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ONDERTEKEND AFSCHRIFT . . toegezonden O\/HltltlrlKOOIGIYû artikel 792 van het Gerechreliik '"'•'llJOek VRIJ van EXPEiOlTIERECHT: art. 280, 2., W. Rcte. b9'[J 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0579.N 

INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, met kantoor te 1210 Brussel, Ko

ning Albeit II-laan 20, bus 08, 

eiser, 

veitegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

GEMEENTE , vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, met kantoor te 

verweerder. 

I. RECRTSPLEGJNGVOORRETROF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 

van 17 september 2014. 
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Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Christian V andewal heeft geconcludeerd. 

Il. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit anest is gehecht, een middel aan. 

ill. BESLISSING VAN BET HOF 

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 15, § 1, eerste lid, Monumentendecreet, zoals bier van 

toepassing, beveelt de rechtbank, onverminderd de straf en de eventuele schade

loosstelling, op vordering van de door de Vlaamse regering aangewezen ambtena

ren, de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen. 

2. Als bijzondere vorm van vergoeding of teruggave zoals bedoeld in artikel 

44 Straf.wetboek strekt de herstelvordering ertoe een einde te maken aan de met de 

wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen be

lang wordt geschaad. Hoewel zij niet de vergoeding van de aantasting van particu

liere belangen beoogt, heeft zij, zoals de schadevergoeding, een burgenechtelijk 

karakter. 

Uit de aard van de herstelvordering volgt dat deze door de daartoe door de wet ( 
aangewezen ambtenaren, aan wie de wet de behartiging van het algemeen belang 

en het herstel van de verstoorde rechtsorde opdraagt, kan worden ingesteld voor 

de burgerlijke rechter, ook al voorziet het voormelde Monumentendecreet niet 

uitdrukkelijk in deze mogelijkheid. 

3. De appelrechters oordelen dat een herstelvordering een sui generis vorde

ring is gebaseerd op specifieke decretale bepalingen die de aard van de te volgen 

rechtsingang vastleggen, dat het Monumentendecreet in tegenstelling tot de bepa-

( 

lingen betrelle.Udedesredenoouw met in een expliciete-bepaling-voorziet-die-het-----··-- -

instellen van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter mogelijk maakt en 

dat bijgevolg in de huidige stand van de wetgeving de burgerlijke rechter geen 
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rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de herstelvordering ingeleid door de 

eiser. 

Door aldus te oordelen verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemie

tigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitemeehter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antweipen. 

Dit anest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen" 

gesteld uit sectievoorzitter Beatrijs Deconinck, als voorzitte1� en de raadsheren 

Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Brut Wylleman en Koemaad Moens, en in openba-

re rechtszitting van 14 september 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Beatrijs 

Deconinck, in aanwezigheid van advocaat"generaal André V att Ingelgem, met bij" 

stand vatt griffier V attessa V att de Sijpe. 

V. V att de Sijpe K. Moens 
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VOOR: 

4. 

VOORZIENING IN CASSATIE 

De INSPECTEUR ONROEREND ERFGOED, voorheen de GE
MACHTIGDE AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED, met kan
_toor thans te 1000 Brussel, Koning Albert Il laan 20, bus 8 ,  voor-

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

Eiser tot cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr 

Huguette Geinger, ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassa
tie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, bij wje 
keuze van woonplaats wordt gedaan, 

TEGEN: De gemeente vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, met kantoren te 

Verweerster in cassatie, 

* * * 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, de Dames en Heren 
Raadsheren, leden van het Hof van Cassa�ie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser tot cassatie heeft de eer het tegensprekelijk arrest, gewezen 
op 17 september 2014 door de achttiende kamer, burgerlijke zaken, van het Hof 
van Beroep te Brussel (A.R. 2012/AR/638 ), aan het toezicht van Uw Hof te on

derwerpen. 

* * * 

( 

( 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

Het geschil tussen partijen betreft de zonder voorafgaande ste
denbouwkundige vergunning en zonder machtiging van de administratie On
roerend Erfgoed door verweerster uitgevoerde werken aan de bij ministerieel 
besluit van 13 juni 2000 als monument beschermde kerkhpfmuur van de 

, te 

Bij proces-verbaal van 4 april 2008 stelde de bevoegde ambte

naar van de inspectie RWO vast dat de toegang tot het kerkhof werd gewijzigd 
en dat werken werden uitgevoerd aan de kerkhofmuur zonder vergunning en 

( machtiging. De staking van de werken werd bevolen. 

Volgend op de seponering van de strafzaak ging eiser op 26 au-
. gustus 2009 over tot dagvaarding van verweerster voor de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel teneinde, in toepassing van artikel 15, §1, van het 
decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 

dorpsgezichten, het herstel van de plaats in de vroegere staat te horen beve
len, m.n. "herplaatsen van de blauwe hardstenen hekpijlers op hun oorspron

kelijke plaats, heropmetselen van de bakstenen muur met een hydraulische 

kalkmortel, heropvoegen van de muur met een hydraulische kalkmortel', bin

nen een termijn van drie maanden, onder verbeurte van een dwangsom. 

