betreft de negen grote sculpturen op de oevers van de eilandjes; 1 sculptuur 
langsheen het pad naast de vijver; 1 sculptuur in het kasteelpark, 1 sculptuur in de 
tuin achter het westelijk koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreef 
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Een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd monument of een goed, gelegen in 
een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd stads- of dorpsgezicht ontsierd, 
beschadigd of vernield te hebben, 

meer bepaald door het (laten) verwijderen van 

twee schilderijen uit de boogvormige nissen in centrale hall; een schilderij uit de 
vaste lijst In de bibliotheek; twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de 
eetkamer 
negen grote sculpturen op de oevers van de eilandjes; 1 sculptuur langsheen het pad 
naast de vijver; 1 sculptuur in het kasteelpark, 1 sculptuur in de tuin achter het 
westelijk koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreef; 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 13, §1-4', van het Decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 

de feiten der tenlastelegging C sinds 1 januari 2015 strafbaar gesteld als: 

bij inbreuk op artikel 6.4.3, strafbaar gesteld door artikei1L2.2 al. 1.7" van het Decreet dd. 
12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, beschermde goederen te hebben ontsierd, 
te hebben beschadigd, te hebben vernield of andere handelingen te hebben gesteld die de 
erfgoedwaarde ervan aantasten. 

namelijk door het (laten) verwijderen van 

twee schilderijen uit de boogvormige nissèn. in centrale hall; éen schilderij uit ae 
vaste lijst In de bibliotheek; twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de 
eetkamer 
negen grote sculpturen op de oevers van de eilandjes; 1 sculptuur langsheen het pad 
naast de vijver; 1 sculptuur in het kasteelpark, 1 sculptuur in de tuin achter het 
westelijk koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreef; 

Betichten tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42.3' en/of 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen, zijnde de op grond van de weerhouden felten geraamde opbrengst 
van de vervolgde misdrijven, conform de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in 
het strafdossier. 

* * * * 

r-- PAGE 01-00001501084-0007-0020-01-01-~ 

L [11. l!l . Q 

"" . ' "' ' _j 



Hof van beroep Gent ·· tiende kamer- 2018/NT /1005 - p. 8 

--, .-.. ·· ···- ,=------- ------------------

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC 4, besliste bij 
vonnis van 18 april2016 op tegenspraak als volgt: 

"Herstelt de materiële vergissing fn de dagvaarding en stelt vast dat tweede beklaagde 
geboren is te op 
Heromschrijft de tenlasteleggingen A, B en C zoals voorheen bepaald. 

Spreekt eerste, tweede, derde, vierde en vijfde beklaagde vrij voor de tenlasteleggingen A, 8 
en C voor zover deze betrekking hebben op de elf grote sculpturen. 

Spreekt vijfde beklaagde vrij voor de tenlastel~ggingen A, B en C voor zover deze betrekking 
hebben op het schilder/) uit de vaste lijst in de bibliotheek en de twee medaillons uit de vaste 
wandafwerking van de eetkamer. 

VEROORDEELT 

eerste beklaagde voor de vermengde feiten A, Ben C- beperkt tot de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale hal, het schilderij uit de vaste lijst in de bibliotheek en de 
twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer - : 

tot een geldboete van DUJZEND VIJFHONDERD EUR (1.500 EURO) 

Aangezien eerste veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf 
die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artlke/99bls van het Strafwetboek, heeft 
opgelopen; 

dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 juni 1964, 
gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de 
uitgesproken geldboete ten laste van eerste veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn 
van EEN jaar vanaf heden, uitgezonderd een effectleve geldboete van VIJFHONDERD EUR 
(vermeerderd met 50 decimes zijnde 3.000 euro) of een vervangende gevangenisstraf van 
twee maanden. 

