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�! Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

(\ e \ic:","-'"'-'"' f. ( c..À1mil ) zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie de zaak van : 

De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert Il· 
laan 19 bus 22, 

eiser tot herstel, 

vertegenwoordigd door meester Veerle Tollenaere, advocaat aan de balie van Gent, 

tegen: 

1) geboren te op 

, wonende te 

2) . geboren te op wonende te 

verweerders, 
bijgestaan door meester Dirk Abbeloos, advocaat aan de balie van Dendermonde. 

***** 
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TENLASTELEGGINGEN 

verdacht van: 

te van 16 mei 2008 tot heden, 

inbreuk op de artikelen 1, 2, 5, 7, 11, 13, 14 en 15 van het Decreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten en stads-en dorpsgezichten, zoals gewijzigd bij decreet van 
18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 22 oktober 1996, 8 december 
1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november2003, 30 april 2004, 10 maart 2006, 27 

maart 2009 en op de artikelen 1 en 2 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, zoals gewijzigd bij besluit van 23 
juni 2006, 5 juni 2009, 4 december 2009 en 10 juni 2011, 

namelijk door niet te hebben voldaan aan de voorschriften op het vlak van de bescherming, 

de instandhouding, het onderhoud en het herstel van: 

de bij ministerieel besluit van 18 november 1997 beschermde monumenten, meer 
bepaald het kasteel van de dienstgebouwen van het kasteel van 

het hek van het kasteel van , de grot of "grotto" van het 

kasteel van . de ijskelder van het kasteel van en het sas bij en 
de ijzeren brug over de waterpartij van het kasteel van gelegen te 

, en respectievelijk gekend 
onder de kadastrale gegevens 

1 en; 
het bij ministerieel besluit van 18 november 1997 als dorpsgezicht beschermd 
park, meer bepaald het voormalig kasteelpark van het kasteel van 
gelegen te en 

respectievelijk gekend onder de kadastrale gegevens 

, alsook de portierswoning 1 .), 

door ten minste de volgende maatregelen niet te hebben genomen: 

1. het onmiddellijk herstellen van dakschade, het dichten of afdekken van lekken, 
2. het tijdig reinigen van dakgoten, afvoerleidingen en zolderingen, 
3. het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden en tegen 

dierlijke vervuiling, het onmiddellijk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten 
en het tijdig sluiten van ramen en dakvensters, 

4. het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, inzonderheid tegen brand, 
bliksem en waterschade, 

5. het onmiddellijk nemen van consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in 
geval van nood. 

***** 

J 



Gezien het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van 20 december 

2013 dat onder meer als volgt besliste: 

Op stro/gebied: 

Spreekt de eerste en de tweede beklaagde vrij van het hen ten laste gelegde feit, vrij van 
kosten. 

laat de kosten van het geding, aan de zijde van het Openbaar Ministerie begroot op 
97,64 euro, ten laste van de Belgische Staat. 

Op burgerlijk gebied: 

Wijst de vordering van de burgerlijke partij tot herstel in de oorspronkelijke toestand af 
als ontvankelijk doch ongegrond. 

****** 

Gezien het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 juni 2015 dat onder meer als 
volgt besliste : 

Het hof verbetert de telastlegging als volgt: 

"te van 16 mei 2008 tot 13 maart 2012, 

bij inbreuk op artikel 11 van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten en op artikel 2, § 1, 1°, 2°" 3°, 5° en 6° 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, strafbaar gesteld door de artikelen 13, § l, 3°en15 van dit decreet, 

niet te hebben voldaan aan de voorschriften op het vlak van de bescherming, de 
instandhouding, het onderhoud en het herstel van: 