Bij vonnis van 18 oktober 2011 verklaarde de rechtbank zich 

onbevoegd om kennis te nemen van de door eiser ingestelde vordering, oor

delend dat het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten geen enkele bepaling bevat die aan eiser het recht 

verleent om zijn herstelvordering voor de burgerlijke rechtbank in te stellen. 

Spijts het hoger beroep van eiser bevestigde het Hof van Beroep 

te Brussel, bij arrest van 17 september 2014, het vonnis a quo, en veroor
deelde eiser tot de kosten van het hoger beroep. 

Tegen Bit arresfrneent-eiser-volgend-middel-tot-cassatie-te-kun�- --

nen aanvoeren. 
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6. 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen 

- Artikelen 17, 568, eerste lid, 700 en 706 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- Artikel 44 van het Strafwetboek; 
- Artikelen 161 en 189 van het Wetboek van Strafvordering; 
- Artikelen 11, §1 en §4, 13, §1, 15, §1, eerste en derde lid, en 15, §4, van 

het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads

en dorpsgezichten (hierna afgekort "Monumentendecreef'), zoals van toe
passing voor de opheffing bij artikel 12.2.1, 2 °, van het Onroeren
derfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
Artikel 3, 13°, van het besluit van 17 november 1993 van de Vlaamse rege- ( 
ring tot bepaling van de algemene voorschriften inzal<e instandhouding en 

onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten (hierna afgekort 
het "uitvoeringsbesluit van 17 november1993"), zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 
2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 novem-

ber 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhou-

ding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten en van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed. 

Bestreden beslissing 

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser onge

grond, en bevestigt aldus het vonnis a quo waarbij de rechtbank zich onbe
voegd verklaarde om kennis te nemen van de door eiser tegen verweerster 
ingestelde vordering in herstel in de oorspronkelijke toestand van het be

schermd monument "Kerkhof en Kerkhofmuur" gelegen te 
op volgende gronden: 

"!.ANTECEDENTEN EN HERSTEL VORDERING. 

(Eiser) heeft (verweerster) op 26 augustus 2009 gedagvaard voor de recht

bank van eerste aanleg te Brussel. Zijn vordering strekt ertoe (verweerster) te 

veroordelen tot herstel in de oorspronkelijke toestand van het beschermd ma-
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nument 'Kerkhof en Kerkhofmuur gelegen te 
met name om: 

en 

- de blauwe hardstenen hekpijlers op hun oorspronkelijke plaats te herplaat-
sen; 
- de bakstenen muur herop te metselen met een hydraulische kalkmortel en 
- de muur met een hydraulische kalkmortel herop te voegen. 

De werken dienen volgens de vordering een aanvang te nemen binnen de 
maand na betekening van hét rechterlijk bevel en beëindigd zijn binnen de drie 
maand, onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per dag vertraging. 

De eerste rechter werpt ambtshalve de vraag op naar zijn rechtsmacht als 
burgerlijke rechter. Na het debat op dit punt te hebben heropend en partijen 
gehoord te hebben, oordeelt hij dat hij niet bevoegd is om kennis te nemen 
van de vordering van appellant, strekkend tot herstel. De vordering behoort 
volgens hem tot de strafvordering en moet volgens de Oecreetgever worden 
ingeleid bij het parket. Voor de toepassing naar analogie van de bepaling met 
betrekking tot de herstelvordering inzake stedenbouw is er volgens hem geen 
grondslag, 

(Eiser) wordt veroordeeld tot de gerechtskosten. 

II. HOGER BEROEP. 

(Eiser) vraagt om het bestreden vonnis waarbij de eerste rechter zich volgens 
hem ten onrechte onbevoegd verklaarde te hervormen, zijn herstelvordering 
ontvankelijk en gegrond te verklaren en het herstel van de plaats te bevelen 
overeenkomstig de oorspronkelijke herstelvordering, 

Tevens vraagt (eiser) (verweerster) te veroordelen tot de kosten inbegrepen 
de dagvaardingskosten, de kosten van overschrijving van het exploot tot inlei
ding van het geding in de registers van het hypotheekkantoor en de kosten 
van de kantmelding van de gewezen eindbeslissing op het overgeschreven 
exploot en het rolrecht voor het hoger beroep. ���������������-
Ondergeschikt vraagt (eiser) hem niet tot betaling van een rechtsplegingsver
goeding te veroordelen. 
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(Verweerster) vraagt in hoofdorde bevestiging van het eerste vonnis en met 
name te oordelen dat de eerste rechter zich terecht onbevoegd- verklaarde. 

Ondergeschikt vraagt hij de herstelvordering van (eiser) onontvankelijk min
stens ongegrond te verklaren en zijn incidentele vordering tot het bekomen 
van een morele schadevergoeding van 1 EUR gegrond te verklaren. 

