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Nr. ·f � r van het arrest 

Nr. Corr. Folio 

Nr. 2010 CO 678 van het parket (lste aanleg: nr. 66.99.16-95) 

Nr. 2011 BC 1033 

ARREST 

Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

In aanwezigheid van het Openbaar Ministerie de zaak van : 

De GEMACHTIGDE AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED, met kantoor te 1210 Brussel, 
Koning Albert-lliaan 19 bus 22, 

eiser tot herstel in zaak I (not.nr. 66.99.16-95), 
vertegenwoordigd door meester Philippe Decle:rcq, advocaat aan de balie vàn Leuven, 

TEGEN: 

I, geboren te 1 op ., wonende te 
Bierbeek, 

� 2- beklaagde, 
vertegenwoordigd door meester Ellen Voortmans, loco meester Peter Flamey, beiden 
advocaat aan de balie van Antwerpen. 

�'**** 
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ZAAK I: Not. nr. 66.99.1&-95 

J3eldaagd te : 
. i 

P.,.ln overtr.�� van de artikelen 44 en. 64 van de wet van29.tnaatt 1962 b.oudende or- / 
ganisatie van de ruimtelijke otdening en ván de sted'ebouw"tbans sfrat.baar gesteld door I 

artikden 42 en 66 Vl1n.het decreefbetrefferide·de.tuhntelijke ordening gt:caördineerd op I 
22 oktober 1-996 door hè uitvoeren van we.r!C�ll, het Îl��ta.ndhouden ervan, door het ve1'
kavelen van grondeigeudo of hoe dan ook, i ribreu Ie: te hebbi:m gemaakt op de voorsc.hrif- I 
ten der bijzondere plannen va· aanleg, op ·d� bepalingen van de. titels lii en III of op die i 
van de veror�e11ingèn, vastgeste d ter uitv9eriJ�g van ·titel lll en van het eerste hoofdstuk i 
van ·artikel IV van voornoemde wet, nam�lijk door zonder -voorafg�nde -schriftelijke en : 
\litdi:ukkelijke vergunning van het college van bure:emeester en :Sthel>en�n. 'OP hetomne- I 
rend goed.�elegeo te I Eekadastreerd � 

. thans 
en eigendom van. 

l. meennaa[st'tussen 1 janu�ri 19.9 LenS augustus 1994 

t�hebben gebouwd, een grond te beopen gebmikt voor hef plwUS'en van een.o.f Qieer vaste 
inrichtingen,. t� hebben aÎgeb'roken, te.l;leb\>en herhouwd of è,�Q óes�and� woning, �e hebben 
vet'b.ouwd, Jnstandhoudln�s� ofonderhoud�werken ultg�ft>rn:Je.rd, nam elijk dóor : 
a) in meemere keren tus�en.�7 IIJ�8rt·l991 eiï � 'iu�gustus 1994 ' 

het oprichten van een gat�g� en een bergingkahtik;l� (Q . .f". I, 3, 4 en 12) 

b) t.ussen 27 mttat1 1991 en 14 maart 1992 
het optr<:!kken van een afsluiting,1ussen de. en het 1tOevegèbO\lw/cafetaria be-
staande uit een bal<stenen muut.tj.e van cirç;a 8Q cm. dik met.arduinen dekstenen en vierkante 
bakstenen pijlers van cir.ca.'��O, cm. hoog waar-tussen eçn �mpç�jj2;,eren hekken (O.F. �) 
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c) lussen 27 maatt 1991 en 14 maart 1992 . J 

het optrekken van een afsluitin� in hardhout van circa 25 m. lang, inbegrepen een metalen 
toegangsbekken tussen de · en de vijvers (O.F. 2) 

d) tussen 27 maa11 1991 en 14 maatt 1992 
bet oprichten van een poortconstmctie bestaande uit twee bakstenen pijlers op het oude bak-
stenen brugje over de ü.F. 2) 

e) tussen 27 maart 1991 eo 14 maart 1992 
het optrekken van een afsluiting in hardhout van ch·ca 10 m. lang inbegl·epen een metalen toe- 1 

gangshekken ter hoogte van het uiteinde van de grindweg doorheen het bosplantsoen (O.F .. 
2) 

f) tussen 27 maart 1991 en 14 maart 1992 
het oprichten van een metalen hekleen van circa 1,80 m. hoogte tussen de 
de (O.F. 2) 

g) tussen 25 augustus 1992 en 17 augustus 1993 

en 

het grondig verbouwen en gedeeltelijk heropbouwen van een bakstenen schuur met betonste
nen, recuperatie bakstenen en natuursteenelementen (Q.P. 6, O.F. 7) ' 

