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De Visienota: onroerend erfgoed vaststellen en beheren

Welke inventarissen kunnen OEG zelf vaststellen? 

Wat nemen OEG op in de lokaal vast te stellen inventarissen? 

Hoe stellen OEG de eigen inventarissen vast? 

Welke rechtsgevolgen koppelen OEG aan de lokaal vastgestelde inventarissen?

Over welke instrumenten beschikken OEG om vastgesteld onroerend erfgoed te beheren? 

Vragen voor jullie (mentimeter) 



Visienota: onroerend erfgoed vaststellen 
Inventarissen worden vastgesteld door het bestuursniveau dat er in de toekomst  

rechtsgevolgen aan kan koppelen
OEG zijn vrij om de eigen inventarissen lokaal vast te stellen. Een lokale 
vaststelling is wel nodig als OEG er lokale rechtsgevolgen aan wil koppelen
OEG kunnen zich laten ondersteunen door een IOED waar ze deel van 
uitmaken. IOED’n kunnen zelf niet vaststellen

De laatste (Vlaamse) vaststelling blijft gelden
voor OEG die (nog) geen eigen vaststellingenen doen
voor lokale besturen die niet erkend zijn als OEG 

Vlaanderen stelt de inventaris bouwkundig erfgoed verder vast (provincies Oost-
en West-Vlaanderen, 2023-2024) zodat alle 300 gemeenten eenzelfde vertrekbasis 
hebben



Visienota: vastgesteld erfgoed beheren

OEG kunnen zelf rechtsgevolgen koppelen aan de lokaal vastgestelde 
inventarissen 

OEG krijgen extra instrument(en) voor het beheer van vastgesteld erfgoed 

Voor lokale besturen die niet erkend zijn als OEG blijft de Vlaamse vaststelling 
gelden, met bijhorende Vlaamse rechtsgevolgen en het bestaande VCRO-
instrumentarium

Resultaten van het onderzoek “Doelmatigheidsanalyse van de rechtsgevolgen 
van de vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed” zijn cruciaal in het verdere 
implementatietraject (voorziene oplevering: eind mei 2021)



Welke inventarissen kunnen OEG zelf vaststellen? 

De Visienota draagt de bevoegdheid om de inventarissen van bouwkundig erfgoed, 
houtig erfgoed en historische tuinen en parken vast te stellen over aan OEG 



Welke inventarissen kunnen OEG zelf vaststellen? 

De Visienota draagt de bevoegdheid om de inventarissen van bouwkundig erfgoed, 
houtig erfgoed en historische tuinen en parken vast te stellen over aan OEG 

Voorstel:
duidelijk onderscheid: erfgoedelementen (OEG) versus gebieden (Vlaanderen)
OEG stellen eigen inventaris bouwkundig erfgoed vast 
OEG stellen eigen “inventaris landschappelijk erfgoed” vast: 

inventaris houtig erfgoed 
inventaris historische tuinen en parken 
+ landschapselementen uit de Landschapsatlas



Wat nemen OEG op in de lokaal vast te stellen 
inventarissen? 
De Visienota legt geen randvoorwaarden op voor het opnemen of schrappen van 
onroerend erfgoed



Wat nemen OEG op in de lokaal vast te stellen 
inventarissen? 
De Visienota legt geen randvoorwaarden op voor het opnemen of schrappen van 
onroerend erfgoed

Voorstel: 
het onroerend goed voldoet aan de huidige criteria (OEB): 

één of meer erfgoedwaarden
voldoende goed bewaard

het onroerend goed bevindt zich binnen de grenzen van de OE-gemeente
gemeentegrensoverschrijdend erfgoed kan niet integraal worden opgenomen of 
geschrapt 



Hoe stellen OEG de eigen inventarissen vast? 
De Visienota laat veel opties open:

ofwel volgen OEG een lokale kopie van de Vlaamse vaststellingsprocedure
ofwel werken OEG een eigen procedure uit
ofwel integreren OEG de vaststelling in andere instrumenten 



Hoe stellen OEG de eigen inventarissen vast? 
De Visienota laat veel opties open:

ofwel volgen OEG een lokale kopie van de Vlaamse vaststellingsprocedure
ofwel werken OEG een eigen procedure uit
ofwel integreren OEG de vaststelling in andere instrumenten 

Voorstel: 
Beperkte procedureregels voor de lokale vaststelling in de Vlaamse 
regelgeving, gespiegeld aan de Vlaamse vaststellingsprocedure

OEG organiseren een openbaar onderzoek, minstens over feitelijkheden 
OEG winnen het advies in van de gemeentelijke adviesraad 

Belangrijk: de procedure verhoudt zich tot de rechtsgevolgen die de 
vaststelling in het leven roept (impact op eigendomsrecht) 

Alternatief: identieke procedures op beide bestuursniveaus 



Hoe stellen OEG de eigen inventarissen vast? 
De Visienota stelt duidelijk dat “de laatste (Vlaamse) vaststelling blijft gelden 
zolang de betrokken lokale erkende instanties zelf niet vaststellen.”

