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Notitienummer·IE66.RW.200011 -07 rrv 
----- -··- - -·_ .. _________________ _ 
De Rechtbank van eerste Aanleg van het Arrondissement IEPER. 
provincie West-Vlaanderen, er zitting houdende, wijzende in correctionele za~en, in 
afhandeling van burgerlijke belangen. negende kamer met één rechter. heeft het 
volgende vonnis uitgesproken: 

In de zaak van: 

De Gemachtigde Ambtenaar Onroerend Erfgoed, in zijn hoedanigheid van 
.eiser tot herstel, optredend namens het VLAAMS GEWEST, met kantoren te 
121 0 Brussel, Koning Albert !l-Iaan 19 bus 22: 

- verzoekende partij. hebbende als raadsman meester • advocaat te 

-TEGEN-

1. !, gepensioneerde, geboren te op 
wonende te 

2. !, handelaarster, geboren te op 
, wonende te 

3. ·• handelshelper, geboren te op 
wonende te 

- oorspronkelijk beklaagden, thans verweerders. hebbende als raadsman 
meester , advocaat te 

*** 

Gelet op het vonnis van deze rechtbank en kamer d.d. 9 maart 2009 ; 

Gelet op het verzoekschrift van de verzoekende partij, neergelegd ter griffie op 27 
december 2010 : 

Gelet op de beschikking tot dagstelling ·d.d. 21 januari 2011 ; 
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Vonnis nr. 1j' d.d. 24/05/2011 

Gelet op de instaatstelling van de zaak met bepaling van conclusietermijnen 
buitengewone terechtzitting van 8 februari 2011 ; 

Gehoord op de openbare buitengewone terechtzitting van 3 mei 2011 in de 
Nederlandse taal : · 

• De verzoekende partij, eiser m herstel, in zijn conclusies en standpunt, 
voorgedragen door meester loco meester ;, beide 
advocaat te 

• De verweerders, oorspronkelijke beklaagden, in hun verweer, voorgedragen 
door meester , advocaat te 

• het openbaar ministerie bij monde van mevrouw , substituut-
procureur des Konings in haar advies, strekkend tot het ontvankelijk en 
gegrond verklaren van de herstelvordering. 

I. ANTECEDENTEN 

De oorspronkelijke beklaagden, thans verweerders, werden strafrechtelijk vervolgd 
omdat zij zich, in de periode van 12 oktober 2001 tot 26 september 2008, schuldig 
hadden gemaakt aan inbreuken op de bepalingen van het Vlaams decreet van 3 
maart 1976 "tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten" 
(hierna : "het Monumentendecreet''), meer in het bijzonder omdat zij als eigenaar. 
erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker hadden verzuimd de 
overeenkomstig artikel 11,§1 van dat decreet bepaalde voorschriften na te leven, met 
name omdat zij als eigenaars of vruchtgebruikers van een beschermd monument 
hadden nagelaten door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken dit 
monument in goede staat te behouden en het niet te ontsieren, te beschadigen of te 
vernielen. De derde beklaagde, die de zoon is van de eerste en de tweede 
beklaagden, werd mee vervolgd omdat hij zich feitelijk bezighield met het beheer van 
het pand. 

Het bewuste monument betrof meer in het bijzonder het aan de 
te gelegen herenhuis met koetspoort dat eertijds dienst deed als 
brouwerswoning van brouwerij • ", waarvan de eerste en de tweede 
beklaagden sinds 1966 de eigenaars waren en dat bij besluit van de Vlaamse 
Gemeenschapsminister van Cultuur van 26 januari 1987 als monument werd 
beschermd. 