3 

de bij ministerieel besluit van 18 november 1997 beschermde monumenten, meer 
bepaald het kasteel van de dienstgebouwen van het kasteel van 

het hek van het kasteel van de grot of "grotto" van het 
kasteel van de ijskelder van het kasteel van en het sas bij en 
de iizeren brua over de waterpartij van het kasteel van gelegen te 

en respectievelijk 

gekend onder de kadastrale gegevens 

---·------------------

'en; 
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het bij hetzelfde ministerieel besluit van 18 november 1997 als dorpsgezicht 

beschermd park, meer bepaald het voormalig kasteelpark van het kasteel van 
. gelegen te , en 

resoectieve/ijk gekend onder de kadastrale gegevens 

alsook de portierswoning, 

door de volgende maatregelen niet te hebben genomen: 

1) het onmiddellijk herstellen van äakschade, het dichten of afdekken van lekken, 

2) het tijdig reinigen van dakgoten, afvoerleidingen en zolderingen, 

3) het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden en tegen dierlijke 
vervuiling, het onmiddellijk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten en het tijdig sluiten 
van ramen en dakvensters, 

4) het treffen van de nodige veiligheidsmootregelen, inzonderheid tegen brand, bliksem en 
waterschade, 

5) het onmiddellijk nemen van consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood." 

Spreekt de beklaagden vrij voor de enige telastlegging; 

Verklaart de herstelvordering van de inspecteur onroerend erfgoed niet gegrond en 
verklaart de vordering tot verbeurte van een dwangsom zonder voorwerp; 

laat de in belde aanleggen aan de zijde van het openbaar ministerie gevallen kosten te last 

van de Staat. 

******* 

Gezien het arrest van het Hof van Cassatie van 12 januari 2016 dat hogervermeld arrest van 

het hof van beroep te Gent vernietigt in zoverre het uitspraak doet over de 
herstelvordering en de aldus beperkte zaak verwijst naar het hof van beroep te Brussel. 

******** 



RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer De Gryse. 

Gehoord het openbaar ministerie. 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middelen, zoals ter zitting ontwikkeld door meester 
Tollenaere. 

Gehoord de verweerders in hun middelen van verdediging, zoals ter zitting ontwikkeld 
door meester Abbeloos. 

Gezien de conclusies en stukken van de partijen. 

**** 

BEOORDELING 

1. Het hof van beroep te Gent heeft bij arrest van 26 juni 201S de beklaagden 
en vrijgesproken van de feiten van de enige telastlegging en 

heeft de herstelvordering afgewezen. 

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 12 januari 2016, gewezen op het 
cassatieberoep van de Inspecteur Onroerend Erfgoed, dat arrest van het hof van beroep 
vernietigd, in zoverre het uitspraak doet over de herstelvordering. 

De vernietiging van de beslissing over de herstelvordering, met verwijzing naar het hof 

van beroep te Brussel, brengt niet de vordering tot straf maar enkel de vordering tot 
herstel voor de verwijzingsrechter. 

-

De verwijzingsrechter moet de feiten opnieuw beoordelen, ongeacht de definitieve 

vrijspraak van de beklaagden en op strafgebied, en kan 

maar over de herstelvordering uitspraak doen in zover het vaststelt dat de als misdrijf 

omschreven feiten, waarop de herstelvordering steunt, bewezen zijn. 

2. De in de telastlegging omschreven goederen zijn beschermd bij twee ministeriële 

besluiten van 18november1997 - het ene betreft de monumenten, het andere het als 
dorpsgezicht beschermde park - (hierna "de beschermingsbesluiten" genoemd). 

In het beschermingsbesluit zijn geen specifieke voorschriften opgelegd; de minister 

heeft zich ertoe beperkt om het besluit van de Vlaamse regering van 17november1993 

"tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten" van toepassing te verklaren. 

5 
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De toepasselijke algemene voorschriften omvatten onder meer de volgende verplichtingen 
voor de eigenaar van het beschermde goed (artikel 2, § 1, van het aangehaalde besluit): 

1° het onmiddellijk herstellen van dakschade, het dichten of afdekken van lekken; 

r het tijdig reinigen van dakgoten, afvoerleidingen en zolderingen; 
3° het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden en tegen 

dierlijka vervuiling, het onmiddellijk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten 
en het tijdig sluiten van ramen en dakvensters; 

4• [."] 
5° het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen, inzonderheid tegen brand, 

blikseminslag, waterschade, diefstal en tegen moedwillige of toevallige 

beschadiging; 

6° het onmiddellijk nemen van consolidatie-en beveiligingsmaatregelen in geval van 

nood. 