tweede beklaagde voor de vermengde felten A, B en C- beperkt tot de twee schilderijen uit 
de boogvormige nissen In de centrale hal, het schilderij uit de vaste /Ijst in de bibliotheek en 
de twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer-

tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EUR (1.500 EURO) 
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Aangezien tweede veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf 
die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, heeft 
opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 juni 1964, 
gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de 
uitgesproken geldboete ten laste van tweede veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn 
van EEN jaar vanaf heden, doch uitgezonderd een gedeelte van 500 Euro (vermeerderd met 
50 deelmes zijnde 3.000 euro), dat effectief wordt gesteld en waarvan de vervangende 
gevangenisstraf bepaald wordt op twee maanden. 

derde beklaagde voor de vermengde feiten A, B en C- beperkt tot de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale hal, het schilderij uit de vaste lijst in de bibliotheek en de 
twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer-

tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EUR (1.500 EURO) 

Aangezien derde veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of tot 
een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die 
In aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, heeft 
opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde të doen verhopen; - -

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 juni 1964, 
gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de 
uitgesproken geldboete ten laste van derde veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn 
van EEN jaar vanaf heden, doch uitgezonderd een gedeelte van 500 Euro (vermeerderd met 
50 deelmes zijnde 3.000 euro), dat effectief wordt gesteld en waarvan de vervangende 
gevangenisstraf bepaald wordt op twee maanden. 

vierde beklaagde voor de vermengde feiten A, Ben C- beperkt tot de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale hal, het schilderij uit de vaste lijst in de bibliotheek en de 
twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer-: 

tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EUR (1.500 EURO 
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Aangezien vierde veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf 
die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, heeft 
opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 juni 1964, 
gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de 
uitgesproken geldboete ten laste van vierde veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn 
van EEN jaar vanaf heden, doch uitgezonderd een gedeelte van 500 Euro {vermeerderd met 
50 decimes zijnde 3.000 euro), dat effectief wordt gesteld en waarvan de vervangende 
gevangenisstraf bepaald wordt op twee maanden. 

vijfde beklaagde voor de vermengde feiten A, Ben C- beperkt tot de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale haf - : · 

tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EUR {1.500 EURO) 

Aangezien vijfde veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele straf of tot 
een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die 
in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek, heeft 
opgelopen; 

dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbetering van deze 
veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 juni 1964, 
gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de tenuitvoerlegging van de 
uitgesproken geldboete ten Jaste van vijfde veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn 
van EEN jaar vanaf heden, doch uitgezonderd een gedeelte van 500 Euro {vermeerderd met 
50 deelmes zijnde 3.000 euro), dat effectief wordt gesteld en waarvan de vervangende 
gevangenisstraf bepaald wordt op twee maanden. 

Verklaart verbeurd conform art. 42, 3• en 43bis SW lastens eerste t/m vierde beklaagde, 
ieder voor één vierde deel, de som van 8.000 EURO. 

Verklaart verbeurd conform art. 42, 3• en 43bis SW lastens vijfde beklaagde, de som van 
6.000EURO. 

De herstelvordering 
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• M.b.t. het schilderij uit de vaste lijst in de bibliotheek en de twee medaillons uit de 
vaste wandafwerking van de eetkamer. 

Beveelt overeenkomstig artike/11.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet het integrale herstel 
van de m.b.t. voormelde schilderij en medaillons door eerste t/m vierde beklaagde 
veroorzaakte schade aan het kasteel' 

Zegt voor recht dat dit herstel Impliceert dat: 

Eerste, tweede, derde en vierde beklaagde voormelde kunstvoorwerpen terug 
brengen naar het kasteeldomein '' ''; 
Deze kunstvoorwerpen oordeelkundig verpakt en vervoerd worden naar het 
kasteeldomeln; 
Deze kunstvoorwerpen op vakkundige wijze opnieuw in de vaste wandafwerking 
worden bevestigd. 

