Criteria bij omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
Een beslissingsboom voor verplicht archeologisch
vooronderzoek bij het aanvragen of verlenen van
vergunningen
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 verplicht de
aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden om
in bepaalde gevallen een archeologienota bij de vergunningsaanvraag te voegen. In die gevallen stelt de aanvrager, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkend archeoloog
aan die een archeologisch vooronderzoek uitvoert en de
archeologienota opmaakt. Die wordt dan gemeld aan het
agentschap Onroerend Erfgoed of, indien van toepassing, de
erkende onroerenderfgoedgemeente.
Of een aanvrager verplicht is een archeologienota toe te
voegen aan de vergunningsaanvraag, is a�ankelijk van de
situa�e. Voor omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (ar�kel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet) en voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen
van gronden (ar�kel 5.4.2 van Onroerenderfgoeddecreet) zijn
de criteria en drempels verschillend. Deze beslissingsboom
helpt je om na te gaan of het bouwproject dat je wenst te
ondernemen of waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt, door deze verplich�ng wordt gevat of niet. Raadpleeg bij
twijfel steeds de geldende regelgeving.
Het ene schema geldt voor omgevingsvergunningen voor
stedenbouwkundige handelingen, het andere voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden. Deze
schema’s loodsen je aan de hand van korte vragen doorheen
de verschillende we�elijke criteria. De gebruikte termen
worden in de legende geduid. Via het geoportaal kan je
opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde
archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone
of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Wanneer er geen aanduiding op het geoportaal
verschijnt gaat het om de drempelwaarden oppervlakte 3000
m² of meer en (in geval aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) bodemingreep
1000 m² of meer. Je kan zoeken tot op perceelsniveau.
Is het eindresultaat van jouw weg doorheen de beslissingsboom “geen archeologienota”, dan hoe� er geen archeologienota opgemaakt en bij de aanvraag gevoegd te worden. Is het
resultaat “archeologienota”, dan is dit wel het geval.
Ben je niet verplicht om een archeologienota te laten opstellen en komen er toch archeologische sporen of vondsten aan
het licht �jdens de uitvoering van de bouwwerken, dan is dat
een toevalsvondst. Die meld je binnen de drie dagen aan het
agentschap Onroerend Erfgoed, waarna onze archeologen
een onderzoek komen uitvoeren. De kosten daarvan worden
gedragen door de Vlaamse overheid.

omgevingsvergunning vereist?

geen archeologienota

NEE

JA

volledig in gebied waar
geen archeologisch erfgoed
te verwachten valt? (2)

JA

geen archeologienota

NEE
voor het bijstellen van een
omgevingsvergunning voor
het verkavelen van gronden

de bijstelling zal in de toekomst
bijkomende bodemingrepen (1)
toelaten of noodzakelijk maken

JA

NEE

geen archeologienota

NEE
JA

(gedeeltelijk) in beschermde
archeologische site? (5)

NEE

JA

archeologienota

(gedeeltelijk) in vastgestelde
archeologische zone? (3)

NEE

JA

JA

(1) Een bodemingreep:
Dit is elke wijziging van de eigenschappen van de ondergrond door verwijdering of toevoeging van materie, door verhoging of verlaging van de grondwatertafel, of door samendrukken van de materialen waaruit de ondergrond
bestaat. Voorbeelden zijn uitgraven, baggeren, aanvoeren van nieuw
materiaal, ophogen, opspuiten, langdurig verhogen of verlagen van de
grondwatertafel en compacteren van de ondergrond. Dit begrip moet je
ruim lezen: het is niet beperkt tot de eﬀec�eve uitgravingen (bv. individuele
funderingspu�en), maar slaat op de volledige bebouwde of bewerkte zone,
inclusief randinfrastructuur, omgevingsaanleg en werfzone.
(2) Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt:
In deze gebieden is op basis van waarnemingen en wetenschappelijke
argumenten geen archeologisch erfgoed meer te verwachten. Deze kan je
consulteren via het geoportaal van Onroerend Erfgoed
(h�ps://geo.onroerenderfgoed.be).
(3) Vastgestelde archeologische zones:
Dit zijn gebieden waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke
argumenten aangenomen wordt dat ze bewaarde archeologische sites

perceeloppervlak
≥ 300m²? (6)(7)

perceeloppervlak
≥ 3000m²? (6)(7)