Krachtens de artikelen 13, § 1, 3° Monumentendecreet dat destijds van kracht was, is de 

eigenaar van een beschermd goed strafbaar wanneer hij verzuimt de overeenkomstig 

artikel 11, § 1 van dat decreet bepaalde voorschriften na te leven, meer bepaald wanneer 

hij nalaat de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren en het in goede 
staat te behouden of wanneer hij het goed ontsiert, beschadigt of vernielt. 

Die feiten zijn nog steeds strafbaar gesteld krachtens de artikelen 6.4.1 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en 6.1.1 van het Onroerenderfgoedbesluit van 

16 mei 2014. 

3. Krachtens artikel 15, § 1 van het Monumentendecreet beveelt de rechtbank, 

onverminderd de straf en de eventuele schadeloosstelling, op vordering van de door de 

Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen. De rechtbank bepaalt, na overweging van de voorgestelde termijn in de 
herstelvordering, voor de uitvoering van de herstelmaatregelen een termijn van maximaal 
drie jaar. Na het verstrijken van die termijn kan de rechtbank, op vordering van de door de 

Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, een dwangsom per dag vertraging in de 

tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel bepalen. De herstelvordering wordt door de 
ambtenaren aangewezen door de Vlaamse regering, in naam van het Vlaamse Gewest, bij 
het parket ingeleid door een gewone brief. De vordering vermeldt minstens de geldende 
voorschriften en een omschrijving van de toestand die aan het misdrijf voorafging en de 

termijn binnen dewelke het herstel in de oorspronkelijke staat dient te gebeuren. De door 

de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren brengen het proces-verbaal met 
herstelvordering eveneens ter kennis van de stedenbouwkundig inspecteur. 

Uit deze bepaling volgt dat de toestand zoals vastgelegd door het beschermingsbesluit, 

bepalend is zowel voor de aard en de omvang van de onderhouds- en 

instandhoudingswerken waartoe de eigenaars gehouden zijn, als voor de in artikel 15 van 
het decreet bepaalde herstelplicht. 



Het Monumentendecreet vereist niet dat de eigenaar het onroerend goed in een betere 
staat brengt dan vóór het moment van bescherming wanneer het bestuur, ondanks de 
geschonden of de slechte bouwfysische toestand van een constructie of de onderdelen 
ervan, tot de bescherming ervan beslist. 

Hieruit volgt dat wanneer op het tijdstip van de bescherming - in deze is dat 18 

november 1997 - het beschermde goed reeds vervallen was, de rechter op grond van 
artikel 15 Monumentendecreet geen herstel kan bevelen dat inhoudt dat de overtreder 
het beschermde goed geheel moet heropbouwen in een �erestaureerde staat. 

Het Onroerenderfgoeddecreet, dat in werking is getreden op 1 januari 2015, heeft 

daaraan niets gewijzigd. Weliswaar bepaalt artikel 11.4.1, § 1 Onroerenderfgoeddecreet 
dat de strafrechter op vordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed het integrale 
herstel moet bevelen, maar dat betekent geenszins dat er geen acht moet worden 
geslagen op de staat waarin het goed verkeerde ten tijde van het beschermingsbesluit. 

Met de terrn "integrale" herstel beoogt de decreetgever om het mogelijk te maken dat 
de rechter naast de maatregel van teruggave - dat is het herstel van het goed in de 
staat waarin het zich op het ogenblik van het beschermingsbesluit bevond - ook een 
aanvullende schadevergoeding zou kunnen opleggen, telkens wanneer blijkt dat 
ondanks de toepassing van de maatregel van teruggave, er sprake is van een blijvend 

verlies aan intrinsieke erfgoedwaarde, dat door het bewezen misdrijf is veroorzaakt (zie 
Parl.St. Vl. Pari. 2012-2013, nr. 1901/1, p. 89). 

