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VOORAF: 

 

In dit rapport worden erkende onroerenderfgoedgemeenten en erkende intergemeentelijke 

onroerenderfgoeddiensten stelselmatig afgekort als OEG en IOED (meervoud: OEGs en IOEDs)  
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1. Inleiding 

In de periode mei-juli 2021 organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een breed infomoment 

voor alle lokale besturen, OEGs en IOEDs, en zes thematische werkgroepen met een beperktere groep 

van hun vertegenwoordigers. Deelnemers aan deze werkgroepen werden gevonden via een oproep, 

die ook via VVSG werd gedeeld.  

Dat participatieve traject had uitdrukkelijk de bedoeling om de principes en keuzes uit de visienota 

lokaal onroerenderfgoedbeleid samen te bespreken en concreet te maken. Dit in functie van het 

opstarten van een implementatietraject, met onder meer de aanpassing of ontwikkeling van 

regelgeving of ICT-toepassingen. Die implementatie voorziet het agentschap nog steeds tegen 2023, 

conform de wens van de minister.  

Dat participatieve traject is ondanks moeilijke omstandigheden – covid-19, tijdsdruk, … - bijzonder 

goed verlopen. Het agentschap Onroerend Erfgoed is de vertegenwoordigers van lokale besturen, 

OEGs en IOEDs die hebben meegewerkt aan de diverse thematische werkgroepen erg erkentelijk voor 

de constructieve en positieve sfeer waarin de gesprekken konden verlopen.  

Dit rapport is een verwerking van de resultaten uit het participatieve traject. In hoofdstuk 3 gaat het 

per operationeel thema uit de visienota in op de conclusies uit de verschillende thematische 

werkgroepen. Deelaspecten worden onder de vorm van fiches uitgewerkt:  

- bovenaan geeft de fiche aan of het voorstel conform de visienota is, erop afwijkt, dan wel een 

aanvulling vormt op wat er in de visienota staat; 

- in het centrale vak wordt het deelaspect besproken; 

- onderaan elke fiche wordt in drie velden kort ingegaan of er aanpassingen nodig zijn op het 

vlak van regelgeving, ICT en processen van het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Een overzicht van alle fiches is opgenomen in bijlage 6.1. 

Aan het eind van enkele hoofdstukken volgen al concrete acties die we voor de komende maanden, of 

tot aan 2023, plannen.  

De toekomstige financiering van OEGs en IOEDs is de afgelopen maanden ook het voorwerp geweest 

van uitvoerig overleg met een aantal vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en IOEDs. Het 

voorstel dat hier ontwikkeld is, en de daarbij gevolgde redenering, komt aan bod in hoofdstuk 4. 

Als agentschap staan we achter de in deze nota geformuleerde voorstellen. Maar we beseffen ook dat 

ze soms afwijken van wat de visienota vooropstelde, of op sommige plaatsen iets op tafel leggen dat 

in de visienota niet aan bod kwam. Dit rapport probeert die keuzes te duiden. Maar we zijn als 

agentschap ook graag bereid om een en ander mondeling verder toe te lichten.  

  



 

5 
 

2. Gevolgde methodiek 

Na de goedkeuring van de visienota door de Vlaamse Regering werd binnen het agentschap een 

kerngroep opgericht om de implementatie van de visienota te begeleiden. Die kerngroep bedacht een 

participatief traject om over de implementatie van gedachten te wisselen met vertegenwoordigers van 

lokale besturen, OEGs en IOEDs. Het agentschap communiceerde over die beoogde werkwijze met het 

kabinet van minister Diependaele. Tegelijkertijd werden drie adviesvragen uitgestuurd: naar de 

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO), de Vereniging van Vlaamse 

Steden en Gemeenten (VVSG) en het Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE). 

Bedoeling was om in de lente een aantal thematische werkgroepen te organiseren met lokale 

vertegenwoordigers die een representatief staal zouden vormen van de lokale besturen, OEGs en 

IOEDs in Vlaanderen. Het agentschap zocht daarvoor contact met de VVSG.  

Uiteindelijk startten die werkgroepen met twee maand vertraging. Vooral de zoektocht naar een 

methodiek om tot een goede samenstelling van de werkgroepen te komen vergde de nodige tijd. De 

beoogde mix aan deelnemers in elke werkgroep was er uiteindelijk wel, maar het was soms nipt. Ook 

het feit dat sommige lokale besturen, OEGs en IOEDs in tot zelfs drie werkgroepen vertegenwoordigd 

waren wijst erop dat de vertegenwoordiging vanuit heel Vlaanderen beter kon (voor de samenstelling 

van de verschillende werkgroepen: zie bijlage 6.3.). We gaan hier als agentschap zeker lessen uit 

trekken.  

Anderzijds had de vertraging als voordeel dat we over de adviezen van de aangeschreven 

adviesinstanties beschikten voor de werkgroepen samenkwamen. Dat liet toe ook met deze adviezen 

rekening te houden tijdens de sessies met de werkgroepen. 

De thematische werkgroepen verliepen allemaal volgens hetzelfde stramien. 

1) Deelnemers aan de werkgroep kregen op voorhand een inleidende nota. Die hernam het 

hoofdstuk in kwestie uit de visienota, en de relevante delen uit de ontvangen adviezen. 

Vervolgens formuleerde de inleidende nota ofwel een aantal vragen, ofwel een voorstel dat 

binnen de schoot van het agentschap was ontwikkeld. Deze manier van werken was bedoeld 

om snel te kunnen starten met de discussie en deze zo concreet en efficiënt mogelijk te laten 

verlopen. 

2) De werkgroep zelf verliep online, via Teams. Dat was uiteraard een gevolg van de geldende 

Corona-maatregelen. Maar het was ook de beste manier om maximale deelname te kunnen 

garanderen, gelet op de korte termijn waarop alles gepland moest worden. 

3) Na afloop van elke werkgroep werd een verslag van de bijeenkomst toegevoegd aan het eerder 

verstuurde document. Deelnemers aan de werkgroep kregen vervolgens enkele dagen tijd om 

ofwel via mail te reageren op de tekst, ofwel om hun standpunt voor te bereiden voor een 

tweede of derde bijeenkomst van de werkgroep.  

Om zo veel mogelijk rekening te kunnen houden met de diverse lokale standpunten en situaties 

werden de inleidende nota’s en verslagen niet enkel bezorgd aan de leden van de betrokken 

thematische werkgroep. De stukken werden ook verstuurd naar alle vertegenwoordigers van lokale 

besturen, OEGs en IOEDs die hadden gekandideerd voor één van de thematische werkgroepen, en 

naar de VVSG. Daarbij werd telkens aangegeven dat ze hun bedenkingen of suggesties in de werkgroep 

aan bod konden laten komen via de aangeduide vertegenwoordigers.  
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3. Bespreking operationele thema’s 

Vooraf: de deelnemers aan de verschillende thematische werkgroepen zijn niet opgesomd bij de 

bespreking van elk thema. Ze worden in dit eindrapport gebundeld in bijlage 6.3. 

3.1. Voorbereiden van het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid 

De visienota (hoofdstuk 4.1., pagina 17-18) geeft aan dat de Vlaamse overheid de penhouder blijft bij 

het voorbereiden van het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Maar het agentschap Onroerend Erfgoed 

werkt daarvoor in de toekomst structureel en nauw samen met de OEG’s, IOEDs en de andere lokale 

besturen.  

Concreet vertaalt dit zich als volgt: 

- het agentschap Onroerend Erfgoed stelt ter voorbereiding van een volgende Vlaamse 

beleidsperiode in samenspraak met de aangehaalde lokale partners een omgevingsanalyse op. Ze 

doen samen een voorstel voor de strategische en operationele doelstellingen; 

- lokale partners worden om input gevraagd bij de opmaak van voorstellen voor nieuwe 

beleidsdocumenten, beleidsaanbevelingen en regelgevingsvoorstellen; 

- OEGs en IOEDs rapporteren periodiek over de manier waarop zij mee uitvoering geven aan het 

vooropgestelde beleid.  

Tijdens de bespreking in de thematische werkgroep bleek er grote bereidheid om meer te gaan 

samenwerken. Lokale besturen, OEGs en IOEDs zien dit binnen de context van een structureel overleg, 

aangevuld met online platform en ad-hocwerkgroepen. (→ zie fiche 3.1./A en fiche 3.1./B) 

De twee voorstellen die hier binnen dit operationele thema worden voorgesteld sluiten volledig aan 

bij de ontvangen adviezen van SARO, NOE en VVSG. 
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3.1./A 
STRUCTUREEL OVERLEG (“ATRIUM OE”) TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Het idee is dat lokale besturen, OEGs, IOEDs en het agentschap elkaar regelmatig, op structurele 
basis ontmoeten. Het systeem van de atria RO wordt uitdrukkelijk als voorbeeld gesuggereerd. 
 
Zo’n “atrium OE” moet een lerend netwerk zijn, waarbij niet enkel top down informatie wordt 
gedeeld. Lokale besturen, OEGs en IOEDs bepalen mee de agenda, delen ervaringen, reflecteren 
onderling over onderwerpen. Ook andere relevante partners (Monumentenwacht, Herita, 
Regionale Landschappen, erfgoedcellen, provincies, …) kunnen uitgenodigd worden wanneer dat 
nuttig kan zijn.  
 
Binnen de schoot van een “atrium OE” kunnen specifieke werkgroepen opgericht worden (zie 
voorstel 3.1./B) 
 
Belangrijk aandachtspunt vanuit oogpunt lokale besturen, OEGs en IOEDs: door een beperkt 
aantal vaste overlegmomenten ervoor zorgen dat de tijd en middelen die erin gestoken moet 
worden beperkt blijft. Anders zouden m.n. kleinere al dan niet erkende gemeenten of IOEDs 
deels kunnen afhaken.  
 
De atria RO zijn ook gekoppeld aan Yammer, een online platform van Microsoft waar permanent 
informatie en expertise gedeeld kan worden. Een specifiek OE-kanaal binnen Yammer lijkt ook 
een piste die verder onderzocht zou moeten worden. 
 

 
Regelgeving 
 

 

→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 
 

 

→ In eerste instantie geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 

 
Processen 
agentschap 

 
Dit voorstel vereist een aanpassing of ontwikkeling van processen op 
agentschapsniveau. Het agentschap onderzoekt de komende maanden hoe een 
dergelijk structureel overleg en eventueel online platform er uit kan zien, en wat 
dit organisatorisch vergt. Er is al een eerste verkennend gesprek geweest met de 
‘Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij’ van het departement 
Omgeving, die de atria RO organiseert. 
 

https://www.yammer.com/
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3.1./B 
AD-HOCOVERLEG TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Wanneer er tussen twee geplande structurele overlegmomenten een dringende kwestie opduikt 
waarover een bredere consultatie nodig lijkt, bijvoorbeeld nieuwe regelgeving uit een ander 
beleidsdomein met impact op onroerend erfgoed, dan wordt in de mate van het mogelijke een 
ad-hocoverleg georganiseerd. 
 
Om dat ad-hocoverleg op korte termijn te organiseren wordt idealiter een beroep gedaan op de 
pool van lokale experts die voor een aantal thema’s is samengesteld binnen de schoot van het 
op te richten “atrium OE”. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, energiezuinigheid, … 
Binnen die pool wordt gepolst naar wie op korte termijn beschikbaar is voor een overleg. 
Eventueel wordt ook rekening gehouden met andere, voor de specifieke case relevante criteria 
(bijv. geografische mix, focus op steden, …). 
 
Het zou ook kunnen dat het gaat om een thema dat nog niet op de radar stond. Dan moet een 
aparte oproep gelanceerd worden naar mogelijke experts. Dat zal iets meer tijd vergen. Hiervoor 
kan een online platform zoals Yammer zijn nut bewijzen. 
 

 
Regelgeving 
 

 

→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 
 

 

→ In eerste instantie geen aanpassing of ontwikkeling ICT nodig. 

 
Processen 
agentschap 
 

 
Dit voorstel vereist een aanpassing of ontwikkeling van processen op 
agentschapsniveau (cf. voorstel 3.1./A). 
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TO DO: ATRIUM-WERKING VANAF 2023 VOORBEREIDEN 

Om tegen 2023 klaar te zijn voor structureel overleg tussen lokale besturen, OEGs, IOEDs en 

agentschap Onroerend Erfgoed wordt de komende maanden verder overlegd met alle betrokken 

partners.  

Onroerend Erfgoed klopt ook aan bij het departement Omgeving, om te leren van hun ervaringen met 

de atria RO.  

Bij de opmaak van de begroting 2023 wordt indien nodig ook rekening gehouden met een beperkt 
budget om de atria OE te kunnen beginnen organiseren. 
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3.2. Monitoren en evalueren van het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid 

De visienota (hoofdstuk 4.2, p. 19-20) is duidelijk: de toekomstige beleidsmonitoring en -evaluatie is 

gebaseerd op onderlinge samenwerking tussen het Vlaamse en het lokale bestuursniveau. Er wordt 

afstemming gezocht over definities, afbakeningen, meetmethode, frequentie, format en dergelijke. 

Wanneer dat vaststaat, bepalen lokale besturen en het agentschap Onroerend Erfgoed in onderling 

overleg welke indicatoren en thema’s de komende jaren aan bod komen. Elke partner verzamelt 

vervolgens alle cijfers. Het agentschap neemt een centrale rol op inzake methodologie, de bundeling 

van de metingen en de verspreiding van de resultaten.  

OEGs en IOEDs zullen zich in de toekomst beter kunnen positioneren ten opzichte van Vlaanderen en 

de andere gemeenten. Dat biedt bijvoorbeeld kansen om een lokaal onroerenderfgoedbeleid verder 

af te stemmen, en meer en beter van elkaar te leren.  

Vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en IOEDs erkennen in de thematische werkgroep de 

meerwaarde van monitoring, ook en vooral om het eigen beleid sterker te maken. Ze houden vandaag 

al kwalitatieve en kwantitatieve gegevens bij. Een pijnpunt is wel dat ze op verschillende plaatsen 

moeten rapporteren (BBC, uitgebreidere jaarrapporten, eigen projectopvolgingssystemen, …). Ze 

hopen dat de versterkte samenwerking ook een kans kan zijn om een en ander veel meer en beter op 

elkaar af te stemmen – eventueel ook via de ontwikkeling van nieuwe software die kan communiceren 

met bestaande systemen.  