Uiterst ondergeschikt vraagt (verweerster) aan het hof om een advies te vra
gen aan de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 

111. BEOORDELING. 

7 

Eiser) de bevoegdheid/rechtsmacht van de burgerlijke rechter om kennis te ( 
nemen van een herstelvordering ingeleid door de gemachtigde ambtenaar on
roerend erfgoed op twee onderscheiden rect1tsgronden: 

(i) de bepalingen van het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van mo
numenten en stads- en dorpsgezichten (Decreet Monumentenzorg); 

(ii) artikel 3 en 4 van de Voorbereidende Titel van het Wetboek Strafvordering 
(V. T.Sv.) 

Het hof ondenoekt vooreerst de toepasselijkheid van de algemene rechts
grond van de artikelen 3 en 4 V. T.Sv. 

(Eiser) betoogt dat de ingestelde herstelvordering moet worden beschouwd als 
een 'rechtsvordering tot vergoeding van schade' dit wil zeggen als een burger
lijke partijstelling bedoeld in het kader van artikel 3 V. T.Sv. nu zij strekt tot te
ruggave in de zin van artikel 44 Sw. en artikel 161 Sv. In dit kader treedt (ei
ser) naar eigen zeggen op als 'eiser in herstel' met verwijzing naar het arrest 
van het Hof van Cassatie van 24 februari 2004 (AR P.03.1143. N) en de con-
clusie van advocaat-generaal bij dit arrest. 

Op grond van artikel 4 V. T,Sv, acht (eiser) zich bijgevolg titularis van een keu-

( 

ztJrevht-om-zijn-herstelvordering_:ofwel-voor-de-strafrechtet._in-het- kader-van, ___ _ 

een burgerlijke partijstelling te brengen ofwel voor de burgerlijke rechter. 
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(Eiser} verwijst nög naar artikel 149 en 151 van het voormalig Decreet van 18 
mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) en de on
der dat regime geregelde herstelvordering die een gelijkaardige keuze voorziet 
wat betreft rechtsingang tussen de burgerlijke rechter en de strafrechter en 
naar de rechtspraak die in dit verband de burgerlijke aard van de herstelvorde
ring erkent. Volgens (eiser) heeft de herstelvordering voorzien door artikel 15 
van het Decreet Monumentenzorg eenzelfde draagwijdte als de voornoemde 
herstelvordering onder het DRO zodat ook de gemachtigde ambtenaar als 'ei
ser tot herstel' de keuze van rechtsingang heeft op grond van artikel 3 van de 
V. T.Sv. zelfs indien vermeld decreet dit niet uitdrukkelijk voorziet. 

Het hof oordeelt hierover als volgt. 

De mogelijkheid voor (eiser} tot een autonoom procesoptreden als eiser in 
herstel moet gebaseerd zijn op specifieke wettelijke of decretale bepaiingen. 

De rechtsingang door burgerlijke partijen onder artikelen 3 en 4 V. T. Sv. dient 
hiervan onderscheiden te worden aangezien de herstelvordering niet kan wor
den gelijkgesteld met een burgerlijke partijstelling. Een dergelijke vordering 
kan enkel voor strafrechter worden gebracht met het oog op de vrijwaring van 
de eigen belangen van de betrokkenen die door het misdrijf schade lijden. De 
herstelvordering van (eiser) strekt eve.nwel tot beschenning van een algemeen 
belang en niet van een eigen belang (zie Cass. 20 januari 1993 en R. Ver
straeten "Handboek Strafvordering''. MAKLU, ed. 4, 193 - 194). In casu blijkt 
uit geen enkel gegeven waarop het hof vennag acht te slaan dat (eiser) ver
goeding van een eigen schade in hoofde van het Vlaamse Gewest nastreeft. 

Het is niet omdat de herstelvordering van (eiser) een burgerlijk karakter heeft 
dat ze kan beschouwd worden als een burgerlijke partijstelling voorzien in arti
kel 3 V. T.Sv. en bijgevolg op grond van artikel 4 V. T. Sv. aan (eiser) ook de 
mogelijkheid van rechtsingang voor de burgerlijke rechter verleent. 

Een herstelvordering is immers een sui generis vordering gebaseerd op speci
fieke· decretale bepalingen die de aard van de te volgen rechtsingang vastleg-
gen. 
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Zo luidt artikel 15 §1 van het Decreet van 3 maart 1976 in de versie gewijzigd 

door het Decreet van 21 november 2003 als volgt: 

Onverminderd de straf en de eventuele schadeloosstelling, beveelt de recht
bank op vordering van de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaar, 
de plaats in oorspronkelijke toestand te herstellen. 

In tegenstelling tot wat (eiser) aanvoert kan uit de formulering 'onverminderd 

de straf' niet worden afgeleid dat hij de keuze van rechtsingang zou hebben 

tussen de strafrechter en de burgerlijke rechter. 

Uit de betreffende wetteksten volgt enkel dat naast de strafvervolging en de ( 

eventuele schadeloosstelling hij ook de mogelijkheid heeft om een herstelvor

dering in te leiden bij de rechtbank en dat dit dient te gebeuren via een gewo-

ne brief gericht aan het parket. Noch uit de bepalingen van het decreet noch 

uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid dat met de notie 'rechtbank' een 

andere rechtbank zou worden bedoeld dan diegene die bevoegd is om de straf 

uit te spreken. 

