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1 INLEIDING 

In de onroerenderfgoedsector bestaat er een brede waaier van beroepen, zowel bij de overheid als in 
de privésector: erfgoedconsulenten, erfgoedonderzoekers, archeologen, depotmedewerkers, archief- en 
informatiebeheerders, beleidsmedewerkers, juristen, architecten, gespecialiseerde aannemers, IT-
specialisten, communicatiespecialisten, bibliothecarissen, restaurators, managers, gidsen, educatieve 
medewerkers, marketingspecialisten, enzovoort.  
 
Deze brochure biedt geen overzicht van alle mogelijke beroepen, maar wil de geïnteresseerde student 
of werkzoekende de weg wijzen naar een aantal informatiebronnen en links naar mogelijke 
‘werkgevers’.  
 

2 WAT IS ONROEREND ERFGOED? 

 
Erfgoed is een verzamelbegrip: het staat voor alles wat we overerven van vorige generaties en wat we 
waard vinden om te bewaren voor de volgende generaties. Erfgoed is een dynamisch begrip, het kan 
veranderen doorheen de tijd.  
 
Erfgoed is pas waardevol als een groep mensen er waarde aan toekent, als het voor hen vandaag 
betekenis heeft en ze het belangrijk genoeg vindt om het door te geven aan de toekomst.  
 
We maken een onderscheid tussen onroerend erfgoed, roerend erfgoed en immaterieel erfgoed. 
 

• Onroerend erfgoed kan je niet verplaatsen. Het gaat over archeologisch erfgoed, bouwkundig 
erfgoed en cultuurhistorische landschappen. 

 
• Roerend erfgoed is erfgoed dat verplaatsbaar is. Kunstwerken, beelden, affiches, oude 

manuscripten, munten enz.  
 

• Immaterieel erfgoed is erfgoed dat niet tastbaar is, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, 
dialecten…   

 
De combinatie van roerend en immaterieel erfgoed wordt in Vlaanderen cultureel erfgoed genoemd.  

 

Varend erfgoed is een buitenbeentje. Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn vaartuigen roerende objecten, 

want ze zijn verplaatsbaar. Toen in 2002 er een regelgeving voor het behoud van varend erfgoed tot 

stand kwam, besliste het beleid om dit varend erfgoed toch in te delen bij onroerend erfgoed. Dit 

gebeurde op basis van de aard en de schaal van dit type erfgoed, dat nauw aanleunt bij het industrieel 

en technisch erfgoed.  
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3 WIE IS BEVOEGD VOOR ERFGOED? 

In Vlaanderen zijn twee verschillende ministers bevoegd voor erfgoed: de Vlaamse minister van 

Onroerend Erfgoed en de Vlaamse minister van Cultuur.  

Er zijn ook twee bevoegde administraties: het agentschap Onroerend Erfgoed en het departement 

Cultuur, Jeugd en Media. Zowel voor onroerend erfgoed als cultureel erfgoed geldt een eigen 

regelgeving.  

 

Daardoor spreken we ook over de onroerenderfgoedsector en de cultureelerfgoedsector. De twee 

beleidsvelden en administraties hebben uiteraard raakvlakken.  Op lokaal niveau en in het 

verenigingsleven wordt het onderscheid tussen roerend, onroerend en immaterieel erfgoed veel minder 

gemaakt.  

 

Die tweedeling verklaart ook waarom we in Vlaanderen zowel een Open Monumentendag (onroerend 

erfgoed) als een Erfgoeddag (cultureel erfgoed) hebben.  

 

De twee beleidsvelden en administraties hebben uiteraard een aantal raakvlakken. Het Europese Jaar 

van het Cultureel Erfgoed 2018 wordt in Vlaanderen gezamenlijk georganiseerd door de twee 

administraties, in samenwerking met FARO (Vlaams Steunpunt Cultureel Erfgoed) en Herita. 

 

Dat de Vlaamse overheid bevoegd is voor erfgoedzorg wil geenszins zeggen dat zij alleen 

verantwoordelijk is. Integendeel! De Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed legt in zijn beleidsnota 

sterk de nadruk op de gedeelde verantwoordelijkheid voor erfgoedzorg. In de eerste plaats zijn de 

lokale besturen de partners bij uitstek, die hiervoor het vertrouwen én de juiste begeleiding moeten 

krijgen.  

 

Uiteindelijk is iedereen mee verantwoordelijk voor erfgoedzorg, zodat we het rijke en diverse erfgoed 

in goede staat kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. En zodat iedereen het kan beleven en 

ervan genieten, vandaag én morgen. Daarom zijn inspraak en participatie ook in erfgoedzorg 

belangrijk. 

 

4 REGELGEVING EN BELEIDSDOCUMENTEN 

Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed is de juridische 
grondslag het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijbehorend Onroerenderfgoedbesluit 
van 16 mei 2014. Beiden zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. Voor het luik archeologie gebeurde 
dit gefaseerd vanaf 1 januari 2016.  
 
