
Onroerend erfgoed



Regelgeving

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014



Inventariseren

Doel:

Erfgoedwaarden in kaart 
brengen

Gebiedsdekkend, maar 
ongelijk 
(jaren 1970 tot nu)!
Periode: middeleeuwen tot 
20ste eeuw
Typologie: zeer ruim
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Wegwijzer in 
Damme, 19de of 
vroeg 20ste eeuw



Inventariseren

Inventarissen vaststellen (na openbaar onderzoek)

Wetenschappelijke en vastgestelde inventarissen ontsluiten

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


 Geen rechtsgevolgen aan verbonden

 Basis voor het beleid

 Initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed

https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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Wetenschappelijke 
inventarissen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


Verschillende inventarissen

Inventaris van: Aantal (09.2016)

Bouwkundig erfgoed 83.190 relicten en 582 gehelen

Archeologische zones 124 zones

Historische tuinen en parken 592 relicten

Houtig erfgoed 2233 bomen en struiken

Historische orgels 266 orgels

Ankerplaatsen in de landschapsatlas 468 relicten

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/  
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 Wel rechtsgevolgen

 Initiatief van de minister

 Vijf inventarissen

Procedure: de minister stelt een inventaris vast na

• een openbaar onderzoek 
met berichtgeving door de gemeente

• een advies van VCOE

https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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Vastgestelde inventarissen

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/


Zorg- en motiveringsplicht 
voor administratieve 
overheden

Verplicht te zorgen voor vastgestelde 
inventarisitems
Bij elke beslissing over een eigen werk of 
activiteit: motiveringsplicht

Informatieplicht 
Bij verkoop, verhuur + 9 jaar, 
onderbrengen in vennootschap, 
erfpacht, opstalrecht

=> Vermelden van vaststelling en 
rechtsgevolgen
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Algemene rechtsgevolgen 



Inventaris bouwkundig erfgoed: 
• Afwijking normen voor energieprestatie en 

binnenklimaat
• Zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een 

nieuwe functie
• Sociale huisvesting en renovatie
• Indien vergunning voor sloop nodig is, dan moet de 

vergunningverlenende overheid haar beslissing 
motiveren en in haar beslissing aangeven hoe ze de 
erfgoedwaarden in acht heeft genomen

Inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde: 
• Als er voor de kap van een onroerend goed uit de 

vastgestelde lijst een vergunning nodig is, dan moet 
de vergunningverlenende overheid haar beslissing 
motiveren en in haar beslissing aangeven hoe ze de 
erfgoedwaarden in acht heeft genomen
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Specifieke rechtsgevolgen



Inventaris Onroerend Erfgoed
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Beschermingen

Doel: 
Vrijwaren van erfgoed

Waarom:

Erfgoedgemeenschap
Eigenaars steunen
Collectief geheugen



Beschermingen: aanleiding

Kader: beleidsnota en -
brieven van de minister

Wijze waarop:
Thematisch

Ad hoc (bedreigingen, 
uitzonderlijke 
erfgoedwaarden, …) 
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 archeologische site
 monument
 cultuurhistorisch landschap
 stads- of dorpsgezicht

eventueel met overgangszone

21

Vier statuten 



Beschermen onder welk statuut? 

Monument
"een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide samen, 
met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, 
inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen 
van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde(n) “

Stads- of Dorpsgezicht
"een geheel van een of meer monumenten en/of onroerende goederen met 
omgevende bestanddelen 
zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en 
pleinen, 
van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde“
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Beschermen onder welk statuut? 