Samen monitoren moet ook betekenen dat we de werklast verdelen, en alle betrokken partners de 

resultaten kunnen gebruiken. (→ zie fiche 3.2./A)  

Lokale besturen, OEGs en IOEDs verwachten wel dat monitoring en evaluatie een ‘two-way-street’ is, 

dus niet enkel in dienst van de opvolging van het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Data verzamelen 

en delen moet ook helpen om het lokale onroerenderfgoedbeleid verder te ontwikkelen. Lokale 

besturen, OEGs en IOEDs dringen er dus op aan dat ook Vlaanderen verder gegevens blijft verzamelen, 

en ze ter beschikking stelt zodat ook op lokaal niveau analyses gemaakt kunnen worden.  

De thematische werkgroep heeft zich ook gebogen over de vraag hoe kleine(re) of niet-erkende 

gemeenten bij monitoring betrokken kunnen worden. Verschillende pistes werden aangekaart: VVSG, 

NOE, Kenniscentrum Vlaamse Centrumsteden, burgemeestersoverleg, provincies, … Geen van deze 

lijkt meteen de link te kunnen leggen met deze groep gemeenten. Dit is dus een nog niet opgelost 

knelpunt. 

Tot slot: vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en IOEDs vragen ook dat de Vlaamse overheid 

opvolgt welke resultaten er geboekt worden na de implementatie van de visienota, in welke mate de 

vooropgestelde doelstellingen behaald worden, en of bijsturing aan de orde is. 

De adviezen van SARO, NOE en VVSG benadrukken dat ook het lokale bestuursniveau een stem in en 

baat bij de gezamenlijke monitoring moet hebben. Beide punten zijn in de thematische werkgroep 

opgepikt. 
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3.2./A  
METHODIEK & TAAKVERDELING VOOR MONITORING & EVALUATIE 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
- Het agentschap Onroerend Erfgoed, OEGs, IOEDs en andere lokale besturen zoeken 

afstemming over definities, afbakeningen, meetmethode, frequentie, format en dergelijke; 
- Wanneer dat vaststaat, bepalen ze in onderling overleg welke indicatoren en thema’s de 

komende jaren aan bod komen; 
- Elke partner verzamelt vervolgens alle cijfers; 
- Het agentschap neemt een centrale rol op inzake methodologie, de bundeling van de 

metingen en de verspreiding van de resultaten.  
 

 
Regelgeving 
 

 

→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 
 

 
Te bekijken hoe het verzamelen van gegevens (kwantitatief & 
kwalitatief) op verschillende niveaus en door verschillende instanties 
geoptimaliseerd kan verlopen – ook in functie van de verwerking van 
resultaten. 
 

 
Processen agentschap 

 

Aanpassing van het proces 'monitoring en evalueren'. 
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TO DO: SAMEN MONITOREN VOORBEREIDEN 

Onroerend Erfgoed stelt voor onmiddellijk na de zomer te starten met een werkgroep met 

vertegenwoordigers van lokale besturen, IOEDs en het agentschap. Hiervoor wordt een oproep naar 

deelnemers uitgestuurd. 

Deze ad-hocwerkgroep heeft minstens volgende taken: 

- in kaart brengen waar lokale besturen vandaag al rapporteren, en over welke set gegevens het 
gaat → kan hier lijn in gebracht worden?; 

- oplijsten welke gegevens m.b.t. lokaal onroerenderfgoedbeleid het agentschap vandaag bijhoudt; 
- nagaan hoe lokale besturen vandaag al monitoren (zo volledig mogelijk, minstens met een divers 

staal steden, gemeenten en IOEDs); 
- nagaan welke noden er zijn vanuit IT-oogpunt, om gezamenlijk monitoren goed te kunnen 

aanpakken. 
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3.3. Toevalsvondsten 

De visienota (hoofdstuk 4.3, p. 20-23) biedt OEGs de mogelijkheid om in de plaats te treden van het 

agentschap Onroerend Erfgoed, en toevalsvondsten te behandelen. Het is geen verplichting. Maar 

eens een OEG ervoor kiest om deze taak over te nemen, dan geldt die keuze voor alle toevalsvondsten 

op hun grondgebied, gedurende de hele bestuursperiode. Indien ze hiervoor kiest, dan staat de OEG 

ook zelf in voor het eventuele archeologisch onderzoek, als dat aan de orde is, of besteden zij het uit 

op hun kosten.  

Om de melding van toevalsvondsten eenvoudig en overzichtelijk te houden voor de burger en andere 

betrokkenen blijft het agentschap het centrale meldpunt voor toevalsvondsten.  

Naast de hier aangehaalde rol op het vlak van toevalsvondsten kunnen lokale besturen ook een 

sensibiliserende rol opnemen rond metaaldetectie. 

Tijdens de thematische werkgroep ‘Toevalsvondsten’ bleek dat er twee centrale bedenkingen zijn bij 

het opnemen van de volledige verantwoordelijkheid m.b.t. toevalsvondsten door een OEG (en 

eventuele ondersteunende IOED). (→ zie fiche 3.3./A) 

Tegenover deze bedenkingen staat wel een aanzienlijke lokale bereidheid om bij de behandeling van 

toevalsvondsten zowel lokale expertise als ondersteuning aan te bieden. Om de verschillende 

betrokken partijen voldoende garanties te bieden op betrokkenheid wordt voorgesteld een 

samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Deze bouwt voort op de bestaande manier van werken, 

waarbij het agentschap soms een beroep doet op lokale partners bij toevalsvondsten.  

Ondersteuning door de OEG (/ IOED) kan dan slaan op:  

- eerste screening van de melding/terreinevaluatie;  

- ondersteuning bij plaatsbezoek met terreindocumentatie; 

- ondersteuning bij plaatsbezoek met terreinregistratie; 

- ondersteuning bij opgraving uitgevoerd door het agentschap Onroerend Erfgoed; 

- ondersteuning bij de opvolging van het archeologisch bedrijf aangeduid door het agentschap; 

- ondersteuning bij de opmaak van het archeologierapport en/of het eindverslag; 

- ondersteuning bij het onderbrengen van het archeologisch ensemble in een erkend depot;  

- ondersteuning bij de communicatie m.b.t. de toevalsvondst; 

- ondersteuning bij de publiekswerking. 

(→ Zie fiche 3.3./B) 

Die lokale expertise stellen lokale besturen, OEGs en IOEDs ook graag ter beschikking bij de vaststelling 

van archeologische zones (door de Vlaamse overheid). Ze zijn vragende partij voor de mogelijkheid om 

een vaststelling ‘in samenwerking met’ en eventueel zelfs ‘op vraag van’ een OEG of IOED te doen. (→ 

zie fiche 3.4.2./G) 

In hun adviezen stellen SARO, NOE en VVSG dat het positief is dat OEGs de keuze krijgen om hierop in 

te zetten. Maar ze merken ook op dat het behandelen van toevalsvondsten belangrijke financiële en 

andere implicaties kan hebben. Gelet op de talrijke onzekerheden, en het ontbreken van een financieel 
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vangnet, is er daarom voor gekozen dit voorstel uit de visienota niet verder in die zin uit te werken, en 

eerder in te zetten op versterkte samenwerking.  

De adviserende instanties geven ook aan dat de visienota geen consequente keuzes maakt in het geven 

van autonomie aan OEGs, bijvoorbeeld door hen de kans te geven om in te zetten op toevalsvondsten, 

maar de inventaris van archeologische zones als strikt Vlaamse bevoegdheid te behouden. Dat punt is 

in meerdere thematische werkgroepen aan bod gekomen, en komt aan bod in fiche 3.4.2./G. 
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3.3./A  
OEGs DE MOGELIJKHEID BIEDEN OM TOEVALSVONDSTEN TE BEHANDELEN 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Dit voorstel heeft momenteel geen lokaal draagvlak:  
- enerzijds is er de grote financiële onzekerheid. De jaarlijkse benodigde inzet en de eraan 

gekoppelde eindafrekening is totaal onvoorspelbaar.  
- anderzijds is de omvang van de budgetten voor het behandelen van toevalsvondsten ook 

sterk gelinkt aan de afbakening van vastgestelde archeologische zones – en die bevoegdheid 
verschuift niet mee naar het lokale niveau.  

 
De minister kan beslissen hier alsnog uitvoering aan te geven, maar de kans is niet onbestaande 
dat hier zeker op dit moment geen enkele OEG op zal willen intekenen.  
 

 
Regelgeving 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.5, Afd. 1, Onderafdeling 4: rechtsgrond voor bevoegdheid 
OEG inzake toevalsvondsten 

o H.10, Afd. 3, Onderafdeling 2: introductie kosten onderzoek 
na toevalsvondst door OEG worden gedragen door OEG 

- Onroerenderfgoedbesluit 
o H.5, Afd. 1: introductie regeling indeplaatsstelling OEG; 

regeling schadevergoeding  
 

 
ICT 

 
Aanpassing van de ICT-toepassingen nodig om de communicatie tussen 
het centrale meldpunt (agentschap Onroerend Erfgoed) en de OEG die 
de behandeling van toevalsvondsten heeft overgenomen te verzekeren 
(automatische doorstroming melding, genereren toelating archeologisch 
onderzoek, …) 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Aanpassen communicatie tussen het centrale meldpunt (agentschap 
Onroerend Erfgoed) en de OEG die de behandeling van toevalsvondsten 
heeft overgenomen. 
 
Daarnaast ook te bekijken hoe het genereren van toelatingen dient te 
verlopen. 
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3.3./B  
SAMENWERKING TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs OP HET VLAK VAN 
TOEVALSVONDSTEN  

 VOORSTEL WIJKT AF VAN DE VISIENOTA! 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed behoudt als enige de decretale opdracht en bevoegdheid om 
onderzoek na toevalsvondsten uit te voeren. Het agentschap staat in voor de coördinatie en 
administratie van toevalsvondsten. De uitvoering ervan gebeurt ook onder de erkenning als 
archeoloog van het agentschap.  
 
OEGs en IOEDs bieden lokale expertise en (technische en logistieke) ondersteuning/capaciteit 
aan het agentschap aan. Hier blijkt lokaal zeker bereidheid toe te zijn.  
 
De samenwerking wordt verankerd in een samenwerkingsovereenkomst, waarin de volgende 
zaken (kunnen) worden geregeld: 
- aanduiding van de onderzoeksregio; 
- moment en wijze waarop beide partijen elkaar op de hoogte brengen van een toevalsvondst;  
- de mate van ondersteuning die zal worden geboden; 
- het ter beschikking stellen van een veldwerkleider met inbegrip van het materiaal dat de 

veldwerkleider nodig heeft voor het uitvoeren van de taken binnen de overeenkomst op het 
terrein; 

- het opmaken van het archeologierapport en eindverslag door personen met de nodige 
kwalificaties en met inbegrip van het materiaal hiervoor nodig en dit binnen de hiervoor in 
de code van goede praktijk voorziene termijnen; 

- de tijd waarbinnen de veldwerkleider (en de assistent-archeologen / technische 
medewerkers, …) operationeel zal (zullen) zijn na de melding door het agentschap en het 
maken van de nodige afspraken met de bouwheer/zakelijkrechthouder; 

- de vergoeding voor de geleverde ondersteuning;  
- de wijze waarop zal worden gecommuniceerd over de toevalsvondst; 
- … 
 

 
Regelgeving 

 
→ Geen aanpassing van regelgeving nodig, m.u.v. eventueel het 
regelen van de financiële vergoeding, indien we dit decretaal willen 
vastleggen. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT nodig. 

 
Processen agentschap 

 
Dit voorstel vereist een beperkte aanpassing van processen op 
agentschapsniveau (nl. overleggen over, sluiten en opvolgen van 
samenwerkingsovereenkomsten). 
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3.4. Inventariseren, vaststellen en rechtsgevolgen 
 

3.4.1. Wetenschappelijk inventariseren 

De visienota (hoofdstuk 4.4.1., p. 23-25) stelt geen aanpassing voor. De bestaande taakverdeling op 

het vlak van het geografisch inventariseren, inclusief de verplichting voor OEGs, blijft behouden. Het 

agentschap Onroerend Erfgoed begeleidt lokale besturen bij het geografisch inventariseren, indien 

gewenst.  

De visienota erkent wel dat een centrale databank voor het gezamenlijke beheer van de inventarissen, 

waarin elk van de betrokken partijen autonoom gegevens kan invoeren binnen de gemaakte afspraken, 

een absolute prioriteit is.  

Tijdens de bespreking in de thematische werkgroep was er veel enthousiasme voor het perspectief 

dat elk lokaal bestuur dat het wenst, volledig autonoom erfgoedobjecten kan invoeren en bewerken 

in het Erfgoedportaal.  

Om de samenwerking binnen het gemeenschappelijk Erfgoedportaal in goede banen te leiden wordt 

een ‘on-boarding-procedure’ ontwikkeld, en ondertekenen lokale besturen ook een 

gebruikersovereenkomst. 

Om meer consistentie in de huidige verdeling op het vlak van het inventariseren van erfgoedelementen 

te brengen, stelt het agentschap voor een ‘inventaris van het landschappelijk erfgoed’ in het leven te 

roepen. Deze zou de inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris historische 

parken en tuinen, en de landschapselementen uit de landschapsatlas combineren. Onder 

landschapselementen worden bijvoorbeeld poelen en kasseiwegen verstaan. Het idee van een 

dergelijke inventaris van landschappelijk erfgoed, en de toewijzing ervan aan lokale besturen, werd in 

de thematische werkgroep unaniem positief onthaald. Voortbouwend op het standpunt dat OEGs de 

inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris historische parken en tuinen 

kunnen vaststellen, zou ook de vaststelling van deze overkoepelende inventaris aan hen worden 

toegewezen. (→ zie fiche 3.4.1./A) 

Het is vooral de SARO die in haar advies bedenkingen formuleert. Die gaan over het feit dat Vlaanderen 

in de inventaris bouwkundig erfgoed een sterke regie zou behouden, en over het feit dat onduidelijk 

is hoe een samenhangende inventaris bouwkundig erfgoed op Vlaams niveau kan ontstaan wanneer 

Vlaanderen volledig inzet op de (grotendeels) vrijwillige input vanuit de lokale besturen. Het eerste is 

niet juist: lokale besturen, OEGs en IOEDs (in opdracht van de eerste twee) krijgen vrijwel volledige 

autonomie in de inventarissen bouwkundig en landschappelijk erfgoed (→ zie fiche 3.4.1./B). Er zullen 

wel afspraken gemaakt worden om een minimaal kwaliteitsniveau en andere aspecten in de hand te 

houden (→ zie fiche 3.4.1./D). Wat het tweede betreft: het agentschap Onroerend Erfgoed zal 

monitoren in welke mate de lokale besturen, OEGs en IOEDs (in opdracht van de eerste twee) de 

inventarisatieopdracht opnemen.  