Bij vonnis van 9 maart 2009 van deze rechtbank en kamer werd de tenlastelegging 
be!\'ezen verklaard ten aanzien van de drie beklaagden; die elk tot een geldboete 
werden veroordeeld. Wat het herstel betreft. oordeelde de rechtbank in dit vonnis als 
volgt: 
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Vonnis nr. 3'j d.d. 24/05/2011 

Onder gelding van artikel 15 van het decreet van 3 maart 
van toepassing vóór het decreet van 21 november 2003 11ou 
wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en .stads- en dorpsgezichten': diende bij elke 
veroordelende b~slissing ambtshalve ook het herstel in de vroegere 
toestand te worden bevolen, zqnder dat dit door het bestuur moest 
worden gevorderd (cf. hieromtrent DRA YE. A.M., "De herstelmaatregelen en het 
Monumentendecreet• (noot onder Gent, 3 december 1999), T.M.R., 2000, 336; DE 
TEMMERMAN. 8., ·oe herstelmaati-egelen en de herstelvordering in het milieu- en 
stedenbouwrechr; in DE NAUW, A., FLAMEY, P. en GHYSELS, J., Milieustraf- en 
milieustrafprocesrecht Actuele vraagstukken, Brussel, De Boeck & Larcier, 2005, 
(303-509), pp. 504-505. nrs. 199-200). 

Sinds de inwerkingtreding van het te dezen toepasselijke decreet van 
21 november 2003, kan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand slechts worden bevolen op vordering van de door de Vlaamse 
Regering aangewezen ambtenaren (art. 15,§1 decreet van 3 maart 
1976). Het zijn dus deze ambtenaren die het laatste woord hebben 
inzake het herstel (Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet 
van 21 november 2003 Mhoudende wijziging van het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- · en 
dorpsgezichten", Par/. St Vlaams Parlement, 2002-03, nr. 1727-1, p. 6; 
Verslag van de Commissie voor Cultuur, Pari. St Vlaams Parlement, 
2002-03, nr. 1727-3, p. 6 in fine - p. 7). 

Op de terechtzitting van 10 november 2008 verzocht de rechtbank aan 
het Openbaar Ministerie onder meer om te informeren naar het 
standpunt van het bestuur omtrent een eventuele vordering tot herstel. 

Uit het aanvullend onderzoek, zoals dit blijkt uit het navolgend proces
verbaal van 22. januari 2009, blijkt evenwel dat het gemeentebestuur 
werd gepolst omtrent een eventueel te vorderen herstel. Het komt 
evenwel niet aan dë gemeentelijke overheid toe om bij toepassing van 
artikel15,§1 van het decreet van 3 maart' 1976 het herstel te vorderen, 
zoals overigens volkomen terecht door de burgemeester van de Stad 

· werd gesteld. 

De rechtbank kan dan ook slechts vaststellen dat er te dezerr blijkbaar 
geen herstel wordt geverderd. 

Voor het overige werden in dit vonnis van 9 maart 2009 de burgerlijke belangen wel 
ambtshalve aangehouden bij toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering (hierna "V.T.Sv."). 

Bij schrijven van 30 november 2010 maakte de GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
ONROEREND ERFGOED een herstelvordering over aan het Openbaar Ministerie. 
Navolgend werd · er op 27 december 2010 door de GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
ONROEREND ERFGOED een verzoekschrift neergelegd ter griffie op grond van 
artikel 4, derde en vierde lid, V.T.Sv., waarbij diezelfde herstelvordering bij de 
rechtbank aanhangig werd gemaakt. 
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Vonnis nr. ~jj d.d. 24/05/2011 

Uit de thans door de verweerders voorgelegde stukken blijkt dëit het bewuste 
recent werd verkocht aan het echtpaar en 

: bij akte van 26 april 2011, verleden voor notaris uit 
In die akte wordt onder meer melding gemaakt van het 

dispositief van het voormelde vonnis van 9 maart 2009. 