Beveelt dat dit herstel dient te worden uitgevoerd binnen de zes maanden te rekenen vanaf 
heden onder verbeurte van een dwangsom van 250,00 euro per dag vertraging, na 
vernoemde termijn, niet zijnde een dwangsomtermijn met een maximaal verbeurd te 

verklaren som van 75.000 EURO. 

Voor het geval beklaagden in gebreke blijven het bevolen herstel zelf uit te voeren, beveelt de 
rechtbank dat de Inspecteur Onroerend Erfgoed, of een door hem aangewezen ambtenaar, 
ambtshalve In de uitvoering van het opgelegde herstel kan voorzien. 

_• . M_b t de_ twee $C/Iik1edjen uit_~ b.o,.ogvorf!Jiae nissen lf} d~ c~nt_raleha~. 

Veroordeelt eerste t/m vijfde beklaagde in betaling van een provisionele schadevergoeding 
van 1 EURO aan de Inspecteur Onroerend Erfgoed overeenkomstig art. 11.4.1 §3 
Onroerenderfgoeddecreet 

Verplicht eerste, tweede, derde, vierde en vijfde veroordeelde, als bijdrage voor de 
financlering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan occasionele redders, elk tot het betalen van een bijdrage van 25 EUR, 
bfj toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wetten van 
26.06.2000 en 28.12.2011, vermeerderd met 50 deelmes en gebracht op 150 EUR. 

Verplicht eerste, tweede, derde, vierde en vijfde veroordeelde elk tot betaling van 1/5 van de 
kosten van het geding belopende in zijn geheel op 203,85 EUR en, bij toepassing van 
Koninklijk Besluit van 28 december 1950, elk tot een vergoeding van 51,20 EUR. 
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Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952 gewijzigd door de wet van 
28/12/2011 de geldboeten van 1.500 EUR, vermeerderd worden met 50 decimes, zodat die 
geldboeten elk 9.000 EUR bedraagt. 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten vervangen kunnen worden, 
bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld In artikel 40 van het strafwetboek op 
drie maanden voor elke geldboete van 1.500 EUR. 

Rechtdoende over de vordering van de burgerlijke partij: 

Verklaart de eis ontvankelijk en gegrond als volgt : 

Veroordeelt eerste, tweede, derde, vierde en vijfde beklaagde solidair om aan de burgerlijke 
partij te betalen, een provisionele schadevergoeding van EEN EURO. 

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan. 

Rechtdoend.e over de vorderina van de bura_er/ijke partij: 
Gemeente 

Verk~aa_r:t de eis o_nt_vanke/Ffk en_gegr_ond als volgt: __ 

Veroordeelt eerste, tweede, derde, vierde en vijfde beklaagde solidair om aan de burgerlijke 
partij te betalen, een provisionele schadevergoeding van EEN EURO. 

Houdt de beslissing omtrent de kosten ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

29 april 2016 door het openbaar ministerie tegen de vijf beklaagden tegen "al de 
beschikkingen op strafrechtelijk gebied"; 
2 mei 2016 door de beklaagde tegen "al de beschikkingen behoudens 
de vr/jspraak",-
2 mei 2016 door de beklaagden 

en tegen "al de beschikkingen meer bepaald de 
beschikkingen op strafgebied, op herstelgebfed, op burgerlijk gebied met uitzondering 
van de vrijspraak met betrekking tot de tenlasteleggingen A, 8 en C voor zover deze 
betrekking hebben op de elf grote sculpturen zoals gepreciseerd in het eerste vonnis; 
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2 me! 2016 door de burgerlijke partij de Gemeente tegen "al de beschikkingen 
haar aanbelangende"; 
3 mei 2016 door de herstelvorderende overheid, de Inspecteur Onroerend Erfgoed 
tegen "het vonnis, tegen al de beschikkingen haar aanbelangende". 