In tegenstelling tot bepalingen betreffende stedenbouw voorziet Decreet Mo

numentenzorg immers geen expliciete bepaling die het instellen van een her

stelvordering voor de burgerlijke rechter mogelijk maakt. 

Het bestaan van een keuzerecht inzake rechtsingang meent (eiser) verder nog 

te kunnen afleiden uit de bewoordingen van artikel 15, §4, lid één van het De

creet van 3 maart 1976. Er is in die bepaling sprake van het 'exploot tot inlei

ding van het geding' als alternatief voor een rechtsingang bij dagvaarding voor 

de correctionele rechtbank. 

Volgens (eiser) wordt onder dit exploot tot inleiding van het geding de moge

lijkheid bedoeld tot een burgerlijke rechtsingang via proces-verbaal van vrijwil

lige verschijning. 

( 

Rerfiof meentaat inrlten-de-[)ecreetgeverop-deze-wijze-een-keuzerecht-inza---
ke rechtsingang had willen invoeren of bevestigen hij tenminste zou hebben 

aangegeven welke burgerlijke rechtbank bevoegd is in voorkomend gevaL 
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Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen twee formeel verschillende wijzen 

· van rechtsingang imp!iceeti dus niet noodzakelijk dat naast de rechtsingang bij 

de strafrechter ook de burgerlijke rechter bevoegd zou zijn om kennis te ne

men van de herstelvordeting van (eiserj. Ook het exploot tot inleiding van het 

geding kan een vorm van rechtsingang voor de strafrechter uitmaken zoals de 

eerste rechter terecht heeft opgemerkt (atiikel 147 WSv. in verband met de 

vrijwillige verschijning), 

Uit het voorgaande volgt dat in de huidige stand van de wetgeving, de burger

lijke rechter geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van de herstelvorde

ting ingeleid door (eiserj. 

(_ Het incidenteel beroep is zonder voorwerp" (arrest pp. 2-7) 

( 

G rieven 

1. Naar luid van artikel 11, §1, van het Monumentendecreet zijn 
de eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd monument of van een 
in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen onroerend goed, ertoe ge
houden, door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede 
staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te vernielen. 

Naar luid van artikel 11, §4, van het Monumentendecreet kunnen 
werken niet worden aangevat zonder voorafgaande machtiging. 

Naar luid van artikel 3, 13°, van het uitvoeringsbesluit van 17 no
vember 1993, in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, zijn vol

gende werken en werkzaamheden tot instandhouding en onderhoud verboden 
behoudens schriftelijke vergunning van de Vlaamse regering of haar gemach

tigde: "het aanbrengen, wijzigen of vervangen van straatmeubilair, zoals 

bloembakken, banken, lantaarns, verlichtingspalen, pompen, parkeermeters, 

hekken, tuinmuren, afsluitingen, wachthuisjes, telefooncellen en andere 

beeldbepalende elementen". 

Artikel 13, §1, van het Monumentendecreet, stelt strafbaar 
- éénieder die aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd 

monument of in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd 
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Vf 
stads- of dorpsgezicht werken uitvoert of handelingen stelt die strijdig zijn 
met de bepalingen van het besluit dat overeenkomstig artikel 5, § 1, of artikel 
7 van dit decreet is genomen (art. 13, §1, 1°, Monumentendecreet); 

- eenieder die aan een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd 
monument of in een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd 
stads- of dorpsgezicht werken uitvoert of handelingen stelt die strijdig zîjn 
met de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud, die 
overeenkomstig artikel 11, §5, door de Vlaamse regering worden vastge
steld (art. 13, §1, 2°, Monumentendecreet); 
de eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker die verzuimt 

de overeenkomstig artikelen 5,. §7, en 11, §1, bepaalde voorschriften na te 
leven (art. 13, § 1, 3°, Monumentendecreet); 

- éénieder, met inbegrip van de gebruil<er en de persoon die dieren onder zijn ( 
hoede heeft, die een voor bescherming vatbaar of definitief beschermd mo
nument of een goed, gelegen in een voor bescherming vatbaar of definitief 

beschermd stads- of dorpsgezicht, ontsiert, beschadigt of vernielt (art. 13, 
§1, 4°, Monumentendecreet); 

- éénieder die zonder de in artikel 11, §4, voorgeschreven machtiging, of in 

strijd met bij zodanige machtiging gestelde voorwaarden, werken uitvoert of 
handelingen stelt aan een beschermd monument of aan een in een be
schermd stads of dorpsgezicht gelegen onroerend goed (art. 13, §1, 5°, 
Monumentendecreet). 

2. Naar luid van artikel 15, § 1, eerste lid, van het Monumentende
creet beveelt de rechtbank, bnverminderd de straf en de eventuele schade-

loosstelling, op vordering van de door de Vlaamse regering aangewezen amb- ( 
tenaren, de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen. 

