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met maatschappelijke zetel te 

~ n met uitbatingszetel te 

met ondernemingsnummer 

appellante 

vertegenwoordigd door 

(ref 

advocaat te 

tegen het vonnis van de MB6 kamer van de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Mechelen van 26 februari 2018, gekend onder het 

rolnummer 17/511/ A 

tegen 

De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED 

Optredend namens het Vlaamse Gewest, met kantoor gevestigd te 1210 BRUSSEL, 

Koning Albert 11 laan 19 B 22, 

geïntimeerde, 

vertegenwoord igd door Mr. 

ref 

. advocaat te 

*** 

Gezien het bestreden vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Mechelen van 26.02.2018, dat volgens verklaring van partijen niet betekend werd; 

Gezien het verzoekschrift van van 28.03.2018, dat tijdig en regelmatig naar vorm 

is; 
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Gezien het minnelijk akkoord van partijen met de door hen toegepaste conclusiekalander, 

die afwijkt van de door het hof opgelegde conclusiekalender. 

1. DE ANTECEDENTEN EN DE VORDERINGEN 

1. 

In essentie heeft het geschil betrekking op de terugvordering van erfgoedpremies die 

uitbetaald werden voor de restauratie van het historisch gebouwencomplex ' 

te 

Het kwestieuze pand (achterhuis) werd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 22.09.1982 

beschermd als monument en in 1984 aangekocht door die het bij notariële 

akte van 19.03.2007 in de (hierna · inbracht . 

In de periode 2007-2009 werd het pand opgenomen op de stedelijke inventaris 

verwaarlozing en op de stedelij ke inventaris leegstand. 

In dezelfde periode werden m.b.t. de slechte staat van het goed een aantal vaststellingen 

verricht, o.a. m.b.t. afbrokkelende gevelstenen en afschuivende dakpannen. N.a.v. deze 

vast stellingen werd de eigenaar meermaals gewezen op het gevaar voor de openbare 

vei ligheid en werd hij in gebreke gesteld de nodige werkzaamheden uit te voeren. 

Op 11.09.2010 stortte een deel van de gevel in, waarna het gebouw geschoord en gestut 

werd. 

Ook in 2012 werden nog vaststellingen verricht, waarbij vastgesteld en geconcludeerd werd 

dat de stabiliteit gevaar liep. 

2. 

Op 20.12.2013 verkocht het kwestieuze pand aan de stad die het pand 

grondig wenste te restaureren. In het kader hiervan diende de stad ~en aanvraag 

in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen met het oog op het bekomen van een 

erfgoedpremie, die bij MB van 15.03.2016 principieel werd goedgekeurd. 
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De definitieve erfgoedpremie werd toegekend voor een bedrag van 1.336.928,26 EUR en de 

eerste schijf t.b.v. 668.464,13 EUR werd op 20.07.2016 uitbetaald. 

3. 

De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, handelend namens het VLAAMS GEWEST (hierna de 

INSPECTEUR) hield voor dat als voormalige eigenaar van het kwestieuze pand 

aansprakelijk was voor de kostprijs van de herstelwerken, nu deze het noodzakelijk gevolg 

waren van de ernstige verwaarlozing van het pand. 

4. 

Op 10.03.2017 werd op verzoek van de INSPECTEUR een dagvaarding betekend lastens de 

om te verschijnen voor de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Mechelen. 

Zijn vordering strekte ertoe: 

te zeggen voor recht dat gehouden was de erfgoedpremies, uitbetaald aan de 

Stad voor de restauratie van het aan de INSPECTEUR 

terug te betalen; 

te veroordelen tot betaling van het bedrag van 651.630,84 EUR, zijnde de 

eerste reeds uitbetaalde schijf, meer de vergoedende interesten sinds 20.07.2016, 

datum van uitbetaling; 

- tevens te veroordelen tot betaling van de gedingkosten. 

Deze vordering was gebaseerd op artikel11.6.2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 

16.05.2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend erfgoeddecreet van 12.07.2013. 

De Inspecteur hield voor dat dit artikel ook van toepassing was op de toekomstige gevolgen 

van een onder de vroegere regeling ontstane toestand die voortduurde onder de temporele 

werkingssfeer van de nieuwe regeling. 
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5. 

verzocht de eerste rechter de vordering van de INSPECTEUR onontvankelijk, 

minstens ongegrond te verklaren, uiterst ondergeschikt het te betalen bedrag maximaal toe 

te kennen voor een bedrag van 25.000 EUR en de INSPECTEUR te veroordelen tot de 

gedingkosten. 

In latere conclusies, neergelegd voor de eerste rechter, verzocht in ondergeschikte 

orde de zaak naar de rol te verzenden in afwachting dat de INSPECTEUR duidelijkheid zou 

verschaffen over de samenstelling van het door hem gevorderde bedrag. 

6. 

In het bestreden tussenvonnis van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Mechelen van 26 februari 2018 werd de vordering van de INSPECTEUR ten aanzien van 

ontvankelijk verklaard. 

7. 

De eerste rechter oordeelde dienaangaande dat: 

het kwestieuze pand in de periode 19.03.2007 - 20.12.2013 een aanzienlijk verval 

had gekend, zoals o.a. afbrokkelen van stukken gevelsteen, wegschuiven van 

dakpannen, regenwaterindringing, schimmelvorming en instorting van een gedeelte 

van het pand; 

voormelde toestand het gevolg was van een ernstig gebrek aan onderhoud en 

bescherming van het pand tegen voortschrijnend verva l; 

dit gebrek aan onderhoud en het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen 

een inbreuk uitmaakten op artikel 11 §1 van het Monumentendecreet van 3 maart 

1976; 

er verder nog sprake was van inbreuken op specifieke voorschriften inzake 

instandhouding en onderhoud, zoals voorzien in artikelen 2 en 7 van het 

Monumentenbesluit van 17 november 1993; 

alle voornoemde inbreuken toerekenbaar waren aan 

- 2013 eigenaar was van het kwestieuze pand; 

die in de periode 2007 

alle voornoemde inbreuken op dat ogenblik strafbaar waren op grond van artikel 13 