Wat betekent dit? 
De op Vlaams niveau vastgestelde inventarissen blijven gelden voor lokale 
besturen (niet erkend als OEG) en OEG die niet vaststellen
Zodra de OEG een eerste keer zelf vaststelt, worden de op Vlaams niveau 
vastgestelde inventarissen in die gemeente opgeheven:

OEG moet zich de Vlaams vastgestelde inventaris “eigen maken” 
OEG die bv. enkel de resultaten van een thematische herinventarisatie wil 
vaststellen, neemt de “rest” over vanuit de Vlaamse inventaris 

Binnen een gemeente zijn de goederen dus ofwel op Vlaams niveau, ofwel op 
lokaal niveau vastgesteld. We laten binnen eenzelfde gemeente geen mix toe 
van lokaal vastgestelde en Vlaams vastgestelde items. 



Hoe stellen OEG de eigen inventarissen vast? 

Het gemeentelijk vaststellingsbesluit voldoet aan de huidige vormvereisten (OEB):
plan
benaming 
beschrijving o.b.v. erfgoedkenmerken 

De lokaal vastgestelde inventarissen worden centraal ontsloten via het 
Erfgoedportaal en het Geoportaal

OEG moeten de gemeentelijke vaststellingsbesluiten en een geactualiseerde 
GIS-laag met een nauwkeurige aanduiding van de vastgestelde goederen aan 
het agentschap te bezorgen (digitaal formaat)  
Het agentschap maakt de geactualiseerde GIS-laag publiek toegankelijk op zijn 
website 



Welke rechtsgevolgen koppelen OEG aan de lokaal 
vastgestelde inventarissen? 
De Visienota laat in het midden of de bestaande, generieke set Vlaamse 
rechtgevolgen ook van toepassing is op lokaal vastgestelde inventarissen



Welke rechtsgevolgen koppelen OEG aan de lokaal 
vastgestelde inventarissen? 
De Visienota laat in het midden of de bestaande, generieke set Vlaamse 
rechtgevolgen ook van toepassing is op lokaal vastgestelde inventarissen

Voorstel: 
de rechtsgevolgen die op Vlaams niveau bepaald zijn, gelden voor alle 
vastgestelde inventarissen (Vlaams en lokaal): 

de Vlaamse rechtsgevolgen geven de lokaal vastgestelde inventarissen het nodige 
“juridische gewicht”
de Vlaamse set rechtsgevolgen vormt de basis 

het staat OEG vrij om de Vlaamse set verder aan te vullen met een lokaal 
pakket rechtsgevolgen:

het toepassingsgebied van de lokale rechtsgevolgen is uiteraard beperkt tot de 
inventarissen die door de OEG zelf zijn vastgesteld 



Welke rechtsgevolgen koppelen OEG aan de lokaal 
vastgestelde inventarissen? 

De Visienota vermeldt dat OEG “een vaste set” rechtsgevolgen kunnen koppelen 
aan lokaal vastgestelde inventarissen 



Welke rechtsgevolgen koppelen OEG aan de lokaal 
vastgestelde inventarissen? 
De Visienota vermeldt dat OEG “een vaste set” rechtsgevolgen kunnen koppelen 
aan lokaal vastgestelde inventarissen 

Voorstel: 
het aantal lokale rechtsgevolgen zal eerder beperkt zijn
mogelijke rechtsgevolgen: lokale toelatingsplichtige handelingen, (een 
veralgemeende zorgplicht met doorwerking in vergunningenbeleid), …
er mogen geen conflicten of tegenstrijdigheden ontstaan tussen Vlaamse en 
lokale rechtsgevolgen 
lokale rechtsgevolgen kunnen variëren per OEG
lokale rechtsgevolgen kunnen niet variëren binnen eenzelfde OEG
OEG is verantwoordelijk voor de ontsluiting van en communicatie over de 
lokale rechtsgevolgen



Over welke instrumenten beschikken OEG om het 
vastgesteld onroerend erfgoed te beheren? 
De Visienota vermeldt “de toelating” als een nieuw instrument dat OEG voor het 
beheer van vastgesteld erfgoed kunnen gebruiken. De Visienota zet de deur open 
voor het creëren van andere nieuwe instrumenten. 



Over welke instrumenten beschikken OEG om het 
vastgesteld onroerend erfgoed te beheren? 
De Visienota vermeldt “de toelating” als een nieuw instrument dat OEG voor het 
beheer van vastgesteld erfgoed kunnen gebruiken. De Visienota zet de deur open 
voor het creëren van andere nieuwe instrumenten. 

Voorstel: 
OEB  aanvullen met een nieuwe (limitatieve) lijst van toelatingsplichtige
handelingen voor lokaal vastgestelde items 

handelingen die ontsnappen aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht
elke OEG die een toelatingsplicht wil opleggen, kiest zelf welke toelatingsplichtige
handelingen uit de lijst al dan niet aan de vastgestelde inventarissen gekoppeld 
worden

Alternatief: OEG bepalen zelf welke handelingen ze toelatingsplichtig maken



Samenvatting vragen chat 



Ga naar www.menti.com en gebruik de code 
4232 3369 – antwoorden kan tot en met 31 mei  

Wat vind je van het voorgestelde vaststellingsscenario?

Welke principes uit het vaststellingsscenario vind je goed? 

Hoe kan het vaststellingsscenario beter aansluiten bij je 
verwachtingen?

http://www.menti.com/
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