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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/3 Herbestemming collectie-onderdelen APB Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Goedkeuring. 
Overdracht van de Cultuurgoederen verbonden aan het 
monument naar de provincie Antwerpen. Goedkeuring.

Op 29 juni 2017 werd door de dienst Erfgoed een nota aan de deputatie van de 
Provincie Antwerpen ter goedkeuring voorgelegd met als onderwerp:
Trajectbegeleiding voor herbestemming van:
1. collectieonderdelen van het APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en 
Diamant (DIVA),
2. de historische collectie provincie Antwerpen inclusief het zogenaamde Ducci-
ensemble uit kasteel Sterckshof, Deurne.

In luik 1 werd onder andere kennis gegeven van de lijst ‘Cultuurgoederen 
verbonden aan het monument’, daterend van maart 2017.
In luik 2 werd specifiek toestemming gevraagd voor de herbestemming van het 
Ducci-ensemble aan de Stad Mechelen. De overdracht en de daaraan gekoppelde 
modaliteiten werden in deputatie van 7 september 2017 en provincieraad van 
28 september 2017 goedgekeurd.
De dossiers met betrekking tot de herbestemming van de Grenspaal Antwerpen 
linkeroever (inv.nr. S5393) en het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van de Vismarkt 
(inv.nr. S5390) zijn nog lopende.

Doordat de provinciale bevoegdheid roerend cultureel erfgoed per 1 januari 2018 
naar de Vlaamse overheid is overgedragen, is de voormalige APB Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant niet langer een provinciale instelling, maar 
onderdeel van De Museumstichting SON.

Op basis van voorgaande gegevens werd de lijst ‘Cultuurgoederen verbonden aan 
het monument’ (CVAM) geactualiseerd (zie bijlage 1). Voorgesteld wordt om alle op 
de lijst vermelde objecten van DIVA, vertegenwoordigd door De Museumstichting 
SON, inclusief de twee te herbestemmen voorwerpen (zie bijlage 2), over te dragen 
aan de Provincie Antwerpen. Door deze overdracht zijn de gemelde objecten te 
schrappen van de inventaris- en verzekeringslijst van DIVA. 

De totale verzekeringswaarde bedraagt 127.404,90 EUR, onderverdeeld als volgt:

Bestemming Verzekeringswaarde
Subtotaal CVAM 100.087,03
Subtotaal Herbestemming 27.268,29
Eindtotaal 127.404,90



De dienst Erfgoed wijst er op dat de objecten vermeld op de lijst ‘Cultuurgoederen 
verbonden aan het monument’ (CVAM) onlosmakelijk met het beschermde 
monument Sterckshof verbonden zijn en dus onderhevig aan de rechtsgevolgen 
conform het onroerend erfgoeddecreet. Voor deze goederen geldt dus niet alleen 
het behoudsbeginsel maar ook de informatieplicht. Dat betekent dat in de notariële 
aktes of overeenkomsten zowel de wettelijke bescherming als de rechtsgevolgen 
moeten vermeld staan. De dienst Erfgoed raadt aan om de lijst ‘Cultuurgoederen 
verbonden aan het monument’ (CVAM – bijlage 1) daar hetzij mee in op te nemen, 
hetzij als addendum aan toe te voegen.
Ook in de publiciteit over de verkoop of verhuur moet je vermelden dat het goed 
beschermd is en welke rechtsgevolgen daaraan verbonden zijn.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 maart 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling 
en gewijzigde financiering van de provincies;

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;

Overwegende dat de gemelde objecten door de overdracht geschrapt worden van 
de inventaris- en verzekeringslijst van DIVA;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad keurt de overdracht goed aan de provincie Antwerpen van alle 
objecten op de lijst ‘Cultuurgoederen verbonden aan het monument’ (CVAM), 
inclusief de eventueel te herbestemmen voorwerpen (CVAM – Herbestemming).

Artikel 2:
De provincieraad keurt goed de gemelde objecten toe te voegen aan de inventaris- 
en verzekeringslijst van het gebouw Sterckshof.