Monumentendecreet van 3 maart 1976 en onder de nieuwe regelgeving strafbaar 

ingevolge artikel11.2.2 van het Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
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de inbreuken losstonden van het beweerde gebrek aan onderhoud door 

in de periode 1984 - 2007; 

ingevolge arrest van het Hof van Cassatie van 23 november 1999 het de toestand was 

zoals die door het beschermingsbesluit was vastgelegd, die bepalend was voor de 

aard en de omvang van de onderhouds- en instandhoudingswerken waartoe de 

eigenaar van het monument gehouden was en dat de toestand waarin het pand zich 

bevond op het ogenblik dat eigenaar werd, niet relevant was; 

ten tijde van het beschermingsbesluit (1982) bleek dat de kelders droog waren, de 

funderingen in goede staat waren, het opgaande muurwerk zeer gezond was, de 

moer- en kinderbalkconstructies in goede staat waren alsook de gebintconstructies 

en dat het pand gemakkelijk te restaureren was mits het wegwerken van de 

tussenverdelingen, het vernieuwen van de dakbedekking en het aanvullen van het 

dakgebinte van het hoofdgebouw, het vernieuwen van de bepleistering, het herstel 

van de zolderingen, het vernieuwen van de gevels en het opnieuw openmaken van 

dichtgemetselde openingen; 

de stabiliteitsproblemen zich pas manifesteerden in een later stadium; 

de instorting zich voordeed in 2010, terwijl reeds eigenaar was vanaf 2007 en 

over voldoende tijd beschikt had om de dringende instandhoudingswerken uit te 

voeren en een gedeeltelijke vernietiging van het monument te vermijden; 

dit nalaten in hoofde van voor gevolg had dat zij zich blootstelde aan 

st rafsancties en ook aan de burgerrechtelijke gevolgen van haar nalatigheid, 

waaronder de mogelijke terugbetaling van de erfgoed premies; 

de strafvordering op het ogenblik van de dagvaarding nog niet verjaard was, 

aangezien het een voortgezet misdrijf was en het gebouw pas in 2013 werd verkocht; 

de verjaring inzake de terugvordering van de erfgoedpremies slechts verjaart na het 

verstrij ken van een periode van 5 jaar vanaf de uitbetaling; 

de heer en verschi llende malen in gebreke werden gesteld voor het niet 

uitvoeren van de nodige instandhoudingswerken en dat de overheid aldus niet te 

lang had stilgezeten; 

geen aanleid ing bestond om de aansprakelijkheid tussen partijen te verdelen. 
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8. 

De eerste rechter stelde verder vast dat: 

de vordering ingevolge artikel 11.6.2 van het Onroerend erfgoedbesluit beperkt was 

tot terugvordering van de betaalde erfgoedpremies die waren uitgekeerd om schade 

te herstellen die het gevolg was van een misdrijf of een inbreuk op het Onroerend 

erfgoed decreet; 

de exacte samenstelling van de defin itief toegekende erfgoedpremie 1.336.928,26 

EUR bedroeg, waarbij verwezen werd naar de offerte van . waarin een bedrag 

van 1.395.983,58 EUR werd opgenomen, waarop een correctie werd doorgevoerd; 

- van dit bedrag volgens de INSPECTEUR slechts een gedeelte van 1.381.124,24 EUR in 

aanmerking kwam voor het verkrijgen van een erfgoedpremie, met name 

1.336.928,26 EUR en dat een bedrag van 1.303.261,68 EUR bestemd zou zijn voor 

werken die onder de herstelplicht zouden vallen; 

na uitbetaling aan de stad van een voorschot t .b.v. de helft van de 

definitieve erfgoedpremie (668.464,13 EUR) de vordering van de INSPECTEUR aldus 

651.630,84 EUR bedroeg (pro rata gedeelte van het voorschot van 651.630,84 EUR). 

De eerste rechter was van oordeel dat het niet geheel duidelijk was: 

voor welke werken vermeld op de meetstaat er uiteindelijk een erfgoedpremie werd 

toegekend; 

- voor welke werken het reeds uitgekeerde gedeelte van de erfgoedpremie werd 

teruggevorderd. 

De INSPECTEUR diende volgens de eerste rechter een gedetailleerde afrekening voor te 

brengen waaruit voormelde elementen zouden blij ken, waarna de debatten werden 

heropend. 

9. 

Bij een op 28.03.2018 ter griffie van het hof neergelegd verzoekschrift tekende 

beroep aan tegen het bestreden vonnis. 

hoger 

Daarin verzoekt zij het hof het bestreden vonnis te vern ietigen, herneemt zij al haar voor de 

eerste rechter geste lde vorderingen en verzoekt zij het hof de INSPECTEUR te veroordelen 

tot betaling van de gedingkosten. 
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10. 

De INSPECTEUR verzoekt het hof het hoger beroep ongegrond te verklaren en haar 

oorspronkelijke vordering gegrond te verklaren. 

Zij verzoekt het hof tevens haar uitbreiding van eis gegrond te verklaren, te zeggen voor 

recht dat gehouden is de erfgoedpremies terug te betalen, haar te veroordelen tot 

terugbetaling van een bedrag van 651.630,84 EUR, meer de vergoedende interesten vanaf 

20.07.2016 en tot terugbetaling van een bedrag van 651.630,84 EUR, meer de vergoedende 

interesten vanaf 12.10.2018, meer de gedingkosten. 

11. 
De zaak werd behandeld op de zitting van 10.02.2020. 

2. BEOORDELING 

M.b.t. de toepassing van artikel 11.6.2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 

2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 ju li 2013 en m.b.t. 

de opgeworpen verjaring oordeelt het hof als volgt. 

12. 

De vordering van de INSPECTEUR is gebaseerd op artikel 11.6.2 van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 j uli 2013 (hierna Onroerenderfgoedbesluit) dat stelde: 

"Als erfgoedpremies uitgekeerd zijn om schade te herstellen die het gevolg is van een 

misdrijf of inbreuk als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, 

kunnen ze worden teruggevorderd van diegenen die door hun deelname aan het 

misdrijf of de inbreuk die schade mee hebben veroorzaakt." 