11. DE VORDERING <VERZOEKSCHRIFT art. 4 V.T.Sv.) 

De verzoekende partij vordert dat zijn verzoek op grond van artikel 4. derde en vierde 
lid, V.T·.Sv. ontvankelijk zou worden verklaard en dat uitspraak zou worden gedaan 
over de· iri het vonnis van 9 maart 2009 ambtshalve aangehouden burgerlüke 
belangen, meer in het bijzonder door de beklaagden, thans verweerders, hoofdelijk 
of in solidum of minstens de ene bij gebreke van de andere te veroordelen "tot het 
herstel van alle beschadigingen doÓr verwaarlozing en vernieling aan een 
bouwfysisch gezond monument volgens de herstelmethodes eigen aan histodsche 
monumenten, met maximaal behoud van het oorspronkelijk materiaal van het 
perceel gelegen te kadastraal gekend onder 

•", hetgeen de 
uitvoering van een hele lijst aan door de verzoekende partij nader gespecificeerde 
instandhoudings- en herstellingswerken impliceert, één en ander op straffe van 
verbeurte van een dwangsom. Tevens vordert de verzoekende partij om bij 
toepassing van artikel 15.§3 van het Monumentendecreet te worden gemachtigd om 
ambtshalve tot de uitvoering van het herstel te mogen overgaan mochten de 
beklaagden hiertoe in gebreke blijven. 

111, BEOORDELING 

In het vonnis van 9 maart 2009 werden, bij afwezigheid van een burgerlijke partij, de 
burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden bij toepassing van artikel 4 V.T.Sv. 
(zie het dispositief op het negende blad in fine van het vonnis van 9 maart 2009). 

De verzoekende partij dient zich thans aan als "eiser tot herstel". d.w.z. als 
herstelvorderende overheid, waarbij hij zijn vordering tot herstel baseert op artikel 15 
van het Monumentendecreet Volgens de verzoekende partij moet zijn 
~erstelvordering echter worden beschouwd als een burgerlijke vordering die strekt tot 
het herstel van de schade die door het misdrijf is ontstaan. zodat hij die vordering op 
grond van het voormelde artikel 4. derde en vierde lid V.T.Sv .• bij deze correctionele 
rechtbank aanhangig meent te kunnen maken door het neerleggen van een 
verzoekschrift .. 

Vóór het vonnis van 9 maart 2009 had de huidige verzoekende partij nog geen 
herstelvordering geformule~rd op grond van artikel 15 van het Monumentendecreet 
Op de terechtzitting van 10 november 2008, waarop de behandeling van de strafzaak 
werd uitgesteld, verzocht de rechtbank het Openbaar Ministerie dienaangaande om 
te informeren naar het standpunt van het bestuur omtrent een eventuele vordering tot 
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IEPER 
herstel, doch dit heeft toentertijd niet tot een herstelvordering vanwege he evo gde 
bestuur geleid. Dienvolgens werd in het vonnis van 9 maart 2009 geen h rstel 
bevolen, daar hiertoe overeenkomstig artikel 15,§1 van het Monumentendecreet 
zóals van toepassing sinds de vervanging van die bepaling bij decreet van 21 
november 2003, niet meer "'ambtshalve" maar slechts "op vordering" van de door de 
Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren kan worden beslist. Die vordering kon 
in het kader van de strafprocedure bij het parket worden ingeleid bij een eenvoudige 
brief en aldus aanhangig worden gemaakt bij deze rechtbank alvorens deze over de 
strafvordering diende te oordelen, doch dit is te dezen niet gebeurd. 

Aldus rijst thans de vraag of de verzoekende partij als bevoegde overheid het herstel 
op grond van het Monumentendecreet ook nadien nog op een ontvankelijke wijze bij 
de strafrechter aanhangig kon maken op grond van artikel 4 V. T.Sv. 

Krachtens artikel 4, eerste lid, V. T.Sv. kan de burgerlijke rechtsvordering, 
voortspruitend uit een misdrijf, voor de strafgerechten worden vervolgd indien zij 
tezetfdertijd en voor dezelfde rechter als de strafvordering wordt ingesteld. Wanneer 
de burgerlijke belangen niet in staat van wijzen zijn, worden die belangen, zelfs bij 
ontstentenis van burgerlijkepartijstelling, door de strafrechter ambtshalve 
aangehouden (art. 4, tweede lid, V.T.Sv.), zoals in het voorliggende geval in het 
vonnis van 9 maart 2009. Nadien kan eenieder die door het strafbaar feit schade 
heeft geleden, door middel van een ter griffie neergelegd verzoekschrift vorderen dat 
de strafrechter die uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, zich ook uitspreekt 
over de burgerlijke belangen, waarbij het desbetreffende verzoekschrift als 
burgerlijkepartijstelling geldt (art. 4, derde en vierde lid, V.T.Sv.). 