De vordering in herstel van de plaats in de oorspronkelijke toe-

stand is een bijzondere vorm van vergoeding of teruggave in de zin van artikel 

44 van het Strafwetboek en de artikelen 16 1 en 189 van het Wetboek van 

Strafvordering, die beoogt de schadelijke gevolgen van de bij artikel 13 van 
het Monumentendecreet bepaalde misdrijven te doen ophouden. Zij vindt haar 

grondslag in de publiekrechtelijke verhouding die wegens het misdrijf ontstaat 

tusse11deovertreder-en-het-bestuur-dat-tot-taak-heeft-het-heFStel-te-benaarsti�- --

gen. 
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De door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren oefenen 
een decretale opdracht uit in het algemeen belang, en kunnen, als eiser tot 

herstel, de bij artikel 15, §1, eerste lid, van het Monumentendecreet voorziene 

herstelmaatregel benaarstigen. 

Herstel van de plaats in de vorige staat, overeenkomstig artikel 
15, § 1, eerste lid, van het Monumentendecreet, is een maatregel van burger

lijke aard en geen straf. 

3. De herstelvordering kan door de door de Vlaamse regering 
aangewezen ambtenaren voor de strafrechter worden gebracht wanneer de
ze geënt is op de feiten die het voorwerp uitmaken van de tenlastelegging. 

Overeenkomstig artikel 15, § 1, derde lid, van het Monumentende

creet dient de herstelvordering alsdan, door de ambtenaren aangewezen door 
de Vlaamse regering, in naam van het Vlaamse Gewest, bij het parket ingeleid 
te worden door een gewone brief. De vordering dient minstens de geldende 

voorschriften en een omschrijving van de toestand die aan het misdrijf vooraf

ging en de termijn binnen dewelke het herstel in de oorspronkelijke staat dient 

te gebeuren, te vermelden. 

De herstelvordering kan door de door de Vlaamse regering aan
gewezen ambtenaren ook voor de burgerlijke rechter worden gebracht. Uit 

de doelstelling en de aard van de herstelmaatregel, evenals. de opdracht van 
algemeen belang van de door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, 
die optreden als ·eiser tot herstel, volgt dat deze ambtenaren titularis zijn van 

het vorderingsrecht, en dit herstel in de oorspronkelijke toestand ook kunnen 

vorderen voor de burgerlijke rechter. 

Geen enkele decretale bepaling, noch de aard of de doelstelling 

van de herstelmaatregel, laat toe aan te nemen dat het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand bij vaststelling van een bij artikel 13 van het Mo
numentendecreet bepaald misdrijf, alleen voor de strafrechter kan worden ge

vorderd en slechts door de strafrechter kan worden bevolen, en aldus steeds 
afhankelijk zou zijn van een strafrechtelijke vervolging. 

' 
De door de Vlaamse regering aangewezen ambtenaren bezitten 

dan ook de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang, in de zin van artikel 
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17 van het Gerechtelijk Wetboek, tot het irileiden van de herstelvordering voor 
de burgerlijke rechter in het algemeen belang. 

Krachtens artikel 15, §4, van het Monumentendecreet is de dag
vaarding voor de correctionele rechtbank of het exploot tot inleiding van het 
geding pas ontvankelijk na overschrijving op het hypotheekkantoor, bevoegd 
voor de plaats waar de onroerende goederen gelegen zijn. 

Op de herstelvordering voor de burgerlijke rechter zijn de regels 

van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, zodat de herstelvordering in de 
regel op grond van artikel 700 Gerechtelijk Wetboek bij dagvaarding voor de 
burgerlijke rechter wordt ingeleid. Zij kan, overeenkomstig artikel 706 van het 
Gerechtelijk Wetboek, ook bij vrijwillige verschijning worden ingeleid op geza- ( 
menlijk verzoek van partijen. 

Krachtens artikel 568, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van alle vorderingen, behalve 
die welke rechtstreeks voor .het hof van beroep en het Hof van Cassatie ko
men. 

Uit de samenhang van de artikelen 15, §1 en § 4, van het Monu
mentendecreet, en de artikelen 568 ,  eerste lid, 700 en 706 van het Gerechte
lijk Wetboek, volgt dan ook dat de door de Vlaamse regering aangewezen 

ambtenaren op ontvankelijke wijze, mits overschrijving van het exploot tot in
leiding van het geding op het hypotheekkantoor, de herstelvordering kunnen 

inleiden voor de burgerlijke rechter, m.n. de rechtbank van eerste aanleg. ( 

4. Eiser dagvaardde verweerster op 26 augustus 2009 voor de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel teneinde, in toepassing van artikel 

15, § 1, van het Monumentendecreet, het herstel van de plaats in de vroegere 
staat te horen bevelen, m.n. "herplaatsen van de blauwe hardstenen hekpijlers 

op hun oorspronkelijke plaats, heropmetselen van de bakstenen muur met een 

hydraulische kalkmortel, heropvoegen van de muur met een hydraulische 

ka/kmortef', binnen een termijn van drie maanden, onder verbeurte van een 

awangsom, alt<illgs-wegens-inbreuken-op-artikel-1-1-van-het-Monumentende- --
creet. 
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Het -bestreden arrest oordeelt echter "dat in de huidige stand van 

de wetgeving, de burget1ijke rechter geen rechtsmacht heeft om kennis te ne

men van de herstelvordering ingeleid door (eiser)", waarbij het in aanmerking 
neemt 