Voor varend erfgoed geldt het Varenderfgoeddecreet van 29 maart 2002 (gewijzigd door het decreet 
van 9 mei 2014) en het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015. Dat laatste is in werking sinds 1 
januari 2016.  
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De regelgeving vind je terug op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
Per beleidsperiode vult de Vlaamse minister voor Onroerend Erfgoed dit decreet aan met een 
beleidsnota. In de Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 stelde Vlaams minister van Onroerend 
Erfgoed Geert Bourgeois 5 strategische doelstellingen voorop, onder andere over de consequente 
uitvoering van de regelgeving, het belang van de gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor erfgoedzorg 
en de bijdrage tot duurzame ontwikkeling. Per jaar concretiseert hij die doelstellingen in een 
beleidsbrief Onroerend Erfgoed. 

5 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 

5.1 EVEN VOORSTELLEN 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse 
overheid. We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed. Samen 
met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur door de zorg voor onroerend 
erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken. 
 
Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het beleid voor om het onroerend erfgoed in Vlaanderen te 
behouden en te beheren. Het voert dit beleid uit en evalueert het. 
 
Het agentschap inventariseert en beschermt gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend 
erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere 
instanties met adviezen en premies. Het draagt de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, 
met doorgedreven beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen 
we de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed. 
 
Het agentschap beheert een omvangrijke collectie archeologische ensembles in een erkend 
onroerenderfgoeddepot. We dragen zorg voor deze ensembles en stellen ze ter beschikking voor 
onderzoek.  
 
We werken nauw samen met de Vlaamse steden en gemeenten en onderhouden goede relaties met 
andere Vlaamse beleidsdomeinen zoals cultuur, toerisme, ruimtelijke ordening, leefmilieu, landbouw, 
wetenschap en innovatie en onderwijs. We overleggen met de afdeling Inspectie en Handhaving 
ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed van het departement Omgeving die toeziet op de naleving 
van de regelgeving en de handhaving uitvoert. 
 
We moedigen lokale overheden en instanties aan om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen en 
begeleiden hen hierbij. Ze kunnen bij ons agentschap een erkenning aanvragen als 
onroerenderfgoedgemeente, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of onroerenderfgoeddepot. We 
erkennen ook archeologen en metaaldetectoristen.  
 
We geven advies aan de Vlaamse Erfgoedkluis en subsidiëren erfgoedpartners zoals Herita, 
Monumentenwacht Vlaanderen, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en Het Orgel in 
Vlaanderen. Zij ondersteunen beheerders en eigenaars en laten het publiek erfgoed beleven.  
 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/huidige-regelgeving/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onroerend-erfgoed
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1340569
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Ons hoofdkantoor is in Brussel, daarnaast hebben we in elke Vlaamse provincie een vestiging. Alle 
adressen en contactgegevens vind je op onze website. 
 
 

5.2 VACATURES EN STAGES 

 

Heb je een hart voor erfgoed en wil je meewerken aan erfgoedzorg in Vlaanderen? Dan ben je bij het 

agentschap Onroerend Erfgoed aan het juiste adres. 

 

5.2.1 Spontane sollicitaties 

Heb je interesse om bij het agentschap te werken of hier een stage te lopen, maar is er op dit moment 

geen vacature? Laat het ons weten en stuur je CV naar vacatures@onroerenderfgoed.be.  

 

5.2.2 Vacatures 

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een Vlaamse entiteit. Op www.werkenvoorvlaanderen.be vind je 

vacatures, een salarissimulator én het laatste nieuws over de arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse 

overheid. De site biedt ook een overzicht van loopbaanmogelijkheden, en de financiële en sociale 

voordelen bij de Vlaamse overheid. 

 

Onze vacatures worden op onze website gepubliceerd. 

 

5.3 BRON VAN INFORMATIE 

 
Volg ons online 
Meer informatie over onze werking en de zorg voor onroerend erfgoed vind je op onze website: 
https://www.onroerenderfgoed.be. Je vindt er alle eerstelijnsinformatie over de regelgeving en het 
beheer van onroerend erfgoed, je kunt eenvoudig een aanvraagformulier downloaden of een snelle 
toegang vinden naar onze databanken. Schrijf je via onze website in voor onze elektronische 
nieuwsbrief en wij houden je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en aankomende activiteiten. 
 
Het agentschap is op sociale media actief. Volg ons via: 

• https://www.facebook.com/onroerenderfgoed  
• https://twitter.com/vioe  
• http://www.linkedin.com/company/onroerend-erfgoedflanders-heritage  
• http://www.slideshare.net/VIOE  

 
Het geoportaal 
Dit portaal brengt alle onroerend erfgoed in Vlaanderen samen op een handige kaart. Je kunt er 
verschillende kaartlagen gebruiken en onze databanken doorzoeken. Bezoek het geoportaal: 
https://geo.onroerenderfgoed.be. Of raadpleeg rechtstreeks de inventaris- en beschermingsdatabank: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be.  
 