1.3 Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
Ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
op: 

29 april2016 door het openbaar ministerie tegen de vijf beklaagden; 
2 mei 2016 door de raadsman van de beklaagde 
2 mei 2016 door de raadsman van de beklaagden 

2 mei 2016 door de raadsman van de burgerlijke partij de Gemeente 
3 mei 2016 2018 door de raadsman van de herstelvorderende overheld de Inspecteur 
Onroerend Erfgoed. 

1.4 Het hof van beroep te Antwerpen, 12e kamer, besliste bij arrest van 28 juni 2017 op 
tegenspraak als volgt: 

"Verklaart de hogere beroepen van de beklaagden sub 1. tot en met 5., van het Openbaar 
Ministerie, van de burgerlijke partij sub 1. en van de eiser tot herstel ontvankelijk; 

Verklaart het impliciet Incidenteel beroep van de burgerlijke partij 
ontvankelijk; 

Op strafredlteliik gebled 

Bevestigt de rechtzetting van de materiële vergissing, zoals reeds door de eerste rechter In 
het bestreden vonnis op blz. 7 terecht werd doorgevoerd; 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Behoudt de oorspronkelijke omschrijving van de tenlasteleggingen zonder de heromschrijving 
die door de eerste rechter ten onrechte werd doorgevoerd; 

WiJst het verzoek van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. tot het stellen van 3 prejudiciële vragen af; 
Verklaart de eerste beklaagde, de tweede beklaagde, de derde beklaagde en de vierde 
beklaagde niet schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten A., B. en C. In zoverre deze 
betrekking hebben op 1 vaas aan het eind van de toegangsdree!; 

Verklaart de eerste beklaagde, de tweede beklaagde, de derde beklaagde en de vierde 
beklaagde schuldig aan de hen ten laste gelegde felten A., B. en C., met dien verstande dat 
het slechts om 11 beelden ('sculpturen') gaat in plaats van 12; 
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Verklaart de vijfde beklaagde niet schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten, spreekt hem 
hiervan vrij en ontslaat hem van de uit dien hoofde uitgesproken veroordelingen; 

Veroordeelt de eerste beklaagde, de tweede beklaagde, de derde beklaagde en de vierde 
beklaagde wegens deze vermengde feiten zoals hiervoor nader omschreven, ELK tot een 
geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EURO gebracht op NEGENDUIZEND EURO door 
verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van TWEE MAANDEN, en 
verleent aan elk van deze 4 beklaagden uitstel van tenuitvoerlegging voor de helft van deze 
geldboete gedurende een termijn van EEN JAAR vanaf heden, zodat een gedeelte van 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO gebracht op VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO door 
verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND 
effectief zal zijn, en een gedeelte van ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO gebracht op 
VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO door verhoging met 50 opdeciemen of een vervangende 
gevangenisstraf van EEN MAAND zal worden uitgesteld gedurende een termijn van EEN JAAR 
vanaf heden; 

Stelt vast dat de feiten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2012, doch niet na 31 
december 2016; 

Verplicht de eerste beklaagde, de tweede beklaagde, de derde beklaagde en de vierde 
beklaagde ELK om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een bedrag te 
betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en. alzo gebracht op 
TWEEHONDERD EURO; 

. Legt aan de eerste, de tweeçie, de derde en de vierde veroordeelde ELK een vergoeding op 
van EENENVIJFTIG EURO en TWINTIG CENT; - - -

Verbeurdverklaring 

Verklaart de vordering tot verbeurdverklaring in zoverre gericht tegen vijfde beklaagde 
ongegrond; 

Verklaart verbeurd op grond van art. 42, 3" Sw. en 43bis Sw. als wederrechtelijke 
vermogensvoordelen die door beklaagden sub 1. t.e.m. 4. rechtstreeks uit de bewezen 
verklaarde misdrijven zijn behaald, een bedrag van DRIEËNTWINTIGDUIZEND 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens eerste beklaagde, DRIEËNTWINTIGDUIZEND 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens tweede beklaagde, DRIEËNTWINTIGDUIZEND 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens derde beklaagde en DRIEËNTWINTIGDUIZEND 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens vierde beklaagde; 