- dat een herstelvordering een sui generis vordering is gebaseerd op speci
fieke decretale bepalingen die de aard van de te volgen rechtsingang vast
leggen; 

- dat uit de formulering in artikel 15, §1, van het Monumentendecreet -
"onverminderd de straf'- niet kan worden afgeleid dat eiser de keuze van 
rechtsingang zou hebben tussen de strafrechter en de burgerlijke rechter; 

- dat uit de betreffende wetteksten enkel volgt dat naast de strafvervolging en 

de eventuele schadeloosstelling eiser ook de mogelijkheid heeft om een 

herstelvordering in te leiden bij de rechtbanl< en dat dit"dient te gebeuren via 

een gewone brief gericht aan het parket, en dat noch uit de bepalingen van 

het Monumentendecreet noch uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid 

dat met de notie "rechtbanl(' een andere rechtbank zou worden bedoeld dan 
diegene die bevoegd is om de straf uit te spreken; 

- dat in tegenstelling tot bepalingen betreffende stedenbouw het Monumen
tendecreet geen expliciete bepaling voorziet die het instellen van een her
stelvordering voor de burgerlijke rechter mogelijk maakt; 

- dat indien de Decreetgever een keuzerecht inzake rechtsingang had willen 
invoeren of bevestigen, hij tenminste zou hebben aangegeven welke bur
gerlijke rechtbank bevoegd is in voorkomend geval; 

- dat het bestaan van een keuzerecht inzake rechtsingang niet kan worden 
afgeleid uit de bewoordingen van artikel 15, §4, eerste lid, van het Monu
mentendecreet, waarin sprake van het "exploot tot inleiding van het geding", 

nu ook het exploot tot inleiding van het geding een vorm van rechtsingang 

voor de strafrechter kan uitmaken. 

Door aldus, op de gronden die het bevat, te oordelen dat de bij 
artikel 15, § 1, van het Monumentendecreet voorziene herstelvordering slechts 
kan worden ingeleid voor de strafrechter en niet voor de burgerlijke rechter, 

terwijl het Monumentendecreet deze beperking niet bevat, miskent het bestre
den arrest artikel 15, §1, eerste lid, en §4, Monumentendecreet, de artikelen 
17, 568 ,  eerste lid, 100 en 706 van neCGerecntelijl<Wettro-ek;-evenals;-voor 

zoveel als nodig, de artikelen 11, §1 en §4, 13, §1, 15, §1, derde lid, van het 

Monumentendecreet, artikel 3, 13°, van het uitvoeringsbesluit van 17 novem
ber 1993, in de versie aangehaald in de aanhef van het middel, artikel 44 van 
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het Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 van het Wetboek van Strafvorde
ring. 

TOELICHTING 

1. Bij decreet van 21 november 2003 (B.S. 23 februari 2004) werd 
het handhavingsbeleid inzake monumenten, stads- en dorpsgezichten gewij
zigd, geînspireerd door de regeling geldend in stedenbouwzaken (toen art. 
149 Stedenbouwdecreet 1999), maar met "eigen accenten" (cf. Verslag Van 

Hecke, Gedr.St., VI.Pari., 2002-2003, nr. 1727/3, p. 5) (zie o.m. DRAYE, A.M" 
De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed, Brussel, Larcier, 
2007, 153; DEBERSAQUES, G., "De regelgeving inzake monumentenzorg ( 
gewijzigd: een nieuw handhavingsbeleid als sluitstuk", TvW, 2004, 109 e.v.): 
- de voorheen geldende regel inzake monumenten en landschappen dat de 

rechter slechts één herstelmaatregel kan opleggen, m.n. het herstel van de 
plaats in de oorsprnnkelijke toestand, werd behouden (MvT, Gedr.St. 
VI.Pari., 2002-2003, nr. 1727/1, p. 6 ;  Verslag Van Hecke, Gedr.St., VI.Pari., 

2002-2003, nr. 1727/3, p. 7); 

- de rechtbank kan niet meer ambtshalve het herstel in de oorspronkelijke 

toestand bevelen, maar enl<el op vordering van de door de Vlaamse rege

ring aangewezen ambtenaren, die deze vordering kunnen inleiden, in naam 
van het Vlaamse Gewest, bij het parket door een gewone brief; 

- de rechtbank bepaalt de termijn voor uitvoering, die maximaal drie jaar kan 
bedragen, en kan tevens een dwangsom opleggen; 

- de rechtbank dient de Vlaamse regering of de door de Vlaamse regering ( 

aangewezen ambtenaren ambtshalve te machtigen tot uitvoering wanneer 

de plaats niet binnen de gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld. 