1 
J1) tussen 25 augustus 1992 eu 5 augustus 1994 l 
het heropbouwen van het bij de onder A 1 g vennelde bakstenen schuur aanleunend gebouwlje l 
waarbij de nieuwbouw 3 m.langer is dan de oorspronkelijke constructie (O.F. 4, 6 en 7) ! 

i) tussen 25 augustus· 1992 en 17 augustus 1993 
het afbreken en heropbouwen van de noorderlijke muur van de binnenkoer en het heropbou-
wen ervan op een nieuw aangebrachte betonnen fundering (O.F. 6 en O.F. 7) i 

I 
j) tussen 25 augustus 1992 en 17 augustus 1993 
het aanleggen van een brede stenen trap die de tennisterreinen verbindt met de koer (O.F. 6 
en O.F. 7) 

i 
f 

k) tussen 25 augustus 1992 en 13 september 1993 / het hero richten van een steunmuur in betonblokken met een totale lengte van ca. 30,5 m en 

L) lwsen 25 augustus 1992 en 13 september 1993 
· 

het aanleggen van een parking bestaande uit 3 gedeelten van 20 op 20 m. watvan twee g� 
deelten aangelegd werden In klinkers (O.F. 7) 

m) .tussen 25 augustus 1992 en 13 september 1993 
het aanleggen van een vijver van 9 m. do01meter (O.F. 7) 

n) tussen 1 januari 1991 en 16 april 1991 
het oprichten van een vlonderachtige constructie in metaal en hout die verscheidene meters 
ver in het water reikt (O.F. 12) 
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2. het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, nlllllelijk door : 

a) tussen 25 augustus 1992 en 17 augustus 1993 
het aanstorten van tien vrachtwagenladingen materiaal bestaande voomarnelijk uit aarde met 
broldcen puin (O.F. 6) 

b) tussen 1 mei 1990 en 1 november 1990 
het storten van grote hoeveelheden grond in het parkgedeelte ten zuiden van het kasteel, ge-
deeltelijk afkomstig van de uitgraving van twee vijvers op perceel (O.F. 10) 

c) tussen 1 januari 1991 en 27 maart 1991 
het aanstot1cn van grond met een dikte van ongeveer 1 m. op perceel (O.F. 12) 

3. van 1 mei 1990 tot 17 december 1997, namelijk door de onder tenlastelegging A J en A2 
bescbreven werken te hebben instand gehouden 

B. Bij inbreuk op de artikelen l, 6, 12, 13, 21 lid I - 2 ·, 22, 23 en 24 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten en landschappen, thans strafbaar gesteld door de arti- 1 

kelen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20,21 en 22 van het Decreet van 16 aprill996 hou
dende bescherming van landschappen, werken ondernomen te hebben die verboden waren bij 
een koninklijk besluit tot rangschikking van een landschap, namelijk het Besluit van de 
Vlaamse Executieve van 18 januari 1982, houdende de rangschikking als landschap van 

te • namelijk : 

1. Het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting zelfs 
uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op 
de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om tér plaatse te blijven 
staan, ook al kan zij uit elkaar genomen worden, nl. : 

a) tussen 27 maart 1991 en 25 augsutus 1992 
het oprichten van een garage en een berging-kantine zoals vermeld onder de tenlastelegging 
A la (O.F. 1 en O.F. 2) 

b) tussen 27 maart 1991 en 14 maart 1992 
1-.voptrekken van een afsluiting tussen de Mollendaalbeek en het hoevegebouw/cafetaria zo-

--.",-.....�-----...,..aatel&,.o-omscb · _ _ as e e in AJb O.F. 2) 
c) tussen 2 7  maart 1991 en 14 maart 1992 � 

het oprichten van een poortconstructie zoáls omschreven onder de tenlastelegging A l d  
(O.F.2) 

. 