Het Onroerenderfgoedbesluit trad in principe in werking op 01.01.2015. 
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Bij artike l 40 Besluit Vlaamse Regering van 15 juli 2016 (BS 7 september 2016) werd 

voormeld artikel, met ingang van 1 september 2016 (art. 57, 2°L lichtjes gewijzigd als volgt: 

13. 

"Als erfgoedpremies uitgekeerd zijn om schade te herstellen die het gevolg is van een 

misdrijf of inbreuk als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, 

kunnen ze door het agentschap of de inspecteur Onroerend Erfgoed worden 

teruggevorderd van diegenen die door hun deelname aan het misdrijf of de inbreuk 

die schade mee hebben veroorzaakt". 

Het hof is van oordeel dat op het ogenblik van de uitbetaling van de premies om de 

schadelijke gevolgen van de in hoofde van oeweerdelijk begane misdrijven of 

inbreuken inzake onroerend erfgoed ongedaan te maken, de schade in hoofde van het 

VLAAMS GEWEST in oorzakelijk verband met die gepleegde misdrijf of begane inbreuken 

ontstaat. Het hof stelt vast dat de premie als volgt werd uitbetaald: 

de eerste helft van 668.464,13 EUR op 20.07.2016 

de tweede helft van 668.464,13 EUR op 12.10.2018 

waarbij de INSPECTEUR het hof verzoekt te veroordelen tot tweemaal een bedrag 

van 651.630,94 EUR, vermeerderd met de vergoedende interesten vanaf 20.07.2016 

respectievelijk 12.10.2018. 

Het hof leidt daaruit af dat artikel 11.6.2 Onroerend erfgoedbesluit aldus op de door de 

INSPECTEUR uitgeoefende vordering van toepassing is. Dit heeft aldus niets te maken met 

enige retroactiviteit, zoals ten onrechte voorhoudt. 

Hieraan wordt niet de minste afbreuk gedaan doordat op dat ogenblik geen 

eigenares meer was van het kwestieuze onroerend goed, te meer dit geen vereiste is, die de 

Vlaamse regering in voormeld artikel opgenomen heeft. 

14. 

Evenmin is er sprake van verjanng, nu op de vordering op grond van artikel 11.6.2 

Onroerend erfgoedbesluit artikel 2262bis BW van toepassing is, zodat de verjaringstermijn in 

deze 5 jaar bedraagt. Dit artikel 11.6.2. gaat trouwens terug op artikel1382 BW en is er een 

verbijzondering van. 
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De schade in hoofde van het VLAAMSE GEWEST is niet de schade aan het gebouw (hetgeen 

lijkt te suggereren aangezien zij als vertrekpunt voor de berekening van de verjaring 

verwijst naar de vaststelling van de schade in 2011, i.e. de schade aan het pand) maar de 

schade ingevolge de uitbetaling van (de twee helften van) de premie. 

Het hof is van oordeel dat er in casu geen sprake is van enige verjaring, nu: 

15. 

de voormelde premies werden uitbetaald op 20.07.2016 respectievelij k op 

12.10.2018; 

de dagvaarding en de beroepsconclusies waarbij de eis door de INSPECTEUR werd 

uitgebreid dateren van 10.03.2017 respectievel ijk 13.11.2018. 

Voor zoveel als nodig voegt het hof daaraan toe dat: 

het de mening is toegedaan dat de (in casu ten onrechte} opgeworpen verjaring een 

middel betreft dat de gegrondheid van de vordering raakt en niet de 

onontvankelijkheld ervan; 

de discussie of de strafvordering wegens gebrek aan onderhoud en het nemen van 

de nodige beschermingsmaatregelen (inbreuk op artikel 11 §1 van het 

Monumentendecreet van 3 maart 1976} en wegens inbreuken op specifieke 

voorschriften inzake instandhouding en onderhoud, zoals voorzien in artikelen 2 en 7 

van het Monumentenbesluit van 17 november 1993 al dan niet verjaard was op het 

ogenblik van de dagvaarding (10.03.2017) en de uitbreiding van de eis (13.11.2018) 

niet relevant is voor de beoordeling van huidig geschil, gezien de aard van de 

vordering, met name een burgerlijk geschil in terugbetaling van de door het 

VLAAMSE GEWEST uitbetaalde premies en waarbij aldus uitsluitend rekening dient te 

worden gehouden met de verjaringstermijn ex artikel 2262bis BW, zijnde 5 jaar vanaf 

datum van uitbeta ling van de premies. 
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M.b.t. de door opgeworpen grief alsdat er geen sprake zou zi jn van inbreuken 

oordeelt het hof als volgt. 

16. 

houdt dienaangaande in eerste instantie voor dat in haar hoofde geen inbreuk op 

artikel 11 § 1 van het Monumentendecreet bewezen wordt, nu de INSPECTEUR niet kan 

beweren dat het pand in maart 2007 in goede staat verkeerde. 

Op het kwestieuze ogenblik van 2007 luidde artikel11 §1 Monumentendecreet als volgt: 

17. 

"De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, zijn ertoe gehouden, door 
de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en 
het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen". 

Uit stuk 1 van de INSPECTEUR en stuk 2 van 

27) in 1982 volgende toestand vertoonde: 

blijkt dat het kwestieuze pand (nrs. 25 en 

18. 

door langdurige leegstand zijn de muren vochtig; 

door een gebrek aan onderhoud zijn er enkele lekken in het dak; 

de kelder is volkomen droog, de funderingen zijn in goede staat en het opgaand 

gevelwerk is in zeer goede staat en vertoont nergens zettingen of barsten; 

de gebintconstructies in goede staat is; 

het keperwerk vertoont slijtage en de dakpannen zijn in slechte staat; 

het geheel is gemakkelijk te restaureren, mits o.a. vernieuwen van de dakbedekking, 

aanvullen van het dakgebinte, vernieuwen van de bepleistering, herstel van de 

zolderingen en vernieuwen van de witsteen van de gevels. 