Onder de oude regeling, vóór het decreet van 21 november 2003, 
was het herstel een door de strafrechter ambtshalve te bevelen maatregel (zie 

art. 15, eerste lid, (oud) Monumentendecreet: "Bij elk vonnis van veroordeling 

wordt bevel gegeven tot het terugbrengen van het goed of de goederen In hun 

vroegere toestand en dit op kosten van de veroordeelde, onverminderd de 

schadeloosstelling; zie bv. Cass. 23 novemoer-1999;-A:R:-P:97�0945�N;-Arr�. --

Cass. 1999, nr. 623). 
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2. De bij artikel 15 van het Monumentendecreet bepaalde herstel
plicht beoogt de schadelijke gevolgen van de bij artikel 13 van hetzelfde de
creet bepaalde misdrijven te doen ophouden (cf. Cass. 13 maart 2012, AR. 
P.11.1088 .N, www.juridat.be; Cass. 25 januari 2011, A.R. P.10.0279.N, 
www.juridat.be; Cass. 23 november 1999, A.R. P.97.0945.N, Arr. Cas. 1999, 
nr. 623), net zoals de bij artikel 6.1.41 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Or

dening voorziene herstelmaatregel beoogt de gevolgen van de misdrijven om
schreven in artikel 6.1.1 van dezelfde Codex, teniet te doen (zie o.m. Cass. 24 
april 2012, A.R. P.11.1362.N, www.juridat.be; Cass. 27 maart 2012, A.R. 

P.11.1264.N, www.juridat.be). 

Gelet op de doelstellingen van een bescherming van monumen
ten, kent het Monumentendecreet slechts één herstelmaatregel, m.n. herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand (cf. Cass. 25 januari 2011, AR. 
P.10.0279.N, www.juridat.be). 

3. Uit de voorbereidende werken van het decreet van 21 novem

ber 2003 blijkt niet dat de decreetgever uitdrukkelijk aandacht heeft besteed 

aan het onderscheid tussen het inleiding van de herstelvordering voor de straf
rechter dan wel de burgerlijke rechter. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding is de decreetgever kenne
lijk uitgegaan van de meest voor de hand liggende omstandigheid dat de in
breulcen op het Monumentendecreet het voorwerp uitmaken van een strafrech

telijke vérvolging, in het kader waarvan de herstelvordering door middel van 
een brief bij het parket kan worden ingeleid (zie bv. MvT, Gedr.St. VI.Pari" 

2002-2003, nr. 1727/1, 6). 

Dit betekent echter niet dat de decreetgever de herstelvordering 

heeft willen beperken tot de strafrechtelijke procedure, en een mogelijkheid tot 
herstel heeft uitgesloten indien het parket overgaat tot seponering. 

De aan de bevoegde ambtenaren decretaal toegekende specifie-

---ke-bevoegdheidJoLbehartiging van het algemeen belang van de goede ruim
telijke ordening, inzonderheid het herstel van de schadelijke gevolgen van de 

bij artikel 13 van Monumentendecreet bepaalde misdrijven, verleent hen de 
hoedanigheid en het belang om ooi< voor de burgerlijl<e rechter het herstel in 

de plaats in de oorspronkelijke toestand na te streven (m.n. de rechtbank van 
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eerste aanleg, gelet op de volheid van bevoegdheid van deze rechtbank: art. 
568 , eerste lid, Ger. W.). 

De commentatoren van de wijziging van het Monumentendecreet 

bij decreet van 21 november 2003 sluiten geenszins uit dat de herstelvorde
ring ook kan worden ingeleid voor de burgerlijke rechter. Zij bespreken uitge
breid de specifieke verschillen tussen de herstelvordering op grond van het 

Stedenbouwdecreet 1999 en de herstelvordering op grond van het Monumen

tendecreet, waarbij zij geenszins voorhouden dat de herstelvordering van 
het Monumentendecreet, anders dan de herstelvordering van het Steden

bouwdecreet 1999� niet voor de burgerlijke rechter zou kunnen gebracht wor

den (zie o.m. LEFRANC, P" "Ruimtelijke ordening en het Vlaams onroerend 
erfgoed",in Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, HUBEAU, B. en ( 
VANDEVYVERE, W. (eds.), Brugge, die Keure, 2004, (995), 1030, nr. 90; DE
BERSAQUES, G" "De regelgeving inzake monumentenzorg gewijzigd: een 

nieuw handhavingsbeleid als sluitstuk", TvW, 2004, (109), 111, sub c; DRAYE, 
A.M" De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed, Brussel, Larcier, 
2007, 152-154, sub 10.4.1). 

4. De enkele omstandigheid dat het Monumentendecreet, anders 

dan het ten tijde van het decreet van 21 november 2003 geldend Steden
bouwdecreet van 1999, geen uitdrukkelijk voorschrift in dit verband bevat, doet 

hieraan geen afbreuk. 

Inzonderheid voorzag het Stedenbouwdecreet 1999 onder artikel 

149, §1, eerste lid, dat de rechtbank, naast de straf, kan bevelen de plaats in 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te stal(en, 

en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen 
gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen, en 

dat dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig.inspecteur of van het 
college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, 
handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. 