Beschermd Cultuurhistorisch Landschap
“een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing 
en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de 
samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van 
maatschappelijke ontwikkelingen 
van algemeen belang wegens de erfgoedwaarde”

Beschermde Archeologische Site
“een onroerend goed dat ondergronds, aan de oppervlakte of onder water 
aanwezig is, met inbegrip van de archeologische artefacten die er integrerend 
deel van uitmaken, 
van algemeen belang wegens de archeologische erfgoedwaarde”

23



Aantallen beschermingen

Type Aantal (09.2016)

Monumenten 11.200

Stads- en dorpsgezichten 1.555

Cultuurhistorische landschappen 673

Archeologische sites 30

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken
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Beschermingen voorbereiden

onderbouwde keuze 
wetenschappelijk onderzoek 
selecteren van waardevolle objecten 
objectieve waarden en criteria



Beschermen: op basis waarvan? 
1. De 13 erfgoedwaarden uit het decreet

1. archeologische
2. architecturale
3. artistieke
4. culturele 
5. esthetische 
6. historische 
7. industrieel-archeologische
8. technische
9. ruimtelijk-structurerende
10. sociale
11. stedenbouwkundige
12. volkskundige
13. wetenschappelijke waarde

2. Criteria
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• historische waarde
• Culturele waarde



• Ruimtelijk-structurerende
waarde



• Artistieke waarde



• Esthetische waarde



• Industrieel-archeologische waarde



• Technische waarde



Leuven, Hogeschoolplein 
Stadsarchitect C.-F. de Rare, ca. 1812

• Stedenbouwkundige waarde



Maria grotto “Olsene Rotse”

(Lourdes, 1858)

• Volkskundige waarde
• Sociale waarde



Wetenschappelijke waarde
(Thermotechnisch instituut KU Leuven)



Beschermen: op basis waarvan? 
2. Criteria

• zeldzaamheid
• representativiteit
• Herkenbaarheid (of gaafheid van locatie, ontwerp, 

materiaal)
• ensemblewaarde (intern)
• contextwaarde (relatie met omgeving)

=> Steeds een evaluatie op basis van een bepaalde
configuratie van waarden en criteria, tegen de 
achtergrond van de brede inventaris
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Beschermingsprocedure
Evaluatie erfgoedwaarde
Opmaak voorstel aan minister: indien positief: 
Opmaak beschermingsdossier
Adviesronde

Adviesronde o.m. gemeente, VCOE
Verwerken adviezen

Voorstel voor voorlopige bescherming naar minister
Voorlopige bescherming

Betekening eigenaars en gemeente
Openbaar onderzoek, mogelijkheid tot indienen 
opmerkingen en bezwaren bij gemeente, mogelijk een 
hoorzitting
Verwerken opmerkingen en bezwaren
Beschermingsdossier naar minister

Definitieve bescherming (max 9 + 3 maanden na voorlopige)
Betekening eigenaars en melding aan gemeente



• Overleg met onderzoeker (inhoudelijk dossier) en consulent 
(beheer): voornamelijk zakelijkrechthouder

• Hoorrecht voor de zakelijkrechthouder (wordt betekend)
• Het openbaar onderzoek (wordt aangeplakt + op website 

gemeente geplaatst): iedereen kan opmerkingen & bezwaren 
indienen (positief of negatief)

• Facultatief: Hoorzitting binnen openbaar onderzoek

Hoe kan de burger zijn stem laten 
horen?
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 gratis

 niet verplicht, toestemming eigenaar
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Herkenningsteken



Inhoud besluiten
 erfgoedwaarden
 erfgoedelementen en -kenmerken
 beheersdoelstellingen
 bijzondere voorschriften 
 opsomming toelatingsplichtige
handelingen
 een plan, fotoregistratie, 
eventueel lijst met 
cultuurgoederen

=> Vanaf 2015
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Beschermingen



Besluitendatabank
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Maar oude besluiten:



Informatieplicht

 Bij verkoop, verhuur + 9 jaar, 
onderbrengen in vennootschap, 
erfpacht, opstalrecht

=> Vermelden van bescherming 
en rechtsgevolgen
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Rechtsgevolgen



 Actief behoudsbeginsel 
voor zakelijkrechthouder
verplichting om het beschermd
OE in goede staat te behouden

 Passief behoudsbeginsel 
voor elke burger
verbod op ontsieren, beschadigen,
vernielen of aantasten erfgoedwaarde

 Toelatingsplicht
vergunningsplichtige en
niet-vergunningsplichtige handelingen

 Meldingsplicht
stads- en dorpsgezicht
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Rechtsgevolgen van een 
bescherming



 Waar willen we in de toekomst naartoe? Wat is een wenselijke 
ontwikkeling? 