In tegenstelling tot wat voor het hof in het mondelinge pleidooi voor de inspecteur 
Onroerend Erfgoed is aangevoerd, kan de rechter dus ook onder de gelding van het 

Onroerenderfgoeddecreet geen herstel bevelen dat de eigenaar zou verplichten het 
beschermde goed in een betere staat te brengen dan de staat waarin het zich bevond 
op het ogenblik van het beschermingsbesluit en strekt de herstelmaatregel er 
uitsluitend toe de schade te herstellen die door het misdrijf is veroorzaakt. 

4. De herstelvordering van de inspecteur Onroerend Erfgoed strekt ertoe dat de 
geïntimeerden zouden worden veroordeeld tot het 
uitvoeren van de volgende werken, opgedeeld in twee fases : 

7 

Fase l: dringende instandhoudingswerken 
Uitvoeren van dringende Instandhoudingswerken aan het pand, tot een wind- en waterdicht geheel, 

volgens de regels der kunst. 
• Het volledige pand (inclusief de open veranda) vakkundig onderschoren en stutten, e><terleur en 

interieur, zodat gevel, dak, vloerlagen en muren stabiel worden gehouden. Het moet mogelijk zijn het 

gebouw vellig te betreden tot op de zolderverdieping (beveiliging trapconstructie). 
• Dichtleggen van het dak, eventueel met voorlopige materialen, zodat het voorlopig wind- en 
waterdicht is, en het regenwater volledig wordt afgevoerd via een regenwaterafvoersvsteem (dus niet 
aflopend langs de gevels), desnoods met voorlopige middelen. 
• Verwijdering op deskundige manier van de begroeiing aan de gevels (klimop), buitentrappen, 
bordessen (onkruid), in het interieur, ... 

•Originele interleurelementen (binnenschrijnwerk, trappen, deuren, schouwen, pleisterwerk, vloeren, 

.•. )worden afgeschermd en beveiligd zodat geen verdere beschadiging kan ontstaan. 
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Losliggende decoratieve elementen worden, na gedetailleerde registratie (genummerd en aangeduid op 
een basisplan naar plaats van herkomst), opgeslagen binnen het pand en afgeschermd tegen verder verval. 
• ALLE openingen (bvb. kapotte deuren, gebroken beglazlng, afwezig schrijnwerk, ".) worden met vaste 
platen (geen plastic materiaal, wel bvb. OSS-platen) dichtgemaakt. De buitenluiken kunnen deels optreden 

als afsluiting, voor zover aanwezig en volledig. Hierbij wordt er voor gezorgd dat geen historisch materiaal 
beschadigd raakt bij het aanbrengen van de bescherming. Het moet wel mogelijk blijven het gebouw te 
betreden voor nazicht door de ontwerper, bouwheer, nazicht door onroerend erfgoed of inspectie RWO. 
• Behandeling van het volledige pand tegen de huiszwam. 

• Basisreiniging van het pand: verwijderen van duivenmest, kadavers, puin, hoo�, landbouwmateriaal, 
rommel, fuiken, ". Dit in de eerste plaats om het pand te beveiligen tegen brand. 
•Volledige afbraak van de schaapsstal. Dieren (o.a. schapen) worden niet meer in het pand gelaten. 
• Beveiliging van het pand tegen mogelijk vandalisme en/of inbraak, dit In de eerste plaats om de nog 
resterende interieurelementen (binnenschrijnwerk, schouwen, ".)in aanvaardbare toestand te bewaren. 
• Opruimen van de omliggende site: verwijderen van onkruid en struikgewas rond het gebouw en de 
grotto. 

Fase 2: definitief herstel van het pand 
Algemeen: alle te vervangen materialen dienen gua (materlaaltechnlsche) eigenschappen. structuur. 

afmetingen (secties,."). kleuren (oppervlakte-) afwerking Identiek te zijn aan het bestaande en 
aanwezige materiaal. Er wordt steeds uitgegaan van een maximaal hergebruik van het aanwezige 

historische materiaal. 