De SARO en het NOE merken ook op dat een centrale databank nodig is, waarin elk van de betrokken 

partijen autonoom gegevens kan invoeren. Cruciaal is dat hiervoor een duidelijk kader wordt 

uitgewerkt met eenduidige afspraken. Het Erfgoedportaal zoals voorgesteld in dit eindrapport, met de 

on-boarding-procedure en gebruikersovereenkomst (→ zie fiches 3.4.1./C en D) komt aan deze 

bezorgdheid tegemoet. 
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Het NOE stelt nog dat het een gemiste kans is dat de inventarisatie van landschappen of archeologische 

zones exclusief bij Vlaanderen blijft, terwijl hier ook een aanzienlijke expertise op het lokale of 

intergemeentelijke niveau te vinden is. Om hieraan tegemoet te komen stelt het eindrapport voor dat 

het agentschap Onroerend Erfgoed hierrond samenwerking zoekt met de lokale besturen, OEGs en 

IOEDs. (→ zie fiche 3.4.2./G) 
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3.4.1./A 
CREATIE VAN EEN INVENTARIS VAN HET LANDSCHAPPELIJK ERFGOED  

 VOORSTEL IS EEN AANVULLING OP DE VISIENOTA! 

 
Naar analogie met de inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt een inventaris van het 
landschappelijk erfgoed gecreëerd.  
 
Deze combineert de bestaande inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de 
inventaris van historische tuinen en parken. Maar ze zou ook de landschappelijke erfgoedelementen 
omvatten. Die laatste worden in de visienota niet expliciet benoemd. Ze maken deel uit van de 
landschapsatlas, die enkel door de Vlaamse overheid kan worden vastgesteld.  
 
Het idee zou zijn dat de inventaris van landschappelijk erfgoed de bevoegdheid wordt van OEGs, die 
ze ook kunnen vaststellen (→ zie fiches 3.4.2./A en B). De landschapsatlas, met uitzondering van de 
‘overgedragen’ landschappelijke erfgoedelementen, blijft de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. 
 

 
Regelgeving 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.2: definitie ‘inventaris van landschappelijk erfgoed’ 
o H.4: aanpassen verwijzingen naar ‘oude’ inventarissen, 

vaststellen door OEGs en overgang naar ‘nieuwe’ inventaris 
regelen  

- Onroerenderfgoedbesluit 
o H.4: aanpassen verwijzingen naar ‘oude’ inventarissen, 

vaststellen door OEGs en overgang naar ‘nieuwe’ inventaris 
regelen 

 

 
ICT 

 
Aanpassing van bestaande vermeldingen en verwijzingen in databanken 
Onroerend Erfgoed vereist handeling in ICT-toepassingen van het 
agentschap. 
 

 
Processen agentschap 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling van processen op agentschapsniveau 
nodig 
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3.4.1./B  
LOKALE BESTUREN KUNNEN VOLLEDIG AUTONOOM ERFGOEDOBJECTEN INVOEREN EN BEWERKEN IN HET 
ERFGOEDPORTAAL 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Lokale besturen krijgen volledige zeggenschap voor het invoeren en aanpassen van erfgoedobjecten in 
het Erfgoedportaal, 
- als ze gelegen zijn op het eigen grondgebied,  
- en niet beschermd zijn.  

 
Aanpassingen aan een beschermd erfgoedobject zijn in overleg met het agentschap mogelijk. In het geval 
van erfgoedobjecten gelegen binnen een groter beschermd geheel (bijv. inventariseren van een pand in 
een stadsgezicht) kan een lokaal bestuur wel autonoom opereren.  
 
Bij grensoverschrijdende objecten neemt het agentschap de lead, tenzij bij eenvoudige cases. Denk aan 
een object op de grens van twee gemeenten die allebei binnen eenzelfde IOED actief zijn. Wanneer ze 
allebei akkoord zijn met de opname in de inventaris, dan kan de IOED dat verder opnemen.  
 
Omdat de inventaris een wetenschappelijk instrument blijft, en de basis vormt voor het 
beschermingsbeleid, is het verdedigbaar dat bepaalde minimale administratieve en kwalitatieve 
standaarden worden opgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.  
 
Het is belangrijk dat het Erfgoedportaal en lokale software-systemen goed met elkaar kunnen 
communiceren (verwachtingen in kaart brengen!). 
 

 
Regelgeving 

 
Wordt geregeld binnen de context van de samenwerkingsovereenkomst voor OEGs, 
die moet worden voorzien (Onroerenderfgoedbesluit, H. 10.1) 
 

 
ICT 

 
In het Erfgoedportaal moeten ook derden (lokale besturen of partijen die ze 
mandateren) gegevens kunnen invoeren of aanpassen. De toepassing hiervoor klaar 
maken is een complexe oefening (gebruikersrechten, Erfgoedportaal nauw 
verbonden met andere datasystemen van het agentschap, …). 
 
Omdat de inventaris ook een wetenschappelijk instrument blijft, kunnen lokale 
besturen geen objecten definitief verwijderen uit de inventaris. Ze beslissen, voor 
hun grondgebied, welke informatie zichtbaar is voor derden. Maar informatie blijft 
in het systeem wel bewaard.  
 
In de mate van het mogelijke zou het erfgoedportaal ook ruimte moeten bieden 
voor specifieke datavelden, die aansluiten bij de huidige praktijk bij lokale besturen. 
Denk aan lokale inventarissen die werken met waarderingen. Ook doorlinken naar 
lokale beleidsinstrumenten waarin een bepaald erfgoedobject aan bod komt kan de 
(lokale) meerwaarde van het Erfgoedportaal in positieve zin beïnvloeden.  
 

 
Processen 
agentschap 
 

 
Begeleiding van lokale besturen - opzetten van constant overleg en samenwerking 
(inhoudelijk + ICT)  
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3.4.1./C  
LOKALE BESTUREN DOORLOPEN EEN ON-BOARDING-PROCEDURE 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed doorloopt met elk lokaal bestuur dat de verantwoordelijkheid wil 
opnemen voor invoer en bewerken van gegevens in het Erfgoedportaal een zogenaamde ‘on boarding’-
procedure.  
 
Deze omvat: 
- een verkennend gesprek; 
- de opmaak en ondertekening van een gebruikersovereenkomst (→ zie fiche 3.4.1./D); 
- het opgeven van contactpersonen binnen Onroerend Erfgoed en het lokale bestuur. 
 
Tijdens dit gesprek wordt ook bekeken voor wie er invoerrechten worden aangevraagd. Hier kan 
bijvoorbeeld het onderwerp ‘delegatie’ aan bod komen. Want de rechtspersoon (het lokaal bestuur) kan 
iemand aanduiden die namens hem bepaalde taken uitvoert. Als dat geen ambtenaar van de gemeente 
is, moet dit formeel door het lokale bestuur worden gedelegeerd (bijvoorbeeld naar iemand binnen een 
IOED, Regionaal Landschap, studiebureau, …). 
 

 
Regelgeving 

 
→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT nodig. 

 
Processen 
agentschap 
 

 
Dit vereist de interne ontwikkeling van de on-boarding-procedure. 
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3.4.1./D  
GEZAMENLIJK ONTWIKKELEN VAN EEN FORMAT VOOR EEN GEBRUIKERSOVEREENKOMST, DIE LOKALE 
BESTUREN MOETEN ONDERTEKENEN 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Lokale besturen die zich willen aanmelden als gebruiker van het Erfgoedportaal ondertekenen 
een specifieke gebruikersovereenkomst. Het format voor deze gebruikersovereenkomst wil het 
agentschap de komende maanden samen met de lokale besturen ontwikkelen. 
 
Wat kan in deze overeenkomst aan bod komen? 
- deontologie; 
- afspraken rond copyright, wetenschappelijke neutraliteit, standaarden, …; 
- basisafspraken over kwaliteit (ook belangrijk in functie van mogelijke toekomstige 

vaststelling); 
- wie neemt welke verantwoordelijkheid/ taken op (bijvoorbeeld technische en inhoudelijke 

ondersteuning vanuit het agentschap); 
- … 
 
Het is niet de bedoeling dat deze gebruikersovereenkomst de autonomie van de lokale besturen 
onnodig beperkt → bijv. in de gebruikersovereenkomst duidelijk opnemen in welke gevallen het 
agentschap zelf wijzigingen kan aanbrengen aan fiches van een lokaal bestuur, en welke 
procedure daarbij gevolgd wordt.  
 

 
Regelgeving 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoedbesluit 

o H.10, Afd. 1: samenwerkingsovereenkomst voor OEGs  
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT nodig. 

 
Processen 
agentschap 

 
Dit vereist de organisatie van een ad-hocwerkgroep om het format van 
de gebruikersovereenkomst te ontwikkelen. Deze werkgroep kan als 
klankbordgroep daarna blijven bestaan voor verdere inhoudelijke 
afspraken en technische ontwikkelingen. 
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TO DO: VERDER ZETTEN VAN OVERLEG, EN EVOLUEREN NAAR KLANKBORDGROEP VOOR DE 

INHOUDELIJKE AFSPRAKEN EN TECHNISCHE ONTWIKKELING VAN HET ERFGOEDPORTAAL 

Het agentschap Onroerend Erfgoed wil de gesprekken met de lokale besturen blijven verder zetten, 

om verdere afspraken te maken over onder meer de on-boarding-procedure, de 

gebruikersovereenkomst, en de ontwikkeling van het Erfgoedportaal. Op termijn moet dit overleg 

‘doorgroeien’ naar een ontdubbelde stuurgroep en gebruikersgroep voor het Erfgoedportaal.  
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3.4.2. Vaststellen & beheer van vastgesteld erfgoed 

De visienota (hoofdstuk 4.4.2, p. 25-30) geeft aan dat het vaststellen van inventarissen de 

bevoegdheid wordt van het bestuursniveau dat er in de toekomst rechtsgevolgen aan kan koppelen. 

Concreet betekent dit dat OEGs de inventaris van het bouwkundig erfgoed en de nieuwe inventaris 

van het landschappelijk erfgoed (→ zie fiche 3.4.1./A) kunnen vaststellen. De laatste (Vlaamse) 

vaststelling blijft gelden zolang een OEG zelf niet vaststelt. 

De Vlaamse overheid blijft de landschapsatlas (met uitzondering van de overgedragen 

landschapselementen) en de inventaris van archeologische zones vaststellen. 

Voor de eigen inventarissen krijgen OEGs de mogelijkheid om het beheer zelfstandig op te nemen. De 

visienota geeft aan dat Vlaanderen, in overleg met de lokale besturen, hiervoor één of meerdere 

nieuwe instrumenten creëert. 

De thematische werkgroep heeft zich in de eerste plaats gebogen over de nieuwe lokale 

vaststellingsbevoegdheid voor OEGs, en hoe ze deze kunnen opnemen (→ zie fiches 3.4.2./A, B en C). 

De lokale procedure moet zich wel verhouden tot de rechtsgevolgen die ze in het leven roept. 

Ook de rechtgevolgen die een OEG kan koppelen kwamen aan bod (→ zie fiche 3.4.2./D). Het idee is 

dat het Vlaamse pakket rechtsgevolgen de basis blijft, en dat OEGs deze verder kunnen aanvullen met 

een lokaal pakket rechtsgevolgen. Ook de aanbevelingen van de studie “Analyse van de doelmatigheid 

van de rechtsgevolgen van de vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed”, die eind mei werd 

opgeleverd, werden besproken.  

De lokale toelatingsplicht wordt gepresenteerd als nieuw instrument voor OEGs om het beheer van 

vastgesteld erfgoed beter te kunnen aanpakken. (→ zie fiche 3.2.4./E) 

De afspraak is verder dat alle informatie minstens ook centraal wordt ontsloten, via het Erfgoed- en 

Geoportaal. (→ zie fiche 3.2.4./F) 

Tijdens het gesprek kwam ook het potentieel tot samenwerking tussen het lokale en het Vlaamse 

niveau aan bod bij de vaststelling van de landschapsatlas en de inventaris van archeologische zones 

door Vlaanderen. (→ zie fiche 3.4.2./G) 

Zowel SARO, NOE en VVSG gaan in op dit thema in hun adviezen. De VVSG merkt op dat het onduidelijk 

is hoe mogelijke lokale rechtsgevolgen kunnen samen sporen met de Vlaamse regelgeving op het 

niveau van de Codex Ruimtelijke Ordening. Dat is een terechte bedenking en die knoop is in dit rapport 

ook nog niet helemaal ontward (→ zie fiches 3.4.2./D en E). Dit is met andere woorden een knelpunt 

dat op korte termijn nog verder uitgeklaard moet worden. 

De SARO is van mening dat dit thema vooruitloopt op de aangekondigde evaluatie van de 

rechtsgevolgen van inventarisvaststellingen. Ze heeft meermaals aangedrongen op dergelijk 

onderzoek, en op de vraag in hoeverre nog rechtsgevolgen moeten worden gekoppeld aan de opname 

van onroerend erfgoed in de inventaris. De studie was inderdaad nog niet opgeleverd op het moment 

dat de SARO haar advies uitbracht. Ze was er wel toen de thematische werkgroep bijeenkwam, en is 

meegenomen in de discussie (zie o.a. fiche 3.4.2/E). 
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Belangrijk aandachtspunt voor de SARO is ook de administratieve en financiële last van de vaststelling 

van een inventaris. Deze bezorgdheid is besproken in de thematische werkgroep, en komt onder meer 

in fiche 3.4.2./B aan bod.  

De SARO geeft verder aan niet akkoord te zijn met het idee dat OEGs de inventarissen voor het 

bouwkundig en landschappelijk erfgoed zelf kunnen vaststellen, en dat Vlaanderen voor deze 

inventarissen geen vaststellingen meer zal doen. OEGs kunnen bovendien zelf rechtsgevolgen 

koppelen aan de eigen vastgestelde inventarissen. Dit impliceert volgens de SARO op termijn grote 

verschillen tussen de diverse gemeenten. Bovendien is nog niet duidelijk welke rechtsgevolgen de 

lokale overheden zullen kunnen koppelen aan de vaststelling. 

In theorie is het inderdaad mogelijk dat er verschillen ontstaan tussen gemeenten. Dat is op zich niet 

zo uitzonderlijk: ook stedenbouwkundige verordeningen, RUPs en andere ruimtelijke instrumenten 

verschillen van gemeente tot gemeente. Zolang de eigenaar of beheerder van vastgesteld 

geïnventariseerd, of andere betrokkenen, de informatie over de gekoppelde rechtsgevolgen 

gemakkelijk terug kan vinden, hoeft dat geen probleem te zijn. Over de rechtsgevolgen zelf is nog 

verder overleg nodig (→ zie fiche 3.4.2./D). 

