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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

�-JJ6� 1. De GEMEENTE 

vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en 

schepenen, 

met kantoren gevestigd te 

burgerlijke partij 

J..\6S 2. 
gevestigd te 

burgerlijke partij 

_ll� 3. Het ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP 

NATUUR EN BOS, 

gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert Il-laan 20 bus 22 

burgerlijke partij 

de burgerlijke partijen sub 1. tot en met 3. vertegenwoordigd door 

mr. Peter Engels, advocaat bij de balie van Antwerpen, op 30 

november 2016 en 19 april 2017 
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Jj�� 4. 

geboren te 

en wonende te 

burgerlijke partij 

vertegenwoordigd door mr. Charlotte Donck loco mr. Bart Jacqmaln, 

beiden advocaat bij de balie van Antwerpen, op 30 november 2016 

vertegenwoordigd door mr. Bart Jacqmaln, advocaat bij de balie van 

Antwerpen, op 19 aprll 2017 

...J��C> 5. De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, 

optredend namens het Vlaamse Gewest, 

Jo;3 

met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. Klaes De Pauw loco mr. Veerle De 
Tollenaere, beiden advocaat bij de balie van Gent, op 30 november 

2016 

vertegenwoordigd door mr. Veerle Tollenaere, advocaat bij de balie 

van Gent, op 19 april 2017 

tegen 

1. 

(barones) 

zonder beroep 

geboren te o� 

wonende te 

Belgische 

beklaagde 
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J� 2. 

· J�  

....)cl;(; 

(baron) 

makelaar in onroerende goederen 

geboren te JP 
wonende te 

Belg 

beklaagde 

3. 

(baron) 

bediende 

geboren te op 

wonende te 

Belg 

beklaagde 

4. 

(barones) 

zonder beroeo 

geboren te op 

wonende te 

Belgische 

beklaagde 

de beklaagden sub 1. tot en met 4. vertegenwoordigd door mr. Peter 

Flamey, advocaat bij de balie van Antwerpen, op 30 november 2016 

de beklaagden sub 1. tot en met 3. aanwezig en bijgestaan en de 

beklaagde sub 4. vertegenwoordigd door mr. Peter Flamey en mr. 

Sophie Aerts, belden advocaat bij de balie van Antwerpen, op 19 

aprll 2017 
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5. 

zonder beroep 

geboren te op 

wonende te 

Belg 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. Dirk Grootjans, advocaat bij de balie van 

Antwerpen, op 30 november 2016 en op 19 aprll 2017 

1. Ten laste gelegde feiten 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

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. oo 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 vllfde. 

Aan het Kasteel ' 

gelegen te 

Il 

ten kadaster gekend onder afdeling 

eigendom van de gemeente , Ondersteunend 

Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos bij akte verleden op 1 maart 2012, 

dat voorkomt op het beschermingsbesluit genomen bij Ministerieel Besluit van 6 november 

1981, waarbij het kasteel wordt beschermd als monument en het park als dorpsgezicht 

omwllle van de historische en/of esthetische waarde van het geheel. 

A. 
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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- o.f 

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 wandafwerklng 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 toesangsdreef; 

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 gesteld door artikel 11.2.2 al. 1 3° van het Decreet dd. 

12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, handelingen aan of In beschermde 

goederen opgelljst door de Vlaamse Regering of opgenomen in het beschermlngsbeslult 

waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of verkavellngsvergunning, geen 

mllleuvergunnlng overeenkomstig het decreet van 28 juni 1995 betreffende de 

mllleuvergunning 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 cinroerenderfgoedgemeente 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 wandafwerklng van de 

eetkamer 
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8. 

• " •. -..... "i.":"J,VO; _______________________ _ _ 

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 en 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 

1. artikel 8. de volgende werken tot Instandhouding en onderhoud van de monumenten 

zijn onderworpen aan een voorafgaandelljke 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 artikel 7,5°, 

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 

wandafwerklng van de eetkamer 

ll. 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; 
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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 el nd van de toegangsdreef 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artlkel 13, §1-2°, 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 

1. 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, 

blnnenschrljnwerken, 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 

schilderlJ uit de vaste lijst In de bibliotheek; twee medalllons uit de vaste 

wandafwerklng van de eetkamer 

ll. 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: 
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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 

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 wandafwerklng 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 artlkel 11.2.2 al. 1.7° van het Decreet dd. 

12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, beschermde goederen te hebben ontsierd, 

te hebben beschadigd, te hebben vernleld of andere handelingen te hebben gesteld die de 

erfgoedwaarde ervan aantasten. 

namelijk door het (laten} verwijderen van 

r-PAGE a1-aaaaa&a1aa2-aaa9-oos3-a1-a1-4""1 

_J 



• 

Hof van beroep Antwerpen - 2016/C0/474 - p. 10 

twee schilderijen uit de boogvormige nissen In centrale hall; een schilderij uit de 

vaste IJJst 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 43bls van het 

Strafwetboek1 te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen, zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst 

van de vervolgde misdrijven, conform de schriftelijke vordering van het OM neergelegd In 

het strafdossier. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagden door de bewaarder 

der Hypotheken , dd. 27 /2/2015 ref. 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

BIJ het vonnis, op tegenspraak gewezen op 18 april 2016 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC4, werd als volgt beslist: 

Tweede beklaagde stelt ter zitting geboren te zijn te o� , dit blijkt tevens 

uit het inllchtlngsbulletln. Het past deze materiële vergissing In de dagvaarding recht te 

zetten. 

In die omstandigheden dienen de aan beklaagden ten laste gelegde feiten beperkt te 

worden tot 11 sculpturen en dient In de respectievelijke tenlasteleggingen A, B en C de 
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passage "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 

westelijke koetshuis, 1 vaas aan het eind van de toegangsdreefl' worden vervangen door de 

bewoordingen "elf grote sculpturen afkomstig van de oevers van de eilandjes, dan wel het 

pad naast de vijver, het kasteelpark of de tuin achter het westelijke koetshufsn; 

Herstelt de materiële vergissing in de dagvaarding en stelt vast dat tweede beklaagde 

geboren Is te op 

Heromschrijft de tenlasteleggingen A, Ben C zoals voorheen bepaald. 

Spreekt eerste, tweede, derde, vierde en vijfde beklaagde vrij voor de tenlastelegglngen A, B 

en c voor zover deze betrekking hebben op de elf grote sculpturen. 

Spreekt vijfde beklaagde vrij voor de tenlasteleggingen A, B en C voor zover deze betrekking 

hebben op het schilderij uit de vaste lijst in de blbllotheek en de twee medalllons uit de 

vaste wandafwerklng van de eetkamer. 

VEROORDEELT 

eerste 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 wandafwerklng van de eetkamer-: 

tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EUR (1.500 EURO) 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete ten laste van eerste 

veroordeelde, wordt ultgesteld voor een termijn van EEN jaar vanaf heden, 

uitgezonderd een effectieve geldboete van VIJFHONDERD EUR (vermeerderd met 50 

dedmes zijnde 3.000 euro) of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden. 

tweede 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 VUFHONDERD EUR (1.500 EURO) 
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Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete ten laste van 

tweede veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van EEN jaar vanaf heden, 

uitgezonderd een effectieve geldboete van VIJFHONDERD EUR (vermeerderd met 50 

decimes 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) 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete ten laste van derde 

veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van EEN jaar vanaf heden, 

uitgezonderd een effectieve geldboete van VIJFHONDERD EUR (vermeerderd met 50 

decimes 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, 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) 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete ten laste van vierde 

veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van EEN jaar vanaf heden, 

uitgezonderd een effectieve geldboete van VIJFHONDERD EUR (vermeerderd met 50 

decimes zijnde 3.000 euro) dat effectief wordt gesteld en waarvan de vervangende 

gevangenisstraf bepaald wordt op twee maanden. 

vlifde beklaagde voor de vermengde feiten A, B en C - beperkt tot de twee schilderijen uit de 
boogvormige nissen in de centrale hal -: 

tot een geldboete van DUIZEND VIJFHONDERD EUR (1.500 EURO} 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete ten laste van vijfde 

veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van EEN jaar vanaf heden, 

uitgezonderd een effectieve geldboete van VIJFHONDERD EUR (vermeerderd met 50 
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declmes 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, 

leder voor één vierde deel, de som van 8.000 EURO. 

Verklaart verbeurd conform art. 42, 3° en 43bls SW lastens vijfde beklaagde, de som van 

6.000 EURO. 

De herstelvordering 

• M.b.t. het schilderij uit de vaste lijst in de blbliotheek en de twee medaillons uit de 

vaste wandafwerking van de eetkamer. 

Beveelt overeenkomstig artikel 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 "I Il 

Zegt voor recht dat dit herstel impliceert dat: 

Eerste, tweede, derde en vierde beklaagde voormelde kunstvoorwerpen terug 

brengen naar het kasteeldomein " 11, 
' 

Deze kunstvoorwerpen oordeelkundig verpakt en vervoerd worden naar het 

kasteeldomein; 

Deze kunstvoorwerpen op vakkundige wijze opnieuw In de vaste wandafwerklng 

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 schilderijen uit de boogvormige nissen In de centrale hal. 
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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 

financiering 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, 

vermeerderd met 50 decimes 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 elk tot een vergoeding 

van 51,20 EUR. 

Zegt dat 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 els ontvankelijk en gegrond als volgt: 

Veroordeelt eerste, tweede, derde, vierde en vijfde beklaagde solidair om aan de burgerlijke 

partij te betalen, een provisionele schadevergoe�ing van EEN EURO. 

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan. 

Rechtdoende over de vordering van de burgerlijke partij: 

Gemeente , ' en het ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN 

HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS 

Verklaart de eis ontvankelijk en gegrond als volgt: 
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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 k9sten ambtshalve aan. 

2.2. 

Er werd hoger beroep Ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 18 april 2016: 

2.3. 

op 29 aprll 2016 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

afdeling Antwerpen door het OPENBAÁR MINISTERIE tegen de beklaagden 

tegen al de beschikkingen op strafrechtelijk gebied 
op 2 mei 2016 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antweroen. afdeling 
Antwerpen door de beklaagde tegen al de beschikkingen 

behoudens de vrijspraak 

op 2 mei 2016 op de griffie van de rechtbank vao__eerste aanleg Antwerpen, afdellnR 
Antwerpen door de beklaagden 

tegen al de beschikkingen, meer bepaald de 

beschikkingen op strafgebied, op herstelgebled, op burgerlijk gebied met 
uitzondering van de vrijspraak met betrekking tot de tenlasteleggingen A, B en C voor 
zover deze betrekking hebben op de elf grote sculpturen zoals gepreciseerd in het 

eerste vonnis 

op 2 mei 2016 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Antwerpen door de burgerlijke partij de GEMEENTE 

beschikkingen haar aanbelangende 

tegen al de 

op 3 mei 2016 op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Antwerpen door de eiser tot herstel de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED tegen al 

de beschikkingen hem aanbelangende. 
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Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering Ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antweroen. afdeling Antwerpen: 

3. 

op 29 april 2016 door het OPENBAAR MINISTERIE 

op 2 mei 2016 door de beklaagde 

op 2 mei 2016 door de beklaagden 

op 2 mei 2016 door de burgerlijke partij de GEMEENTE 

op 3 mei 2016 door de eiser tot herstel de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED. 

Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zittingen van 30 november 2016 en 19 april 2017. 

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel van het hof werd de zaak in zijn geheel 

hernomen op de terechtzitting van 19 april 2017. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de voorzitter In haar verslag, 

het Openbaar Ministerie In zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de burgerlijke partij sub 4. in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman 

voornoemd, 

de burgerlijke partijen sub 1. tot en met 3. In hun middelen, ontwikkeld door hun 

raadsman voornoemd, 

de beklaagden sub 1. tot en met 4. in hun middelen van verdediging ontwikkeld door 

hun raadsman voornoemd, en de beklaagden sub 1. en 2. tevens in persoon, 

de beklaagde sub 5. in zijn middelen van verdediging ontwikkeld door zijn raadsman 

voornoemd, 

de eiser tot herstel, zijnde de Inspecteur Onroerend Erfgoed, in zijn middelen 

ontwikkeld door zijn raadsman voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken werden in het beraad betrokken. 
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4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de 

omvang van de hogere beroepen 

4.1. OntvankellJkheld van de hogere beroepen 

l. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagden, het Openbaar Ministerie, de 

burgerlijke partij sub 1. en de eiser tot herstel werden tijdig en regelmatig gedaan op de 

griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagden sub 1. tot en met 4. d.d. 02.05.2016 zoals bedoeld in 

artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die 

het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van de beklaagde sub 5. d.d. 02.05.2016 zoals bedoeld in artikel 204 

Wetboek van Strafvordering werd tijdig Ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van de eiser tot herstel d.d. 03.05.2016 zoals bedoeld in artikel 204 

Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

5. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie d.d. 29.04.2016 zoals bedoeld In artikel 

204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig Ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

6. Het verzoekschrift van de burgerlijke partij sub 1. d.d. 02.05.2016 zoals bedoeld In artikel 

204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grief is nauwkeurig. 

7. Gelet op het bovenstaande zijn 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 

regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 
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Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest Is de rechtsmacht van het hof 

daarom beperkt tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld van de 5 beklaagden aan de hen ten 

laste gelegde feiten, de strafmaat met inbegrip van de verbeurdverklaring, de kwalificatie 

van de misdrijven, de herstelmaatregel, de schending van het EVRM en de beschikkingen op 

burgerlijk gebied. 

S. Beoordellng 

S.1. Omschrijving van de feiten 

5.1.1. Rechtzetting materiële vergissing 

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, dient de geboortedatum van de 

beklaagde sub 2. 

verbeterd te worden van ' "naar' 

Het hof bevestigt derhalve de rechtzetting van deze materiële vergissing, zoals reeds door de 

eerste rechter In het bestreden vonnis op blz. 1 terecht werd doorgevoerd. 

5.1.2. Wat betreft de door de eerste rechter doorgevoerde heromschrijving 

Op blz. 12 van het bestreden vonnis heeft de eerste rechter vastgesteld dat er op basis van 

de voorllggende gegevens slechts 11 sculpturen werden verwijderd en verkocht, en dat er 

geen bewijs voorligt van de verwijdering en verkoop van een vaas, reden waarom de eerste 

rechter de aan beklaagden ten laste gelegde feiten heeft 'beperkt' tot 11 sculpturen en werd 

in de respectievelijke tenlasteleggingen A., B. en c. de passage "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 westelijke koetshuis, 1 vaas aan het eind van de 

toegangsdreef' vervangen door de bewoordingen "elf grote sculpturen afkomstig van de 

oevers van de eilandjes, dan wel het pad naast de vijver, het kastpeelpark of de tuin achter 

het westelijke koetshuis". 
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Het hof is van oordeel dat deze (gedeeltelijke) heromschrijving van de respectievelijke 

tenlasteleggingen A., B. en C. ten onrechte werd doorgevoerd: wanneer de rechter van 

oordeel Is dat het voorziene misdrijf niet bewezen Is voor alle in de tenlastelegging 

omschreven voorwerpen, dient de rechter de beklaagde vrij te spreken voor de voorwerpen 

waarvoor het misdrijf niet bewezen is, en dient de beklaagde enkel veroordeeld te worden 

voor de voorwerpen waarvoor het misdrijf wel bewezen Is. 

Een heromschrljvlng van de feiten van de tenlastelegging Is alsdan niet aan de orde. 

Het hof hervormt op dit punt het bestreden vonnis, en behoudt de oorspronkelijke 

tenlasteleggingen zonder heromschrijvl_ng. 

Of de feiten van deze tenlasteleggingen geheel of gedeeltelijk bewezen zijn in hoofde van de 

beklaagden, zal hierna beoordeeld worden. 

5.2. Motivering ten gronde 

5.2.1. Op strafrechtelijk gebied 

5.2.1.1. Toepassing van art. 2 Sw. 

De beklaagden sub 1. tot en met 4. werpen in hun beroepsconclusie op blz. 19 tot en met 23 

op dat er een schending zou zijn van het verbod van terugwerkende kracht van de strafwet, 

en dat daardoor hun recht op een eerlijk proces In de zin van art. 6 EVRM zou geschonden 
zijn. 

De beklaagden sub 1. tot en met 4. vragen zelfs om ter zake een prejudiciële vraag, zoals 

geformuleerd op blz. 20 en 21 van hun beroepsconclusie, voor te leggen aan het 
Grondwettelijk Hof. 

Het hof stelt vast dat de beklaagden sub 1. tot en met 4. verkeerdelijk uitgaan van het 

standpunt dat zij vervolgd zouden worden wegens Inbreuken op het Decreet van 12 juli 2013 

betreffende het onroerend erfgoed en het Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 

16 mei 2014 tot uitvoering van dit Decreet. 

Samen met de eerste rechter (blz. 10 bestreden vonnis) stelt het hof vast dat de beklaagden 

niet vervolgd worden voor enige inbreuk op de bepallngen van het Decreet van 12 juli 2013 
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betreffende het onroerend erfgoed, noch op de bepalingen van het Uitvoeringsbesluit van 

de Vlaamse regering van 16 mei 2014. 

De verwijzingen in de dagvaarding naar het Decreet van 12 jull 2013 en naar het 

Uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014 werden louter gedaan In het kader van de vaststelling 

dat de geviseerde feiten nog steeds strafbaar zijn, ook onder de nieuwe wettelljke 

bepalingen. 

Thans Is de straf verzwaard, om reden dat de maximale geldboete in art. 11.2.2. van het 

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed werd verhoogd van 10.000 euro 

(art. 13 van het Decreet van 3 maart 1976) naar 400.000 euro. 

In toepassing van art. 2 Sw. wordt - voor zover één of meerdere feiten In hoofde van 

beklaagde(n) bewezen zouden worden verklaard - de minst zware straf to'egepast, zijnde de 

bestraffing zoals bepaald in het Decreet van 3 maart 1976. 

Zoals door de eerste rechter reeds terecht werd gesteld op blz. 11, zal ook het hof het al dan 

niet strafbare karakter van de door beklaagden gestelde handelingen uitsluitend beoordelen 

op basis van de ten tijde van de feiten van kracht zijnde wetgeving, zijnde de bepalingen van 

het Decreet van 3 maart 1976. 

Door deze toepassing van art. 2 Sw. is het stellen van de door beklaagde 1. tot en met 4. 

voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk hof niet relevant, nu er geen sprake 

Is van enige terugwerkende kracht van de strafwet. 

Evenmin is er in hoofde van beklaagden sprake van enige schending van het recht op een 

eerlijk proces: beklaagden worden Immers niet vervolgd voor feiten die slechts jaren nadien 

strafbaar werden gesteld. Ten tijde van de geviseerde handelingen waren deze handelingen 

reeds strafbaar op grond van het Decreet van 3 maart 1976 betreffende het onroerend 

erfgoed. 

5.2.1.2. Wat betreft het roerend of onroerend karakter van de sculpturen, de 

schilderijen en de medaillons 

Beklaagden betwisten vanaf blz. 24 van hun beroepsconclusie dat de sculpturen, schilderijen 

en medaillons In kwestie onroerend door bestemming zouden zijn geworden. 
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Teneinde na te gaan of de sculpturen, schilderijen en medaillons in kwestie al dan niet onder 

het beschermingsbesluit d.d. 6 november 1981 vallen, dient het hof eerst te beoordelen of 

deze goederen roerend of onroerend zfjn. 

s.2.1.2.1. De sculpturen In de tuin 

De eerste rechter oordeelde in het bestreden vonnis dat deze 11 levensgrote beelden door 

de vorige eigenaars van het kasteel duidelijk verankerd zijn geworden met het erf, zodat 

deze dan ook beschouwd dienen te worden als zijnde onroerend door bestemming. De 

eerste rechter verwees hierbij naar het feit dat deze beelden In de tuin van het kasteel op 

sokkels waren gemonteerd en dat zij met groot materieel dienden verwijderd te worden 

waarbij zij uitgebroken dienden te worden uit de met metselwerk verankerde sokkels. 

Beklaagden 1. tot en met 4. betwisten dat deze beelden onroerend door bestemming zijn 

geworden, en zij houden voor dat deze beelden wel degelijk verplaatst konden worden 

zonder beschadiging en dat deze beelden niet verbonden waren met de sokkel die los op de 

grond werd geplaatst. Het zou geenszins de bedoeling zijn geweest om de beelden op 

duurzame wijze ter plaatse te laten staan, en de beelden zouden geen Integrerend deel 

uitmaken van het kasteel. 

