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1. Inventariseren vandaag en wat zegt de visienota

2. Hoe kan een lokaal bestuur inventariseren en de inventaris 

ontsluiten? 

3. Naar samenwerking - het Erfgoedportaal 

4. Vervolg samenwerking

5. Vragen:

▪ Uit de chat

▪ Vragen voor jullie: mentimeter



1. Inventariseren - vandaag

▪ Sinds 2017: bevoegdheid voor inventariseren
van bouwkundig erfgoed en 
landschapselementen (houtige beplanting
en tuinen en parken) op geografische basis 
overgedragen aan de lokale besturen. 

▪ Sinds 2020: erkende
onroerenderfgoedgemeenten zijn verplicht
deze taak op zich te nemen.

▪ Sinds 2011: invoer in de inventarisdatabank
(bouwkundig erfgoed) met nazicht
Onroerend Erfgoed



1. Inventariseren - wat zegt de visienota

▪ Gedeelde verantwoordelijkheid wordt
verder gezet

▪ Taakverdeling blijft behouden

▪ Ondersteuning agentschap (zie verder)

▪ Centrale databank voor gezamelijk beheer
van de inventarissen > Erfgoedportaal

▪ Elke partij voert autonoom gegevens in 
binnen gemaakte afspraken

▪ De inventaris vormt nog steeds de basis van 
Vlaams beschermingsbeleid (zie vorige
presentatie)  

▪ Beheer databank: agentschap



2. Hoe kan een lokaal bestuur inventariseren en de 
inventaris ontsluiten?  

1. Het inventariseren zelf:

▪ Verwachtingen rond coaching. 
▪ Wordt later in het traject opgenomen, geen decreetswijziging nodig. 

2. Centrale databank voor ontsluiting van de inventarisgegevens, het Erfgoedportaal:

▪ Algemene uitgangspunten en voorstel scenario.
▪ Vervolg: klankbordgroep voor verdere ontwikkeling.



3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal

Uitgangspunten en doelstelling erfgoedportaal? 

▪ Informatie samen ontsluiten op één plaats: erfgoedportaal en geoportaal

▪ Partnerschap met rolverdeling > structurele samenwerking op lange termijn.

▪ De Vlaamse overheid staat in voor het beheer van de databank.

▪ Lokale besturen hebben maximale autonomie.  

-> Indien een lokaal bestuur niet deelneemt aan het traject zal de Vlaamse overheid zich 
beperken tot het updaten van de administratieve data van de bestaande erfgoedobjecten. 



3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal

Datastructuur is niet 
beperkt tot erfgoed- en 
aanduidingsobjecten:

▪ Waarnemingen (CAI);
▪ Thema’s (geografische en 

inhoudelijke);
▪ Gebeurtenissen;
▪ Personen;
▪ Linkbank;



3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal

Beeldbank

Thesaurus

Besluitendatabank 

Actoren



3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal
Voorstel scenario

1. Voorstel vereenvoudiging deel-inventarissen: 

Huidige naam Voorstel Bevoegdheid 

geografisch inv.
Inventaris Bouwkundig Erfgoed Inventaris Bouwkundig Erfgoed LB

Inventaris Houtige Beplantingen Inventaris Landschappelijk Erfgoed LB

Inventaris Historische Parken & Tuinen Inventaris Landschappelijk Erfgoed LB

Landschapsatlas: landschapselementen Inventaris Landschappelijk Erfgoed (de elementen 

uit de landschapsatlas)

LB

Landschapsaltas: 

landschapsgehelen/ankerplaatsen

Landschapsatlas (beperkt tot de gehelen, 

voorheen ankerplaatsen)

VO

Inventaris Archeologische Zones Inventaris Archeologische Zones VO

Inventaris Varend Erfgoed Inventaris Varend Erfgoed VO 
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3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal
Voorstel scenario

2. Elk lokaal bestuur kan erfgoedobjecten invoeren en bewerken:

▪ Voor zover deze op haar grondgebied gelegen zijn;

▪ Gebiedsoverschrijdende of beschermde erfgoedobjecten kunnen worden aangepast of 
toegevoegd in overleg met het agentschap en/of betrokken gemeenten. 



3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal
Voorstel scenario

3. We voorzien een “Onboarding-procedure”:

▪ Verkennend gesprek;
▪ Opmaak en ondertekening gebruikersovereenkomst (zie punt 4);
▪ Afspreken wie in beide organisaties contactpersoon is;
▪ Invoerrechten of delegatie? 



3. Naar samenwerking  - het Erfgoedportaal
Voorstel scenario

4. We maken samen een “gebruikersovereenkomst” op voor lokale besturen:

▪ Deontologie en afspraken;
▪ Basisafspraken kwaliteit;
▪ Wie heeft welke verantwoordelijkheid (VO – LB);
▪ Overdracht gebruikersrecht (copyright teksten en foto’s);
▪ …



4. Vervolg samenwerking

We voorzien een overlegstructuur waarin we inhoudelijke afspraken vastleggen en 
die als klankbordgroep dient voor de technische ontwikkeling van het 
erfgoedportaal:

▪ Verwachtingen rond coaching;
▪ Samenwerking erfgoedportaal;
▪ Inhoud van het erfgoedportaal;
▪ Technische aspecten erfgoedportaal.

Er komt nog een oproep voor kandidaten voor deelname aan klankbordgroep. 
inventaris@onroerenderfgoed.be

Streefdatum: in 2023 erfgoedportaal operationeel, start invoer en coaching. 



Samenvatting vragen chat
Leen Meganck 



Ga naar www.menti.com en gebruik de code 
4232 3369 - invullen kan tot en met 31 mei 2021

1. Wat vindt u van het voorgestelde Erfgoedportaal waarmee alle lokale 
besturen hun inventarisgegevens kunnen ontsluiten?

2. Welke principes van het Erfgoedportaal vindt u goed?

3. Hoe kan het Erfgoedportaal beter aansluiten bij uw verwachtingen?

4. Het agentschap begeleidt lokale besturen bij geografisch inventariseren, 
indien gewenst. Hoe kunnen we die coaching het beste uitbouwen?

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.menti.com%2F&data=04%7C01%7Ckatrien.verwinnen%40vlaanderen.be%7C25b4f13337e343e1884608d91931462f%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637568522301325702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cA4iFz4pVKf48KuzVIM0xqonbUpBjrCtTV6pXQHEPUk%3D&reserved=0