Het NOE suggereert tot slot dat OEGs ook de optie moeten krijgen om archeologische zones en 

landschappelijke gehelen vast te stellen. Die keuze is hier niet gemaakt. Maar er wordt wel voorgesteld 

dat het agentschap nauwer samenwerkt met betrokken lokale besturen, OEGs en IOEDs wanneer het 

gaat over de vaststelling van grotere gehelen (landschapsatlas en inventaris van archeologische zones) 

(→ zie fiche 3.4.2./G).  
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3.4.2./A 
EEN NIEUWE VASTSTELLINGSBEVOEGDHEID OP LOKAAL NIVEAU  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
De visienota verdeelt de verantwoordelijkheid op het vlak van vaststellen van inventarissen en bepaalt 
dat het vaststellen van inventarissen de bevoegdheid wordt van het bestuursniveau dat er in de 
toekomst rechtsgevolgen aan kan koppelen.  
 
Daarom voorziet de visienota in een nieuwe bevoegdheid om bepaalde inventarissen op lokaal niveau 
vast te stellen. Deze nieuwe vaststellingsbevoegdheid geldt enkel voor OEGs. Zij kunnen zich hierbij 
laten ondersteunen door de IOED waar ze deel van uitmaken. Andere lokale besturen kunnen géén 
inventarissen vaststellen. 
 
OEGs volgen bij de vaststelling de huidige criteria uit het Onroerenderfgoedbesluit: een onroerend goed 
kan opgenomen worden in de vastgestelde inventaris als het “een of meer erfgoedwaarden” bezit en 
“voldoende goed bewaard” is (en het wordt geschrapt uit de vastgestelde inventaris als het niet langer 
erfgoedwaarde bezit of als het niet langer voldoende goed bewaard is). 
 
OEGs kunnen items vaststellen en schrappen voor zover ze binnen het eigen grondgebied gelegen zijn. 
Bij gemeentegrensoverschrijdend erfgoed zijn ze enkel bevoegd om het gedeelte vast te stellen (of te 
schrappen) dat binnen de gemeentegrenzen gelegen is. 
 
Vlaanderen behoudt de bevoegdheid om vast te stellen en blijft verantwoordelijk voor het beheer van 
de vastgestelde inventaris in alle gemeenten die geen lokaal vaststellingsinitiatief nemen of kunnen 
nemen. Maar de Vlaamse overheid zal in de toekomst niet meer inzetten op het vaststellen van nieuwe 
erfgoedelementen (bouwkundig en landschappelijk). De Vlaamse overheid beperkt zich tot een 
actualisatie, die periodiek wordt uitgevoerd om de vastgestelde inventaris zoveel als mogelijk up-to-
date te houden. 
 

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.4: rechtsgrond voor vaststelling, procedure, bevoegdheidsverdeling 
- Onroerenderfgoedbesluit 

o H.4: vaststellingsbevoegdheid minister 
 
Mogelijk ook aanpassing van andere sectorale regelgeving. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling van processen op agentschapsniveau nodig. 
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3.4.2./B 
EEN SPECIFIEKE LOKALE VASTSTELLINGSPROCEDURE   

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Beperkte procedureregels voor de lokale vaststelling worden opgenomen in de Vlaamse regelgeving. 
Die lokale procedureregels worden gespiegeld aan de huidige Vlaamse vaststellingsprocedure:  

1) Tijdens de procedure moet een OEG een openbaar onderzoek organiseren. Dit openbaar 
onderzoek gaat minstens over feitelijkheden; 

2) Daarnaast wordt ook minstens het advies ingewonnen van de gemeentelijke adviesraad voor 
onroerend erfgoed, naar analogie met het advies van VCOE in de Vlaamse procedure. 

 
Het gemeentelijk vaststellingsbesluit moet aan dezelfde vormvereisten beantwoorden als deze die 
gelden op Vlaams niveau (zie art. 4.1.6 Onroerenderfgoeddecreet): het bevat per vast te stellen goed 
een plan, benaming en beschrijving o.b.v. erfgoedkenmerken. 
 
De lokale procedure moet zich verhouden tot de rechtsgevolgen die ze in het leven roept. In de Vlaamse 
beschermingsprocedure zijn er bijv. meer inspraakmogelijkheden dan in de vaststellingsprocedure, net 
omdat de rechtsgevolgen van een beschermd goed meer verstrekkende gevolgen hebben voor de 
eigenaars en beheerders.  
 
Met het oog op het beperken van administratieve last en werklast onderzoeken we of de 
vaststellingsprocedure geïntegreerd kan worden met andere procedures, zoals bijv. de 
goedkeuringsprocedure van een gemeentelijke erfgoedverordening. Op die manier kan het aantal 
procedures en bijhorende openbare onderzoeken beperkt worden.  
 

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.4: vaststellingsprocedure voor OEG voorzien 
 
+ onderzoeken of/hoe integratie in andere procedures zou kunnen verlopen (→ 
ook met departement Omgeving) 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Geen individuele technische/ juridische ondersteuning bij het voorbereiden of 
doorlopen van een vaststellingsprocedure, maar wel globale ondersteuning onder 
de vorm van leidraden e.d. 
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3.4.2./C 
EEN PROCEDURE VOOR HET “OVERDRAGEN” VAN DE VLAAMS VASTGESTELDE INVENTARISSEN NAAR LOKAAL 
NIVEAU 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Binnen een gemeente zijn goederen ofwel op Vlaams niveau, ofwel op lokaal niveau vastgesteld. We 
laten geen mix toe van lokaal vastgestelde en Vlaams vastgestelde items.  
 
Om een duidelijk onderscheid tussen Vlaams vastgestelde en lokaal vastgestelde inventarisitems te 
behouden, moeten alle Vlaamse vastgestelde inventarisitems bij het eerste vaststellingsinitiatief van 
een OEG een lokaal vaststellingsstatuut krijgen: 
- de op Vlaams niveau vastgestelde inventarisitems die ongewijzigd worden overgenomen, moeten 

niet in openbaar onderzoek gebracht worden: de vaststelling wordt a.h.w. herbevestigd en het 
vaststellingsstatuut van deze items wisselt van Vlaams naar lokaal;  

- alle andere items, waaraan andere of extra informatie wordt toegevoegd of die uit de Vlaams 
vastgestelde inventaris worden geschrapt, worden bij de lokale vaststelling door de OEG wel in 
openbaar onderzoek gebracht, samen met alle nieuw toe te voegen inventarisitems.  

 
Die eerste lokale vaststelling gaat onvermijdelijk over het volledige gemeentelijk grondgebied. Na die 
eerste lokale vaststelling kunnen OEGs in volle autonomie vaststellen (na thematische inventarisatie, 
voor deelgebied, …). 
 
Op technisch vlak voorzien we dat een lokale vaststelling de Vlaamse vaststelling beëindigt. De lokale 
vaststelling kan in de plaats komen van de Vlaamse vaststelling (doordat ze die als het ware vervangt), 
maar het is ook mogelijk dat een OEG de Vlaamse vaststelling stopzet (doordat er geen nieuwe, lokale 
vaststelling voor in de plaats komt): het item verliest vanaf dat moment zijn vaststellingsstatuut.  
 
Ook het omgekeerde is in principe mogelijk. Wanneer een erkende OEG op een bepaald moment zijn 
erkenning intrekt of verliest, moet de mogelijkheid bestaan dat (het beheer van) de lokaal vastgestelde 
inventaris opnieuw door het Vlaamse niveau wordt overgenomen.  
 

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o Procedureregels voorzien voor het overnemen van de Vlaams 
vastgestelde inventarissen door OEG en omgekeerd 

 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Geen individuele technische/ juridische ondersteuning bij de eerste lokale 
vaststelling door een OEG, maar wel globale begeleiding. 
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3.4.2./D 
WELKE RECHTSGEVOLGEN KUNNEN OEGs KOPPELEN AAN DE LOKAAL VASTGESTELDE INVENTARISSEN? 

➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Het is wenselijk dat de rechtsgevolgen die op Vlaams niveau bepaald zijn ook van toepassing zijn op de 
lokaal vastgestelde inventarissen. De Vlaamse rechtsgevolgen laten OEGs toe om hun lokaal 
vastgestelde inventarissen het nodige “juridische gewicht” te geven. We beschouwen het Vlaamse 
pakket rechtsgevolgen als de basis.  
 
Het staat OEGs vrij om ze verder aan te vullen aan de hand van een lokaal pakket rechtsgevolgen. Het 
toepassingsgebied van de lokale rechtsgevolgen is uiteraard beperkt tot de inventarissen die door de 
OEG zelf zijn vastgesteld. 
 
Er is momenteel nog geen duidelijkheid over mogelijke lokale rechtsgevolgen. Mogelijke voorbeelden 
zijn lokale toelatingsplichtige handelingen, een veralgemeende zorgplicht met doorwerking in 
vergunningenbeleid, een verruimde motiveringsplicht voor de aanvrager, …  
 
Een bezorgdheid is wel dat we erover moeten waken dat er geen conflicten of tegenstrijdigheden 
ontstaan tussen Vlaamse en lokale rechtsgevolgen. Er bestaat juridisch geen bezwaar tegen een grote 
variëteit aan lokale rechtsgevolgen, zelfs niet binnen eenzelfde gemeente (maar dit heeft wel gevolgen 
voor de eventuele, centrale ontsluiting ervan). 
 
Wat betreft de aanbevelingen uit de studie “Analyse van de doelmatigheid van de rechtsgevolgen van 
de vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed”: het agentschap Onroerend Erfgoed is voorstander 
van een verduidelijking van de bestaande zorgplicht. Het agentschap ziet verder de meerwaarde in van 
het voorstel om het toepassingsgebied van de bestaande motiveringsplicht niet langer te beperken tot 
sloop en kap, maar uit te breiden naar alle vergunningsaanvragen m.b.t. vastgesteld erfgoed. Op het 
lokale niveau verwacht men vooral dat de zorg- en motiveringsplicht werkbaarder worden. Het 
evenwicht tussen bijkomende administratieve taken en lasten voor de burger moet bewaakt worden.  
 

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.4: rechtsgevolgen; rechtsgrond en kader voor lokale rechtsgevolgen 
- Onroerenderfgoedbesluit 

o H.4, Afd. 2: rechtsgevolgen, procedures en andere nadere regels voor 
lokale rechtsgevolgen (→ zie fiche 3.4.2./E) 

Mogelijke aanpassing van de zorgplicht (Onroerenderfgoeddecreet, artikel 4.1.9. 
en Onroerenderfgoedbesluit, artikels 4.2.1 tot en met 4.2.3) en van de 
motiveringsplicht (Onroerenderfgoeddecreet, artikel 4.1.10) en/of andere 
rechtsgevolgen in de sectorregelgeving. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling van processen op agentschapsniveau nodig. 
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3.4.2./E 
DE LOKALE TOELATINGSPLICHT, EEN INSTRUMENT VOOR OEGs VOOR HET BEHEER VAN 
VASTGESTELD ERFGOED  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Via de toelating kan een OEG in de toekomst meer vat krijgen op handelingen die niet gevat zijn door 
de stedenbouwkundige vergunningsplicht omwille van hun beperkte ruimtelijke impact, maar die toch 
een potentieel schadelijk effect hebben op de erfgoedwaarden en -kenmerken. 
 
De toekomstige toelatingsplicht kan op twee manieren worden ingevuld:  
1) Ofwel gelden op lokaal niveau generieke toelatingsplichten voor alle vastgestelde inventarisitems. 

Het Onroerenderfgoedbesluit biedt een regelgevend kader via een nieuwe (limitatieve) lijst van 
toelatingsplichtige handelingen voor vastgestelde items, naar analogie met de bestaande 
toelatingsplichten voor het beschermd onroerend erfgoed. De OEG bepaalt zelf of deze lijst van 
mogelijks toelatingsplichtige handelingen op lokaal niveau geheel, dan wel gedeeltelijk van 
toepassing zal zijn voor de vastgestelde inventarisitems. Elke OEG die een toelatingsplicht wil 
opleggen, is dus vrij om te bepalen welke toelatingsplichtige handelingen uit de lijst al dan niet aan 
de vastgestelde inventarissen gekoppeld worden. 

2) Ofwel gelden op lokaal niveau specifieke toelatingsplichten voor een selectie van vastgestelde 
inventarisitems. Die handelingen worden niet verder gespecifieerd in het 
Onroerenderfgoedbesluit. De OEG is dan volledig vrij en beslist autonoom aan welke vastgestelde 
inventarisitems ze welke toelatingsplichtige handelingen koppelt. Het is duidelijk dat dit 
rechtsgevolg selectief wordt ingezet.  

 
Tijdens de thematische werkgroep gaven de vertegenwoordigers van de lokale besturen, OEGs en 
IOEDs aan dat er op dit moment nog te veel onzekerheden zijn om een duidelijke keuze te maken tussen 
generieke of specifieke toelatingsplichten. De vraag werd gesteld waarom geen combinatie van beide 
kan worden voorzien: de set generieke toelatingsplichten zou in dat geval, bijv. voor bepaalde 
erfgoedtypes, kunnen worden aangevuld met specifieke toelatingsplichten.  
 
Doordat de lokale toelatingsplicht voor vastgesteld erfgoed als rechtsgevolg in zekere zin te vergelijken 
is met de Vlaamse toelatingsplicht voor beschermd erfgoed, kan de vaststelling als een “lokaal 
beschermingsinstrument” beschouwd worden. Bij deze vergelijking moet wel een kanttekening worden 
gemaakt: aan een lokale toelatingsplicht kunnen natuurlijk geen gebodsbepalingen zoals 
instandhoudingsplichten of herstelmaatregelen worden gekoppeld (in tegenstelling tot het Vlaamse 
beschermingsinstrument). De rechtsgevolgen hebben wel impact op de op lokaal niveau te doorlopen 
vaststellingsprocedure: hoe “zwaarder” de rechtsgevolgen, hoe belangrijker de kennisgeving aan 
eigenaars en zwaarder het openbaar onderzoek. 
 
De administratieve last van de procedure moet zich dus verhouden tot het rechtsgevolg. Generieke 
toelatingsplichten (optie 1) liggen dan juridisch moeilijker, omdat niet alle toelatingsplichten in 
verhouding zullen staan tot het erfgoedtype. Specifieke toelatingsplichten kunnen beter afgewogen 
worden, waardoor het voor de burger duidelijker is waarom een bepaalde toelatingsplicht van 
toepassing is.  
 