Herstelvordering 
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Verklaart de herstelvordering, in zoverre deze gericht is tegen vijfde beklaagde 
ongegrond; 

Verklaart de herstelvordering, In zoverre deze betrekking heeft op de 11 beelden 
('sculpturen') die door vijfde beklaagde vfa het veilinghui! verkocht 
werden, kennelijk onredefijk en wijst deze af; 

Wijst het verzoek van de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED om bij tussenarrest de 
noodzaak tot vrijgave van het afschrif t van het proces-verbaal van verkoop voor de 
beoordeling van de publieke vordering vast te stellen, en het Openbaar Ministerie te 
verzoeken bedoeld afschrift op te vragen bij de Regeringscommissaris volgens de daartoe 
vereiste normen af; 

Verklaart de herstelvordering, In zoverre deze betrekking heeft op de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale hall, kennelijk onredelijk en wijst deze af; 

Verklaart de herstelvorderlng, In zoverre deze betrekking heeft op het schilderij uit de vaste 
lijst in de bibliotheek en de twee medaJllons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer, 
gegrond, en veroordeelt dienvolgens beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk op grond van art. 

11.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet tot het integrale herstel van de met betrekking tot 
het schilderij uit de vaste lijst in de bibliotheek en de twee medaillons uit de vaste 
wandafwerking van de eetkamer veroorzaakte schade aan het kasteel ~ ~ 

hetgeen Inhoudt: 

eerste, tweede, derde en vierde beklaagde dienen het schilderij uit de vaste lijst in de 
.bibliotheek e'! de t~ee m,eqa~lo[IS uit de vaste_ w_anda[wer~ing_ van de eetkamer terug te 
brengen naar het kasteeldomein ' ~ 

deze kunstvoorwerpen dienen oordeelkundig verpakt en vervoerd te worden naar het 

kasteeldomein 
deze kunstvoorwerpen dlenen op vakkundige wijze opnieuw In de vaste 

wandafwerking te worden bevestigd 

binnen een termijn van ZES MAANDEN na het in kracht van gewijsde gaan van huidig arrest 
onder verbeurte van een dwangsom van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO per dag vertraging na 
voornoemde termijn, deze termijn geen dwangsomtermijn zijnde, met als maximaal te 
verbeuren bedrag VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO; 

Machtigt de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, of een door hem aangewezen ambtenaar, 
op grond van art. 11.4.4 van het Onroerend Erfgoeddecreet om ambtshalve in de uitvoering 
van het opgelegde herstel te voorzien in de plaats van en op kosten van de veroordeelde, 
voor het geval de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. in gebreke zouden blijven het bevolen herstel 
met betrekking tot het schilderij uit de vaste lijst In de bibliotheek en de twee medaillons uit 
de vaste wandafwerking van de eetkamer zelf uit te voeren; 
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Wijst het verzoek van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. om de herstelvordering minstens -
alvorens hierover te oordelen - voor te leggen aan een neutraal orgaan, te vergelijken met 
de Hoge Raad voor het Handhavingsbelefd, af als ongegrond; 

Veroordeelt beklaagden sub 1. t.e.m. 4 .. tot betaling aan de fNSPECTEUR ONROEREND 
ERFGOED op grond van art. 11.4.1 §3 van het Onroerend Erfgoeddecreet van een 
schadevergoeding van EEN EURO provisioneel met betrekking tot de 11 beelden 
('sculpturen') en de twee schilderijen uit de boogvormige nissen in de centrale hall, waarvan 
de herstelvordering onuitvoerbaar Is; 

Op burgerrechteflik gebied 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke 
partijen, in zoverre deze gericht zijn tegen de vijfde beklaagde, gelet op diens vrijspraak; 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke 
partijen, in zoverre deze betrekking hebben op de vaas, gelet op de vrijspraak van alle 
beklaagden met betrekking tot deze vaas; 
Verklaart het impliciet incidenteel beroep van de burgerlijke partij deels 
gegrond als volgt; 

