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Monumententoezicht.nl

Wie kent de website? 



Jurisprudentie monumenten

Wie kent het jurisprudentieoverzicht? 



Enkele lijnen uit de rechtspraak t.a.v. 
monumentaal interieur 

Strafrechtelijk

- Trap Beukerstraat Zutphen

Bestuursrechtelijk

- Kerkinterieur Joriskerk

- Aanwijzing Victoriahotel

- Jugendstilplafond Den Haag

- Bouwstop kerkvloer Deventer 

- Verbouwing Bungehuis

- Plafond Badhotel Hindelopen 



Beukerstraat Zutphen 



Brief stillegging sloop in 2016:

• Trap verwijderd

• Balken verdwenen

• Via vergunningprocedure is “herstel” begeleid

Vanwege ernst delict ook aangifte bij de politie:

• 10.000 boete omgezet in voorwaardelijke boete / 

proeftijd 3 jaar

• Werd wel als misdrijf afgedaan (niet als overtreding)



Strafrecht is moeilijke weg, maar bij onherstelbare schade en 

doelbewust handelen denkbaar……..



Kerkinterieur Joriskerk Borculo



Enkele criteria  Rechtbank: 

• Roerende en onroerende zaken: beschadiging als 
criterium

• Geen aandacht voor interieur in redengevende 
omschrijving niet altijd relevant

• Acceptatie wijzigingen aan interieur < 50 jaar: geen 
probleem

• Liturgische noodzaak is niet zonder meer 
doorslaggevend



Aanwijzing Victoria Hotel als Rijksmonument 

(2005)

• De aanwijzing van hele gebouw inclusief interieur  

ondanks grote belangen van de eigenaar

• Die belangenafweging bij het interieur pas aan de orde  bij 

de vergunningprocedure.



Jugendstil plafond Den Haag 

• Plafondverlaging niet vergunningvrij

• Moeilijke verhuurbaarheid door afbeeldingen niet 

doorslaggevend

• Hoge restauratiekosten ook niet doorslaggevend



Verbouwing Bungehuis (2017) 

Voorlopige voorziening: 

Ontwikkelaar mag door met verbouwing:

• Ernstige financiële gevolgen voor hem bij bouwstop

• Bereidheid werkzaamheden ongedaan te maken als Hoger Beroep 

wordt verworpen

• Geen wijzigingen meer nodig zijn aan monumentaal interieur



Bouwstop kerkvloer Deventer 

Uitspraak in voorlopige voorziening: 

• Betonvloer over mozaïek van gemeentelijk monument

• Eerst waardebepaling (ondanks beschadigde mozaïek)

• Waardebepaling is aan de gemeente

• Positief advies monumentencommissie is onvoldoende



Badpaviljoen Hindelopen 

• Monumentaal “blikken plafond” gesloopt: 

• Eigenaar wist welk risico zij nam met het slopen

• Gemeente heeft vervanging blikken plafond in 

redelijkheid kunnen opleggen



Resume

Strafrechtelijk: alleen bij zeer zware vergrijpen 

(onherstelbaar en doelbewust) 

Bestuursrechtelijk: meer mogelijk dan je denkt.