Het hof stelt a.d.h.v. de aan het hof voorgelegde stukken de volgende evolutie van de 

toestand van het kwestieuze pand vast: 

dat het kwestieuze pand bij besluit van de Vlaamse Executieve van 22.09.1982 

beschermd werd als monument (stuk 1 de INSPECTEUR); 
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dat het pand in 1984 werd aangekocht door 

dat aangaande het pand het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap reeds in 1985 

de heer aanschreef, waarbij gesteld werd dat een gebrek aan onderhoud aan 

het pand werd vastgesteld (stuk 2 de INSPECTEUR); 

dat na herhaaldelijk schrijven over de jaren heen de INSPECTEUR op 07.04.1989 en 

27.03.1995 een controlebezoek aankondigde i.v.m. de steeds slechter wordende 

toestand van het beschermd monument (stukken 5 en 6 de INSPECTEUR); 

dat het pand bij notariële akte van 19.03.2007 door 

ingebracht; 

in de werd 

dat in juli 2007 werd vastgesteld dat door de slechte toestand van het pand er zich 

een probleem stelde met de openbare veiligheid en dat een aantal maatregelen 

diende te worden genomen: een controle op de loszittende brokstukken, het 

vakkundig verwijderen en stutten van onstabiele delen, het plaatsen van een 

vangbeveiliging tegen het gevelvlak om te voorkomen dat va llende brokstukken op 

het wegdek terecht zouden komen, verwijderen van houten raamdelen en 

dichtzetten van de raamopeningen en het stutten van de doorbuigende latei (stuk 9 

de INSPECTEUR); 

dat in 2007 eveneens een PV van vaststelling werd opgemaakt waaruit blijkt dat de 

gevel doordrongen was van vocht en begroeiingen vertoonde, dat op verschillende 

plaat sen brokstukken naar beneden dreigden te vallen (metselwerk en pannen), dat 

de meeste raamopeningen werden dichtgemetseld, dat de dakgoot in slechte staat 

was, dat de gevel barstvorming vertoonde, beschadigde dorpels, barsten in het 

gevelcement en vochtschade van de regenwaterafvoer (stuk 10 de INSPECTEUR); 

dat in de tweede helft van 2007 een aantal maatregelen werden genomen om de 

toestand te beveiligen (stuk 11 de INSPECTEUR); 

dat in 2009 nog meer brokstukken naar beneden kwamen, dat er een uitklinking was 

over de volledige breedte, dat grote stukken witte steen losgekomen en afgebrokkeld 

waren, dat verschillende dakpannen verschoven waren, dat de dakgoot erg rot was, 

dat door de stad losliggende pannen werden verwijderd en het straatje 

voor het pand afgesloten werd (stukken 16, 17 en 20 de INSPECTEUR); 

dat in november 2010 werd vastgesteld dat door een instorting een opening was 

ontstaan onder het dak (4m x 4m), dat de dakbalk dringend onderstut diende te 

worden en dat dringend stabiliteitswerken nodig waren om verdere instorting te 

vermijden; 

r-- PAGE 01-00001626412-0012-0025-01-01-~ 

L 
~.~ 
~~ _j 



Hof van beroep Antwerpen - 2018/AR/615- p. 13 

19. 

dat op 20.12.2011 een uitgebreid P.V. van vaststelling werd opgesteld, waaruit blij kt 

dat niet alleen het exterieur maar ook het interieur zwaar beschadigd was, in totaal 

verkommerde toestand verkeerde, enkel de eerste verdieping toegankelijk was en de 

rest totaal verrot was, dat op meerdere plaatsen delen van de plafonds en van de 

plankenvloeren verdwenen waren door vochtinsijpeling, ... (stuk 35 de INSPECTEUR); 

dat op 23.05.2012 eveneens een uitgebreid P.V. van vaststelling werd opgemaakt 

(stuk 38), waaruit verdere degeneratie van gebouw 1 (achterhuis nr. 25) bleek: er 

was geen dakbedekking meer aanwezig over de volledige lengte van de nok van de 

dak, naast een vochtprobleem was er ook het probleem van de duiven, die hun intrek 

genomen hadden op de zolder, de koppen van de moerbalk en de kinderbalken 

waren rot, de stabiliteit van de zoldervloer was in gevaar, het metselwerk was verder 

gedegradeerd, er werd een bezwijking vastgesteld van de penant tussen twee ramen 

die een gedeeltelijke instorting kon veroorzaken, de algemene stabiliteit van de 

gevels was in gevaar, de erker op de eerste verdieping stond op instorten, ... 

dat uit hetzelfde P.V. (stuk 35 de INSPECTEUR) eveneens een verdere degeneratie 

van het gebouw 2 (achterhuis nr. 27) bleek: de dakbedekking was doorzeefd met 

openingen, er werd een algemeen probleem inzake houtkwaliteit van de 

dakstructuur ten gevolge van constante blootstelling vastgesteld, er werden 

schimmels vastgesteld, een deel van de dakspant was verdwenen, de schouw was 

nergens mee verbonden en vertoonde grote scheefstand, er was verval van het 

metselwerk, er was een mogelijkheid tot instorting van de schouw met bijkomende 

schade voor de rest van het gebouw, er was een gedeeltel ijke instorting van de gevel 

op de eerste verdieping, de moerbalk was mee neergekomen, er werden barsten in 

de dwarse muren vastgeste ld alsook grote hoeveelheden puin op de tussenvloer, er 

werden geen gebreken vastgesteld aan de gewelven doch de stabiliteit van de 

kopgevelliet te wensen over; 

dat uit het P.V. van 12.07.2013 (stuk 41 de INSPECTEUR) blijkt dat een deel van de 

gevel was ingestort ten gevolge van de in 2012 vastgestelde gebreken. 