Op basis van de Inhoud van het strafdossier en de door partijen voorgelegde stukken, Is het 

hof van oordeel dat de geviseerde 11 levensgrote beelden {sculpturen) onroerend door 

bestemming zijn geworden. Het hof verwijst ter zake naar de hierna volgende elementen: 

de beelden maakten reeds meer dan 100 jaar deel uit van de tuin rond het kasteel, 

hetgeen bevestigt dat de vorige eigenaars van het kasteel deze beelden blijvend 

hebben willen verbinden aan het kasteeldomein; de fictie van onroerend door 

(ornamentele) bestemming is immers gebaseerd op de idee dat de persoon die 

eigenaar is van zowel het onroerend goed van nature (zijnde het kasteeldomein) als 

van de roerende goederen (zijnde de beelden/sculpturen), één enkel productief 

geheel tot stand wil brengen dat als geheel een grotere waarde zal hebben dat de 

gescheiden elementen; 

In de nota d.d. 03.05.1957 over het kasteel , gevoegd aan het 

beschermingsdossier (stuk 59), worden de beelden beschreven (ugoden en godinnen 

uit de oudheid, velen zijn bezienswaardig") dewelke zich op de elîanden in de vijver 

bevinden; 
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de beelden waren geplaatst op speciaal daartoe voorziene stenen/betonnen sokkels 

(naar analogie van art. 525, laatste lid B.W., dat louter exemplatief is: "in een 

opzettelijk daarvoor gemaakte nis"), die In de grond geplaatst waren zoals te zien op 

de foto's In stukken 31, 32, 286, 296, 297, 298, 299, 300; 

de beelden konden enkel verwijderd worden met behulp van een zware kraan, en de 

beelden dienden met uitzonderlljk vervoer weggebracht te worden (zie foto's 

stukken 301, 302, 303 , 304), hetgeen bevestigt dat het de bedoeling van de eigenaar 

was om te beelden duurzaam met het kasteeldomein te verbinden en ze aldaar te 

laten staan als onderdelen van het totale tuinconcept; 

de beelden waren vastgemaakt aan de sokkels door middel van cement/lijm/plaaster 

(zie de restanten hiervan op de onderzijde van de beelden op foto's stukken 287 en 

290 , en op de bovenzijde van de sokkels op foto's stukken 31 en286) waardoor bij de 

wegneming van de beelden schade werd aangericht zoals duidelijk te zien op de foto 

op stuk 286 van het strafdossier (toepassing van art. 525 B.W.}. 

Bij goederen die onroerend zijn door ornamentele bestemming blijkt het onroerend karakter 

niet uit hun economisch nut voor een op bijzondere wijze ingericht terrein of gebouw, maar 

uit één of ander zichtbaar teken dat de wil van de eigenaar veruitwendigt om ze op blijvende 

wijze aan zijn 'erf' te verbinden teneinde het te versieren of te verfraaien. Vaak vormen de 

aangepaste afmetingen van het bewuste goed een doorslaggevend element. 

Bovendien zijn de bewoordingen van art. 525 B.W. enigszins misleidend omdat ze al te sterk 

de nadruk leggen op de idee van Incorporatie, terwijl incorporatie, naast andere uitwendige 

tekenen, enkel een mogelijke wijze van veruitwendiglng van de wil van de eigenaar Is. 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. stellen dan ook ten onrechte op blz. 34 van hun 

beroepsconclusle dat de sculpturen In de tuin onmogelijk onroerend door bestemming 

kunnen zijn om reden dat "". de beelden helemaal niet geplaatst waren In een opzettelijk 

daartoe gemaakte nis". 

Art. 525 B.W. bevat enkele voorbeelden van Incorporatie en van de bestemming door de 

eigenaar, zonder dat deze voorbeelden limitatief zijn. 

Op de gevoegde foto's blijkt duidelijk dat de sokkels qua afmetingen speciaal 

gekozen/gemaakt zijn om de geviseerde beelden op te plaatsen. Sommige sokkels in stenen 

werden duidelijk speciaal (in de grond) gemetst om de beelden op te plaatsen, zoals blijkt uit 

de foto's op de stukken 296, 297 en 298. 
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s.2.1.2.2. De schllderfjen 

In de tenlasteleggingen A., B. en C. worden 2 schilderijen geviseerd uit de boogvormige 

nissen In de centrale hal van het kasteel, en 1 vierkant schilderij uit de vaste lijst In de 

bibliotheek. 

Met betrekking tot de 2 schilderijen uit de boogvormige nissen in de centrale hal van het 

kasteel oordeelde de eerste rechter dat deze onlosmakelijk met het kasteel verbonden zijn 

en derhalve onroerend door bestemming zijn. 

Samen met de eerste rechter stelt het hof vast dat er rond de goudkleurige kader van deze 2 

schilderijen een speciale omlijsting op maat In houtwerk werd gemaakt (zie stuk 97), 

teneinde het geheel van schilderij en houten omlijsting 'naadloos' te doen passen in de 2 

boogvormige nissen In de centrale hal van het kasteel. 

Bovendien werden deze 2 schilderijen met de op maat gemaakte houten omlijsting 

vastgehecht In de 2 nissen, waardoor deze nissen - weliswaar licht - werden beschadigd bij 

het verwijderen van de schilderijen met hun omlijsting (zie de foto's op de achterzijde van 

stuk 31). 

Op deze 2 schilderijen werden 2 vroegere eigenaars van het kasteel afgebeeld (graaf 

en burggravin ) op een achtergrond van de kasteeltuinen met de vijver. 

Aangezien deze schilderljen met de op maat gemaakte houten omlijsting gedurende 

generaties In de boogvormige nissen werden geplaatst en hieraan verbonden waren, is het 

duidelijk dat de eigenaars de bedoeling hadden om deze schilderijen met hun omlijsting 

onlosmakelijk deel te laten uitmaken van het kasteel. 

De 2 schilderijen met de op maat gemaakte houten omlijstlng zijn derhalve onroerend door 

· (ornamentele) bestemming. 

Het vierkanten schilderij uit de vaste lijst in de bibliotheek is eveneens onroerend door 

bestemming, aangezien dit schilderij enkel kon verwijderd worden door het wegbreken van 

de houten/plaasteren 'guirlandes' die langs belde kanten aan de bovenzijde van het 

schilderij deels over het schilderij waren aangebracht. Een vergelijking van de foto's zoals 

opgenomen op blz. 22 van de beroepsconclusie voor de eiser tot herstel met de foto nr. 13 

op de achterzijde van stuk 30 maakt duidelijk dat de houten/plaasteren 'guirlandes' werden 

weggebroken om het schilderij te kunnen verwijderen uit de vaste kader, die na de 
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verwijdering van het schilderij nog ter plaatse bleef (zie foto nr. 13 op de achterzijde van 

stuk 30). 

De diverse verwijzingen door de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. naar het persoonlijk standpunt 

van de vijfde beklaagde met betrekking tot het al dan niet onroerend karakter 

van de schilderijen, is uiteraard niet bepalend, noch doorslaggevend. 

In de koop-verkoopbelofte werd niet gesproken over de schilderijen, en werd zelfs 

uitdrukkelijk vermeld dat de goederen die onroerend zijn geworden door bestemming niet 

verwijderd mogen worden door de verkoper: 

"In onderhavige verkoop zijn geen roerende goederen begrepen. De beelden In het 

park en de tuin zijn niet In de verkoop begrepen. 

Het puin en steenslag achter en in het rechterkoetshuls alsmede de oude 

keukenkachel in de kelder van het kasteel zijn wel in de verkoop begrepen. 

De verkoper verbindt er zich dan ook toe het goed volledig te ontruimen met 

uitzondering van de goederen die onroerend door bestemming zijn." 

S.2.1.2.3. De medalllons 

De 2 medaillons uit de vaste wandafwerklng van de eetkamer zijn eveneens onroerend door 

bestemming, aangezien deze duidelijk (zie foto's in de beroepsconclusies van de eiser tot 

herstel en de burgerlijke partij de gemeente 

kaders in) de wand. 

) waren Ingewerkt In de (stukwerken 

Op foto nr. 17 op stuk 29 is te zien dat Ingevolge deze Inwerking In de wand, één medaillon 

klaarblijkelijk slechts gedeeltelijk kon verwijderd worden. 

Deze medaillons worden ook vermeld In de beschrijvende nota over het kasteel 

(stuk 29: "Boven het architraaf twee medaillons, waarin de klnderportretten van relatief 

jonge datum"). 

In de koop-verkoopbelofte werd evenmin gesproken over deze medaillons. 

5.2.1.2.4. De wllslntentie van beklaagden 
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Op blz. 35 van de beroepsconclusle van beklaagden sub 1. t.e.m. 4 .. wordt gesteld dat er niet 

voldaan is aan de derde voorwaarde opdat er sprake zou kunnen zijn van een onroerend 

goed door bestemming conform art. 525 B.W., met name de wilslntentie in hoofde van 

beklaagden sub 1. t.e.m. 4. 

Op basis van de inhoud van het strafdossier en de voorgelegde stukken kan wel degelijk 

worden afgeleid dat de opeenvolgende eigenaars van het kasteel generaties lang de beelden 

lieten staan in de tuin en de schilderijen en medalllons lieten hangen In het kasteel, hetgeen 

eens te meer bevestigt dat deze opeenvolgende eigenaars, en derhalve ook beklaagden sub 

1. t.e.m. 4. wel degelijk de Intentie hadden om deze beelden en schilderijen onlosmakelljk 

verbonden te laten met het kasteel. 

Deze wilslntentle In hoofde van de eigenaar dient trouwens beoordeeld te worden op het 

tijdstip van het beschermingsbesluit van 06.11.1981: op dat ogenblik stonden de beelden en 

hingen de schilderijen al generaties lang rond en in het kasteel, en was het ook de bedoeling 

van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. om dat zo te laten. 

Het feit dat beklaagden sub 1. t.e.m. 4. ruim 30 jaar na het beschermingsbesluit van 

06.11.1981 wensten om bepaalde goederen die onroerend waren door bestemming -

ondanks hun beschermingsstatuut - uit de koop-verkoopovereenkomst te sluiten, verandert 

niets aan de vaststelling dat deze beelden en schilderijen ten tijde van het 

beschermingsbesluit ontegensprekelijk onroerend door bestemming waren, met de wil van 

beklaagden sub 1. t.e.m. 4. 

5.2.1.3. De draagwijdte van het beschermlngsbesluit d.d. 6 november 1981 

In het KB van 6 november 1981 {stuk 28} werd onder artikel 1, punt 8 beschermd als 

monument overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van 

de historische en/of esthetische waarde: 

"B. het kasteel met inbegrip van de bijgebouwen, de afsluitmuren met 

afsluithekken en de afsluitbalustraden met sfinxen, gelegen te 

bekend ten kadaster: . 

eigendom van: 

Il 
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In artikel 2 van het Monumentendecreet van 03.03.1976 (versie van toepassing op datum 

van het beschermingsdecreet van 06.11.1981) werd het begrip 'monument' omschreven als: 
"eèn onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, dat van 

algemeen belang Is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, hîstorische, volkskundige, 

industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde, Inbegrepen de zich erin 

bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming." (onderlijning hof) 

Aangezien het hof hierboven onder punt 5.2.1.2.2. en 5.2.1.2.3. heeft geoordeeld dat de 3 

schilderijen en de 2 medaillons onroerend door (ornamentele) bestemming zijn geworden, 

vallen deze 3 schilderijen en de 2 medaillons onder het beschermlngsbesluit van 6.11.1981 

als (onroerend) onderdeel van het beschermde monument. 

In tegenstelling tot hetgeen beklaagden sub 1. t.e.m. 4. op blz. 37 e.v. van hun 

beroepsconclusie voorhouden, bepaalt het Monumentendecreet van 03.03.1976 geenszins 

dat In het beschermingsbesluit steeds melding dient gemaakt te worden van waardevolle 

roerende goederen, die onroerend door bestemming zijn geworden. Oeze roerende 

goederen, die onroerend door bestemming zijn geworden, waren reeds op grond van de 

definiëring van het begrip 'monument' door artikel 2 van het Monumentendecreet van 

03.03.1976 begrepen in de beschermingsmaatregel. 