Bedaking 
• Afname van de leien bedaking, vervangen van de aangetaste delen van de houtconstructie van het dak 
door nieuwe houten onderdelen met dezelfde verbindingstechnieken. Terugplaatsen van de lelen, met een 
maximum hergebruik van de bestaande (na kwaliteitscontrole), aangevuld met gezonde leien Identiek aan 

de aanwezige tot een waterdicht geheel (met inbegrip van een onderdakplaat). 

• De aansluitingen (slabben) met de bovendakse schoorstenen en de aansluitingen tussen de verschillende 
dakvfakken worden vernieuwd volgens de regels der kunst. De schoorstenen worden ontmost. 
• De dekplaat op de centrale gepleisterde dakdoorbreking wordt hernomen naar oorspronkelijk model 
(waarvan nog resten ter plaatse aanwezig zijn). Het metsel- en pleisterwerk van deze dakdoorbreking 
wordt op een vakkundige wijze hersteld. De herstelling van het baksteenmetselwerk gebeurt met een 
traditionele kalkmortel. 

• Vernieuwen van alle nodige lood- en zinkwerk, vernieuwen van de regenwaterafvoeren volgens 
historisch model (identiek qua vormgeving) zodat een historisch verantwoorde waterdichting van het dak 
en afwatering wordt bekomen. Bij het herstel worden eveneens alle gevelankers hersteld en ontroest, 
herschilderd en vakkundig herbevestigd. Sterk verroeste gevelankers worden vervangen door nieuwe 
exemplaren. 

Gevelwerken, buitentrappen, structuur van de open veranda (kolommen) en bordessen 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk en nazicht (zo nodig herstel) van de bovenste meter van het 
gevelmetselwerk. Structurele scheuren worden vakkundig Ingenaaid en waar nodig versterkt met 
chemische verankering en/of geprefabriceerde wapening die in de lintvoegen van het metselwerk wordt 
gelegd ter versterking van het metselwerk. Herstel van alle barsten in het metselwerk. Beschadigde 
bakstenen worden uitgekapt en vervangen door identieke exemplaren. Herstel van alle uitgebrokkeld 
voegwerk, waarbij de aanwezige voegtechniek wordt toegepast. Bij alle hersteimetselwerken en 
voegwerken wordt gebruik gemaakt van een identieke mortel, zijnde een kalkmortel met dezelfde 
samenstelling. 
• Reinigen en herstel van het pleisterwerk van de gevels, buitentrappen en bordessen volgens restauratief 
verantwoorde methodiek. Herschilderen van de gevels volgens het historisch kleurenpalet. 

• Lateien worden nagezien en indien nodig vervangen. De onderdelen in de gevel worden vakkundig 
hersteld: waar de onderdelen hun dragende functie nog kunnen vervullen of enkel decoratief zijn, kunnen 
ze plaatselijk met een restauratiemortel worden bijgewerkt. Onderdelen die hun dragende functie niet 
meer kunnen vervullen, worden ofwel hersteld door verankering en verlijming of vervangen door nieuwe 
elementen in identiek materiaal. Bij het herstel wordt maximaal het principe van hergebruik toegepast. 



• Hydrofugemfddelen of waterwerende middelen worden niet toegepast, behalve indien dooreen 
onafhankelijk laboratorlumonderzoek aangetoond wordt dat het voorgestelde middel geen 
vervolgschade kan veroorzaken aan de gevel. 
• Verhardingsmiddelen voor verpoederende baksteen en voor natuurstenen onderdelen mogen 
toegepast worden. 

