
Onroerend erfgoed
Een inleiding tot het beleid en de regelgeving



Wat is
onroerend 
erfgoed?







Het beleid



Internationale kaders
UNESCO

meest bekend voor het Werelderfgoedverdrag (1972)

Raad van Europa
• over architecturaal erfgoed (Granada, 1985)
• over archeologisch erfgoed (Valletta, 1992)
• over landschapszorg (Firenze, 2000)
• over de bijdrage van erfgoed aan de samenleving (Faro, 

2005)

Europese Unie
2018: Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed



Wat is de rol van de 
administratie?

Beleid voorbereiden
formuleren beleidsaanbevelingen
aanpassen regelgeving (decreten, uitvoeringsbesluiten)

Beleid uitvoeren
onderzoeken, inventariseren, beschermen, adviseren, 
erkennen, subsidiëren, begeleiden, handhaven

Beleid evalueren
a.d.h.v. analyses, syntheses, maatschappelijke trends, 
opvolging internationale context



De huidige beleidslijnen

Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019
van minister Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend 
erfgoed

5 strategische doelstellingen:
I. Consequent uitvoeren van de regelgeving
II. Delen van verantwoordelijkheid
III. Verzekeren van een transparante besluitvorming
IV. Investeringen aanwenden als hefboom
V. Bijdragen aan duurzame ontwikkeling



De regelgeving



De regelgeving
Voorheen:
Het Monumentendecreet van 1976
Het Archeologiedecreet van 1993
Het Landschapsdecreet van 1996
Vervangen door Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
en Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014
(in werking sinds 1 januari 2015) 

Daarnaast:
Het Varenderfgoeddecreet van 29 maart 2002 
(gewijzigd door het decreet van 9 mei 2014) en het 
Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015
(in werking sinds 1 januari 2016)



Inventariseren

Doel:
erfgoedwaarden in kaart 
brengen

Verschillende types:
• bouwkundig erfgoed
• houtige beplantingen
• tuinen en Parken
• landschapsatlas
• Centrale Archeologische 

Inventaris
• …



Inventariseren

Inventarissen vaststellen (na openbaar onderzoek)

Wetenschappelijke en vastgestelde inventarissen ontsluiten

Zorgplicht voor erfgoed opgenomen in een vastgestelde 
inventaris



Beschermen

Doel:
behoud van erfgoedwaarden

Vier statuten:
• monument
• stads- of dorpsgezicht
• archeologische site
• cultuurhistorisch landschap



Beschermen

Op basis van een 
beschermingskalender

Wijze waarop:
Thematisch (WOI, Vlaamse 
Rand, stadskernen, 
metaaldetectie, …)

Ad hoc (bedreigingen, 
uitzonderlijke 
erfgoedwaarden, …) 



Herkenningstekens



Beschermingsprocedure

Voorafgaande 
adviesronde met o.a. advies 
betrokken gemeente(n), 
Vlaamse Commissie Onroerend 
Erfgoed (VCOE)

Voorlopige bescherming:
Minister beslist
Openbaar onderzoek, 
georganiseerd door de 
gemeente
Termijn: 9 maanden

Definitieve bescherming:
Minister beslist



Aantal beschermingen

Type Aantal (01.2017)

Monumenten 11.233

Stads- en dorpsgezichten 1.557

Cultuurhistorische landschappen 679

Archeologische sites 33



Beheer beschermd erfgoed
Actief behoudsbeginsel = verplichting om beschermd 

erfgoed in goede staat te behouden

Passief behoudsbeginsel = verbod op ontsieren, 
beschadigen, vernielen of aantasten van erfgoedwaarde

Toelatingsplichten:
verschil tussen vergunningsplichtige en 
niet-vergunningsplichtige handelingen

Beheersplannen:
langetermijnvisie voor erfgoed over
minstens 20 jaar en middel voor 
financiële planning



Erfgoedpremies

Basispremie: 40%

Verhoogde premie: 60% - ZEN-erfgoed
- onderwijsgebouwen

Verhoogde premie: 80% - monument bestemd voor 
erkende eredienst + actueel 
kerkenbeleidsplan

- gebouw in eigendom van een 
lokale overheid (gemeente, 
OCMW, …)

- open erfgoed

Premie ontsluitingswerken bij open erfgoed: 20%



Archeologisch erfgoed
Doel:

behoud van erfgoedwaarden
en genereren van kennis over
het verleden

Gevolgen:
• Archeologisch onderzoek en metaaldetectie enkel na 

erkenning en volgens de Code van Goede Praktijk
• Meldingsplicht bij toevalsvondsten
• Verplichting om archeologische ensembles als een geheel te 

bewaren



Archeologisch onderzoek
Twee categorieën

Verplicht bij stedenbouwkundige vergunning of 
verkavelingsvergunning

Vrijwillig met het oog op wetenschappelijke vraagstelling



Archeologienota

archeologie-
nota

bekrachtiging bouwvergunning
aanstellen 

erkend 
archeoloog

initiatiefnemer erkend archeoloog Onroerend Erfgoed



Erkennen en subsidiëren

Erkennen van:
archeologen
metaaldetectoristen
onroerenderfgoedgemeenten

Erkennen en subsidiëren van:
onroerenderfgoeddepots
intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten



Erkennen en subsidiëren

19 erkende onroerenderfgoedgemeenten

25 erkende intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddiensten



Erkennen en subsidiëren

191 erkende archeologen

1430 erkende metaaldetectoristen

13 erkende onroerenderfgoeddepots



De actoren



Wat doet het agentschap 
Onroerend Erfgoed?

voorbereiden, monitoren en evalueren van het erfgoedbeleid

erfgoedwaarden onderzoeken, inventariseren en 
beschermen

beheer van beschermd onroerend erfgoed begeleiden

erkennen en/of subsidiëren van erfgoedactoren en –
partners

beheren van een onroerenderfgoeddepot

communiceren over onze werking en over het beleid



Wat doet de erfgoedinspectie?

binnen beleidsdomein Omgeving

handhaven van de regelgeving voor onroerend erfgoed en 
varend erfgoed

Opstellen/opleggen van processen-verbaal, minnelijke 
schikkingen, stakingsbevelen, herstelvorderingen, boetes, …



Partners in erfgoedzorg

Andere besturen
Steden en gemeenten

Andere beleidsvelden
Omgeving
Toerisme
Cultuur

...

Internationale actoren
Raad van Europa
Europese Commissie
Unesco
…



Partners in erfgoedzorg

Herita
Monumentenwacht 
Vlaanderen
Centrum voor Religieuze 
Kunst en Cultuur (CRKC)
Het Orgel in Vlaanderen 
Vlaamse Erfgoedkluis
Vlaamse Ondernemers in de 
Archeologie (VONA)
Gorduna
…