Hoewel de herstelvordering die de bevoegde ambtenaar bfj toepassing van artikel 15 
van het Monumentendecreet bij de strafrechter aanhangig kan maken van 
burgerrechtelijke aard is (ct Cass. 25 januari 2011, A.R. P.10.0279.N : M. DEWEIRDT. 
"Monumentenbescherming in het Vlaamse Gewest", in Het onroerend goed in de praktijk. Mechelen. 
Kluwer, losbl. (Afl. 190 (november 2007)), p. VI.K.1-39), beoogt die herstelmaatregel evenwel 
het ongedaan maken van de gevolgen van een misdrijf in het algemeen belang en 
strekt die maatregel niet tot schadevergoeding in de zin van artikel 4 V.T.Sv., dat de 
vergoeding van de schade aan particuliere belangen viseert. 

Een krenking van particuliere belangen van deze of gene derden, te onderscheiden 
van het algemeen belang, kan. zoals bij stedenbouwkundige inbreuken {cf. B. DE 
TEMMERMAN. ''De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het milieu- en stedenbouwrecht'', in 
DE NAUW. A, FLAMEY, P. en GHYSELS, J., Milieustraf- en milieustrafprocesrecht. Actuele 
vraagstukken, Brussel. De Boeck & Larcier, 2005, {303-509), pp. 392 e.v., nrs. 68 e.v.), Ook aan dé 
orde zijn bij inbreuken op het Monumentendecreet Dit wordt overigens bevestigd 
door de aanhef van artikel 15,§1 van dat decreet, dat het opleggen van het herstel 
door de strafrechter voorschrijft "onverminderd de straf en de eventuele 
schadeloosstelling". 

Het is evenwel onmiskenbaar dat de thans voorliggende herstelvordering, die wordt 
geformuleerd door de GEMACHTIGDE AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED in 
. naam van het VLAAMS GEWEST, slechts strekt tot de vrijwaring van het algemeen 
belang. Een dergelijke vordering kan- na de befJandeling van (en dè beslissing over) 
de strafvordering - niet meer rechtsgeldig bij de strafrechter aanhangig worden 
gemaakt op grond van artikel 4 V.T.Sv. {vgl. Cass. 12 januari 2010. AR. P.09.l066.N). 
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De thans door de verzoeker bij deze zetel aanhangig gemaakte herstelvcrden 
dan ook onontvankelijk. · 

OM DEZE REDENEN. en gelet op de artikelen 2, 9, 11, 12, 14, 16, 30, 31, 32, 34,, 
35, 36, 37, 38. 40, 41 en 42 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 

DE RECHTBANK, 

Rechtdoende OP TEGENSPRAAK, 

Verklaart de door de verzoeker bij deze zetel aanhangig gemaakte 
hersteivordering onontvankelijk ; 

Zeg voor recht dat het onderhavige vonnis moet worden onderworpen aan de 
publiciteit op het hypotheekkantoqr bij toepassing van artikel 15,§4 van het decreet 
van 3 maart 1976 "tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten". 

Verwijst ·de verzoeker, eiser tot herstel, in de kosten, die niet worden vereffend bij 
gebrek aan opgave. 

Al.dus gewezen en uitgesproken in openbare buitengewone terechtzitting van 
DINSDAG 24 MEI TWEEDUIZEND EN ELF. 

Aanwezig: 
- de heer 
-de heer 
-mevrouw 

:, toegevoegd, alleenzetelend rechter, 
:, eerste substituut-procureur des Konings, 

, afg. griffier. 
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