Het hof leidt uit de hierboven uitgebreid aangehaalde evolutie van het pand af dat na 

aankoop door (1984) en vooral na inbreng van het pand in (2007) het 

oorspronkelijk nog gemakkelijk te renoveren kwestieuze pand door een compleet gebrek 

aan onderhoud, herstel en restaurat ie uiteindelij k als een bouwval lige pand te aanzien was, 

dat het pand tevens werd opgenomen op de stedelijke inventaris verwaarlozing en op de 

stedelij ke inventaris leegstand en dat de stabiliteit ernstig aangetast was waarbij sommige 

delen ingestort waren. Het hof merkt verder het volgende op: 
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20. 

in de periode 1985 - 1995 was er slechts sprake van een gebrek aan onderhoud en 

een steeds slechter wordende toestand; 

in de periode vanaf 2007 was de toestand verergerd en was sprake van een risico 

voor de openbare veil igheid en van de noodzaak om een aantal maatregelen te 

nemen; 

het pand werd in de periode 2007-2009 opgenomen op de stedelijke inventaris 

verwaarlozing en op de stedelijke inventaris leegstand; 

in 2009 kwamen nog meer brokstukken naar beneden en er waren verschillende 

dakpannen verschoven; 

in 2010 werd vastgesteld dat er zich een instorting had voorgedaan, dat de dakbalk 

dringend onderstut diende te worden en dat dringend stabiliteitswerken nodig waren 

om verdere instorting te vermijden; 

in 2011 werd vastgesteld dat zowel het exterieur als het interieur zwaar beschadigd 

was; 

in 2012 bleek een zeer verregaande degeneratie van het pand; 

in 2013 bleek uiteindelijk een deel van de gevel ingestort te zijn. 

Het hof is van oordeel dat: 

op het ogenblik van inbreng van het pand in deze nog over voldoende tijd 

beschikte tijd beschikte om de nodige instandhoudingswerken uit te voeren om 

verdere schade te vermijden; 

sind~ ~igenaar is geworden van het pand de zwaarste schade en degeneratie 

hebben plaatsgehad, waarbij de st abiliteit werd aangetast en er zich diverse 

instortingen voordeden. 

heeft aldus als eigenares van een beschermd monument nagelaten de nodige 

instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren en de goede staat te behouden, 

waarbij het kwestieuze pand zwaar beschadigd en deels vernield werd. 
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Een inbreuk in hoofde van ::>p het misdrijf van artikel11 §1 Monumentendecreet, dat 

ingevolge artikel 13, §1, 3° van hetzelfde decreet "de eigenaar, erfpachthouder, 

opstalhouder of vruchtgebruiker die verzuimt de overeenkomstig artikelen 5, § 7, en 11, § 1, 

bepaalde voorschriften na te leven" bestrafte "met een gevangenisstraf van acht dagen tot 

vijf jaar en een geldboete van 26 tot 10.000 euro of met één van die straffen", is derhalve 

bewezen. 

Het hof voegt daar nog aan toe: 

21. 

dat op geregelde tijdstippen en over de gehele periode werd aangemaand de 

nodige dringende maatregelen te nemen; 

dat zij nagelat en heeft dit te doen, hetgeen blijkt uit de diverse neergelegde en hoger 

geciteerde processen-verbaal en vaststellingen; 

dat uiteindelijk bepaalde maatregelen werden getroffen (2011-2012), doch 

onvoldoende, waarna zich nog instortingen hebben voorgedaan (2012 en 2013); 

dat het hof de libellering van artikel 13, §1, 3° van hetzelfde decreet ("de eigenaar, 

erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker die verzuimt de overeenkomstig 

artikelen 5, § 7, en 11, § 1, bepaalde voorschriften na te leven"), en meer bepaald de 

verwij zing naar artikel 5 §7 Monumentendecreet begrijpt als zijnde dat de bestraffing 

ook geldt voor de bepaalde termijnen waarbinnen er sprake is van een voorontwerp 

van lijst en er nog geen definitief beschermingsbesluit zou zijn, wat in casu niet het 

geval is, aangez ien er een definitief beschermlngsbesluit voorligt. 

Volledigheidshalve bevestigt het hof het bestreden vonnis waar ook de inbreuken in hoofde 

van )P de arti kelen 2 §1, 1 ", 2 §1, 2", 2 §1, 3°, 2 §1, 5° en 7 van het toenmalige van 

kracht zijnde 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 (Onderhoudsbesluit) en die op grond van artikel 13 §1, r en 3° strafbaar 

werden gesteld, in dezelfde zin bewezen werden verklaard. 

Het hof begrijpt, onder lezing van artikel 13 §1, 3° van het Monumentendecreet, niet het 

verweer van alsdat verzuim niet strafbaar zou zijn gesteld. 
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22. 

Zoals gesteld vinden de instandhoudings- en onderhoudsverplichtingen en 

erfdienstbaarheden hun grondslag in het Monumentendecreet en het Onderhoudsbeslu it 

(en ook in het beschermingsbesluit zelf) . 

Artikel 11 §1 van het Monumentendecreet legde dus aan 3ls eigenares van een 

beschermd monument de verplichting op om door de nodige instandhoudings- en 

onderhoudswerken het goed in goede staat te behouden en het niet te 

ontsieren, te beschadigen of te vernielen. 

Volgens voormeld artikel rust op 3ldus de verplichting om het goed in goede staat te 

behouden en het niet te vernielen, beschadigen of ontsieren. 

Het hof is, in navolging van de INSPECTEUR, van oordeel dat niet vereist is dat de 

INSPECTEUR de goede staat van het pand op datum waarop het eigendom werd van 

moet worden aangetoond opdat de inbreuk op artikel 11 §1 Monumentendecreet zou 

moeten vaststaan. 

23. 

Zoals hierboven aangegeven is de degeneratie en degradatie van het kwestieuze pand er 

vooral gekomen na 2007, waarbij de panden geleidelijk aan bouwvallig werden en waarbij 

de funderingen werden aangetast en het gebouw zelfs gedeeltelijk instortte ten gevolge van 

het verzuim van om in de kwestieuze periode 2007- 2013 het nodige en passende 

onderhoud van het pand te verschaffen en de nodige en passende maatregelen te nemen. 

Hieraan wordt niet de minste afbreuk gedaan doordat het pand voordien niet in goede staat 

zou zijn geweest. 

Evenmin is het ten dezen relevant dat het pand niet meer in dezelfde staat zou zijn geweest 

in 1982, 1985, 1986 of 1989. 

Het hof voegt daar ten overvloede aan toe het verweer van 3lsdat er geen sprake 

was van voorzieningen in de zin van artikel 7,2° Onderhoudsbesluit, in het licht van 

onderhavig geschil irrelevant is. 
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24. 