Lokale besturen zijn ook bezorgd over de mogelijke werklast die gepaard gaat met een 
toelatingsprocedure, vooral in het geval van generieke toelatingsplichten. 
 
De centrale ontsluiting van de rechtsgevolgen via het Erfgoedportaal in optie 1 (generieke 
toelatingsplichten) is IT-matig veel gemakkelijker te realiseren en zal ook overzichtelijker zijn voor de 
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burger. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat een goed onderhouden en actueel Erfgoedportaal 
hoe dan ook veel werk kost. (→ zie ook fiche 3.2.4./F) 
 
De studie “Analyse van de doelmatigheid van de rechtsgevolgen van de vastgestelde inventarissen 
onroerend erfgoed” geeft aan dat de lokale toelatingsplichten zich bij voorkeur beperken tot niet-
vergunningsplichtige handelingen, en dat de rechtsgevolgen van het vaststellingsstatuut zich correct 
moeten verhouden tot de rechtsgevolgen van een (strenger) beschermingsstatuut. De voor- en nadelen 
van het beperken van de toelatingsplicht tot niet-vergunningsplichtige handelingen, moet juridisch 
verder onderzocht worden, omdat dit mogelijks tot een discrepantie leidt in de behandeling van 
dezelfde werken die toevallig wel of geen deel uitmaken van een vergunningsdossier. Dit moet 
vermeden worden, maar hangt anderzijds ook samen met de manier waarop de huidige 
motiveringsplicht voor sloop en kap in de toekomst wordt bijgesteld. 
 

 
Regelgeving 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.4: rechtsgevolgen; rechtsgrond en kader voor lokale rechtsgevolgen 
- Onroerenderfgoedbesluit 

o H.4, Afd. 2: rechtsgevolgen, procedures en andere nadere regels voor 
lokale rechtsgevolgen, incl. eventuele lijst van toelatingsplichtige 
handelingen indien gekozen wordt voor optie 1 

 

 
ICT 

 
Erfgoedportaal en eventueel ook nog andere ICT-toepassingen moeten de juiste 
informatie m.b.t. lokale toelatingsplichten weergeven. Het is de verantwoordelijkheid 
van elke OEG dat de juiste informatie wordt gekoppeld aan het juiste object.  
 

 
Processen 
agentschap 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling van processen op agentschapsniveau nodig. 
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3.4.2./F 
DE CENTRALE ONTSLUITING VAN LOKAAL VASTGESTELD ERFGOED VIA ERFGOEDPORTAAL EN GEOPORTAAL 

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Alle vastgestelde inventarissen worden centraal ontsloten op het Erfgoedportaal en het Geoportaal, 
ongeacht het niveau waarop de inventaris is vastgesteld. Dit is het meest eenvormig en duidelijk voor 
derden. 
 
Om dit vlot te kunnen doen moeten de inventarissen digitaal aangeleverd worden. Het agentschap 
Onroerend Erfgoed overlegt hierover met de OEGs, en onderzoekt ook hoe de invoer van vastgestelde 
inventarisitems geautomatiseerd kan worden. Het systeem achter het Erfgoedportaal laat alleszins  toe 
dat OEGs rechtstreeks via het Erfgoedportaal inventariseren. De voornaamste complexiteit zit bij het 
opstellen van een goed beveiligingsmodel zodat elke partner kan werken binnen zijn bevoegdheden. 
Het agentschap ondersteunt OEGs technisch bij het aanmaken van aanduidingsobjecten. 
 
Het agentschap maakt de geactualiseerde GIS-laag publiek toegankelijk via zijn website.  
 

 
Regelgeving 

 
Enige noodzakelijke aanpassing gaat over het eventueel regelen van het verplicht 
digitaal aanleveren van inventarissen door een OEG, volgens de 
aanleveringscriteria die het agentschap hiervoor bepaalt. 
 

 
ICT 

 
OEGs moeten het Erfgoedportaal kunnen gebruiken als werkinstrument om te 
inventariseren én vastgestelde inventarissen te ontsluiten. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Aanpassen proces vaststelling en invoer vastgesteld erfgoed in de datasystemen 
van het agentschap.  
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3.4.2./G 
SAMENWERKING TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs OP HET VLAK VAN VASTSTELLEN 
VAN GROTERE GEHELEN (LANDSCHAPSATLAS EN ARCHEOLOGISCHE ZONES) 

 VOORSTEL IS EEN AANVULLING OP DE VISIENOTA! 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed betrekt OEGs en IOEDs meer bij de vaststelling van landschappelijke 
gehelen en archeologische zones. Het nodigt hen uit om inhoudelijk mee te werken aan de vaststelling 
van grotere gehelen op hun grondgebied.  
 
Daarnaast onderzoekt het agentschap ook op welke manier er gevolg kan worden gegeven aan lokale 
vragen tot vaststelling van landschappelijke gehelen of (een) archeologische zone(s). Gelet op de 
beperkte capaciteit binnen het agentschap zou dit betekenen dat een OEG of IOED bereid zou moeten 
zijn om een deel van het voorbereidende werk te doen, volgens dezelfde normen en standaarden die 
het agentschap ook zou hanteren. 
 
Op die manier vergroot de betrokkenheid van OEGs en IOEDs aanzienlijk rond archeologisch en 
landschappelijk erfgoed. Er kan lokaal ook beter een beleid rond ontwikkeld worden. Voordeel voor 
Vlaanderen is verder nog dat we het aantal vastgestelde archeologische zones waarschijnlijk sneller 
kunnen doen stijgen.  
 
Formaliseren van de samenwerking lijkt niet nodig wanneer het agentschap de initiatiefnemer is, en 
het de betrokken lokale besturen of IOEDs vraagt om te ondersteunen. Wanneer de vraag uitgaat van 
een lokaal bestuur of IOED kan wel een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, naar analoge 
met fiche 3.3./B, waarin bijvoorbeeld afspraken rond timing worden gemaakt. 
 

 
Regelgeving 

 
→ Geen aanpassing regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Dit voorstel vereist een beperkte aanpassing van de manier van werken van het 
agentschap. 
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3.4.3. Aansluitend hierbij: lokaal pleidooi om niet enkel de OEGs te laten vaststellen 

Zowel tijdens de infosessie van 18 mei 2021 als tijdens verschillende thematische werkgroepen 

pleitten vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en IOED’s er nadrukkelijk voor om de 

vaststellingsbevoegdheid niet te beperken tot OEGs, zoals de visienota vooropstelt.  

Ze stellen dat de mogelijkheden om een lokaal onroerenderfgoedbeleid uit te bouwen hierdoor 

geamputeerd worden, met name omdat er nog geen brede beweging ontstaat van steden en 

gemeenten die allemaal een erkenning als OEG zullen vragen. In hun ogen is de financiering van OEGs 

onduidelijk, en wordt de taaklast als onhaalbaar ingeschat. Het feit dat de visienota zich expliciet tot 

centrumsteden richt, bevestigt het idee dat de erkenning als OEG niets voor hen is.  

Het pleidooi van de lokale besturen, OEGs en IOEDs om alle Vlaamse steden en gemeenten de 

mogelijkheid te bieden om vast te stellen steunt onder meer op de volgende argumenten: 

1) Een ruime groep lokale besturen ziet een grote (meer)waarde in het zelf kunnen vaststellen.  

o Het kunnen vaststellen van de lokale inventaris is een sterk argument om werk te maken 

van lokaal inventariseren. Zonder deze incentive zal de motivatie om werk te maken van 

een wetenschappelijke inventaris wegvallen, en zou er lokaal weinig of niet 

geïnventariseerd worden.  

o Vastgestelde inventarisitems kan je integreren in andere beleidsinstrumenten. Je kan 

m.a.w. een krachtiger lokaal onroerenderfgoedbeleid ontwikkelen.  

o Uit getuigenissen van de lokale besturen blijkt dat de vaststelling een groot verschil maakt 

voor omgevingsambtenaren én lokale beleidsmakers. Zij oordelen anders – meer vanuit 

het oogpunt van de erfgoedwaarde – wanneer het gaat om vastgestelde inventarisitems. 

2) Door deze bevoegdheid enkel te gunnen aan OEGs, bestendig je de huidige ongelijkheid op het 

vlak van inventarissen, en maak je ze mogelijk nog groter.  

o Die ongelijkheid is een gevolg van de historisch gegroeide situatie, met wetenschappelijke 

en vastgestelde inventarissen die niet over heel Vlaanderen homogeen zijn. Maar 

achtergestelde gemeenten gaan niet bijbenen als ze het gevoel hebben dat ze rond de 

geïnventariseerde items geen volledig beleid kunnen voeren (bijv. motiveringsplicht bij 

sloop/kap die niet van toepassing wordt, want niet vastgesteld).  

o De door Vlaanderen vastgestelde inventaris blijft van kracht, maar zal onvermijdelijk ook 

‘verouderen’. Als beleidsinstrument verliest het daardoor aan waarde.  

o Die ongelijke lokale inventarisatiesnelheid zal ook een impact hebben op het Vlaamse 

beschermingsbeleid, dat rekent op lokale besturen die onvolledige inventarissen 

aanvullen. Door die lokale kennis niet in een zo groot mogelijk deel van Vlaanderen te 

kunnen aanspreken bestaat het risico dat er erfgoed over het hoofd wordt gezien, en we 

dus niet de juiste selectie voorstellen voor bescherming. De ongelijkheid zet zich dus ook 

op dat niveau door.  

o Via de vaststelling kan je burgers toegang tot de erfgoedlening in het vooruitzicht stellen. 

In een gemeente met waardevolle panden, die om historische redenen nog niet 

geïnventariseerd werden, ontzeg je de eigenaars deze vorm van financiële ondersteuning. 
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3) Het argument dat er ook andere manieren zijn om lokale erfgoedwaarden juridisch te verankeren 

klopt uiteraard. Maar het gaat vaak om complexe en dure/tijdrovende instrumenten zoals een 

RUP. Waarom ook de bestaande versnippering onrechtstreeks stimuleren, door lokale besturen 

naar diverse andere instrumenten te laten grijpen, als er een logische en uniforme manier bestaat? 

De lokale besturen, OEGs en IOED’s beseffen uiteraard dat het ‘zelf kunnen vaststellen’ misschien wel 

de sterkste stimulans is om steden en gemeenten te motiveren om een erkenning aan te vragen. En 

dat dergelijke stimuli ook nodig zijn. Maar voor veel steden en gemeenten zijn er op dit moment ook 

terechte bezwaren om de erkenning aan te vragen. Omdat vaststellen in hun ogen een essentiële 

bouwsteen is om een lokaal onroerenderfgoedbeleid uit te kunnen bouwen, vragen lokale besturen 

en IOEDs om op andere punten het verschil te maken tussen IOEDs en andere lokale besturen.  
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3.5. Beschermen 

De visienota (hoofdstuk 4.5, p. 30-34) behandelt dit thema relatief kort. De bevoegdheid blijft bij 

Vlaanderen, onder meer om een Vlaams niveau van bescherming te garanderen. Maar omdat er veel 

terreinkennis aanwezig is bij lokale besturen en IOEDs, wordt er nauwer met hen samengewerkt.  

De globale methodiek die het agentschap voorstelt rond thematisch beschermen wordt positief 

onthaald door de thematische werkgroep. De methodiek wordt toegelicht in de fiches 3.5./A (“bij het 

begin van elke Vlaamse regeerperiode”) en 3.5./B (“bij het uitwerken van een beschermingsthema”).  

De SARO benadrukt het positieve van de samenwerking op het vlak van beschermen. Het blijft daarbij 

wel van belang te waken over een selectieve en representatieve aanpak op Vlaams niveau, zowel wat 

nieuwe beschermings- als opheffingsvoorstellen betreft. In het voorstel van de thematische werkgroep 

komt dat aspect voldoende aan bod, door het agentschap Onroerend Erfgoed als trekker te behouden, 

en door bijvoorbeeld thematische (beschermings)werkgroepen in het leven te roepen. 

Het NOE vraagt op zijn beurt dat de werklast van thematisch onderzoek niet eenzijdig doorgeschoven 

wordt naar OEGs en IOED’s. Door meer rekening te houden met lokale beleidsprioriteiten wordt die 

bezorgdheid al enigszins ondervangen. Daarnaast is deelname aan dit operationele thema geen 

verplichting voor lokale besturen.  

Het NOE merkt nog op dat lokale besturen, OEGs en IOEDs hiervoor de juiste instrumenten, procedures 

en middelen tot hun beschikking moeten hebben. Dit is in de thematische werkgroep niet verder 

aangekaart. De bedenking dat ook dringende beschermingen mogelijk moeten blijven is opgenomen 

in fiche 3.5./A. 

Vermits goede communicatie en afstemming de kern uitmaken van de visienota lijkt het ook geen 

probleem om tegemoet te komen aan de bezorgdheid dat het opheffen van een beschermd statuut 

de financiële last voor het onderhoud van lokaal waardevol erfgoed volledig verlegt naar de eigenaar 

(privaat of overheid). Afstemming is dan essentieel om te voorkomen dat (onbedoeld) afbreuk wordt 

gedaan aan het draagvlak voor het specifieke beschermde item of het onroerenderfgoedbeleid in het 

algemeen. 

De VVSG geeft aan dat het belangrijk is in gesprek te blijven met lokale besturen die geen OEG zijn of 

geen deel uitmaken van een IOED. Daarmee is rekening gehouden in beide fiches. 
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3.5./A 
BIJ HET BEGIN VAN EEN VLAAMSE REGEERPERIODE  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
- Vertrekkende van een brede verkenning en een analyse van hiaten in het huidige 

beschermingsbestand maakt het agentschap Onroerend Erfgoed een eerste selectie van 
mogelijke beschermingsthema’s die aan bod kunnen komen tijdens de regeerperiode. 
Hierover wordt teruggekoppeld met lokale besturen, OEGs en IOEDs. 

- Het agentschap maakt op basis van de ontvangen reacties een definitief voorstel, dat bijv. 
ook rekening houdt met lokale beleidsprioriteiten.  

- Dit voorstel wordt aan de nieuwe minister voorgelegd. 
- De definitieve beschermingskalender wordt met lokale besturen, OEGs en IOEDs 

gecommuniceerd. Deze kalender is niet gekoppeld aan een strikte timing, zodat er maximaal 
rekening kan worden gehouden met de lokale besturen, OEGs en IOEDs. 

 
Lokale besturen benadrukken dat er in de beschermingskalender ook ruimte moet blijven voor 
ad-hocbeschermingen. Onroerend Erfgoed deelt dit standpunt, niet in het minst ook voor de 
grote of complexe gehelen (bijv. landschappen) of bedreigde sites (bijv. archeologie), die minder 
gemakkelijk in een thematisch kader te vatten zijn.  
 