Ook citeren beklaagden sub 1. t.e.m. 4. de door hen voorgelegde rechtsleer (A.M. DRAYE, 

Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1997, 91) 

niet correct: deze auteur stelt Immers dat van deze waardevolle roerende goederen, 

onroerend door bestemming, meestal melding wordt gemaakt in het beschermingsbesluit 

zelf. Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. stellen in hun besluiten dat deze auteur zou gesteld hebben 

dat hiervan steeds melding werd gemaakt. 

Diezelfde auteur A.M. DRAYE stelt echter ook dat de bepaling, dat de bescherming van een 

onroerend goed als monument automatisch ook de bescherming van de zich erin 

bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming, met zich meebrengt, In de 

praktijk van groot belang Is voor bv. het religieus patrimonium, gezien de waardevolle 

schilderijen, orgels, kerkmeubllalr en zilver in vele kerken aanwezig: "Via de bescherming van 

de kerk als dusdanig genieten deze voorwerpen toch een iets grotere veiligheid, al blijft 

efficiënte controle moeilijk." (A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. 

Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu, 1997, 91). 

Alleszins bestond voor deze melding ten tijde van het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981 

géén wettelijke basis, en was deze melding/opsomming derhalve niet wettelijk verplicht. 
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Uiteraard zal een limitatieve opsomming van alle roerende goederen, onroerend door 

bestemming, in het beschermingsbesluit vele betwistingen en interpretatiemoellijkheden 

uitsluiten, doch het feit dat de beelden en schilderijen in het beschermingsbesluit d.d. 

06.11.1981 niet expliciet werden vermeld, betekent niet dat zij niet onder de bescherming 

van het besluit zouden vallen. 

Onder artikel 2, punt 9 van datzelfde KB werd beschermd als dorpsgezicht overeenkomstig 

de bepalingen van het decreet van 3 maart 1976, om reden van de historische en/of 

esthetische waarde: 

"9. Het kasteel . gelegen 

omgeving, met f nbegrip van de toegangsdreef, te 

bijgaand plan " 

met de onmiddellijke 

zoals af gebakend op 

In artikel 2 van het Monumentendecreet van 03.03.1976 (versie van toepassing op datum 

van het beschermingsbesluit van 06.11.1981) werd het begrip 'dorpsgezicht' omschreven 

als: "een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met 

omgevende bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, 

bruggen, wegen, straten en pleinen die omwille van haar artistieke, wetenschappelijke, 

historische, volkskundige, lndustrleel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van 

algemeen belang is''. 

Aangezien het hof hierboven onder punt 5.2.1.2.1. heeft geoordeeld dat de 11 

sculpturen/beelden eveneens onroerend door (ornamentele) bestemming zijn geworden, 

vallen deze 11 sculpturen/beelden onder het beschermingsbesluit van 6.11.1981 als 

(onroerend) onderdeel van het beschermde dorpsgezicht, aangezien het park waarin de 

beelden stonden duidelijk deel uitmaakt van de onmiddellijke omgeving die op het plan 

werd afgebakend (zie bijlage 3 aan het aanvankelijk P.V. d.d. 17.12.2012 - stuk 26, 

achterzijde). 

Het feit dat In het beschermingsbesluit van 6.11.1981 zelf geen melding wordt gemaakt van 

roerende goederen die beschermd zouden zijn, Is derhalve niet relevant: de 11 

sculpturen/beelden en de 3 schilderijen en de 2 medaillons zijn Immers onroerend door 

(ornamentele) bestemming geworden, zodat zij geacht worden deel uit te maken van het 

beschermde monument en het beschermde dorpsgezicht, zonder dat zij apart als te 

beschermen 'roerende goederen' vermeld dienen te worden. 
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De verwijzingen van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. In hun beroepsconclusle op blz. 39 naar het 

standpunt ter zake van 

verkopers ( 

en van de instrumenterende notaris van de 

) en van beklaagde sub 5 , zijn niet relevant. Evenmin 

zijn de meningen van de personen, aan wie advies zou zijn gevraagd, in dit kader relevant. 

S.2.1.4. De voorgehouden onwettigheid van het beschermingsbesluit van 06.11.1981 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. werpen In hun beroepsconclusle vanaf blz. 41 op dat het 

beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981 onwettig zou zijn en dat dit beschermingsbesluit met 

toepassing van art. 159 Grondwet bulten toepassing dient te worden gelaten, in de mate dat 

de schilderijen, de medaillons en de sculpturen onmogelijkerwijze zouden moeten geacht 

worden impliciet deel uit te maken van het beschermingsbesluit, gelet op het ontbreken van 

de wettelijke grondslag voor roerende bescherming In de toenmalige geldende 

beschermingswetgeving, zelfs In de veronderstelling dat de roerende goederen onroerend 

zouden geworden zijn door bestemming. 

S.2.1.4.1. Wat betreft de schilderijen en medaillons In het kasteel 

Artikel 2 van het Monumentendecreet van 03.03.1976, zoals van toepassing op datum van 

het beschermingsbesluit van 06.11.1981, omschreef het begrip 'monument' als: "een 

onroerend goed1 werk van de mens of van de natuur of van beide samen, dat van algemeen 

belang Is omwille van zijn artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, 

lndustrleel-archeologlsche of andere sociaal-culturele waarde, Inbegrepen de zich erin 

bevindende roerende zaken, onroerend door bestemming.'' (onderlijning hof) 

Aangezien het hof hierboven onder punt 5.2.1.2.2. en 5.2.1.2.3. heeft geoordeeld dat de 3 

schilderijen en de 2 medaillons onroerend door (ornamentele) bestemming zijn geworden, 

vallen deze 3 schilderijen en de 2 medaillons onder het beschermingsbesluit van 6.11.1981 

als (onroerend) onderdeel van het beschermde monument, hetgeen perfect mogelijk was 

gelet op de wettelijke omschrijving van het begrip 'monument' In art. 2 van het 

Monumentendecreet van 03.03.1976 ("inbegrepen de zich erin bevindende roerende zaken, 

onroerend door bestemming''). 

Er bestond ten tijde van het beschermingsbesluit van 06.11.1981 derhalve wel degelijk een 

wettelijke grondslag om roerende goederen, die onroerend door bestemming zijn 

geworden, mee te laten vallen onder de bescherming als monument. Er Is dan ook geen 
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sprake van enige onwettigheid van het beschermlngsbeslult d.d. 06.11.1981, zodat dit 

beschermingsbesluit geenszins bij toepassing van art. 159 Grondwet buiten toepassing zou 

moeten worden gelaten. 

Het feit dat tussen koper en verkoper contractueel werd bedongen dat er géén roerende 

goederen begrepen waren in de verkoop van het kasteeldomein, doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat de betreffende schilderijen en medaillons wel degelijk als onroerende 

goederen door (ornamentele) bestemming beschermd waren door het beschermingsbesluit 

van 06.11.1981. 

Het feit dat in het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981 geen opsomming werd gegeven van 

de betreffende schilderijen en medaillons, Impliceert geenszins dat deze schilderijen en 

medaillons niet als onroerende goederen door (ornamentele) bestemming onder het 

beschermingsbesluit zouden vallen: ten tijde van het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981 

bestond er geen enkele wettelijke bepaling die zulke opsomming of vermelding van de 

onroerende goederen door bestemming voorschreef. 

Evenmin kan zulke verplichte vermelding uit de parlementaire voorbereidende werken 

worden afgeleid. Zoals hierboven sub punt 5.2.1.3. reeds gesteld wordt het tegendeel 

geenszins aangetoond door de door beklaagden sub 1. t.e.m. 4. niet correct geciteerde 

rechtsleer (A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen In België. Juridische aspecten, 

Antwerpen, Maklu, 1997, 91). 

Uit de decreetwljzlging van 08.12.1998 kan evenmin afgeleid worden dat voorheen, zijnde 

'ten tijde van het beschermingsbeslult d.d. 06.11.1981, roerende goederen die onroerend 

zijn geworden door (ornamentele) bestemming niet beschermd konden worden als 

monument. De verwijzing door beklaagden sub 1. t.e.m. 4. naar het Decreet van 24.01.2003 

houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed is evenmin relevant, aangezien 

deze niet van toepassing was ten tijde van het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981. 

5.2.1.4.2. Wat betreft de beelden/sculpturen In de tuin 

In artikel 2 van het Monumentendecreet van 03.03.1976, zoals van toepassing op datum van 

het beschermlngsbeslult van 06.11.1981, omschreef het begrip 'stads- of dorpsgezicht' als: 

"een groepering van één of meer monumenten en/of onroerende goederen met omgevende 

bestanddelen, zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, 

straten en pleinen die omwille van haar artistieke, wetenschappelijke, historische, 
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volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde van algemeen 

belang is". 

Ten onrechte menen beklaagden sub 1. t.e.m. 4. uit de door hen geciteerde rechtspraak van 

de Raad van State te kunnen aftelden dat bij de bescherming van een geïsoleerde constructie 

als een monument (in casu het kasteel), de onbebouwde omgeving hiervan niet als een 

dorpsgezicht zou kunnen worden beschouwd. 

Ook hier citeren beklaagden sub 1. t.e.m. 4. de door hen aangehaalde rechtspraak en 

rechtsleer onvolledlg: het is immers zo dat enkel wanneer de onmiddellijke omgeving van 

het monument (in casu het kasteel) zelf géén Intrinsieke waarde vertoont, deze omgeving 

niet als een dorpsgezicht kan worden beschouwd: een beschermlngsbeslult als stads- of 

dorpsgezicht is wettelljk niet toelaatbaar in zoverre bescherming beoogd wordt van 

onroerende goederen die zelf geen waardevol karakter vertonen, met als enig doel het 

behoud van een bestaande toestand te waarborgen, die een onbelemmerd zicht op een 

monument toelaat of de totstandkoming van storende constructies in de onmiddellijke 

omgeving vermijdt. 

In onderhavige zaak is het kasteel 11 géén geïsoleerd monument, aangezien het 

een geheel vormt met de bijgebouwen, afsluitmuren met afslulthekkens en de 

afsluitbalustraden met sfinxen. Bovendien vertoont de onmiddellijke omgeving van het 

kasteel op zichzelf wel degelijk Intrinsieke (historische) waarde, zoals blijkt uit de 

beschrijving van deze omgeving in het advies van de Konlnklljke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen (stuk 250): "Het omliggend park met de toegangsdreef die 

de verbinding vormt met het dorpscentrum wordt beschermd als dorpsgezicht omwl/le van 

de historische waarde als domein dat van bij de oprichting het kasteel omringt en omw//le 

van de esthetische waarde als park gevormd door een afwisseling van bospartijen, grasland 

en vijvers met daarrond een markante reeks beelden." 