Voormeld artikel stelt "dat de eigenaar verplicht is het interieur in goede staat te bewaren, 

het te vrijwaren voor beschadiging en vernieling en alle werken te verrichten die noodzakelijk 

zijn voor de instandhouding en het onderhoud, onder meer door: 

1 o het te beveiligen tegen brand, diefstal, blikseminslag, waterschade en tegen 

moedwillige of toevallige beschadiging; 

2° het onderhouden van de voorzieningen, ondermeer inzake elektrische installatie, 

verwarming, klimaatregeling, beveiliging en andere technische voorzieningen; 

3° het tijdig bestrijden van houtworm-, schimmel-, zwam- en vochtaantasting; 

4 • het regelen en onder controle houden van de lichtkwaliteit en van de 

klimatologische omstandigheden, voornamelijk de warmte en de vochtigheid in het 

gebouw, zodanig dat geen nadelige omstandigheden voor de goede bewaring van de 

inboedel kunnen ontstaan; 

s· het onmiddellijk nemen van consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van 

nood". 

Het hof dient vast te stellen dat in de kwestieuze periode 2007- 2013 a.d.h.v. de hierboven 

geschetste evolutie van het pand duidelijk aangetoond wordt dat door gebrek aan 

onderhoud en nalaten van het nemen van de nodige maatregelen door zowel het 

exterieur als het interieur zwaar beschadigd en vernield werd. Met name in het interieur 

blijkt dat alle plafonds, muren en vloeren door voortdurende waterschade ingevolge grote 

openingen in de daken (o.a. 4m x 4m) volledig beschadigd, vernield of ingestort waren, daar 

waar in 1982 en navolgende jaren er enkel sprake was dat de muren (aan de binnenkant) 

vochtig waren ingevolge leegstand doch langs de buitenkant in uitstekende conditie 

verkeerden. 

Ook een inbreuk op artikel 7 Onderhoudsbesluit is derhalve bewezen. 

25. 

M.b.t. de door onder haar onderdeel "d. Voor alle volledigheid" (samenvattende 

beroepsconclusie blz. 41 e.v.) opgenomen grieven, oordeelt het hof nog kort als volgt: 

terecht houdt voor dat er geen sprake kan zijn dat de beschikking van de 

milieustakingsrechter (beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen van 03.04.2014, gekend onder AR 13/286/ A) 

gezag van gewijsde heeft tussen partijen, nu artikel 23 Ger.W. onder meer bepaalt 
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26. 

dat het gezag van het rechterlijk gewijsde vereist dat de gevorderde zaak dezelfde is, 

dat de vordering op dezelfde oorzaak berust en tussen dezelfde partijen bestaat en 

door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is, terwijl de oorzaak van de 

herstelvordering en van de stakingsvordering verschillend is; 

- ten onrechte houdt voor dat de INSPECTEUR "afstand van vonnis" zou 

hebben gedaan van de beschikking door bijna vijf jaar niet uit te voeren, nu een 

afstand van geding/recht of vordering uitdrukkelijk of stilzwijgend kan gebeuren, 

doch in dit laatste geval slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere 

interpretatie vatbaar zijn. Uit het loutere feit dat de beschikking, waarbij het hoger 

beroep trouwens nog na cassatie hangende is, niet wordt uitgevoerd kan een 

dergelijke afstand niet worden vermoed of afgeleid. 

- terecht stelt de INSPECTEUR trouwens dat voormelde beschikking niet zonder 

voorwerp is gekomen maar wel werd uitgevoerd, zij het niet door 

terecht stelt de INSPECTEUR dat in casu geen bijzonder opzet vereist Is, namelijk de 

bedoeling om een beschermd monument te verwaarlozen. Het Monumentendecreet 

bevat geen aanduiding nopens het moreel element. Voldoende maar noodzakelijk is 

het wetens en willens verzuim in artikel 11, §1 Monumentendecreet bepaalde 

voorschriften na te leven. 

Het hof is van oordeel dat a.d.h.v. hetgeen hoger uiteengezet werd het vaststaat dat: 

uit de hierboven uitgebreid aangehaalde evolutie af te leiden is dat vooral nadat 

eigenares werd het oorspronkelijk nog gemakkelijk te renoveren pand door 

een compleet gebrek aan onderhoud, herstel en restauratie uiteindelijk als 

bouwvallig pand te aanzien was, waarvan de stabiliteit ernstig aangetast was en 

sommige delen ingestort waren; 

vanaf inbreng ir (2007) deze nog over voldoende tijd beschikte om de nodige 

instandhoudingswerken uit te voeren om verdere schade te vermijden; 

sinds eigenaar was geworden van het gebouw de zwaarste schade en 

degeneratie heeft plaatsgehad, waarbij de stabiliteit werd aangetast en er zich 

instortingen voordeden; 

in hoofde van inbreuken bewezen zijn op de artikelen 11 §1 en 13§1, 3° 

Monumentendecreet en de art ikelen 2 §1, r, 2 §1, 2°, 2 §1, 3°, 2 §1, so en 7 

Onderhoudsbesluit. 
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De fout in hoofde van en bestaande uit het verzuim om in de kwestieuze periode 

2007- 2013 het nodige en passende onderhoud van de panden uit te voeren en de nodige 

en passende maatregelen te nemen staat derhalve vast. 

De schade in hoofde van de INSPECTEUR staat eveneens vast nu hij ten gevolge van de 

(mede) door veroorzaakte schade ingevolge hoger bewezen misdrijf/misdrijven 

erfgoedpremies uitkeerde om die schade te herstellen. 

Zonder de fout van 

voorgedaan. 

zou de schade zich niet, minstens niet in zo'n erge mate hebben 

Fout, schade en oorzakelijk verband zijn derhalve bewezen. 

27. 

In meer ondergeschikte orde houdt 

aansprakelijkheid. 

voor dat er minstens sprake is van gedeelde 

Niettegenstaande vanaf 2007 diverse PV's werden opgesteld, diverse malen in 

gebreke werd gesteld en aangemaand werd de noodzakelijke werken uit te voeren, de stad 

diverse door uit te voeren handelingen zelf heeft uitgevoerd (zie o.a. stuk 

20), de stad onderhandelingen heeft opgestart teneinde de zaak minnelijk te 

regelen en niettegenstaande veroordeeld werd tot herstel van de gebouwen, heeft 

zij al die jaren voor gekozen geen, te weinig of geen adequate maatregelen te nemen en de 

opgelegde veroordeling niet uit te voeren, doch integendeel het gebouw alsdan op 

20.12.2013 aan de stad te verkopen. 