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Afstemmen op de aangepaste werkwijze.  
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3.5./B 
BIJ HET AANSNIJDEN VAN EEN BESCHERMINGSTHEMA  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
- Bij de start van een thema wordt een thematische werkgroep samengesteld op basis van 

expertise in het onderwerp, met vertegenwoordigers van OEGs, IOEDs, agentschap, 
academici, erfgoedverenigingen, … 

- Het agentschap stelt een afwegingskader op, in nauw overleg met de thematische 
werkgroep. 

- Het succes van de daaropvolgende thematische inventarisatie is in sterke mate afhankelijk 
van de medewerking van lokale besturen, OEGs en IOEDs. Dit is een knelpunt. In veel gevallen 
zal het beschermingsthema geen lokale prioriteit zijn. De capaciteit van het agentschap om 
‘in te springen’ voor lokale besturen, OEGs of IOEDs die er geen tijd voor kunnen vrijmaken 
is beperkt.  

- Binnen het thema wordt vervolgens gekeken naar mogelijke nieuwe beschermingen, maar 
ook naar de opheffing van bestaande beschermingen. Dit is de verantwoordelijkheid van het 
agentschap en de thematische werkgroep, die een voorstel voorlegt aan de minister. 

- Het agentschap staat in voor de beschermings- en opheffingsprocedure. Bij het schrijven van 
het dossier kan lokale expertise gebruikt worden. Verder verloopt de procedure zoals 
vandaag al het geval is.  

 
Onroerend Erfgoed denkt na over een eenvoudige(re) procedure om een bescherming op te 
heffen wanneer het Vlaams niveau niet meer gehaald wordt. 
 

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.6, Afd. 2: eventueel voorzien in een eenvoudiger procedure 
voor opheffing wanneer het Vlaams niveau niet meer gehaald 
wordt 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Afstemmen op de aangepaste werkwijze. 
 
Om lokale besturen, OEGs en IOEDs te overtuigen om mee te werken aan 
de thematische inventarisatie zou een financiële incentive nodig kunnen 
zijn.  
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TO DO: VOORBEREIDEN OP DE AANGEPASTE MANIER VAN WERKEN 

In principe wordt in 2024 gestart volgens de nieuwe werkwijze. In functie daarvan moet het 

agentschap nu al starten met de verkenning van hiaten en knelpunten in het bestaande 

beschermingsbestand. Van daaruit kan mogelijk verder worden gekeken naar verhaallijnen 

waarbinnen we thema’s kunnen voorstellen of selecteren.  

Het agentschap Onroerend Erfgoed bekijkt ook of we één of meerdere test-trajecten kunnen opstarten 

waarin de samenwerking wordt verkend.  
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3.6. Handhaving 

Op het vlak van handhaving stelt de visienota (hoofdstuk 4.6, p. …) geen grote veranderingen voor. 

De Vlaamse overheid en de lokale besturen versterken vooral de samenwerking, en maken maximaal 

gebruik van de complementariteit tussen beide bestuursniveaus: 

- omwille van hun nabijheid zijn de lokale besturen goed geplaatst om eerste vaststellingen te doen. 

Daarom moet het voor hen mogelijk zijn om zachte handhaving te doen, en in geval van misdrijven 

of inbreuken waar harde handhaving nodig is deze te signaleren aan de bevoegde instanties;  

- op Vlaams niveau is al een handhavingsapparaat ontwikkeld. Vlaanderen focust daarom op het 

vervolgen en echt handhaven.  

Maar het gaat niet om een strikte scheiding: ook Vlaamse ambtenaren kunnen vaststellingen blijven 

doen, en het moet mogelijk zijn om gemeentelijke verbalisanten op te waarderen naar gemeentelijke 

inspecteurs onroerend erfgoed zodat ze bepaalde inbreuken of misdrijven direct kunnen handhaven. 

OEGs moeten bij het uitwerken van een lokaal onroerenderfgoedbeleid ook handhaving aan bod laten 

komen. Ze worden verondersteld een gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed aan te stellen. (→ 

zie fiche 3.6./C)  

Vlaanderen maakt tot slot werk van een platform waar alle handhavingsactoren informatie uitwisselen 

over handhavingsdossiers.  

In de thematische werkgroep kwam de dualiteit op het vlak van lokale handhaving naar boven – een 

punt dat ook in de ontvangen adviezen aan bod kwam:  

- enerzijds (grotere?) steden en gemeenten die erop willen inzetten, en zich zelfs op het terrein van 

de harde handhaving willen begeven;  

- anderzijds (kleinere?) steden en gemeenten die op dat vlak minder ambities hebben, of niet de 

middelen hebben om goed op handhaving in te zetten. De nabijheid van lokale besturen kan ook 

een nadeel zijn voor handhaving (‘te dichtbij’). 

Rond de samenwerking op het vlak van handhaving leven verschillende ideeën. (→ zie fiche 3.6./A) 

Daarbij werd ook specifiek ingegaan op proactieve controle. (→ zie fiche 3.6./B)  

Als belangrijkste hefbomen voor het ontwikkelen van een lokaal handhavingsbeleid rond onroerend 

erfgoed werden volgende punten aangehaald:  

- Op het vlak van handhaving rekening houden met verschillende ambitieniveaus en snelheden. 

Daarom tijd nemen en ondersteuning/coaching aanbieden (minstens in de opstartfase)! 

- Lokale besturen, OEGs en IOEDs hebben nood aan overzicht. Het platform dat de visienota in het 

vooruitzicht stelt is een goede zet. (→ zie fiche 3.6./D) 

- Lokaal handhaven zal ook een kwestie zijn van kennis en ervaringen delen. Een ‘werkgroep 

handhaving’, binnen de schoot van het “atrium OE”, lijkt een goed idee. (→ zie fiche 3.1./A) 

- Tegenover bijkomende werklast zou ook financiële vergoeding moeten staan. 
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De werkgroep signaleert tenslotte een aantal knelpunten: 

- De huidige regelgeving is niet altijd sluitend op het vlak van handhaving – zie bijv. het ontbreken 

van een duidelijke rechtsgrond om op te treden wanneer voorbijgegaan wordt aan de 

meldingsplicht bij de uitvoering van meldingsplichtige handelingen binnen beschermde stads- of 

dorpsgezichten. 

- Lokale besturen, OEGs en IOEDs vinden het niet evident om handhaving aan te pakken in de 
context van beslissingen waar je als lokaal bestuursniveau geen vat op hebt. Denk aan de 
vrijstelling van toelating in een beheersplan of de toekenning van erfgoedpremie (beiden 
bevoegdheid van het agentschap). 

- Wat met de opbrengst van boetes na een herstelvordering – een principe dat de SARO ook al 
aanhaalde?  

Het idee dat het Vlaamse en het lokale niveau meer moeten afstemmen en samenwerken is de rode 

draad in de adviezen van SARO, NOE en VVSG. De SARO ziet kansen in de complementariteit op het 

vlak van handhaving tussen beide bestuursniveaus. Dat is ook de invalshoek in dit eindrapport.  

De SARO is ook uitdrukkelijk voorstander van het aangekondigde handhavingsplatform (→ zie fiche 

3.6./D). 

De SARO herinnert tot slot aan de aankondiging van het Vlaams Regeerakkoord om de opbrengsten 

van de door de lokale besturen uitgevoerde handhaving van Vlaamse regels rechtstreeks bij de lokale 

besturen te laten terechtkomen. Dat is als knelpunt aangehaald.  

Zowel VVSG als NOE merken op dat lokale besturen en OEGs die willen inzetten op harde handhaving, 

dat moeten kunnen. Dit eindrapport doet daar geen concrete uitspraak over – het is een onderwerp 

dat nog verder moet onderzocht worden (zie ook de hierboven aangehaalde knelpunten). 

Het NOE geeft nog mee dat het doorschuiven van deze Vlaamse bevoegdheid naar het lokale niveau 

niet voor elke gemeente een structurele oplossing biedt voor de problematiek rond het ongestraft 

laten van bijvoorbeeld verwaarlozing en bouwovertredingen met betrekking tot onroerend erfgoed. 

Dat is ook niet de ambitie van de visienota. Wel wil het de steden en gemeenten meer aan zet brengen 

en mogelijkheden bieden rond handhaving. Hoe een lokaal bestuur hiermee omgaat blijft de eigen 

keuze. 
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3.6./A 
SAMENWERKEN OP HET VLAK VAN HANDHAVING ROND ONROEREND ERFGOED  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Preventie en sensibiliseren zijn belangrijke beleidskeuzes om op in te zetten, om grotere 
problemen te vermijden. Lokale besturen, OEGs en IOEDs zetten hier vandaag al op in. Maar het 
zijn bij uitstek thema’s waar je door samenwerken en van elkaar leren veel meer kan doen: 
- het kan bijv. logischer zijn dat Vlaanderen de lead neemt in het uitwerken van een campagne, 

en dat de lokale besturen dan zorgen voor de lokale verspreiding; 
- meer inzetten op onderling kennis en ervaringen delen (bijv. een succesvol initiatief snel en 

vlot doorgeven). 
 
Samenwerken is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat je een vuist kan maken als preventie en 
sensibiliseren of zachte handhaving niets opleveren. De verschillende actoren op het vlak van 
handhaving moeten op elkaar ingespeeld zijn, en de ene moet vlot overnemen van de andere 
wanneer dat nodig is.  
 
Een ‘werkgroep handhaving’ binnen een op te richten “atrium OE” (→ zie fiche 3.1./A) lijkt 
bijgevolg evident. Maar wel opletten dat het voldoende laagdrempelig/kleinschalig blijft, zodat 
iedereen aan bod kan komen (zowel gemeenten die zwaar willen inzetten op handhaving, als 
gemeenten die nog maar de eerste stappen zetten). 
 

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 
 

 
Cf. fiche 3.1./A + uittekenen proces en bevoegdheden inzake handhaving 
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3.6./B 
PROACTIEVE CONTROLE IN FUNCTIE VAN EFFICIËNTE(RE) HANDHAVING ROND ONROEREND 
ERFGOED  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Door proactief de toestand van onroerend erfgoed te monitoren kan een overheid optreden voor 
er al te grote schade optreedt. Precies omwille van de nabijheid van lokale besturen is dat een 
taak die zij zouden kunnen opnemen. 
 
Daar is tot op zekere hoogte bereidheid toe bij lokale besturen, OEGs en IOEDs. Maar omdat ook 
daar de capaciteit beperkt is, zou het goed zijn om beter af te stemmen waar proactieve controle 
(nog) nodig is. Het zou dus goed zijn om in kaart te brengen waar verschillende partners op het 
vlak van onroerend erfgoed recent nog gepasseerd zijn (gewestelijke erfgoedconsulenten en 
inspecteurs onroerend erfgoed, lokale ambtenaren, monumentenwacht, …). Zo proactieve 
controles doelgerichter maken. 
 

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
Onderzoeken of er aangesloten kan worden bij een bestaande tool (bijv. de 
controle viewer van de VHRM), dan wel bekijken of er een eigen instrument 
ontwikkeld moet worden. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
→ Geen nieuwe of aangepaste processen nodig.  

https://omgeving.vlaanderen.be/de-controle-viewer-overzicht-van-controles-omgevingsbeleid-in-een-bepaald-gebied
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3.6./C 
OEGs STELLEN EEN GEMEENTELIJKELIJKE VERBALISANT ONROEREND ERFGOED AAN  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
Een gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed geeft lokale besturen meer middelen om zelf 
op te treden. Hij/zij kan vaststellingen doen, instaan voor raadgevingen en aanmaningen (zachte 
handhaving), een stakingsbevel opleggen dat dan nog moet worden bekrachtigd door de 
inspecteur onroerend erfgoed (harde handhaving), … 
 
Voor OEGs wordt het een verplichting om zo’n gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed aan 
te stellen. Andere lokale besturen kunnen er een aanstellen.  
 
De meerwaarde van een gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed ten opzichte van 
bijvoorbeeld de politie is dat hij/zij thuis is in het onroerend erfgoed. De gemeentelijke 
verbalisant zal een situatie dus beter kunnen beoordelen.  
 
Lokale besturen en OEGs kunnen een gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed delen. 
 

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.11: gezamenlijke bevoegdheid zachte handhaving 
- Onroerenderfgoedbesluit 

o H.3, Afd. 2: bij erkenningsvoorwaarden OEG de aanstelling van 
een gemeentelijk verbalisant onroerend erfgoed opnemen 

 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Coachende rol voor het agentschap, zowel juridisch als inhoudelijk. 
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3.6./D 
EEN HANDHAVINGSPLATFORM  

 ➔ CONFORM VISIENOTA! 

 
De afdeling Handhaving van het departement Omgeving en het agentschap Onroerend Erfgoed 
hebben een studie uitgevoerd rond de optimalisatie van de samenwerking. Binnen de context 
van die studie werd ook gekeken naar een mogelijk platform om kennis te delen en het traject 
rond handhaving op te volgen. Het idee is dat bevoegde instanties van elkaar moeten weten 
welke trajecten lopen.  
 
De businessanalyse-fase voor dat platform moet nu opstarten. Dat betekent dat er nog op alle 
vlakken rekening kan worden gehouden met het integreren van een derde partij, nl. lokale 
besturen, OEGs en IOEDs. Bijvoorbeeld door profielen te voorzien met verschillende 
toegangsrechten, zodat een medewerker van een IOED niet hetzelfde te zien krijgt als een 
gemeentelijk verbalisant. 
 
Lokale besturen, OEGs en IOEDs geven aan dat het ook mooi zou zijn als het platform de hele 
dossierflow kan integreren (een soort document management systeem). En ook als het platform 
gekoppeld kan worden aan andere bestaande databanken (bijv. Erfgoedportaal). 
 

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
Lokale besturen, OEGs en IOEDs betrekken bij de business analyse en alle 
volgende fasen, vermits het een tool is die zij ook zullen gebruiken (o.b.v. de 
hen toegekende rechten). 
 

 
Processen 
agentschap 

 
→ Geen nieuwe of aangepaste processen nodig.  
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4. Erkenning en financiering van OEGs en IOEDs 
 

4.1 Voorwaarden rond de erkenning en subsidiëring van OEGs en IOEDs 

Afhankelijk van keuzes die verder gemaakt worden rond de implementatie zal het nodig zijn om ook 

de erkenningsvoorwaarden van OEGs of IOEDs te herevalueren.  

De schaalvergroting die de visienota bij de kleinere IOEDs vooropstelt kan onder meer gerealiseerd 

worden door minimale drempels te voorzien om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiëring. 