 Behoud erfgoedkenmerken en erfgoedelementen 
 Architectuur, typologie, volumewerking en vormentaal van gebouwen met 

erfgoedwaarde dienen herkenbaar en leesbaar te blijven
 Huidige functie kan ongewijzigd verdergezet worden - herbestemming mag, 

mits 
 draagkracht van gebouw respecteren 
 erfgoedkenmerken en –elementen respecteren

 Enkel bij monument : bij onderhoud, restauratie en/of herbestemming 
rekening houden met ruimtewerking en waardevolle elementen in het 
interieur!

 “In uitvoering van deze beheersdoelstellingen gelden volgende verboden:…”
 “In uitvoering van deze beheersdoelstellingen gelden volgende 

verplichtingen: …”

Rechtsgevolgen: Beheersdoelstellingen in 
beschermingsbesluit
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 Wat moet er gebeuren om erfgoed in stand te houden? (lijst van handelingen 
die periodiek uitgevoerd moeten worden) 

 Algemene instandhoudings- en onderhoudsplicht
 Beheren als een goede huisvader
 regelmatige controle
 regulier onderhoud
 onmiddellijk passende maatregelen in geval van nood

Voorbeeld: Vrijwaring van groenelementen - oordeelkundig onderhoud (scheren 
en/of snoeien) - enkel indien noodzakelijk overgaan tot heraanplanten met zelfde 
soort

Rechtsgevolgen: Bijzondere voorschriften 
in beschermingsbesluit 
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 Voor een aantal zaken die de erfgoedwaarde van het monument of 
het dorpsgezicht kunnen aantasten, moet er toelating worden 
gevraagd (het uitzicht en de materialiteit wijzigen)

 Beschermingsbesluiten oude regelgeving: opgesomd in 
Onroerenderfgoedbesluit

• Generieke toelatingsplichten
• Specifieke toelatingsplichten per beschermde erfgoedvorm
• Aanvullende toelatingsplichten per erfgoedtype (bv. industrieel, 

orgels, begraafplaatsen, …)

Rechtsgevolgen: Toelatingsplichtige
handelingen in beschermingsbesluit

54



 Beschermingsbesluiten nieuwe regelgeving: opgesomd in 
beschermingsbesluit en aanvullende toelatingsplichten

Onroerenderfgoedbesluit

 Er is geen toelating vereist voor het onmiddellijk nemen van passende 
consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood, noch voor 
de uitvoering van regulier onderhoud.

Rechtsgevolgen: Toelatingsplichtige
handelingen in beschermingsbesluit
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Voorbeeld: 

Art. 5. Voor de volgende handelingen aan het beschermde dorpsgezicht moet 
een toelating worden aangevraagd:

1° het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie;
2° het verwijderen, vervangen, wijzigen of verstevigen van constructieve 

elementen;
3° het verwijderen, vervangen of wijzigen van historische materialen en 

het toepassen van behandelingen met als doel de historische materialen te 
reinigen, te herstellen, te verduurzamen of te beschermen tegen verweer en 
aantasting;

Rechtsgevolgen: Toelatingsplichtige
handelingen in beschermingsbesluit
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4° het uitvoeren van de volgende werken aan het dak en de buitenmuren 
van constructies: 