Dit stilzitten maakt in hoofde van een nalatigheid uit, waardoor zij zich niet kan 

beroepen op een schending van de redelijke termijn doordat de overheid jaren heeft 

gepoogd de eigenares ( 1 aan te zetten alsnog dienaangaande de nodige initiatieven 

aan de dag te leggen i.p.v. zelf of ambtshalve op te t reden en de werken te laten uitvoeren. 

In hoofde van de INSPECTEUR is derhalve geen fout in oorzakelijk verband met de schade te 

weerhouden. 
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28. 

Aldus is het hof van oordeel dat de vordering van de INSPECTEUR lastens op grond 

van artikel 11.6.2 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de 

uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 in principe gegrond dient te 

worden verklaard, nu de erfgoedpremies uitgekeerd zijn om de schade te herstellen die het 

gevolg is van een compleet gebrek aan onderhoud, herstel en restauratie in hoofde van 

als eigenares waardoor het gebouw dermate gedegenereerd en gedegradeerd werd 

dat ze als bouwvallig pand te aanzien was, waarvan de stabiliteit ernstig aangetast was en 

sommige delen ingestort waren. 

Dergelijke inbreuk maakt een misdrijf uit, zoals oorspronkelijk opgenomen in artikel 11 §1 

Monumentendecreet (en nadien vervangen door de artikelen 6.4.1, 6.4.2 en 6.4.3 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013) en strafbaar gesteld bij artikel 13 

Monumentendecreet (thans artikell1.2.2 Onroerenderfgoeddecreet). 

Aldus kunnen deze premies in principe door de INSPECTEUR worden teruggevorderd van 

diegenen die door hun deelname aan het misdrijf of de inbreuk die schade mee hebben 

veroorzaakt, in casu 

Het hof is van oordeel dat de mogelijke gedragingen, fouten of verzuimen In hoofde van de 

vorige eigenaar en die mogelijk tot de schade hebben bijgedragen in deze niet relevant zijn, 

nu ieder van hen ten aanzien van de INSPECTEUR/het VLAAMS GEWEST als benadeelde die 

zelf geen fout heeft begaan, tot volledige schadevergoeding gehouden is. 

29. 

In het bestreden vonnis was de eerste rechter ten slotte van oordeel dat het niet geheel 

duidelijk was voor welke werken vermeld op de meetstaat er uiteindelijk een erfgoedpremie 

werd toegekend en voor welke werken het reeds uitgekeerde gedeelte van de 

erfgoedpremie werd teruggevorderd. 

Het hof stelt vast dat stuk 49 de INSPECTEUR een volledig overzicht geeft van de werken op 

basis van de opgestelde meetstaat op basis waarvan de erfgoedpremie werd toegekend, met 

name een totaalbedrag van 1.386.725,76 EUR onder aftrek van de posten verzekering (4.600 

EUR) en plaatsbeschrijving (1.001,53 EUR) en onder aftrek van een bedrag van 83.465,08 

EUR dat niet onder het herstel viel. 

r-- PAGE 01 -00001626412-0020-0025-0 1-01-~ 

L 
~ 
~ _j 



Hof van beroep Antwerpen- 2018/AR/615- p. 21 

Het hof stelt vast dat artikel 11.6.2 Onroerenderfgoedbesluit voorschrijft dat die 

erfgoedpremies kunnen worden teruggevorderd die uitgekeerd zijn om schade te 

"herstellen" die het gevolg is van een misdrijf of inbreuk als vermeld in het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, zodat geheel conform hieraan in voormeld stuk 

49 een splitsing werd gemaakt in werken die werden opgenomen in de "herstelvordering" 

en werken die er niet onder vielen. 

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat bepaalde werken niet werden opgenomen in 

de beschikking van de milieustakingsrechter van 03.04.2014, nu de daarin opgenomen 

werken bevolen werden met het doel van herstel n.a.v. een milieustakingsvordering, terwijl 

de thans opgenomen werken uitgevoerd werden ter herstelling van de schade, die het 

gevolg was van een aantal door begane misdrijven (zie hoger), weliswaar voor het 

gedeelte waarvoor zij in aanmerking kwamen voor de toekenning van een premie. 

Aldus is het hof van oordeel dat het niet in detail dient te antwoorden op de door in 

conclusies gemaakte opmerkingen op alle deelposten, nu die voornamelijk betrekking 

hebben op de veroordeling van 03.04.2014. 

Hoger werd reeds aangegeven dat in grote mate heeft bijgedragen tot de totale 

schade ingevolge de door haar begane misdrijven zodat zij gehouden is tot betal ing van de 

gehele schade. 

30. 

Het hof bevestigt dan ook het bestreden vonnis waar de eerste rechter de vordering van de 

INSPECTEUR ontvankelijk verklaarde, de toestand van het kwestieuze pand het gevolg was 

van een ernstig gebrek aan onderhoud en bescherming van het pand tegen voortschrijnend 

verva l, dit gebrek aan onderhoud en het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen 

een inbreuk uitmaakten op artikel 11 §1 van het Monumentendecreet van 3 maart 1976, dat 

er verder nog sprake was van inbreuken op specifieke voorschriften inzake instandhouding 

en onderhoud, zoals voorzien in artikelen 2 en 7 van het Monumentenbesluit van 17 

november 1993, dat alle voornoemde inbreuken toerekenbaar waren aan die in de 

periode 2007 - 2013 eigenares was van het kwestieuze pand, dat alle voornoemde 

inbreuken op dat ogenblik strafbaar waren op grond van artikel 13 Monumentendecreet van 

3 maart 1976 en onder de nieuwe regelgeving strafbaar ingevolge artikel 11.2.2 van het 

Onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013, dat de inbreuken losstonden van het beweerde 

gebrek aan onderhoud door in de periode 1984 - 2007, dat ingevolge arrest 

van het Hof van Cassatie van 23 november 1999 het de toestand was zoals die door het 
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·------------------------------------------------

beschermingsbesluit was vastgelegd, die bepalend was voor de aard en de omvang van de 

onderhouds- en instandhoudingswerken waartoe de eigenaar van het monument gehouden 

was en dat de toestand waarin het pand zich bevond op het ogenblik dat eigenaar 

werd, niet relevant was, dat ten tijde van het beschermingsbesluit (1982) bleek dat de 

kelders droog waren, de funderingen in goede staat waren, het opgaande muurwerk zeer 

gezond was, de moer- en kinderbalkconstructies in goede staat waren alsook de 

gebintconstructies en dat het pand gemakkelijk te restaureren was mits het wegwerken van 

de tussenverdelingen, het vernieuwen van de dakbedekking en het aanvullen van het 

dakgebinte van het hoofdgebouw, het vernieuwen van de bepleistering, het herstel van de 

zolderingen, het vernieuwen van de gevels en het opnieuw openmaken van dichtgemetselde 

openingen, dat de stabiliteitsproblemen zich pas manifesteerden in een later stadium, dat 

de instorting zich voordeed in 2010, terwij l reeds eigenaar was vanaf 2007 en over 

voldoende tijd beschikt had om de dringende instandhoudingswerken uit te voeren en een 

gedeeltelijke vernietiging van het monument te vermijden, dat dit nalaten In hoofde van 

voor gevolg had dat zij zich blootstelde aan strafsancties en ook aan de 

burgerrechtelijke gevolgen van haar nalatigheid, waaronder de mogelijke terugbetaling van 

de erfgoedpremies, dat er geen sprake was van verjaring, dat de heer en 

verschillende malen in gebreke werden gesteld voor het niet uitvoeren van de nodige 

instandhoudingswerken en dat de overheid aldus niet te lang had stilgezeten en dat geen 

aanleiding bestond om de aansprakelijkheid tussen parti jen te verdelen. 

31. 

Het hof stelt vast dat de eerste rechter van oordeel was dat het niet geheel duidelijk was 

voor welke werken vermeld op de meetstaat er uiteindelijk een erfgoedpremie werd 

toegekend en voor welke werken het reeds uitgekeerde gedeelte van de erfgoedpremie 

werd teruggevorderd. 

Bij toepassing van artikel 1068 Ger.W. oordeelt het hof m.b.t. de hoegrootheid van de 

schade als volgt. Terecht verwijst naar de staat van de pand in 1982. Het 

Monumentendecreet vereist immers niet dat de eigenaar (of vruchtgebruiker) 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 heeft. 

Hieruit volgt dat indien het goed op het t ijdstip van de bescherming reeds voor restauratie in 

aanmerking kwam, rekening dient te worden gehouden met de op dat moment nodige 

kosten van die restauratie. 
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Rekening houdende met de uit stuk 1 van de INSPECTEUR en stuk 2 van af te leiden 

staat van het goed op het ogenblik van bescherming (1982), waarbij werd vastgesteld dat 

door langdurige leegstand de muren vochtig waren, door een gebrek aan onderhoud er 

enkele lekken in het dak waren doch dat de kelder volkomen droog was, de funderingen in 

goede staat waren, het opgaand gevelwerk in zeer goede staat was, nergens zettingen of 

barsten konden worden vastgesteld, de gebintconstructies in goede staat was, het 

keperwerk slijtage vertoonde en de dakpannen in slechte staat waren doch dat het geheel 

gemakkelij k te restaureren was mit s o.a. het vernieuwen van de dakbedekking, aanvullen 

van het dakgebinte, vernieuwen van de bepleistering, herstel van de zolderingen en 

vernieuwen van de witsteen van de gevels, is het hof van oordeel dat 20% in mindering dient 

te worden gebracht, zijnde het bedrag dat ex aequo et bono door het hof geraamd wordt als 

zijnde de in 1982 te maken herstell ingen om het pand alsdan te restaureren. 

Aldus kan aan de INSPECTEUR volgende bedragen worden toegekend: 

de eerste helft: 80% van 651.630,94 EUR ofte 521.304,67 EUR, meer de vergoedende 

interesten vanaf 20.07.2016; 

de tweede helft: 80% van 651.630,94 EUR ofte 521.304,67 EUR, meer de 

vergoedende interesten vanaf 12.10.2018. 

32. 

Het hof legt de gedingkosten eerste aanleg ten laste van 

hoger beroep om. 

3. BESLISSING 

Het hof doet uitspraak op tegenspraak; 

en slaat de gedingkosten in 

De rechtspleging verliep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 

van de taa l in gerechtszaken. 

Het hof; 

Verklaart het hoger beroep van in de volgende beperkte mate gegrond; 
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Verklaart de in hoger beroep door de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED bij conclusies 

ingestelde uitbreiding van eis ontvankelijk en in de volgende mate grotendeels gegrond; 

Bevestigt het bestreden vonnis waar de eerste rechter de vordering van de INSPECTEUR 

ONROEREND ERFGOED ontvankelijk verklaarde; 

Bij toepassing van artikel1068, eerste lid Ger.W.; 

Verklaart de oorspronkelijke vordering van de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED 

ontvankelijk en deels gegrond; 

Veroordeelt 

ONROEREND ERFGOED: 

tot betaling van de volgende bedragen aan de INSPECTEUR 

- 521.304,67 EUR, meer de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet 

vanaf 20.07.2016; 

521.304,67 EUR, meer de vergoedende interesten aan de wettelijke interestvoet 

vanaf 12.10.2018; 

Kent voormelde interesten toe tot heden, meer de gerechtelijke interesten aan dezelfde 

interestvoet vanaf heden tot de dag der algehele betaling; 

Veroordeelt tot betaling van de gedingkosten van eerste aanleg aan de 

INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, aan de zijde van deze laatste vereffend op: 

- de dagvaardingskosten: 

basisrechtsplegingsvergoeding eerste aanleg: 

836,41 EUR 

12.000,00 EUR 

Slaat de gedingkosten t ussen partijen in hoger beroep om, zegt dat elk der partijen de door 

haar voorgeschoten gerechtskosten dient te dragen en compenseert de 

rechtsplegingsvergoedingen tussen de partijen. 

Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 27 april2020 door 
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