 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/contact/
mailto:vacatures@onroerenderfgoed.be
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/vacature-stages/
https://www.onroerenderfgoed.be/
https://www.facebook.com/onroerenderfgoed
https://twitter.com/vioe
http://www.linkedin.com/company/onroerend-erfgoedflanders-heritage
http://www.slideshare.net/VIOE
https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
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Onze publicaties en bibliotheek 
Onze publicaties kun je eenvoudig downloaden of bestellen via de publicatiewebsite van de Vlaamse 
overheid: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties.  De wetenschappelijke publicaties zijn 
raadpleegbaar via ons Open Archief: https://oar.onroerenderfgoed.be.  
 
Het agentschap heeft een bibliotheek met duizenden publicaties over erfgoed en erfgoedzorg. Je bent 
van harte welkom  in onze hoofdzetel in Brussel. Of raadpleeg de online catalogus: 
https://bib.onroerenderfgoed.be.  
 
 

6 PARTNERS IN ERFGOEDZORG 

6.1 LOKALE BESTUREN EN ERKENDE ACTOREN 

 
• Vlaamse steden en gemeenten nemen mee hun verantwoordelijkheid in de erfgoedzorg op. 

Vacatures worden gepubliceerd op de websites van de betrokken gemeenten en op de website 
van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten vvsg.be. 

 
 

• De lijst van erkende onroerenderfgoeddiensten en erkende onroerenderfgoeddepots vind je op 
de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.  

 
• Een overzicht van alle erkende archeologen vind je in de databank erkenningen van het 

agentschap.  
 
 
 

6.2 PARTNERS ERFGOEDZORG 

 
• De Vlaamse Erfgoedkluis draagt actief bij aan het veiligstellen van het onroerend erfgoed in 

Vlaanderen voor toekomstige generaties vanuit een vastgoedperspectief, en ondersteunt 
anderen met vergelijkbare ambities.  
www.vlaamseerfgoedkluis.be 

 
 

• Herita vzw is een netwerkvereniging voor het middenveld en de vrijwilliger. De vzw brengt 
iedereen met een hart voor erfgoed samen en ondersteunt hen waar nodig. Daarnaast beheren 
ze enkele erfgoedsites en organiseren ze activiteiten met als jaarlijks hoogtepunt Open 
Monumentendag.  
www.herita.be  

 
 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties
https://oar.onroerenderfgoed.be/
https://bib.onroerenderfgoed.be/
http://www.vvsg.be/vacatures/Pages/vacatures.aspx
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/erkenningen/intergemeentelijke-onroerenderfgoeddienst/erkende-intergemeentelijke-onroerenderfgoeddiensten
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/erkenningen/onroerenderfgoeddepot/erkende-onroerenderfgoeddepots/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/erkenningen/archeoloog/erkende-archeologen
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• Monumentenwacht Vlaanderen staat zijn leden met raad en daad bij en is onze partner in het 
behoud en het beheer van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Voor elk type onroerend erfgoed 
hebben ze een aangepaste dienstverlening. Of het nu gaat om het onderhoud van gebouwen, 
inspecties of advies over waardevolle interieurs, roerend, varend en zelfs archeologisch 
erfgoed.  
www.monumentenwacht.be 

  
 

• Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) is het expertisecentrum voor religieus 
erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Ze helpen de zorg voor onze parochiekerken vooruit en 
zetten in op inventarisatie, advies, begeleiding, herbestemming en valorisatie van onze 
parochiekerken.   
www.crkc.be  

  
 

• De vzw ‘Bedevaart naar de Graven aan de IJzer’ zet zich in voor het beheer en de ontsluiting 
van het IJzermonument, de Paxpoort, de crypte en alle erbij horende bezittingen. Dit als 
nagedachtenis aan de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding aan 
alle slachtoffers van alle oorlogen en geweld. 
http://museum.aandeijzer.be 

  
 

• vzw Het Orgel in Vlaanderen organiseert jaarlijks tal van activiteiten en sensibiliseert een ruim 
publiek over het thema van de orgels.  
www.orgelinvlaanderen.be 
 

• VONA. Vlaamse Ondernemers in de Archeologie 
www.vona.be 
 
 

• Gorduna,  vereniging van restauratie-conservatiearchitecten in Vlaanderen  
www.gorduna.be 
 
 

• BRK – Belgische Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen vzw 
www.aproa-brk.org 
 
 

 

7 NOG VRAGEN? 

Heb je nog vragen over werken in de onroerenderfgoedsector? Heb je een specifieke vraag voor het 
agentschap Onroerend Erfgoed? Stuur dan een mail naar info@onroerenderfgoed.be of vul het 
contactformulier op de website in. We helpen je graag verder!  
 

http://www.orgelinvlaanderen.be/
http://www.vona.be/
http://www.gorduna.be/
http://www.aproa-brk.org/
mailto:info@onroerenderfgoed.be