Schrijnwerken en beglazing 
• Herstel van alle buitenschrijnwerk: ramen, deurramen, deuren en luiken worden vakkundig 
aangepakt en hersteld: verwijderen van afbladderende verf, vervangen verweerde delen tot een 
gezonde ondergrond en historisch correct geheel. Indien noodzakelijk wordt een exacte kopie gemaakt 
van het oorspronkelijke, met dezelfde glassoort, verbindingen, secties, profileringen, ... Het schrijnwerk 
wordt na herstelling/vernieuwing vakkundig voorzien van een grondlaag en twee afwerklngslagen met 
verf op basis van alkydhars. De exacte kleur dient bepaald te worden op basis van het nazicht van de 
afwerkingslagen op de originele stukken. Het originele hang- en sluitwerk wordt maximaal behouden of 
vervangen naar Identiek model. 
• De glazen afwerking aan de zijkanten van de open veranda dient hersteld en de ingestorte glazen 
bedaking dient opnieuw naar origineel model en materiaal aangebracht te worden. 

Herstel van het Interieur met respect voor de architectuurhistorische waarden 
• Herstel en gedeeltelijke reconstructie (o.a. de vloer boven het ronde salon) van de alle dragende en 
structurele onderdelen in het pand: herstel van de draagstructuur van de houten vloeren, waarbij 
houten balken In de roostering die hun dragende functie niet meer kunnen vervullen vervangen 
worden door balken In dezelfde houtsoort en herstel van de blnnenbevloerlng; de nog aanwezige 
houten plankenvloeren worden hersteld en behandeld tegen verdere aantasting: rotte planken worden 
vervangen door nieuwe exemplaren. 
• Herstel van de beschadigingen aan stenen vloeren. 
• Herstel van alle beschadigd metselwerk van binnenmuren: structurele scheuren worden vakkundig 
ingenaaid en waar nodig versterkt met chemische verankering en/of met geprefabriceerde wapening 
die in de lintvoegen van het metselwerk wordt gelegd met als doel de sterkte van het metselwerk te 
verhogen. Herstel van alle barsten In het metselwerk. Kapotte bakstenen worden uitgekapt en 
vervangen. Opruimen van alle afgevallen pleisterwerk en afkappen van alle loszittend pleisterwerk, 
herstel van het pleisterwerk met een passende samenstelling (kalkpleister), waarbij geen hoekprofielen 
worden aangewend. Het vlakke pleisterwerk, lijstwerk, rozassen, ... worden zorgvuldig gerestaureerd. 
• Fixatie en plaatselijk herstel van de originele wandschildering (o.a. in het ronde salon). Herstel van 
het pleisterwerk aan de binnenwanden.· 
• Nazicht en herstel van alle binnenschrijnwerk (deuren, schouwen, ... m.a.w. alle vast houten 
elementen in het interieur), inclusief origineel hang- en si uitwerk (hengsels, krukken, ... ),af te werken 
cf. de oorspronkelijke afwerking van het binnenschrijnwerk. 
•Nazicht en herstel van alle schouwen en schouwmantels. 
• Herplaatsen van de diensttrap naar oorspronkelijk model en de trompe-l'oeil wordt hernomen op 
historisch verantwoorde wijze. De hoofdtrap wordt gereinigd. 

Site 

• Herstel van de grotto, waarbij uitgegaan wordt van een passief herstel: de ruïneuze toestand wordt 
bevroren en geconserveerd. 

De Inspecteur Onroerend Erfgoed omschrijft in zijn herstelvordering evenwel op geen 

enkele manier wat de toestand was die aan het misdrijf voorafging en toont niet aan dat 

de gevorderde maatregelen vereist zijn om de plaats in de oorspronkelijke toestand -
van vóór het beschermingsbesluit - te herstellen. 

9 
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De herstelvordering voldoet derhalve niet aan het vereiste van het aangehaalde artikel 15, 
§ 1, derde lid Monumentendecreet (dat op het ogenblik van het instellen van de 
herstelvordering toepasselijk was), dat uitdrukkelijk bepaalt dat de herstelvordering 
minstens de geldende voorschriften en een omschrijving van de toestand die aan het 
misdrijf voorafging en de termijn binnen dewelke het herstel in de oorspronkelijke staat 
dient te gebeuren, vermeldt. 