Bijvoorbeeld een minimale omvang van het grondgebied, of een minimaal aantal inwoners bedienen. 

Een minimaal aantal gemeenten lijkt geen geschikte parameter, omdat het fusies van gemeenten in 

de weg kan staan.  

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoedbesluit: 

o H.3, Afd. 2 en Afd. 3: erkenningsvoorwaarden OEGs en 
IOEDs 

o H.10, Afd. 1, Onderafd. 2: subsidiëring IOEDs in het kader 
van een samenwerkingsovereenkomst 

o H.10, Afd. 1, nieuwe onderafdeling: subsidiëring OEGs 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen agentschap 

 
→ Geen nieuwe of aangepaste processen nodig. 
 

 
 

4.2 Financiering van OEGs en IOEDs 

 

4.2.1 Structurele subsidie 

De vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en IOEDs vertrokken in de thematische werkgroep 

over dit onderwerp van een analyse van de bestaande toestand, en koppelden die aan de budgettaire 

ruimte in de visienota.  

- De erkende onroerenderfgoedgemeente Leuven heeft bijvoorbeeld 4VTE in dienst, enkel en alleen 

voor advisering en de behandeling van toelatingen.  

- Een IOED heeft bij voorkeur minimaal 3VTE, om de verschillende disciplines goed te kunnen 

opvolgen en ook continuïteit te kunnen verzekeren.  

- De loonkost en werkingsmiddelen voor een VTE wordt momenteel geraamd op €80.000/jaar. 

Met de aangekondigde financiering van de OEGs, en de beoogde toename van het aantal OEGs, 

verwachtten de vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en IOEDs dat het budget van €3,77 

miljoen dat de visienota vooropstelt te laag zal zijn (zie verder). 
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Uiteraard is het aanvragen van een erkenning als OEG of IOED een vrije keuze. De vertegenwoordigers 

van lokale besturen, OEGs en IOEDs erkennen en onderschrijven het idee dat de financiering vanuit 

Vlaanderen geenszins de bedoeling heeft om kostendekkend te zijn. Maar ze verwachten wel dat er 

een faire en robuuste cofinanciering tot stand kan komen, die voldoende stimulerend werkt. Anders 

wordt het volgens hen moeilijk om steden en gemeenten te overtuigen om een OEG te worden of om 

een IOED op te richten. 

Voor de toekomstige financiering vanuit Vlaanderen schuiven lokale besturen, OEGs en IOEDs de 

volgende principes en uitgangspunten naar voor: 

- stabiliteit: de voorwaarden voor subsidiëring en de hieraan gekoppelde budgetten moeten 

duidelijk zijn, en dit op lange termijn; 

- “een euro voor een euro”: tegenover een Vlaamse subsidie mag een gelijkwaardige bijdrage staan 

van het/de betrokken lokale bestu(u)r(en); 

- taaklast is niet zaligmakend: het aantal te behandelen toelatingen, archeologienota’s etc. kan sterk 

schommelen. Maar je kan het personeelsbestand niet in dezelfde manier laten fluctueren. Als er 

tijd vrij komt, zet je als OEG of IOED in op andere dingen. De bijdrage van Vlaanderen en de lokale 

besturen blijft dus goed besteed; 

- geen keurslijf: de financiering en daarmee samenhangende samenwerkingsovereenkomst moet 

ruimte laten voor dynamiek en lokale initiatieven, zeker wanneer we een substantiële bijdrage van 

lokale besturen verwachten. Zij moeten ook hun accenten kunnen leggen; 

- voluit inzetten op sterke IOEDs: een gemeente of stad moet als OEG ook lid kunnen zijn van een 

IOED, zonder dat één van beiden er financieel op afgerekend wordt. Enkel zo kan de ambitie 

waargemaakt worden dat IOEDs hun leden kunnen ondersteunen, ook als ze OEG zijn.  

De werkgroep onderzocht vervolgens verschillende scenario’s om de toekomstige financiering van 

OEGs en IOEDs op te nemen. Daarbij werd in elk scenario vertrokken van de volgende keuzes, die 

aansloten bij de hierboven aangehaalde principes maar ook werden ingegeven door de bezorgdheid 

dat de beperkte middelen gericht moeten worden ingezet. 

1) IOEDs krijgen een substantiële subsidie, op voorwaarde dat ze een minimale omvang hebben. Te 

kleine IOEDs komen niet langer in aanmerking voor een Vlaamse subsidie. (zie ook 4.1.) 

2) Het aantal steden of gemeenten dat autonoom als OEG kan opereren is eerder beperkt. Voor het 

overgrote deel van de Vlaamse steden en gemeenten kan niet zomaar verwacht worden dat ze de 

taken die bij een erkenning als OEG horen opnemen zonder de ondersteuning van een IOED. Het 

financieringsmechanisme kan hen stimuleren om die keuze te maken. 

3) Het beschikbare budget beperkt vooral de mogelijkheden tot financiering van OEGs. De werkgroep 

ziet twee mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen: 

o Slechts een beperkt aantal OEGs komt in aanmerking voor een subsidie (bijv. enkel de 

centrumsteden). Andere OEGs krijgen geen rechtstreekse subsidie. Maar een IOED met 

OEGs kan wel aanspraak maken op een verhoogde subsidie.  

o De 300 Vlaamse steden en gemeenten worden in verschillende categorieën verdeeld. Bij 

elke categorie hoort een bepaalde ordegrootte van subsidie. 

4) De werklast van een grote OEG (bijv. één van de kunststeden) zal niet kleiner zijn dan die van een 

gemiddelde IOED. Vanuit die optiek is het logisch dat ook de Vlaamse subsidie evenwaardig is. 

Maar een IOED moet opereren in een veel complexere realiteit van intergemeentelijke 
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samenwerking. Daarom stelt de werkgroep voor de subsidie aan de IOEDs toch iets groter te 

maken.  

Scenario’s die werden onderzocht, inclusief beperkte simulaties: 

A. een verdeling van de middelen volgens parameters (cf. de huidige financiering van IOEDs); 

B. een verdeling van de middelen volgens forfaitaire bedragen (dus: elke IOED of OEG uit eenzelfde 

categorie krijgt eenzelfde bedrag); 

C. een systeem waarbij elke OEG en IOED eenzelfde bedrag krijgt (voor OEGs: een laag bedrag; voor 

IOEDs: een substantieel bedrag). OEGs die aan bepaalde voorwaarden voldoen, of tot bepaalde 

categorieën behoren, krijgen een substantieel supplement. Het kan gaan om vaste bedragen, of 

bedragen berekend o.b.v. parameters; 

D. een systeem waarbij taken die een OEG of IOED kan of moet opnemen worden gekoppeld aan 

subsidiepunten. Elk subsidiepunt vertegenwoordigt een subsidiebedrag. De subsidie die een OEG 

of IOED krijgt volgt dan uit de optelling van de subsidiepunten van de taken die worden 

opgenomen.  

Bij de parameter-gebaseerde scenario’s werd onder meer gekeken naar de volgende variabelen: 

- oppervlakte van het grondgebied: een stabiel criterium, maar het zegt niet per se iets over 
onroerenderfgoedpotentieel of mogelijke werklast. Bovendien lijkt het waarschijnlijk dat dit 
criterium al gebruikt zal worden als erkenningsvoorwaarde bij de IOEDs (in functie van minimale 
schaalgrootte); 

- aantal inwoners: een redelijk stabiel criterium, dat niets zegt over het 
onroerenderfgoedpotentieel. Ook deze parameter zou gebruikt kunnen worden als 
erkenningsvoorwaarde bij de IOEDs (in functie van minimale schaalgrootte); 

- beschermd erfgoed (oppervlakte of aantallen): niet noodzakelijk een stabiel criterium. Bovendien 
breng je hiermee het onroerend erfgoed niet in rekening dat nog niet beschermd is, bijvoorbeeld 
omwille van de ongelijke mate waarop in het verleden geïnventariseerd en beschermd is in 
Vlaanderen door verschuivingen in het erfgoedbegrip;  

- geïnventariseerd erfgoed (oppervlakte of aantallen): niet noodzakelijk een stabiel criterium, 
bovendien kunnen lokale besturen en OEGs dit zelf in zekere mate beïnvloeden. Ook breng je 
hiermee het onroerend erfgoed niet in rekening dat nog niet geïnventariseerd is, bijvoorbeeld 
omwille van de ongelijke mate waarop in het verleden geïnventariseerd is in Vlaanderen door 
verschuivingen in het erfgoedbegrip;  

- aantal toelatingen, aktenames, …: dit zijn per definitie instabiele cijfers, die van jaar tot jaar 
variëren. Het baseren van de subsidie op basis van de cijfers van een bepaald jaar of een bepaalde 
referentieperiode kan dus een onder- of overschatting met zich meebrengen. 

De conclusie van de thematische werkgroep is dat het moeilijk blijft om de financiering te baseren op 

parameters. Geen enkele parameter of combinatie van parameters geeft een correcte inschatting van 

taaklast. Het blijft een ruwe benadering.  

Daar komt nog bij dat de IOEDs voor een periode met grote veranderingen staan: kleine IOEDs gaan 

moeten fuseren of uitbreiden om nog langer in aanmerking te komen voor subsidiëring. In een context 

waarbij parameters de financiering zouden bepalen creëer je onbedoeld een soort concurrentie tussen 

gemeenten. Een IOED zal misschien sneller willen samenwerken met een gemeente die goeie 

parameters kan voorleggen.  
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Gelet op de aangehaalde nadelen en bedenkingen is de werkgroep daarom ook naar alternatieven 

gaan kijken.  

- Het systeem gebaseerd op subsidiepunten (scenario D) klinkt veelbelovend. Je vertrekt van de 

concrete taaklast, en kan de waarde van een subsidiepunt bepalen o.b.v. de beschikbare ruimte.  

Maar de werkwijze is niet altijd even evident, en heeft ook nadelen: 

o Werken met subsidiepunten heeft zin voor taken waar een OEG of IOED extra op wil 

inzetten. Maar voor de basistaken, die elke OEG of IOED zal moeten opnemen, lijkt het een 

eerder overbodige oefening. 

o Werken met subsidiepunten is ongenuanceerd: inzetten op inventariseren bijvoorbeeld 

zal in een recent nog door Vlaanderen geïnventariseerde gemeente iets anders zijn, dan 

in één van de gemeenten die als eerste geïnventariseerd werd. Maar het aantal 

subsidiepunten is voor beide gemeenten identiek. Het systeem riskeert daardoor ook voor 

een verwatering van de middelen te zorgen (heel veel steden en gemeenten krijgen een 

heel klein bedrag), waardoor het geen stimulans meer zal zijn om een erkenning aan te 

vragen. Je kan dit eventueel corrigeren door een factor in te rekenen, die de complexiteit 

van de situatie ter plaats probeert in rekening te brengen. Maar het bepalen van die factor 

is een delicate oefening, en de marge om te corrigeren zal waarschijnlijk ook beperkt zijn. 

o De oefening om aan taken subsidiepunten te koppelen is ook niet evident.  

o Het is een systeem dat weinig flexibiliteit toelaat: bij het opstellen van de 

samenwerkingsovereenkomst doet een OEG of IOED de oefening naar taken die ze de 

komende zes jaar zal opnemen. Dat programma ligt dan vast, vermits de subsidie voor de 

komende jaren erop gebaseerd is. OEGs en IOEDs kunnen meer doen, maar mogen geen 

aangekondigde taken laten vallen. 

o Het is ook een systeem dat een aanzienlijke administratieve last met zich mee lijkt te 

brengen, ook op het vlak van opvolging. Terwijl we op dat vlak eigenlijk de omgekeerde 

richting uit willen. 

 

- Werken met vaste/forfaitaire bedragen (scenario B) biedt een antwoord op een aantal van de 

bezwaren bij de andere systemen: 

o het is een eenvoudig; 

o het is stabiel; 

o er zit een zekere solidariteit ingebakken in het systeem: je kan ervoor zorgen dat kleine 

steden en gemeenten allemaal een redelijk minimumbedrag krijgen, en dat omgekeerd de 

echt grote OEGs en IOEDs niet met een disproportioneel groot deel van de koek gaan 

lopen;  

o je kan als Vlaamse overheid nog steeds accenten leggen, alleen doe je dat nu door 

categorieën af te bakenen, en niet door andere parameters te kiezen. 

Daar staat tegenover dat het systeem een extreme vereenvoudiging is, die minder aansluit bij de 

het idee dat de visienota vooropstelt dat de Vlaamse financiering beter is afgestemd op de 

verantwoordelijkheid die lokale besturen opnemen. De indeling in categorieën, bij de financiering 

van OEGs, is ook een delicate oefening, waarop onvermijdelijk reactie zal komen.  
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Na afweging van alle pro’s en contra’s besluit de thematische werkgroep de minister te adviseren om 

te kiezen voor Scenario B (vaste forfaitaire bedragen per categorie). Daarbij schuift de werkgroep de 

volgende bedragen naar voor als jaarlijkse subsidie vanuit Vlaanderen: 

 Jaarlijkse 
Vlaamse subsidie 

OEG  
(kunststeden) 

€100.000 

OEG  
(andere centrumsteden) 

€65.000 

OEG  
(andere gemeenten) 

€10.000 

IOED €120.000 

De Vlaamse kunststeden zijn Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. De overige 

centrumsteden zijn Aalst, Genk, Hasselt, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout. 

De bedragen zijn, voor wat betreft de IOEDs en de kunststeden en andere centrumsteden, gebaseerd 

op een eerste inschatting van de globale taaklast. Die is het grootst voor de IOEDs en kunststeden. 

Voor de andere centrumsteden is de inschatting dat de taaklast merkelijk lager zal liggen.  

Voor de 287 resterende Vlaamse steden en gemeenten is de Vlaamse subsidie een bedrag dat op het 

niveau van de individuele stad of gemeente als eerder symbolisch kan worden omschreven. Maar het 

idee is dat de OEG het geld doorstort aan de IOED waar ze lid van is. Stel dat een IOED zes dergelijke 

OEGs telt, dan heeft de IOED het uitzicht op een extra bedrag van €60.000, bovenop de 

basisfinanciering van €120.000 vanuit Vlaanderen, en minstens eenzelfde bedrag vanwege de steden 

en gemeenten die lid zijn. Maar het blijft uiteraard de vrije keuze van een OEG om dat geld door te 

storten of niet.  

Binnen de context van de werkgroep is ook onderzocht wat de totale financiële impact is van de 

implementatie van dit scenario. Daarbij zijn twee scenario’s uitgewerkt: 

1) Een maximaal scenario, waarbij elke Vlaamse gemeente erkend is als OEG, en er 25 IOEDs erkend 

zijn (= gebiedsdekkend scenario voor Vlaanderen, cf. inschatting Regiovorming).  