het verwijderen, vervangen of wijzigen van dakbedekking en 
gootconstructies;
het verwijderen van voegen en het hervoegen;
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van de kleur, 
textuur of samenstelling van de afwerkingslagen; 
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van 
buitenschrijnwerken, deuren, ramen, luiken, poorten, inclusief de al 
dan niet figuratieve beglazing, beslag, hang- en sluitwerk; 
het aanbrengen, verwijderen, vervangen of wijzigen van aard- en 
nagelvaste elementen, smeedijzer en beeldhouwwerk, inclusief nieuwe 
toevoegingen;
het aanbrengen, vervangen of wijzigen van opschriften, 
publiciteitsinrichtingen of uithangborden met uitzondering van 
verkiezingspubliciteit en met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, 
waarbij wordt bekendgemaakt dat het goed te koop of te huur is, op 
voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt 
dan 4 m²;
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5° het uitvoeren van de volgende omgevingswerken:
het plaatsen of wijzigen van bovengrondse nutsvoorzieningen en 
leidingen;
het plaatsen of wijzigen van afsluitingen; 
het aanleggen, structureel en fundamenteel wijzigen of verwijderen 
van verhardingen, wegen, paden en groenaanleg; 
het rooien, vellen, beschadigen en/of vervangen van de vrijheidsboom
en elke handeling die een wijziging van de groeiplaats en groeivorm 
tot gevolg kan hebben;
het plaatsen of wijzigen van straatmeubilair, met uitzondering van 
niet-aard- en niet-nagelvaste elementen en verkeersborden vermeld in 
artikel 65 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg;
het aanleggen van sport- en spelinfrastructuur of parkeerplaatsen.
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Geoportaal Onroerend Erfgoed
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Beheer van beschermd erfgoed

Opdracht:

behoud en beheer van 
beschermd onroerend 
erfgoed ondersteunen 



Beheer van beschermd erfgoed

Toelatingen en adviezen geven - werkzaamheden aan 
beschermd erfgoed begeleiden

Meldingen van archeologisch vooronderzoek opvolgen en 
archeologienota’s en nota’s bekrachtigen

Beheersplannen goedkeuren en 
onroerenderfgoedrichtplannen voorbereiden en opvolgen

Het beheer van beschermd erfgoed ondersteunen met 
premies 

Lokale besturen begeleiden



Toelatingen en adviezen

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd 
m.b.t. beschermd erfgoed wordt advies gevraagd

Wanneer de geplande ingreep vrijgesteld is van vergunning, 
maar toch de erfgoedwaarde zou kunnen verstoren, vraag je 
een toelating aan.

Erfgoedconsulenten zullen elke aanvraag onderzoeken, en 
kunnen weigeren of voorwaarden opleggen.

Beroep is mogelijk



Toelatingen en adviezen

Toelating nodig?
generieke, specifieke en aanvullende toelatingsplichten uit 

het Onroerenderfgoedbesluit (art. 6.2.1-6.2.13)  maar voor 
beschermingen vanaf 2015: lijst met toelatingsplichtige
handelingen in het beschermingsbesluit 

beheersplan kan werken vrijstellen van toelating
Bij beschermd stads- of dorpsgezicht: melding indienen bij 

college burgemeester & schepenen, dat nagaat of de werken 
wezenlijke eigenschappen van het beschermde geheel 
verstoren – indien ja: toelating nodig van het agentschap 
Onroerend Erfgoed (of van de onroerenderfgoedgemeente).



Beheersplannen

Ambities op langere termijn m.b.t. beschermd goed 
vastleggen

Looptijd in principe 20 jaar

Geen afzonderlijke toelating meer nodig voor alle werken 
die in het beheersplan worden vrijgesteld

Erfgoedpremie enkel voor werken die worden vermeld in 
het beheersplan



Premies

Onderzoekspremies
opmaak beheersplannen + voorbereidende 
onderzoeken
80% premie op max. €25.000

Erfgoedpremies
standaardprocedure (snel, maar op max. €25.000)
bijzondere procedure (wachtlijst, geen plafond)

Premies buitensporige opgravingskost



“Ontvoogding”

Onroerenderfgoedgemeente
eigen OE-beleid uitbouwen
bepaalde taken en bevoegdheden overnemen
op vrijwillige basis aanvullende taken opnemen

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst
min. 3 Vlaamse gemeenten
taken voorbereiden/opnemen voor betrokken gemeenten



“Ontvoogding”



“Ontvoogding”



Monumentenwacht



Monumentenwacht



Monumentenwacht



Monumentenwacht



Vragen?

www.onroerenderfgoed.be

antwerpen@onroerenderfgoed.be
limburg@onroerenderfgoed.be

oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

inventaris@onroerenderfgoed.be
beschermen@onroerenderfgoed.be 

erkennen.subsidieren@onroerenderfgoed.be
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