JA

archeologienota

NEE

NEE

geen archeologienota

beva�en. Ze zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones die je kan consulteren via het geoportaal van Onroerend
Erfgoed (h�ps://geo.onroerenderfgoed.be).
(4) Gabarit van bestaande lijninfrastructuur:
Lijninfrastructuur is infrastructuur die bedoeld is voor verkeer en vervoer
van mensen, zaken, goederen en berichten, inclusief alle uitrus�ng of
infrastructuur die nodig zijn voor het beheer en de exploita�e daarvan.
Voorbeelden zijn wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, pijpleidingen,
en elektriciteitsleidingen. Het gabarit is de begrenzing van de oorspronkelijke aanleg, zowel wat betre� oppervlak als uitgraving. “Binnen het gabarit
van bestaande lijninfrastructuur” betekent dat de aangevraagde werken
de begrenzing van de oorspronkelijke aanleg niet overschrijden en geen
bijkomende verstoring van de bodem veroorzaken, zowel in oppervlak als
in diepte.
(5) Beschermde archeologische sites:
Archeologische sites kunnen door de minister beschermd worden om ze te
behouden voor toekoms�ge genera�es. Consulteer het geoportaal van
Onroerend Erfgoed (h�ps://geo.onroerenderfgoed.be) om na te gaan of
een terrein beschermd is als archeologische site.

Dit schema hee� betrekking op omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden. Voor omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen, zie het andere schema.

(6) Perceelsoppervlak:
Het perceelsoppervlak is het oppervlak van het perceel waar de aanvraag
betrekking op hee�. Handelt de aanvraag over meerdere percelen, dan is
het perceelsoppervlak de som van de oppervlakken van de betrokken
percelen, ongeacht of ze aaneengesloten zijn of niet. Voor terreinen
zonder kadastraal nummer, zoals het openbaar domein, geldt de totale
oppervlakte van de hele werf als perceelsoppervlak.
(7) Voor de verkavelingen wordt enkel de “oppervlakte van de terreinen
waarop werkzaamheden uitgevoerd worden met het oog op het bouwrijp
maken van de verkaveling en de oppervlakte van de kavels die verkocht en
verhuurd zullen worden voor meer dan negen jaar, waarop een recht van
erfpacht of opstal geves�gd zal worden of waarvoor een van die
overdrachtsvormen aangeboden zal worden, zulks met het oog op woningbouw of de oprich�ng van construc�es” in rekening gebracht.

Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
Meer informa�e over archeologisch onderzoek
bij vergunningsplich�ge werken vind je op de
website van het agentschap Onroerend Erfgoed
(www.onroerenderfgoed.be).
Voor vragen over de inventaris van
archeologische zones kan je mailen naar
inventaris@onroerenderfgoed.be. Vragen over
beschermde archeologische sites kan je stellen
via beschermen@onroerenderfgoed.be.
Een toevalsvondst kan je melden via het digitale
formulier op:
www.onroerenderfgoed.be/nl/digitaal-vondstmeldingsformulier.
Deze beslissingsboom helpt je om na te gaan of
het bouwproject dat je wenst te ondernemen of
waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt,
door deze verplich�ng wordt gevat of niet. Raadpleeg bij twijfel steeds de geldende regelgeving.

omgevingsvergunning
vereist?

met
vergunningsplich�ge
bodemingreep? (1)

JA

NEE

geen archeologienota

NEE

vergunningsplich�ge
bodemingreep
≥ 1000m²? (1)
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JA

gelegen in agrarisch gebied

kaderend in verbeterd bodembeheer

(gedeeltelijk) in woon- of
recrea�egebied? (8)

NEE

JA
vergunningsplich�ge
bodemingreep ≥ 5000m²? (1)

NEE

(gedeeltelijk) in vastgestelde
archeologische zone? (3)

NEE

JA

NEE

bestaande lijninfrastructuur
en aanhorigheden

perceeloppervlak
≥ 300m²? (6)

geen archeologienota

bestaande lijninfrastructuur
> 1000 lopende meter en
vergunningsplich�ge bodemingreep
buiten gabarit < 1000m²

vergunningsplich�ge
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NEE

archeologienota

NEE
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en aanhorigheden
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NEE
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NEE
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bodemingreep
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uitsluitend reliëfwijziging
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archeologienota

JA
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(gedeeltelijk) in beschermde
archeologische site? (5)

NEE
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aanvrager publiekrechtelijk?

archeologienota

NEE
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NEE

NEE
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volledig binnen
gabarit bestaande
lijninfrastructuur? (4)

NEE

archeologienota

archeologienota

volledig in gebied waar geen
archeologisch erfgoed te
verwachten valt (2) of
gemeentelijke vrijstelling? (9)

NEE

geen archeologienota

JA

afgraving teelaarde
≥ 40cm

archeologienota

NEE
geen archeologienota

(8) Woon- of recrea�egebied:
De invulling van deze begrippen volgt de wetgeving over
gewestplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook
vergunningsaanvragen die slechts gedeeltelijk in woonof recrea�egebied liggen, worden als woon- of recrea�egebied beschouwd.

(9) Gemeentelijke vrijstelling:
Percelen vrijgesteld van archeologisch onderzoek door
een erkende onroerenderfgoedgemeente. Deze kan je
consulteren via het geoportaal van Onroerend Erfgoed
(h�ps://geo.onroerenderfgoed.be)

Dit schema hee� betrekking op omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen. Voor omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden en duiding bij de andere begrippen, zie het andere schema.