Ook in de beschermingsbesluit van 18 november 1997 is die toestand van de monumenten 
en van het park, zoals die op het ogenblik van de bescherming was, niet vastgesteld. 

Anders dan ten tijde van het beschermingsbesluit, wordt thans krachtens artikel 6.1.14, 
tweede lid, 2° van het Onroerenderfgoeddecreet bij elk besluit tot definitieve bescherming 
als bijlage een fotoregistratie van de fysieke toestand van het onroerend goed gevoegd. 
Die verplichting bestond nog niet ten tijde van het in deze aangenomen 
beschermingsbesluit. 

Het feit dat er geen dergelijke fotoregistratie of andere beschrijving van de fysieke 
toestand van het goed is gevoegd bij de beschermingsbesluiten van 18 november 1997, 
heeft niet de onwettigheid van dat besluit tot gevolg. 

Evenwel moet het hof op grond van de beschermingsbesluiten en de andere gegevens van 
het strafdossier wel kunnen vaststellen wat de toestand was op het ogenblik van de 
bescherming, teneinde te beoordelen of de geïntimeerden 
hebben nagelaten om de "nodige" instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren 
en het goed "in goede staat" te behouden en teneinde te beoordelen welke maatregelen 
nodig zijn om de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen. 

Welnu, noch de beschermingsbesluiten, noch de andere gegevens van het strafdossier - en 
ook de herstelvordering zelf niet - laten het hof toe die beoordeling te maken op basis van 
de staat van het goed ten tijde van het beschermingsbesluit. 

Het is wel zo dat de beschermingsbesluiten samen gelezen moeten worden met het advies 
van de Koninklijke Commissie Monumenten en Landschappen (KCML), dat door de 
Inspecteur Onroerend Erfgoed is bijgebracht als stuk 1. 

In het advies bespreekt de KCML onder meer de adviezen en bezwaren die tijdens het 
openbaar onderzoek waren opgeworpen. Uit die gegevens valt niet af te leiden wat 
precies de bouwfysische toestand op het ogenblik van het beschermingsbesluit was, maar 
er wordt wel in algemene bewoordingen verwezen naar de vervallen toestand van het 
beschermde goed, meer bepaald in die zin dat : 

het kasteel enkel nog als een ruïne te beschouwen is, de dienstgebouwen hun 
functie verloren hebben en nog worden gebruikt als bedrijfswoning en 
varkensstallen, het hek en de portierswoning zijn gewijzigd en niet meer 
authentiek zijn, de ijskelder, grot en sas in verregaande staat van verval verkeren, 
het kasteelpark en de ommuurde moestuin alle historische waarde hebben 



verloren en restauratie neerkomt op volledige vernieuwbouw (zie het advies 

van de gemeente); 
dat het kasteel als "een bouwval" te beschouwen is, het reeds in 1952 in 
vervallen toestand verkeerde en sedertdien nooit als woning kon worden 

gebruikt, buiten de kelderverdieping die als bergplaats en schapenstal werd 

gebruikt (zie de bezwaren van de kinderen ). 

De KCML spreekt deze feitelijke gegevens in haar advies niet tegen, maar integendeel 
beaamt zij ze, in zover zij stelt dat "het verval van het domein en het kasteel" en van de 
ijskelder, grot en sas geen afbreuk doen aan de historische waarde ervan en dat 

renovatie niet noodzakelijk volledige nieuwbouw hoeft te betekenen (p. 10-11) en 

(opnieuw) dat "het verval van het kasteel" geen afbreuk doet aan de historische waarde 

ervan, dat "de reeds bij aankoop in 1952 vervallen toestand van het kasteef' de huidige 
eigenaar niet verhindert het zo goed mogelijk te onderhouden en dat de bescherming 
de functie van berging en schapenstal van de kelderverdieping a priori niet verhindert. 

Uit deze gegevens moet het hof besluiten dat het beschermde goed reeds (lang) voor 
het beschermingsbesluit - reeds bij de aankoop in 1952 - in een vervallen toestand 
verkeerde. 