Verklaart de 2 schilderijen, waarop strafrechtelijk bewarend beslag werd gelegd, eigendom 
van de beklaagden op het ogenblik van de feiten, overeenkomstig art. 42, 1 o Sw. verbeurd als 
zijnde het voorwerp van de bewezen verklaarde felten sub A., 8. en C, en beveelt de 
teruggave van deze 2 schilderijen aan de burgerlijke partij op grond van art. 

~~~-_,__.,..:.4z..3..,.b:Loli~~~ /u.>fd.....,3~S=w.;. _ _ _____,,-----___"~~---.~------~---------

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot betaling aan de burgerlijke partij 
van een schadevergoeding van ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO, meer de 

vergoedende Interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf 25.07.2013 tot op heden, en vanaf 
heden met de gerechtelijke interesten tot de dag der volledige betaling,· 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot betaling aan de buraer/ijke partijen 
DE GEMEENTE 

van een schadevergoeding van 
ACHTDUIZEND EURq te vermeerderen met de gerecht elijke interesten vanaf heden; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot de teruggave van het schilderij uit 
de bibliotheek en de 2 medaillons aan de burgerlijke partijen DE GEMEENTE 

en 
binnen een termijn van ZES MAANDEN iw het in kracht van gewijsde gaan 

van huidig arrest onder verbeurte van een dwangsom van HONDERD EURO per dag 
vertraging; 
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Wijst het meer- en anders gevorderde af; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot 4/5 van de kosten van de 
strafvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 648,07 euro, en laat 1/5 van deze kosten ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot 4/5 van de kosten van de 
herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 30,87 euro, en laat 1/5 van deze kosten ten laste van de eiser tot herstel; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot 4/5 van de kosten van de burgerlijke 
vordering In beide aanleggen van de burgerlijke partij deze voorgeschoten door de 
openbare partij in totaal begroot op 28,59 euro, en laat 1/5 van deze kosten ten Jaste van de 
burgerlijke partij; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot 4/5 van de kosten van de burgerlijke 
vordering in beide aanleggen van de burgerlijke partijen 

en 
deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 86,00 

euro, en laat 11~ van deze kosten ten laste van de burgerlijke partijen; 

Stelt vast dat al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijn door de thans nog weerhouden 
feiten; 

-vêroÖrdeelt de béktaagden sub 1. t.e:m. ·4. hoofdelijk om aan-de bürger/Jjke partij een 

rechtsplegingvergoeding te betalen van VIERHONDERDVEERTIG EURO in eerste aanleg en 
een rechtsplegingvergoeding van VIERHONDERDTACHTIG EURO In hoger beroep; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk om aan de burgerliike partijen 
t;FMFFNTf en 

een rechtsplegingvergoeding te betalen van 

I 
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NEGENHONDERDNEGENTIG EURO in eerste aanleg en een rechtsplegingvergoeding van t 
DUIZEND TACHTIG EURO In hoger beroep. • I 
1.5 Tegen dit arrest werd cassatieberoep Ingesteld op: ~ 

7 juli 2017 door de eiser tot herstel de Inspecteur Onroerend Erfgoed tegen "alle 
beschikkingen van het arrest"; 
10 juli 2017 door de beklaagden 

en tegen "alle beschikkingen van het arrest". 

1.6 Het Hof van Cassatie, tweede kamer, besliste bij arrest van 2 oktober 2018 als volgt: 
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"Vernietigt het bestreden arrest ln zoverre het: 

- de herstelvordering betreffende de negen beelden en de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale hal als kennelijk onredelijk afwijst; 

- het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder 1.5 lastens de 
eisers/; 

-het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders 1.2 tot en met 1.4 

lastens de eisers I. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde 
arrest. 

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 