Het Stedenbouwdecreet 1999 bepaalde onder artikel 151 uitdruk

kelijk: "De stedebouwkundige inspecteur en het college van Burgemeester en 

schepenen kunnen ook voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in bur

gerlijke aangelegenheden, in het ·ambtsgebied waarvan de werken, de hande

lingen of de wijzigingen, bedoeld in artikel 146, geheel of gedeelte/ijk worden 

( 
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uitgevoerd, de herstelmaatregelen vorderen zoals omschreven in artikel 149, § 

1. De bepalingen van artikel 149, § 1, tweede Jid, §§ 3, 4 en 5 en artikel 150 

zijn hierop van toepassing". 

Het Monumentendecreet bevat geen met artikel 151 van het Ste
denbouwdecreet 1999 vergelijkbaar uitdrukkelijk voorschrift wat betreft het in
leiden van de herstelvordering voor de burgerlijke rechter. 

Dat de decreetgever van 21 november 2003 het inleiden van een 
herstelvordering bij de burgerlijke rechter niet heeft uitgesloten blijkt, impliciet 
doch zeker, uit de regeling van de hypothecaire publiciteit van de herstelvorde
ring naar analogie met het Stedenbouwdecreet 1999. 

Het Stedenbouwdecreet 1999 voorzag (in zijn oorspronkelijke ver

sie) in artikel 160, eerste lid: "De dagvaarding voor de correctionele rechtbank 

op grond van artikel 146, of het exploot tot inleiding van het geding, bedoeld in 

artikel 149 tot en met 151, is eerst ontvankelijk na inschrijving op de kant van 

de overschrijving van de titel van verkrijging''. 

Artikel 15, §4, eerste lid, van het Monumentendecreet bepaalt: 
"De dagvaarding voor de correctionele rechtbank of het exploot tot inleiding 

van het geding is pas ontvankelijk na overschrijving op het hypotheekkantoor, 

bevoegd voor de plaats waar de onroerende goederen gelegen zijn". 

Blijkens de voorbereidende werken van het decreet van 21 no
vember 2003 is dit artikel "gebaseerd op artikel 160 van het decreet houdende 

de organisatie van de
· 
ruimtelijke ordening, met dit verschil dat de dagvaarding 

wordt overgeschreven". Een overschrijving in plaats van kantmelding werd 
voorzien om volgende redenen: "Deze aanpassing was nodig en moet ervoor 

zorgen dat de publiciteit te allen tijde kan gebeuren, hetgeen niet mogelijk is bij 

kantmelding; deze kan immers niet gebeuren als er geen overgeschreven titel 

bestaat (bijvoorbeeld verkrijging door erfenis)" (MvT, Gedr.St. VI.Pari" 2002-

2003, nr. 1727/1, pp. 6-7; in artikel 160, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 

werd bij art. 6 van het decreet van 8 maart 2002 "houdende wijziging van het . 

decreet van·18 mei 1999 houpende de organisatie van de ruimtelijke ordening 

en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 

oktober 1996", ook de overschrijving voorzien). 
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Op de herstelvordering voor de burgerlijke rechter zijn de regels 

van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, zodat de herstelvordering in de 

regel op grond van artikel 700 Gerechtelijk Wetboek bij de dagvaarding voor 

de burgerlijke rechter wordt ingeleid (Cass. 3 april 2015, A.R. C. 13.0035.N, 
www.juridat.be). Artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek laat ook de inleiding 
van de vordering voor de rechtbank van eerste aanleg toe bij vrijwillige ver
schijning. De dagvaarding (art. 700 Ger. W.) of het gezamenlijk verzoekschrift 
(art. 706 Ger. W.) voor de burgerlijke rechter zijn te beschouwen als "exploten 

tot inleiding van het geding" in de zin van artikel 15, §4, eerste lid, van het Mo
numentendecreet 

5. Uw Hof oordeelde reeds in zijn arrest van 21 november 2016 
dat uit de samenhang van artikel 15, § 1  en §4, van het Monumentendecreet ( 
kan worden afgeleid dat de herstelvordering van het Monumentendecreet ook 

voor de burgerlijke rechtbank kan worden ingeleid (Cass. 2 1  november 
2016, A.R. C. 14.0366.N, met conclusie Advocaat-Generaal Mortier, 

www.juridat.be: "Krachtens artikel 15, § ·t en§ 4, Monumen.tendecreet, zoals 

hier van toepassing, beveelt de rechtbank, op vordering van de door de 

·Vlaamse regering aangewezen ambtenaren, de plaats in de oorspronkelijke 

toestànd te herstellen"). 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN 

Besluit voor eiser ondergetekende advocaat bij het Hof van Cas- ( 
satie dat het U behage, hooggeachte Dames en Heren, de bestreden beslis-

sing te vernietigen, de zaal< en partijen te verwijzen naar een ander hof van 

beroep, kosten als naar recht. 

Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 

Brussel, 12 oktober 2017 