. d) tussen 25 augustus 1992 en 17 augustus 1993 
het aanleggen van de onder tenlastelegging Alj omschreven trap (O.F. 6) 

e) tussen 25 augustus 1992 en 13 september 1993 
het oprichten van een steunmuur zoa'ls omschreven onder de tenlastelegging A l k  (O.F. 7) 

t) tussen 1 januari 1991 en 16 apdl 1991 
het oprichten van een vlonderachtige constructie zoaJs omschreven onder de tenlastelegging 
Aln (O.F. 12) 

4 g) tussen I januari 1991 en 28 mei 1991 
het uitvoeren van bouwwerken aan het gebouwtje gelegen naast het tennisveld (O.F. 12) 

------------
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2. Om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het tell'ein of het hydro
grafisch net zou kunnen wijzigen, inzonderheid het verrichten van opgravingen, boringen of 
grondwerken, de ontginning van materialen, het aanvoeren van grond en het aanleggen van 
opspuitterreinen, nl. 

a) tussen 27 maart 1991 en 14 maart 1992 
de aanstorting van hopen aarde en kasseien langsheen de grindweg doorheen het bosplant
soen (O.F. 2) 

b) tussen 27 maart 199 I en 14 maart 1992 
de aanstorting van hopen bouwpuin, voomarnelijk baksteen ter plekke van de in het beheer
splan voorziene parkeerplaats (O.F. 2) 

c) tussen 25 augustus 1992 en 17 augustus 1993 i het aanstorten van ten minste tien vrachtwagenladingen matedaal voornamelijk bestaande uit 1 
aarde metbroleken puin (O.F. 6) 

1 

d) tussen 1 mei 1990 en !november 1990 
het storten van grote hoeveelheden grond in het parkgedeelte ten zuiden van het kasteel ge
deeltelijk afkomstig·van de uitgraving van twee vijvers (O.F. 10) 

e) tussen 1 januari 1991 en 27 maart 1991 . 
het aanstorten van grond zoals omsclueven in de tenlastelegging A2c (O.F. 12) 

f} tussen I 7 augustus 1993 en 5 augustus I 994 
het verharden met kasseistenenvan het pad tussen het ka stee] en het zuidelijk gedeelte van de I 

(O.F. 4) I 

J) tussen 17 augustus 1993 en 5 augustus 1994 
lu-aanvoeren van elfhopen grond zowel links als reehls van de hoofdtoegangsweg (O.F. 4) 

3. meermaals tussen 1 mei 1990 en 28 mei 199 l 
Elke ingreep die een duurzame ingreep van de vegetatie voor gevolg kan hebben zoals onder 
·meer blijkt uit de feiten omschreven in de tenlasteleggingen A2b en A2c en het verwijderen 
van de meidoomhaag langs de �O.F. 12) 

4. meermaals tussen 1 mei 1990 en 28 mei 1991 
Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, inbegrepen het wegnemen 
van gesteltakken of hoofdwortels zoals ondermeer blijkt uit de feiten omschreven in de ten
lasteleggingen A2b en Ale, het verwijderen van de meidoornhaag langs de het 
ophogen met aarde tot tegen de stam van verscheidene bomen waardoor de stamvoet niet 
meer zichtbaar is en wat tot gevolg had dat die bomen afstierven en het beschadigen van ver
scheidene bomen ten gevolge van uitgevoerde werken (O.F. 12) 

S. Het verbouwen of heropbouwen van bestaande constructies derwijze dat het uitwendig 
aspect ervan wordt gewijzigd of ctat het volume ervan toeneemt, zonder voorafgaande en 
schriftelijke toestemming vanwege de Minister of zijn gemachtigde en onvenninderd de be
staande wetten en reglementen, terzake, namelijk : 
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a) tussen 27 maart 1991 en 14 maart 1992 
het aanbrengen van een nieuwe muurplint van circa 50 cm hoog in askleurige baksteen langs
heen de muur van de hoevelcafetaria aan de kant van de binnenkoer (O.F. 2) 

b) tussen 25 augustus 1992 'en 17 augustus 1993 
het grondig verbouwen en gedeelte! ijk heropbouwen van een bakstenen schuur met betonst� 
nen, recuperatiestenen en natuursteenelementen (O.F. 6) 

c) tussen 25 augustus 1992 en 5 augustus 1994 
het heropbouwen van het bij de bakstenen schuur aanleunende gebouwtje waarbij de nieuw
bouw 3 m. langer is dan de oorspronkelijke constructie (O.F. 6) 

d) tussen 25 augustus 1992 en 17 august\ls 1993 
het afbreken en heropbouwen van de noordelijke muur van de binnenkoer en het herbouwen 
ervan op een nieuw aangebrachte betoMen fundering (O.F. 6) 