De markante reeks beelden rond de vijver wordt duidelljk vermeld ter Illustratie van het 

esthetisch karakter van het parkdomein, waarbij het niet ter betwisting staat dat de 

opsomming van de omgevende bestanddelen In de definitie van het begrip 'stads- of 

dorpsgezicht' in artikel 2 van het Monumentendecreet van 03 .03 .1976, niet limitatief Is. 

Er bestond ten tijde van het beschermingsbesluit van 06.11.1981 derhalve wel degelijk een 

wettelijke grondslag om de onmiddellijke omgeving van het kasteel ' ', met 

Inbegrip van de markante reeks beelden rond de vijver, te beschermen als 'stads- of 

dorpsgezicht'. Er Is dan ook geen sprake van enige onwettigheid van het 
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beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981, zodat dit beschermingsbesluit geenszins bij toepassing 

van art. 159 Grondwet buiten toepassing zou moeten worden gelaten. 

5.2.1.5. Kennis In hoofde van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. van het 

beschermingsstatuut 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. erkennen op blz. 47, randnummer 37 van hun beroepsconclusle, 

dat zij op hoogte waren van het beschermd karakter van het kasteeleigendom. 

Rekening houdend met hetgeen hierboven werd gesteld, dienden beklaagden derhalve te 

weten dat de bewuste schilderijen, medaillons en beelden eveneens onder dit 

beschermingsstatuut vlelen. Het feit dat de vijfde beklaagde hierover een 

afwijkende mening heeft, is ter zake niet relevant. 

Zoals hierboven reeds gesteld bestond er geen wettelijke verplichting om de bewuste 

schllderljen, medaillons en beelden nominatlm te vermelden in het beschikkend gedeelte 

van het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981. 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. waren op de hoogte van het feit dat hun voorouders vragende 

partij waren voor de bescherming van het kasteeldomein ' '. Vastgesteld wordt 

dat de voorouders van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. alleszins geen absolute leken waren op 

het gebied van bescherming ingevolge de monumentenwetgeving, nu zij zelf bezwaar 

hebben aangetekend tegen het voorontwerp van klassering als monument en als stads- en 

dorpsgezicht (zie stuk 251). 

Ten onrechte beroepen beklaagden sub 1. t.e.m. 4. zich vanaf blz. 53 van hun 

beroepsconclusie op onoverwinnelijke rechtsdwaling, waarbij zij voorhouden dat zij de 

roerende goederen, voorwerp van de tenlasteleggingen, te goeder trouw zouden verkocht 

hebben aan de heer hierbij voortgaande op de inhoudelijke en 

ondubbelzinnige bewoordingen van de compromis en de notariële akte dewelke werden 

opgesteld met bijstand van twee instrumenterende notarissen. 

Het argument dat beklaagden sub 1. t.e.m. 4. mochten voortgaan op de Inhoud van de 

compromis en de notariële akte kan niet gevolgd worden, nu zij zelf hebben bijgedragen tot 

de totstandkoming en invulling van deze contracten. Het Is met andere woorden niet zo dat 

louter omdat beklaagden sub 1. t.e.m. 4. In deze contracten gestipuleerd hebben dat er geen 

roerende goederen In de verkoop begrepen waren, dat zij daarom de beelden, schilderijen 
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en medaillons probleemloos konden verkopen aan derden, hierbij de bescherming ingevolge 

het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981 volkomen negerend. 

Voor onoverwinnelijke rechtsdwaling is vereist dat beklaagden sub 1. t.e.m. 4. zich in de 

absolute onmogelijkheid bevonden om het bestaan van een bepaald strafrechtelijk 
voorschrift te kennen, en dat zij al het nodige hebben gedaan om juiste informatie over de 

wettelijke bepaling te verwerven. 

Het hof stelt vast dat beklaagden sub 1. t.e.m. 4. zich geenszins in de absolute 

onmogelijkheid bevonden om - voorafgaand aan het ondertekenen van de compromis en de 

notariële verkoopakte - zekerheid te bekomen over de vraag of de schilderijen, beelden en 

medaillons als onroerende goederen door bestemming vielen onder het 

beschermingsbesluit van 06.11.1981. 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. waren op de hoogte van het feit dat hun kasteeldomein een 

beschermd statuut had ingevolge het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981. 

In de aanloop naar de verkoop van hun beschermd kasteeldomein hadden beklaagden sub 1. 

t.e.m. 4. aan het Agentschap Onroerend Erfgoed kunnen vragen of de beelden, schilderijen 

en medaillons onder de bescherming van het beschermingsbesluit van 06.11.1981 vleien, en 

of deze goederen al dan niet vervreemd konden worden. Deze vraag hadden zij zelf kunnen 

en moeten stellen, dan wel via hun notaris laten stellen aan het Agentschap. Er bestond op 

dit punt géén absolute onmogelijkheid om dit te doen of te laten doen. 

Aldus h�bben beklaagden sub 1. t.e.m. 4. niet al het nodige gedaan om hierover uitsluitsel te 
bekomen. Oe voorgehouden onwetendheid in hoofde van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. op dit 

punt had bijgevolg op een eenvoudige wijze overwonnen kunnen worden door zich te 

bevragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, zodat er geen sprake is van 

onoverwinnelijke dwaling. 

Zij hebben zich niet voorafgaandelijk geïnformeerd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, 

zodat zij niet gehandeld hebben zoals ieder redelijk, voorzichtig of bedachtzaam persoon, In 

dezelfde omstandigheden van tijd en plaats zou hebben gedaan. 

De loutere (voorgehouden) goede trouw in hoofde van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. volstaat 

alleszins niet om een (onoverwinnelijke) dwaling op te leveren. 
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De eerste rechter oordeelde ten onrechte dat het aanvaardbaar Is dat beklaagden bij de 

verwijdering van de sculpturen uit de parktuin van het kasteel, te goeder trouw gehandeld 

hebben in de foutieve veronderstelling dat zij - rekening houdend met de onderhandelingen 

dienaangaande door de 3 kopers-administratieve overheden zonder enige opmerking ter 

zake -over deze beelden vrij konden beschikken. 

De gemeente het Ondersteunend Centrum van het Agentschap Natuur en Bos en 

de zijn onderscheiden juridische entiteiten met elk een eigen 

maatschappelijk doel en finaliteit. Zij zijn niet de behoeders, noch de beheerders van het 

onroerend erfgoed in Vlaanderen. 

Onroerend Erfgoed daarentegen is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de 

Vlaamse overheid, dewelke bevoegd is voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en 

varend erfgoed. 

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerend erfgoedbeleld in Vlaanderen voor 

en voert het uit, zodat dit de instantie bij uitstek is die - voor zover er twijfels of 

onduidelijkheden zouden zijn over de draagwijdte van een beschermingsmaatregel - aan de 

betrokken eigenaars meer uitleg en rechtszekerheid kan geven dienaangaande. 

Het loutere feit dat de 3 kopers met de eigenaars onderhandeld hebben over de prijs en 

over de mogelijke verkoop van het kasteeldomein zonder de beelden - zelfs wanneer deze 3 

kopers met betrekking tot de draagwijdte van het beschermingsstatuut onachtzaam zouden 

zijn geweest - volstaat naar het oordeel van het hof niet om In hoofde van de beklaagden 

een onoverwinnelijke dwaling te doen ontstaan. Het feit dat de 3 kopers geen opmerkingen 

zouden hebben gemaakt over de uitsluiting van de beelden uit de verkoop, ontheft 

beklaagden sub 1. t.e.m. 4. niet van hun eigen onderzoeksplicht ter zake, temeer beklaagden 

sub 1. t.e.m. 4. op de hoogte waren van de Inhoud van het beschermingsbesluit d.d. 

06.11.1981. 

Het feit dat de instrumenterende notarissen ter zake geen opmerkingen hebben gemaakt, 

volstaat evenmin om In hoofde van de beklaagden een onoverwinnelijke dwaling te doen 

ontstaan. 

De loutere vaststelling dat beklaagden slecht werden geadviseerd, zelfs door een geschikt 

persoon zoals een notaris, volstaat niet om van onoverwinnelijke dwaling te gewagen (zie 

Cass., 18.10.2016, VAV·CRA 2016/6, 3). Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. kunnen zich derhalve niet 

verschuilen achter de Instrumenterende notarissen. 
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De verklaringen die de instrumenterende notarissen tijdens het strafonderzoek hebben 

afgelegd over het al dan niet beschermd statuut van de beelden, schilderijen en medaillons 
zijn geen doorslaggevende elementen in de beoordeling van de strafrechtelijke 

gehoudenheid van beklaagden, aangezien deze notarissen - Indien zij een ander standpunt 

zouden Innemen dan datgene wat zij in hun verklaring hebben verwoord - impliciet doch 

zeker hun eigen fout/nalatigheid zouden erkennen hetgeen hun beroepsaansprakelijkheid In 

het gedrang zou kunnen brengen. 

In tegenstelling tot hetgeen beklaagden sub 1. t.e.m. 4. op blz. 56 van hun beroepsconclusle 

voorhouden, hebben de betrokken notarissen hierover allerminst "." grondig gestudeerd". 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. zijn overigens niet consequent in hun standpunt over de 
zorgvuldigheid van de instrumenterende notarissen, nu zij in randnummer 54 van hun 

beroepsconclusie stellen dat deze notarissen de kopers hadden moeten informeren 

aangaande de eigenheid van de verkoop van een beschermd monument en dorpsgezicht. 

De notaris van de kopers, zijnde verklaarde dat hij noch het kasteel, noch 

de tuin had bezocht voorafgaand aan het verlijden van de verkoopakte, en dat hij helemaal 

niet wist over welke beelden het handelde. Hij heeft als notaris geen contact opgenomen 

met Onroerend Erfgoed, en hij verklaarde niet te weten dat de beelden beschermd waren en 

deel uitmaakten van een dorpsgezicht (stuk 116). 

Notaris , zijnde de notaris van beklaagden sub 1. t.e.m. 4., verklaarde dat hij zich 

beperkt heeft tot het lezen ("grondig bestudeerd'') van het beschermingsbesluit zonder 

verdere opzoekingen of navraag te doen en dat hij er niet bij heeft stilgestaan dat de 

schilderijen niet mochten verwijderd worden (stuk 176). 

Met betrekking tot de schilderijen verwijzen beklaagden sub 1. t.e.m. 4. naar de meningen 

van verschillende experts over de status van de betreffende schllderijen. Deze meningen zijn 

echter niet doorslaggevend Inzake het al dan niet beschermd karakter van de schilderijen op 

grond van het beschermingsbeslult d.d. 06.11.1981, nu niet geweten Is welke opzoeklngen 

zij al dan niet ter zake gedaan hebben. 