De enkele foto's die de inspecteur Onroerend Erfgoed bijbrengt en volgens hem dateren 
van 13 februari 1997 (stuk 2), spreken dit besluit niet tegen; Integendeel is er op die 
foto's te zien dat binnen in het kasteel een deel van het vals plafond al ingestort was 
(tweede blad, foto links onder) en dat grote stukken gevelbepleistering aan de 
buitenkant afgevallen waren. 

5. Het hof stelt enerzijds vast dat de door de inspecteur Onroerend Erfgoed 
beoogde maatregelen die de eigenaars in een eerste fase zouden moeten nemen, 
krachtens artikel 2, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 17november1993 

"tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van 

monumenten en stads- en dorpsgezichten" aan de eigenaars worden opgelegd. Het 
betreft geen door de rechter op te leggen herstelmaatregelen, die een terugkeer naar 
de oorspronkelijke toestand van het goed beogen, maar wel instandhoudings- en 

onderhoudsmaatregelen die de wet zelf aan de eigenaars oplegt. Hetzelfde geldt voor 

de gevorderde maatregel van bevriezen en conserveren van de ruïneuze toestand van 

de grotto. Het komt niet aan de strafrechter, die uitspraak doet over de 
herstelvordering, toe om die instandhoudingsmaatregelen op te leggen. 

Anderzijds beoogt de Inspecteur Onroerend Erfgoed maatregelen -in "fase 2: definitief 

herstel van het pand" - die veel verder reiken dan de terugkeer naar de oorspronkelijke 
toestand van het pand. Zoals gezegd kan deze toestand thans niet meer precies 
bepaald worden, maar in ieder geval was er reeds op het ogenblik van het 
beschermingsbesluit sprake van een vervallen toestand. De in de herstelvordering 

opgesomde maatregelen aan de bedaking, de gevelwerken, buitentrappen, structuur 

van de open veranda (kolommen) en bordessen, schrijnwerk en beglazing en het herstel 
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van het interieur met respect voor de architectuurhistorische waarde, komen neer op een 
volledige restauratie van het kasteel in een goede staat en dus in een veel betere staat dan 
de vervallen toestand waarin het goed zich reeds vóór de beschermingsbesluiten bevond. 

Het hof besluit dat het, bij gebrek aan gegevens die aantonen wat de bouwfysische 
toestand van het goed was ten tijde van het beschermingsbesluit, niet kan vaststellen 
welke de beschermingsmaatregelen waren die de beklaagden dienden te nemen om het 
goed in dezelfde staat in stand te houden en evenmin welke herstelmaatregelen nodig zijn 
om het goed terug te brengen in de staat zoals die was ten tijde van de 
beschermingsbesluiten van 18 november 1997. 

Bijgevolg is de herstelvordering, bij gebrek aan bewijs van de feitelijke gegevens waarop ze 
steunt, ongegrond. 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gelet op de in het bestreden vonnis aangehaalde wetsbepalingen alsook de artikelen : 

24 en 25 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken; 
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering. 

En opnieuw rechtsprekend, binnen de perken van Cassatie; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de eerste rechter de herstelvordering van de 
Inspecteur Onroerend Erfgoed afwijst; 

Veroordeelt de Inspecteur Onroerend Erfgoed in de kosten van de herstelvordering en de 
kosten van huidige procedure begroot op 56,43 euro. 

Aldus gevonnist door: 

- de heer G. De Coninck, 
- de heer B. De Gryse, 
- de heer M. Boes, 

***** 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 

plaatsvervangend magistraat, 



magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 

beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

Boes 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, de hee G. De 
Coninck, in openbare terechtzitting van 15 januari 2018, waar aanwezig waren : 

- de heer G. De Coninck, 
- mevrouw J. Vanderputten, 
- de heer T. Gillioen, 

<:-f 
Glllioen 
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raadsheer d.d. voorzitter, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier, 