Veroordeelt de eisers I tot de kosten van de cassatieberoep I. 

Veroordeelt het Vlaamse Gewest tot een derde van de kosten van het cassatieberoep 11. 

Houdt de beslissing over de overige kosten van het cassatieberoep IJ aan en laat die over aan 
de rechter op verwijzing. 

Verwijst de aldus bepekte zaak naar het hof van beroep te Gent; 

Bepaalt de kosten in het geheel op 2.890,03 waarvan de elsers 1282,12 euro verschuldigd zijn 
en de eisEr 11"243,63 eurCf.' · · 

Het hof merkt op dat het dictum van het hoger vermelde arrest van het Hof van Cassatie een 
verschrijving bevat waar er sprake Is van negen beelden, t erwijl dit elf beelden betreffen. 

1.4 Op de rechtszitting van 25 januari 2019 legde het hof overeenkomstig artikel152, § 1 en 
209bis, zevende lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 
rechtsdag op vrijdag 11 oktober 2019. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 11 oktober 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde de In zijn middelen van 

verdediging, bijgestaan door meester 
advocaa.t met kantoor te 

en meester beiden 
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- de beklaagden en 
in hun middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 

en meester beiden advocaat met kantoor te 

-het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal; 

- de burgerlijke partijen, de gemeente en 

meester voor meester 
in hun middelen vertegenwoordigd door 

beiden advocaat met kantoor te 

-de burgerlijke partij 
advocaat met kantoor te 

kantoor te 

in ziin middelen vertegenwoordigd door meester 
, voor meester advocaat met 

- de eiser tot herstel de Inspecteur Onroerend Erfgoed in zijn mlddelen vertegenwoordigd 
door meester . advocaat met kantoor te 

De beklaagde 
een advocaat. 

, was niet aanwezig en werd niet vertegenwoordigd door 

2. Op de rechtszitting van 11 oktober 2019 verzocht het openbaar ministerie het hof om 
alvorens recht te doen een tussenarrest uit te spreken wijzen met het verzoek te 
achterhalen waar de beelden zich bevinden en wie er de eigenaar van is of intussen geweest 
is. Het openbaar ministerie wil meer bepaald en onder meer de nodige Inlichtingen kunnen 
bekomen bij de Franse veilingmeester Mercier. Hiertoe wenst het openbaar ministerie te 

- ------,.klnu-nrnu"'lemnr-hbesehikken over· een EUI opees onderzeeksbevel, tot het ver·krljger1 waar-toe- het 
openbaar ministerie het tussenarrest zal aanwenden, 

Alle andere partijen hadden geen bezwaar tegen het bevelen van deze onderzoeksmaatregel 
alvorens over de grond van de zaak te beslissen. 

Aldus wij st het hof een tussenarrest met de vraag zoals hierna bepaald en houdt de 
beslissing over de kosten aan. 

Daar het in het belang Is van alle partijen dat de herstelvordering zo spoedig mogelijk haar 
definitieve beslag krijgt, verklaart het hof het arrest uitvoerbaar bij voorraad, 
niettegenstaande elk rechtsmiddel (art. 428, tweede lid, Wetboek van Strafvordering). 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 
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Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend bij verstek voor de beklaagde 
overige partijen, 

en op tegenspraak voor de 

verzoekt het openbaar ministerie om, bij voorkeur met behulp van een Europees 
onderzoeksbevel, te achterhalen waar de beelden vermeld in de telastlegging A zich 
bevinden; 

stelt de zaak voor verdere behandeling uit naar de rechtszitting van vrijdag 22 mei 2020 om 
9.00 uur; 

houdt de beslissing over de kosten aan; 

verklaart het hof het arrest uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel. 

---,-------,-_,..._--ll}it=orresHs=-gewezen te Ge1,t door-het-hohan-be1 oep, tiende eor-r-e<rtltmel-e-kame·r-r,--
samengesteld uit raadsheer . als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren en en in openbare rechtszitting van 15 
november 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid 
van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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