Er Is bijgevolg geen sprake van enige onoverwinnelijke dwaling in hoofde van beklaagden 
sub 1. t.e.m. 4", zodat er geen schulduitsluitingsgrond kan weerhouden worden wat hen 

betreft. Het bestreden vonnis wordt op dit punt hervormd. 
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De Invloed van de koop-verkoopovereenkomst d.d. 01.03.2012 op het 

beschermingsstatuut van de 11 sculpturen/beelden en de 3 schilderijen en 

de 2 medaillons 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. trachten op blz. 35 e.v. van hun beroepsbesluiten argumenten te 

putten uit de inhoud van de koop-verkoopovereenkomst d.d. 01.03 .2012, om te besluiten 

dat het nooit de wil zou zijn geweest van de vorige eigenaars, noch van beklaagden sub 1. 

t.e.m. 4. om de beelden en de schilderijen blijvend aan het erf, het kasteel /1 

te verbinden. 

" 

Het feit dat in de compromis werd bepaald dat er geen roerende goederen in de verkoop 

zijn begrepen en dat de beelden in het park en de tuin niet In de verkoop zijn begrepen, kan 

echter onmogelijk het beschermingsstatuut - dat reeds dateert van het KB van 06.11.1981 -

van het kasteel als monument en van de onmiddellijke omgeving als stads- of dorpsgezicht 

(met inbegrip van de onroerende goederen door bestemming) opheffen. 

De beschermingsstatuut werd immers bekomen ingevolge het Beschermingsbesluit van 

06.11.1981, en deze bescherming als monument/dorpsgezicht kan niet door de eigenaar van 

het kasteel in een onderhandse of notariële verkoopakte worden opgeheven. 

Enkel indien het bewuste onroerend goed (met inbegrip van de roerende goederen die 

onroerend zijn geworden door bestemming) niet beschermd zou zijn geweest als monument 

of als dorpsgezicht, zouden de verkoper en de koper In de verkoopovereenkomst - in het 

kader van de wilsautonomle van partijen - kunnen stipuleren dat bepaalde roerende 

goederen die onroerend waren geworden door bestemming, niet In de verkoop zouden 

begrepen zijn. 

Het feit dat de gemeente 

Natuur en Bos en de 

. het Ondersteunend Centrum voor het Agentschap voor 

geen opmerkingen of voorbehoud hebben 

gemaakt aangaande de uitsluiting van de roerende goederen uit de verkoopovereenkomst 

(ondanks het beschermingsstatuut), verandert niets aan de vaststelllng dat de bewuste 

schilderijen, medaillons en beelden begrepen waren in de beschermingsmaatregel. Deze 3 

kopers zijn overigens niet te vereenzelvigen met de Inspecteur Onroerend Erfgoed 

optredend namens het Vlaamse Gewest. Enkel deze laatste heeft als wettelijke opdracht te 

waken over de (beschermings-)regels inzake Onroerend Erfgoed. 
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S.2.1.7. 

. . . " . .  � · ·"·------------------------

De voorgehouden strijdigheid van de beschermingswetgeving met de 

grondwettelijke waarborgen van de gelijkheid, de niet-dlsc:rimlnatle en de 

prlvac:y 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. vragen vanaf blz. 50 van hun beroepsconclusle om een 

prejudiciële vraag te stellen aan het Gron dwettelijk Hof "." teneÎnde uitsluitsel te krijgen 

omtrent de al dan niet grondwettigheid van dergelijke beschermingswetgeving". 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. houden ten onrechte voor dat de eigenaars van de geviseerde 

roerende goederen geen bezwaar hebben kunnen indienen naar aanleiding van de 

voorlopige vaststelling van de lijst van de te beschermen onroerende goederen en evenmin 

een annulatleberoep konden Indienen bij de Raad van State, dit ten gevolge van het 

ontbreken van een nomlnatlm aanduiding van de schilderijen, medaillons en beelden in het 

betrokken beschermingsbesluit. 

De eigenaars van het kasteeldomein hebben wel degelijk bezwaar kunnen indienen tegen 

het voorontwerp van klassering, zoals blijkt uit hun aangetekend schrijven van maart 1979 

(stuk 251), waarin zij op gemotiveerde wijze bezwaar hebben aangetekend. Het feit dat er In 

dit schrijven geen concrete bezwaren werden geuit met betrekking tot de schilderijen, 

medaillons en beelden die onroerend door (ornamentele) bestemming waren geworden, 

vloeit voort uit een onvoldoende kennis In hoofde van de eigenaars van de wetgeving ter 

zake. Er kan echter geen sprake zijn van enige (onoverwinnelijke) rechtsdwaling. 

Evenmin Is er sprake van enige aantasting van de privacy, het privéleven, de 

onschendbaarheid van de woning en van het eigendomsrecht, zoals door beklaagden sub 1. 

t.e.m. 4. zonder verdere toelichting wordt geponeerd op blz. 51 van hun beroepsconclusie. 

De rechtspraak van het Gron dwettelijk Hof waar beklaagden sub 1. t.e.m. 4. naar verwijzen, 

betreft geenszins "een gelijkaardige discussie inzake verenigbaarheid" zoals zij trachten voor 

te houden. Rechtsoverweging B.25 van het arrest van het Grondwettelijk Hof d.d. 

01.10.2015 stelt enkel dat bij fotoregistratie in een private woning, enkel de toestand van de 

beschermde goederen mag gefotografeerd worden, met uitsluiting van elementen die tot de 

privésfeer behoren. Deze discussie is echter niet aan de orde in onderhavig dossier. 

De door beklaagden sub 1. t.e.m. 4. voorgestelde prejudiciële vraag is niet pertinent en het 

antwoord erop is evenmin onontbeerli jk om uitspraak te kunnen doen over de thans 

voorliggende strafvordering en de daaraan gekoppelde burgerlijke vorderingen. 
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Het hof sluit zich wat dit betreft aan bij de motivering van de eerste rechter op blz. 11 van 

het bestreden vonnis, en maakt deze motivering tot de zijne. 

5.2.1.8. Wat betreft de voorgehouden stilzwijgende toelating door het Vlaamse 

Gewest 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. houden vanaf blz. 73 van hun beroepsconëlusle voor dat het 

Vlaamse Gewest een stilzwijgende toelating zou hebben verleend aan beklaagden sub 1. 

t.e.m. 4. voor het verkopen van de beelden, sch!lderijen en medaillons, gelet op de 

hoedanigheid van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos 

(zijnde een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, hetwelk 

optreedt namens het Vlaams Gewest). 

Het is echter niet omdat het Agentschap Onroerend Erfgoed eveneens ressorteert onder het 

Vlaamse Gewest, dat er sprake zou zijn van een stilzwijgende voorafgaande toestemming 

(machtiging) van het Agentschap Onroerend Erfgoed (en bij uitbreiding van het Vlaamse 

Gewest). 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. waren als eigenaars van het kasteeldomein bij uitstek op de 

hoogte van de beschermingsmaatregel ingevolge het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981, 

zodat In eerste instantie zijzelf de plicht hadden om na te (laten) gaan of een afzonderlijke 

verkoop van de beelden, schilderijen en medaillons aan derden geen inbreuk uitmaakte om 

het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981. 

Het feit dat de kopers mogelijk onzorgvuldig of onoplettend zijn geweest, doet geen afbreuk 

aan de eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. als 

eigenaars van het beschermde kasteeldomein. 

S.2.1.9. Besluit met betrekking tot de strafrechtelijke gehoudenheid van beklaagden 

sub 1. t.e.m. 4. 

Op grond van bovenstaande elementen acht het hof de schuld van de beklaagden sub 1. 

t.e.m. 4. bewezen met betrekking tot de hen ten laste gelegde feiten sub A., B. en C., met 

dien verstande dat uit het strafdossier blijkt dat het slechts om 11 beelden ('sculpturen') 

ging In plaats van 12, en met dien verstande dat de schuld van de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. 

met betrekking tot de vaas aan het eind van de toegangsdreef niet bewezen is. 
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De vaas die op het verkoopsborderel van het veilinghuis 

staat, is niet de vaas die afkomstig Is van het domein ' 

d.d. 07.10.2012 vermeld 

5.2.1.10. De strafrechtelijke gehoudenheid van vijfde beklaagde 

Met betrekking tot de strafrechtelijke gehoudenheid van vijfde beklaagde , heeft 

de eerste rechter op blz. 15 van het bestreden vonnis bondig gemotiveerd dat vijfde 

beklaagde enkel heeft meegewerkt aan het verwijderen van de twee schilderijen uit de 

boogvormige nissen In de centrale hal van het kasteel, zodat hij enkel voor die feiten werd 

veroordeeld. 

Vijfde beklaagde houdt voor dat hij de twee schilderijen en de 11 beelden te 

goeder trouw heeft gekocht van beklaagden sub 1. t.e.m. 4., en dat hij niet wist dat deze 

goederen ingevolge het beschermingsbesluit niet los mochten verkocht worden van het 

geklasseerd geheel. 

Anders dan de eerste rechter, is het hof van oordeel dat de Inhoud van het strafdossier en 

de door partijen voorgelegde stukken niet aantoont - minstens bestaat er op dit punt twijfel 

- dat vijfde beklaagde . op het tijdstip van de aankoop van de 2 schilderijen en de 

11 beelden, op de hoogte was van het feit dat het kasteeldomein beschermd was ingevolge 

het beschermingsbesluit d.d. 06.11.1981, zodat de betreffende 2 schilderijen en de 11 

beelden niet vervreemd mochten worden. 

Bij gebreke aan bewijs van het wettelljk vereiste strafrechtelijk opzet In hoofde van de vijfde 

beklaagde , wordt hij vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. 

Het bestreden vonnis wordt In die zln hervormd. 

5.2.1.11. Straftoemeting 

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen A., 8. en C. (telkens beperkt tot de twee 

schilderijen uit de boogvormige nissen in centrale hall, een schilderij uit de vaste lijst In de 

bibliotheek, twee medaillons uit de vaste wandafwerklng van de eetkamer en 11 beelden 

('sculpturen') uit de tuin) zijn In hoofde van de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. de opeenvolgende 

en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te 

worden uitgesproken, nl. de zwaarste. 
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Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagden sub 1. t.e.m. 4., 

het relatief gunstig strafrechtelijke verleden van eerste en vierde beklaagde en het 

blanco strafblad van tweede en derde beklaagde, waardoor een gedeelte van de op 

te leggen geldboete met uitstel van tenuitvoerlegging kan worden verleend, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor de beschermingsmaatregelen Inzake Onroerend Erfgoed, 

het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake Is van het 

overschrijden van de redelijke termijn. 

Daarom worden de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. elk bestraft met een geldboete van 1.500 

euro te vermeerderen met de . opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 2 

maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging voor de helft gedurende een termijn van 1 jaar 

vanaf heden. 