6. Het aanbrengen van afsluitingen zonder voorafgaande e.n schriftelijke toestemming van

wege de Minister of zijn gemachtigde en onverminderd de bestaande wetten en reglementen 
terzake, namelijk : 

a) het optrekken van een afsluiting tussen d�; 
zoals omschreven onder de tenlastelegging Alb (O.F. 2) 

en het hoevegebouw/cafetaria 

b) tussen 27 maart 1991 en 14 maatt 1992 
het aanbrengen van een afsluiting in groen geplastificeerde draad rond een stuk weide tusen 
hftbosplantsoen, het kasteel en de grote vijver (O.F. 2) 

c) tussen 27 maart 1991 en 14 maart 1992 
het optrekken van een afsluiting in hardhout zoals omschrev�n in de tenlastelegging Al c 
(O.F. 2) 

d) tussen 27 maart 1 991 en 14 maart 1992 
het optrekken van een afslUttmg 1h Jiäî'äfiout zoals omschreven m de tenlasteleggmgAle 
(O.F. 2) 

e) tussen 27 maart 1991 en 14 maart 1992 
het oprichten vàn een metalen hekken zoals omschreven in de tenlastelegging Al f(O.F. 2) 
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Gezien het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven d.d. 9 november 2015. 

****** 

Gezien het arrest van het hof van beroep te Brussel, 15de kamer, d.d. 22 april 2013. 

******* 

Gezien het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 14 oktober 2014. 

****"'** 

Beoordeling 

1. Met arrest van 22 april 2013 heeft het hof van beroep uitspraak gedaan over 
de ontvankelijkheid van de hogere beroepen, over de tegen de beklaagde 
ingestelde strafvordering en over de herstelvordering van de gewestelijke 
stedenbouwkundige inspecteur. 

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 14 oktober 2014 het arrest van 2 2  april2013 
vernietigd in zoverre het uitspraak doet op de beslissing op de strafvordering, nu de 
verjaring voor de bewezen verklaarde feiten al bereikt was op 28 februari 2006. 

Met betrekking tot de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar onroerend 
erfgoed, had het hof van beroep de debatten heropend en heeft het hof ambtshalve 
de vraag opgeworpen naar de ontvankelijkheid van de tussenkomst van deze partij als 
eiser in het geding. 

Voor het hof heeft de raadsman van de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed 
aangegeven dat als gevolg van de uitgevoerde werken de herstelvordering zonder 
voorwerp geworden is. 

3. Aangezien geen veroordeling wordt uitgesproken lastens de beklaagde 
, kan hij niet overeenkomstig artikel162 van het Wetboek van Strafvordering 

in de kosten worden veroordeeld. 
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OM DEZE REDENEN, 

HET�OF, 

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK; 

Gezien de wetsbepalingen aangehaald in het bestreden vonnis, uitgezonderd de artikelen 
1 ,  3, 5 en 6 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, 

alsook de artikelen: 

- 24-25 wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken; 
- 210-211 van het Wetboek van Strafvordering; 
.- 84 Hypotheekwet; 

Over de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar onroerend erfgoed. 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 

Zegt dat het gewezen arrest moet worden Ingeschreven, op de wijze bepaald in artikel84 van 
de Hypotheekwet op de kant van de overgeschreven dagvaarding op het hypotheekkantoor 
van (ref. ') en laat de kosten van de inschrijving ten laste 
van de Staat; 

••••• 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van 26 juni 2017, waar aanwezig waren: 

- de heer G. De Coninck, 
-de heer Ph. Soetaert, 
- de heer B. De Gryse, 
- de heer 8. Pleters, 
- de heer Th. Gill!oen, 

raadsheer d.d. voorzitter, 
raadsheer, 

raadsheer, 
substituut-procureur-generaal, 

griffier. 
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GilHoen 

. · . -- · ·  

Soetaert 
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