Nu de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. vroeger nog niet veroordeeld zijn geweest tot een 

criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, bevinden zij 

zich in de voorwaarden om van de gunst van het gewoon uitstel van tenuitvoerlegging te 

kunnen genieten, zoals hierna bepaald, om hen in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken. 

De omvang van de opgelegde geldboete Is aangepast aan het aandeel van elke beklaagde in 

de feiten en de duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van 

de geldboete. 

5.2.1.12. Verbeurdverklaring 

Bij schriftelijke vordering Inzake goederen en waarden d.d. 05.02.2015 vordert het Openbaar 

Ministerie om de verbeurdverklaring te bevelen van: 

een bedrag van minstens 103.000 euro als vermogensvoordeel voortvloeiende uit de 

tenlasteleggingen A., B. en C. lastens beklaagden sub 1., 2., 3. en 4. bij equivalent; 

een bedrag van minstens 605.800 euro als vermogensvoordeel voortvloeiende uit de 

tenlasteleggingen A., B. en C. lastens beklaagde sub 5. bij equivalent. 
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Gelet op de vrijspraak van vijfde beklaagde voor alle hem ten laste gelegde feiten, Is de 

vordering tot verbeurdverklaring in zoverre gericht tegen vijfde beklaagde ongegrond. 

Het bedrag van 103.000 euro (zie stukken 210, 212, 214 en 217) vertegenwoordigt de 

vermogensvoordelen die d
.
oor beklaagden sub 1. t.e.m. 4. rechtstreeks uit de bewezen 

verklaarde misdrijven zijn behaald, aangezien de 11 beelden werden verkocht voor 95.000 

euro (80.000 euro + 15.000 euro) en de 2 schilderijen samen voor 8.000 euro, zijnde in totaal 

103.000 euro. 

Dit bedrag van 103.000 euro, onder aftrek van 8.000 euro (om dubbel gebruik te vermijden) 

dat bij wijze van schadevergoeding aan de burgerlijke partijen sub 1 t.e.m. 3 zal worden 

toegekend (zie hierna), zijnde 95.000 euro dient derhalve op grond van art. 42, 3° Sw. te 

worden verbeurd verklaard, te weten een bedrag van 23.750 euro lastens eerste beklaagde, 

23. 750 euro lastens tweede beklaagde, 23. 750 euro lastens derde beklaagde en 23. 750 euro 

lastens vierde beklaagde. 

Aangezien dit bedrag van 95.000 euro exact kan bepaald worden op grond van de stukken 

210, 212 en 214 van het strafdossier en na de aftrek van 8.000 euro zoals hierboven 

vermeld, bestaat er geen reden om dit bedrag ex aequo et bono te herleiden. 

5.2.2. Op herstelgebied 

De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED vordert op grond van art. 11.4.1 van het 

Erfgoeddecreet het Integrale herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade, wat 

strekt tot het feitelijk herstel In een originele, goede staat, hetgeen In casu Inhoudt: 

de beklaagden achterhalen wie de huidige eigenaars van de sculpturen en 

schilderijen zijn en tevens nagaan waar deze kunstvoorwerpen zich thans bevinden; 

de kunstvoorwerpen terug te brengen naar het kasteeldomein " " te 

de sculpturen en schilderijen oordeelkundig te verpakken en te vervoeren naar het 

kasteeldomein; 

de beelden dienen op vakkundige wijze te worden teruggeplaatst op de juiste locatie; 

de schilderijen dienen op vakkundige wijze opnieuw In de vaste wandafwerklng te 

worden bevestigd. 
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Dit alles binnen een termijn van 6 maanden na betekening van het rechterlijk bevel, op 

straffe van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging zonder oplegging van een 

dwangsomtermijn. 

In zoverre deze herstelvordering gericht Is tegen vijfde beklaagde 

herstelvordering ongegrond gelet op de vrijspraak van vijfde beklaagde. 

. is deze 

In zoverre deze herstelvordering betrekking heeft op de 11 beelden ('sculpturen') die door 

vijfde beklaagde via het veilinghuis verkocht werden, Is deze 

herstelvordering onuitvoerbaar. Uit de verklaring van d.d. 10.12.2013 

(stuk 144), zijnde de 'Commissaire Priseur' van het veillnghuls mag de 

Identiteit van de kopers van de beelden niet worden vrijgegeven op grond van het 

beroepsgeheim. Bovendien dateert de velling van de beelden reeds van oktober 2012, en Is 

het mogelijk dat sommige beelden door de kopers al zijn voortverkocht. 

Het hof gaat dan ook niet in op het verzoek van de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED om 

bij tussenarrest de noodzaak tot vrijgave van het afschrift 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. 

De herstelvordering zoals geformuleerd met betrekking tot de 11 beelden Is derhalve 

kennelijk onredelijk. 

In zoverre deze herstelvordering betrekking heeft op de twee schilderijen uit de 

boogvormige nissen in de centrale hall, staat het vast dat deze schilderijen werden 

aangekocht door de heer 

gelegd op deze 2 schilderijen. 

en er sedert 25.07.2013 strafrechtelijk beslag werd 

De heer is derhalve de rechtmatige eigenaar van deze schilderijen, en uit 

geen enkel element van het strafdossier blijkt dat hij bij deze aankoop niet te goeder trouw 

zou zijn geweest, zodat hij zich op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek op 

zijn eigendomsrecht kan beroepen, hetgeen de herstelvordering met betrekking tot deze 2 

schilderijen onuitvoerbaar maakt. Voor zoveel als nodig verwijst het hof naar de 

oordeelkundige motivering van de eerste rechter op dit punt (blz. 16 bestreden vonnis}, 

dewelke door het hof wordt bevestigd en overgenomen. 
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De herstelvordering zoals geformuleerd met betrekking tot de twee schilderijen uit de 

boogvormige nissen In de centrale hall is derhalve kennelijk onredelijk. 

In zoverre deze herstelvordering betrekking heeft op het schilderij uit de vaste lijst in de 

bibliotheek en de twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer, blijkt uit de 

verklaringen van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. dat deze nog in hun bezit zijn, zodat het 

Integrale herstel in natura nog mogelijk Is. 

Beklaagden sub 1. t.e.m. 4. worden derhalve op grond van art. 11.4.1. van het Onroerend 

Erfgoeddecreet, voorheen artikel ·15 van het decreet van 03.03.1976, veroordeeld 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 en de twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer 

terug te brengen naar het kasteeldomein " u, 
I 

deze kunstvoorwerpen dienen oordeelkundig verpakt en vervoerd te worden naar 

het kasteeldomein; 

deze kunstvoorwerpen dienen op vakkundige wijze opnieuw In de vaste 

wandafwerklng te worden bevestigd. 

Dit Integraal herstel dient uitgevoerd te worden binnen een termijn van 6 maanden na het in 

kracht van gewijsde gaan van huldig arrest onder verbeurte van een dwangsom van 250 

euro per dag vertraging na voornoemde termijn, deze termijn geen dwangsomtermijn 

zijnde, met als maximaal te verbeuren bedrag 75.000 euro, hetgeen een voldoende 

aansporing inhoudt om tot integraal herstel met betrekking tot het schilderij uit de vaste lijst 

In de bibliotheek en de twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer over 

te gaan. 

De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, of een door hem aangewezen ambtenaar, wordt op 

grond van art. 11.4.4. van het Onroerend Erfgoeddecreet gemachtigd om ambtshalve in de 

uitvoering van het opgelegde herstel te voorzien, 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 wandafwerklng van de eetkamer 

zelf uit te voeren. 
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Het verzoek van beklaagden sub 1. t.e.m. 4., zoals geformuleerd vanaf blz. 82 van hun 

beroepsconclusle, om de herstelvorderlng minstens - alvorens hierover te oordelen - voor 

te leggen aan een (niet nader aangeduid) neutraal orgaan, te vergelijken met de Hoge Raad 

voor het Handhavingsbeleid, wordt afgewezen als ongegrond bij gebreke aan enige 

wettelijke grondslag ter zake. 

In tegenstelling tot hetgeen beklaagden sub 1. t.e.m. 4. voorhouden, houdt het ontbreken 

van een soortgelijke adviesmogelijkheid zoals In stedenbouwzaken niet noodzakelijk een 

schending in van het gelijkheidsbeginsel. Het verschil In behandeling dat tussen 

verschillende categorieën van personen wordt Ingesteld Impliceert immers niet noodzakelijk 

een schending van de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de non-discriminatie. 

Herstelvorderingen Inzake onroerend erfgoed en herstelvorderingen Inzake stedenbouw 

hebben een eigen bestaansreden en finalltelt, en zijn derhalve fundamenteel verschillend, 

ook wat betreft de toepasselijke regelgeving. Bijgevolg lijkt een verschlllende behandeling 

van deze ogenschijnlijk vergelijkbare herstelvorderingen redelijk verantwoord. 

Het stellen van een prejudiciële vraag zoals voorgesteld door beklaagden sub 1. t.e.m. 4. Is 

niet pertinent en het antwoord erop is evenmin onontbeerlijk om uitspraak te kunnen doen 

over de thans voorliggende herstelvordering. 

Aangezien de herstelvordering met betrekking tot de 11 beelden ('sculpturen') en de 

herstelvordering met betrekking tot de twee schilderijen uit de boogvormige nissen In de 

centrale hall onuitvoerbaar Is, worden beklaagden sub 1. t.e.m. 4" veroordeeld tot betaling 

aan de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED op grond van art. 11.4.1 §3 van het Onroerend 

Erfgoeddecreet van een schadevergoeding van 1 euro provisioneel, zoals door deze 

herstelvorderende overheid in uiterst ondergeschikte orde werd gevorderd. 

5.2.3. Op burgerrechtelijk gebied 

5.2.3.1. De vordering van de burgerlijke partij 

In het bestreden vonnis werd aan deze burgerlijke partij een provisionele schadevergoeding 

van 1 euro toegekend, op grond van de motiverina dat de schade van deze burgerlijke partij 

vaststaand is, doch voorlopig niet begroot. 
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In hoger beroep begroot deze burgerlijke partij - bij wijze van Impliciet Incidenteel beroep -

zijn vordering definitief op 7.500 euro ex aequo et bono, meer de vergoedende interesten, 

als vergoeding voor het jarenlang als eigenaar niet kunnen beschikken over de 2 schilderijen. 

Louter ondergeschikt, en slechts voor zover en in de mate dat een verbeurdverklaring zou 

worden uitgesproken ex artikel 42,1° Sw., vraagt deze burgerlijke partij op grond van art. 

43bis, lid 3 Sw. te zeggen voor recht dat de 2 schilderijen van uit de boogvormige nissen 

aan hem dienen te worden teruggegeven. 

Het hof verklaart de 2 schilderijen, waarop strafrechtelijk bewarend beslag werd gelegd op 

11.07.2013, overeenkomstig art. 42, 1° Sw. verbeurd als zijnde het voorwerp van de 

bewezen verklaarde feiten sub A., 8. en C. Op het ogenblik van het plegen van deze 

misdrijven, waren de schilderijen eigendom van beklaagden sub 1. t.e.m. 4. 

Aangezien de burgerlijke partij Ingevolge de aankoop van deze 2 schilderijen 

beschouwd dient te worden als rechtmatige eigenaar te goeder trouw, beveelt het hof de 

teruggave van deze 2 schilderijen aan de burgerlijke partij 

43bls, lld 3 Sw. 

Met betrekking tot de door de burgerlijke partij 

op grond van art. 

gevorderde 

schadevergoeding voor het jarenlang als eigenaar niet kunnen beschikken over de 2 

schilderijen, houdt het hof rekening met de vaststelling dat de burgerlijke partij deze 

schilderijen enkele maanden na de aankoop en restauratie, In afwachting van een definitieve 

plaats in zijn woning, in bruikleen heeft gegeven aan het 

, van waaruit ze tijdelijk werden tentoongesteld In het stedelijk 

museum te 

Het hof veroordeelt derhalve de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk tot betaling aan de 

burgerlijke partij van een schadevergoeding, in billljkheld begroot op 750 

euro, meer de vergoedende interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf 25.07.2013 tot op 

heden, en vanaf heden met de gerechtelijke Interesten. 

Aan deze burgerlijke partij wordt een rechtsplegingsvergoedlng toegekend van 440 euro in 

eerste aanleg en 480 euro in hoger beroep. 
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5.2.3.2. 

... .. ·�--· �------------------------

De vordering van de burgerlijke partijen DE GEMEENTE 

en HET ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET 

AGENTSCHAP NATUUR EN BOS 

In hun beroepsconclusle vorderen deze burgerlijke partijen In hoofdorde een 

schadevergoeding van 32.000 euro, zijnde 8.000 euro voor de vaas en 25.000 euro 

(verzekerde waarde) voor de 2 schilderijen, ondergeschikt minstens 22.000 euro, zijnde 

8.000 euro voor de vaas en 14.000 euro voor de 2 schilderijen (prijs aankoop door 1. 

Voor wat betreft het schilderij uit de bibliotheek en de 2 medalllons wordt de teruggave 

gevorderd binnen een week na tussenkomst van het arrest onder verbeurte van een 

dwangsom van 100 euro per dag vertraging. Zo zou worden aangetoond dat beklaagden sub 

1. t.e.m. 4. niet meer In het bezit zouden zijn van deze schilderijen, wordt een tegenwaarde 

gevorderd die begroot wordt op 1 euro provisioneel. 

In zoverre een schadevergoeding van 8.000 euro wordt gevorderd voor de vaas, Is het hof 

niet bevoegd om hierover uitspraak te doen gelet op de vrijspraak van de beklaagden voor 

wat betreft de vaas. 

Wat betreft de 2 schilderijen, kunnen deze burgerlijke partijen enkel een vergoeding 

vorderen voor de schade die het rechtstreeks gevolg Is van de door beklaagden sub 1. t.e.m. 

4. gepleegde feiten. Met betrekking tot deze 2 schilderijen blijkt uit stuk 212 (bevestigd door 

de verklaring van in stuk 217) dat beklaagden sub 1. t.e.m. 4. deze 2 schilderijen 

samen verkocht hebben voor 8.000 euro, hetgeen op dat ogenblik als de marktprijs dient te 

worden beschouwd. 

Het feit dat deze schilderijen later aan een hogere prijs heeft kunnen verkopen, 

doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de waarde van de 2 schilderijen ten tijde van de 

bewezen verklaarde feiten 8.000 euro bedroeg. Dat de schllderljen nadien aan een hogere 

waarde werden verzekerd, doet evenmin afbreuk aan deze vaststelling. 

Het hof veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. derhalve hoofdelijk tot betaling aan deze 

3 burgerlijke partijen van een schadevergoeding van 8.000 euro. Het hof stelt vast dat deze 

burgerlijke partijen géén vergoedende interesten vorderen, doch enkel gerechtelijke· 

Interesten. 
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Gerechtelijke interesten worden toegekend vanaf de uitspraak, en dus niet vanaf de datum 

van de notariële verkoop van het kasteel (29.02.2012) zoals door deze burgerlijke partijen 

ten onrechte gevorderd. 

Het feit dat de herstelvorderende overheid de Inspecteur Onroerend Erfgoed ook het herstel 

heeft gevorderd met betrekking tot het schilderij uit de bibliotheek en de 2 medaillons, staat 

de vordering tot herstel in natura van deze 3 burgerlijke partijen niet In de weg, gelet op het 

oorzakelijk verband tussen de lastens beklaagden sub 1. t.e.m. 4. bewezen verklaarde feiten 

en de In hoofde van deze 3 burgerlijke partijen bewezen schade. 

Met betrekking tot het schllderlj uit de bibliotheek en de 2 medaillons worden de 

beklaagden sub 1. t.e.m. 4" derhalve hoofdelijk veroordeeld om deze terug te geven aan de 

3 burgerlijke partijen binnen een termijn van 6 maanden na het In kracht van gewijsde gaan 

van huldig arrest onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging. 

Aan deze 3 burgerlijke partijen samen wordt een rechtsplegingsvergoeding toegekend van 

990 euro In eerste aanleg en 1.080 euro in hoger beroep. 

6 .  Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 186, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211, 

211bis, 212 van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40, 42, 43, 43bls, 50, 65, 66 van het Strafwetboek 

11 §§4 en 5, 13 §1-2°, 4° en 5°, 15 van het decreet van 3 maart 1976 

8.6·, 3 lld 2.9" van het be.sluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 

11.4.1, 11.4.2, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5 van het decreet van 12 juli 2013 

1 van de wet van 5 maart 1952 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

91 van het KB van 28 december 1950 

,.... COVER 01-00000887082-00�b-0053-01-02-;-i 

L 111111111111 111�1 1111111111111m 1111111111111 _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2016/C0/474- p. 47 

. " --·------------------------

44, 45 van het Strafwetboek 

1382 van het Burgerlijk Wetboek 

3 van de wet van 17 aprll 1878 

162bis van het Wetboek van Strafvordering 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek 

2 van het KB van 26 oktober 2007 

7. Beslissing 

Het hof, 

Na herneming van de behandeling van de zaak In haar geheel; 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, 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 strafrechtelijk gebied 

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; 

f""°' PAGE 01-00000887082-0047-0053-01·02-iT°l 

L 
� �m _J 



" 

1 

Hof van beroep Antwerpen - 2016/C0/474- p. 49 
. "  .... ....... .,.", ....... _._._.. ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ 

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 DRIE�NTWINTIGOUIZEND 

ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens eerste beklaagde, DRIE�NTWINTIGDUIZEND 
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens tweede beklaagde, DRIE�NTWINTIGDUIZEND 

ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens derde beklaagde en ORIE�NTWINTIGDUIZEND 

ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO lastens vierde beklaagde; 

Herstelvordering 

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 vla het velllnghuls 
verkocht werden, kennelijk onredelijk en wijst deze af; 

Wijst het verzoek van de INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED om bij tussenarrest de 

noodzaak tot vrijgave van het afschrift 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, kennelljk onredelijk en wijst deze af; 

Verklaart de herstelvordering, In zoverre deze betrekking heeft op het schilderij uit de vaste 

lijst in de bibliotheek en de twee medaillons uit de vaste wandafwerking van de eetkamer, 

gegrond, en veroordeelt dlenvolgens 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 medalllons uit de vaste 

wandafwerking van de eetkamer veroorzaakte schade aan het kasteel " 

hetgeen inhoudt: 
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eerste, tweede, derde en vierde beklaagde dienen het schllderij uit de vaste lijst in de 

bibliotheek en de twee medaillons uit de vaste wandafwerklng van de eetkamer 

terug te brengen naar het kasteeldomein " Il 

deze kunstvoorwerpen dienen oordeelkundig verpakt en vervoerd te worden naar 

het kasteeldomein 

deze kunstvoorwerpen dienen 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 schllderlj uit de vaste lijst In  de bibliotheek en de twee medaillons uit 

de vaste wandafwerklng van de eetkamer zelf uit te voeren; 

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 Handhavingsbeleid, af als ongegrond; 

Veroordeelt beklaagden sub 1. t.e.m. 4" tot betaling aan de INSPECTEUR 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 burgerrechtelllk 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; 
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Verklaart het lmpllclet incidenteel beroep van de burgerlijke partij 

gegrond als volgt; 

deels 

Verklaart de 2 schilderijen, waarop strafrechtelijk bewarend beslag werd gelegd, eigendom 

van de beklaagden op het ogenblik van de feiten, overeenkomstig art. 42, 1° Sw. verbeurd 

als zijnde het voorwerp van de bewezen verklaarde feiten sub A" B. en C., en beveelt de 

teruggave van deze 2 schilderijen aan de burgerlijke partij op grond van art. 

43bls, lid 3 sw.; 

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 wettelijk� 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 burgerlijke partijen 

DE GEMEENTE en HET ONDERSTEUNEND 

CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS van een schadevergoeding van 

ACHTDUIZEND EURO, te vermeerderen met de gerechtelijke 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 HET ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP 

NATUUR EN BOS binnen een termijn van ZES MAANDEN na het In kracht van gewijsde gaan 

van huldig arrest onder verbeurte van een dwangsom van HONDERD EURO per dag 

vertraging; 

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 belde 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 belde 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; 
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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 laste van de burgerlijke partij; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. te.m. 4. hoofdelijk tot 4/5 van de kosten van de 

burgerlijke vordering in belde aanleggen van de burgerlijke partijen DE GEMEENTE 

en HET ONDERSTEUNEND CENTRUM VAN HET AGENTSCHAP 

NATUUR EN BOS, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 86,00 

euro, en laat 1/5 van deze kosten ten laste van de burgerlijke partijen; 

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

feiten; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk om aan de burgerlijke partij 

een rechtsplegingvergoeding te betalen van VlERHONDEROVEERTIG EURO in eerste aanleg 

en een rechtspleglngvergoedlng van VIERHONDERDTACHTIG EURO in hoger beroep; 

Veroordeelt de beklaagden sub 1. t.e.m. 4. hoofdelijk om aan de burgerlijke partijen 

GEMEENTE en HET ONDERSTEUNEND CENTRUM 

VAN HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS een rechtspleglngvergoedlng te betalen van 

NEGENHONDERDNEGENTIG EURO in eerste aanleg en een rechtsplegingvergoeding van 

DUIZEND TACHTIG EURO in hoger beroep. 
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Dit arrest Is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, twaalfde kamer, samengesteld 

uit: 

L. Knapen raadsheer d.d. voorzitter 

J. Daenen raadsheer 

A. Van Raemdonck plaatsvervangend raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 28 juni 2017 

uitgesproken door L. Knapen, raadsheer d.d. voorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld In het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier J. Geysemans 

A. Van Raemdonck 

J. Daenen L. Knapen 
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