MAXIMAAL SCENARIO 

OEG  
(kunststeden) 

5 kunststeden 5 x €100.000 =  
€500.000 

OEG  
(andere centrumsteden) 

8 resterende centrumsteden 8 x €65.000 =  
€520.000 

OEG  
(andere gemeenten) 

287 steden/gemeenten 287 x €10.000 =  
€2.870.000 

IOED 25 IOEDs voor heel 
Vlaanderen 

25 x €120.000 =  
€3.000.000 

Totaal € 6.890.000 

Dit bedrag overstijgt het in de visienota vermelde budget in aanzienlijke mate (+80%). Maar het is 

een weinig realistisch scenario.  
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2) De werkgroep gaat er immers van uit dat op korte en zelfs middellange termijn het aantal 

erkenningen dat wordt aangevraagd lager zal liggen. Bij de eerstvolgende volledige 

subsidiëringsperiode (2027-2033) verwacht de werkgroep zich eerder aan de volgende getallen: 

o vier van de vijf kunststeden en vijf van de acht andere centrumsteden vragen een 

erkenning als OEG aan; 

o vijftig andere Vlaamse steden en gemeenten beslissen om een erkenning als OEG aan te 

vragen (binnen de schoot van een IOED); 

o rekening houdend met de schaalvergroting waar m.n. de kleinere IOEDs voor staan lijkt 

een twintigtal IOEDs voor de komende jaren een correcte inschatting.  

Dat vertaalt zich in het volgende benodigde budget 

OPTIMISTISCH (MIDDEL)LANGETERMIJNSCENARIO 

OEG  
(kunststeden) 

4 kunststeden 4 x €100.000 =  
€400.000 

OEG  
(andere centrumsteden) 

5 andere centrumsteden 5 x €65.000 =  
€325.000 

OEG  
(andere gemeenten) 

50 steden/gemeenten 50 x €10.000 =  
€500.000 

IOED 20 IOEDs  20 x €120.000 =  
€2.400.000 

Totaal € 3.625.000 

Dit bedrag ligt binnen het budget dat de visienota vooropstelt (€3,77 miljoen).  

Ongeacht van het hier gekozen systeem vindt de werkgroep het niet nodig dat de Vlaamse overheid 

een verhoging van de subsidie aan IOEDs voorziet in de opstartfase. Op dat ogenblik is het 

waarschijnlijk zelfs niet evident om het reguliere budget volledig op te krijgen (want nog volop mensen 

aan het werven, …), laat staan dat er een bestemming zou zijn voor die bijkomende middelen. Het zou 

waarschijnlijk nuttiger zijn om maximale reservevorming toe te staan in de opstartfase (momenteel 

beperkt tot 20% van de jaarlijkse subsidie, en 50% in totaal).  

 
Regelgeving 
 

 
Aanpassing van regelgeving nodig: 
- Onroerenderfgoeddecreet 

o H.10: rechtsgrond subsidiëren OEGs 
- Onroerenderfgoedbesluit 

o H.10, Afd. 1: subsidieregeling OEGs en IOEDs 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen agentschap 

 
→ Geen nieuwe of aangepaste processen nodig. 
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4.2.2 Projectsubsidie 

De meerwaarde van de projectsubsidie, die de visienota voorstelt, wordt op dit moment beperkt 

geacht. Budgettair is er de ruimte niet voor.  

Het instrument zou eventueel reglementair wel gecreëerd kunnen worden, maar de werkgroep stelt 

voor om er dan verder nog geen invulling aan te geven. De focus moet nu gaan naar het op punt stellen 

van de basisfinanciering van OEGs en IOEDs.  

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen agentschap 

 
→ Geen nieuwe of aangepaste processen nodig. 
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5. Conclusie en vervolgtraject 

De voorstellen die dit rapport presenteert zijn het resultaat van een kort maar intensief participatief 

traject met vertegenwoordigers van OEGs, IOEDs en andere lokale besturen. Ze geven in vrijwel alle 

gevallen uitvoering aan de ideeën en principes die de visienota voorstelt.  

Enkel waar het over toevalsvondsten gaat stelt de thematische werkgroep voor om af te wijken. De 

werkgroep voelt er meer voor om de verantwoordelijkheid bij het agentschap te laten, maar wel 

intensiever samen te werken met het lokale niveau. (→ zie fiche 3.3./B) 

Daarnaast introduceert het rapport ook twee ideeën die niet in de visienota aan bod komen: de creatie 

van een inventaris van het landschappelijk erfgoed (→ zie fiche 3.4.1./A), en samenwerking tussen 

agentschap, lokale besturen, OEGs en IOEDs op het vlak van vaststellen van grotere gehelen. (→ zie 

fiche 3.4.2./G) 

Voor de toekomstige financiering van OEGs en IOEDs stelt het rapport een systeem voor op basis van 

forfaitaire bedragen volgens vier categorieën. De voorgestelde bedragen lijken fair wanneer gekeken 

wordt naar de taken en verantwoordelijkheden die er voor OEGs en IOEDs bijkomen. Een realistische 

inschatting van het aantal OEGs en IOEDs in de volgende subsidiëringsperiode (2027-2033) suggereert 

dat het in de visienota vooropgestelde budget volstaat. Op langere termijn zou het benodigde budget 

voor de financiering van OEGs en IOEDs wel hoger kunnen uitvallen.  

Voor de inwerkingtreding van de visienota zijn verschillende initiatieven nodig. De tijd om daarmee te 

starten dringt. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de noodzakelijke aanpassing van regelgeving. 

Onroerend Erfgoed stelt vast dat het formele traject voor de aanpassing van de eigen regelgeving – 

het Onroerenderfgoeddecreet, het Onroerenderfgoedbesluit en eventueel ook enkele MB’s – in de 

herfst moet starten om de beoogde datum van inwerkingtreding te kunnen halen.  

Voor de volwaardige uitvoering van de plannen om lokale besturen meer instrumenten te bieden voor 

het beheer van vastgesteld erfgoed moet mogelijk ook andere sectorregelgeving (VCRO, …) aangepast 

worden. Over dat laatste moeten nog gesprekken aangeknoopt worden met de betrokken entiteiten 

en kabinetten.  

Naast de aanpassing van regelgeving is ook de aanpassing van interne processen en de ontwikkeling 

van aangepaste digitale en andere tools een noodzaak. Ook daarvoor is de tijd beperkt.  

Op 20 augustus willen we vernemen of we kunnen doorgaan met de implementatie zoals voorgesteld 

in dit rapport en zo neen, op welke punten wordt afgeweken en in welke zin.  
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6. Bijlagen 
 

6.1. Overzicht van fiches in dit eindrapport 
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3.1./A Structureel overleg (“atrium oe”?) tussen agentschap, lokale 
besturen en IOEDs 

X   

3.1./B Ad-hocoverleg tussen agentschap, lokale besturen en IOEDs X   

3.2./A Methodiek & taakverdeling voor monitoring & evaluatie X   

3.3./A OEGs de mogelijkheid bieden om toevalsvondsten te behandelen X   

3.3./B Samenwerking tussen agentschap, lokale besturen, OEGs en 
IOEDs op het vlak van toevalsvondsten 

  X 

3.4.1./A Creatie van een inventaris van landschappelijk erfgoed  X  

3.4.1./B Lokale besturen kunnen volledig autonoom erfgoedobjecten 
invoeren en bewerken in het erfgoedportaal 

X   

3.4.1./C Lokale besturen doorlopen een on-boarding-procedure X   

3.4.1./D Gezamenlijk ontwikkelen van een format voor een 
gebruikersovereenkomst, die lokale besturen moeten 
ondertekenen 

X   

3.4.2./A Een nieuwe vaststellingsbevoegdheid op lokaal niveau X   

3.4.2./B Een specifieke lokale vaststellingsprocedure X   

3.4.2./C Een procedure voor het “overdragen” van de Vlaams vastgestelde 
inventarissen naar lokaal niveau 

X   

3.4.2./D Welke rechtsgevolgen kunnen OEGs koppelen aan de lokaal 
vastgestelde inventarissen? 

X   

3.4.2./E De lokale toelatingsplicht, een instrument voor OEGs voor het 
beheer van vastgesteld erfgoed 

X   

3.4.2./F De centrale ontsluiting van lokaal vastgesteld erfgoed via 
Erfgoedportaal en Geoportaal 

X   

3.4.2./G Samenwerking tussen agentschap, lokale besturen, OEGs en 
IOEDs op het vlak van vaststellen van grotere gehelen 
(landschapsatlas en archeologische zones) 

 X  

3.5./A Bij het begin van een Vlaamse regeerperiode X   

3.5./B Bij het aansnijden van een beschermingsthema X   

3.6./A Samenwerken op het vlak van handhaving rond onroerend 
erfgoed 

X   

3.6./B Proactieve controle in functie van efficiënte(re) handhaving rond 
onroerend erfgoed 

X   

3.6./C Erkende onroerenderfgoedgemeenten stellen een gemeentelijke 
verbalisant onroerend erfgoed aan 

X   

3.6./D Een handhavingsplatform X   
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6.2. Geregistreerde deelnemers aan de online infosessie op 18 mei 
 

Wouter Accou Gemeente Alveringem 

Simon Aneca Gemeentebestuur Kortemark 

Sophie Anseeuw IOED Meetjesland 

Inge Baetens Erfpunt 

Katelijne Beerten Gemeente Lanaken 

Elisabeth Blancke Gemeente Dentergem 

Anne Blondé Stad Aalst 

Francois Boddaert Gilliot & Roelants Tegelmuseum 

Dirk Bouve Stad Beringen 

Arno Braet Stad Oostende 

Gerda Broeckx Gemeente Laakdal 

Jona Broothaerts Stadsbestuur Vilvoorde 

Chantal Buyl Gemeente Denderleeuw 

An Buysschaert Wortegem-Petegem 

Leen Cannaerts IOED Zuidrand 

Els Ceulemans Gemeente Mol 

Bart Cherretté SOLVA 

Jan Compernol Gemeente Oostkamp 

Jan Coppens Stad Geraardsbergen 

An Cornelissen Stad Hasselt 

Tom Cornelissen IOED Zuid-Hageland 

Caroline Daemen Erfgoed Noorderkempen 

Didier De Beck Gemeentebestuur Gavere 

Nele De Cocker Regionale Landschappen Schelde-Durme 

Jo  De Cuyper Stedelijk Museum Aarschot 

Jan De Graef Gemeente Hamme 

Chantal De Laet Gemeente Herenthout 

Ronny De Mulder Stadsbestuur Sint-Niklaas 

Jan De Nul Denderleeuw 

Katleen De Prins Lokaal Bestuur Edegem 

Marijn De Vos Ledegem 

Marc Debatty Stad Mechelen - afdeling Projecten & Monumentenzorg 

Tom Debruyne IOED PORTIVA 

Lieselot Decalf Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) 

Julie Decat Gemeente Puurs-Sint-Amands 

Jan Decorte CO7 

Stefan Decraemer Raakvlak, IOED Brugge en ommeland 

Paul Dedeyne Stad Roeselare 

Stephan Delaruelle IOED Erfpunt 

Karel Dendooven Stad Brugge 

Jeroen Desaver Lokaal Bestuur Diepenbeek 

Pieter Deschoolmeester Stadsbestuur Blankenberge 

Eva Devooght Stadsbestuur Deinze 

Wouter Dhaeze Stad Oudenburg 
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Liedewij Elsen Stad Leuven 

Hans Eyssen Gemeente Holsbeek 

Jan Fonderie Gemeente Keerbergen 

Ferdi Geerts Erfgoed Lommel vzw (EVA Stad Lommel) 

Melissa Geerts IOED de Merode 

Bea Geudens Gemeente Oud-Turnhout 

Dimitri Ghys Gemeentebestuur Herent 

Marie Gillekens Gemeente Herent 

Gerda Goossens Gemeentebestuur Willebroek 

Willem Hantson IOED RADAR 

Stefanie Hap Veneco - IOED Leie Schelde 

Annelies Hoes Stad Antwerpen 

Hilde Huysmans Rijkevorsel 

Greet Inniger Gemeente Berlaar 

Petra Kiepkowski Gemeente Zonhoven 

Conny Lambert Gemeentebestuur Beernem 

Sarah Lauwers Erfgoed Noorderkempen 

Laurent Lievens Gemeente Assenede 

Ann Loobuyck Gemeente Beernem 

Tina Luyckx Gemeente Kortenaken 

Sarah Luyten IOED IGEMO 

Wouter Maes Gemeente Balen 

Alexander Massoels IOED Haspengouw west 

Joke Meerkens IOED Polderrand 

Maarten Mertens  Gemeente Kapellen  

Michiel Mestdagh Lokaal Bestuur Torhout 

Katharina Meulemans IOED Winar 

Jari Mikkelsen Stad Brugge 

Jelle Moens SOLVA 

Ria Moens Lokaal Bestuur Duffel 

Sofie Moeykens IOED Viersprong 

Lode Morlion Lo-Reninge 

Marc Morris Gemeente Bertem 

Evy Muylaert Gemeente Galmaarden 

Celesta Muylle Gemeente Ichtegem 

Hannelore Neyt Gemeente Zedelgem 

Anja Peeten Gemeente Holsbeek 

Steffie Peetermans IOED de Merode 

Magali Penninck Gemeente Wielsbeke 

Guido Pirotte Gemeentebestuur Zonhoven 

Lotte Poncelet Stad Hasselt 

Marc Pyncket Stadsbestuur Menen 

Anne Quetstroey Stad Herentals 

Lotte Renard IOED Schelde-Durme 

Tine Rijvers Regionaal landschap Haspengouw en Voeren/IOED Haspengouw west  

Jo Rombouts Provincie Oost-Vlaanderen 
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Jessy Salenbien Gemeente Koekelare 

Katelijne Scheirlinckx Gemeente Lierde 

Robert Schneider Stad Kortrijk 

Luc Schoofs Stad Beringen 

Michelle Segers IOED Zuidrand 

Bart Seldeslachts Gemeente Kontich 

Orane Sermeus Stad Leuven 

Filip Uyttersprot Gemeente Haaltert 

Dieuwertje Van Bortel Gemeente merksplas 

Ariane Van de Plas Stad Sint-Truiden 

Luc Van de Putte Lokaal Bestuur Affligem 

Tom Van de Sijpe  PORTIVA  

Danny Van de Velde Gemeente Zoersel 

Ellen Van de Velde IOED Land van Nete en Aa 

Karen Van de Velde Gemeentebestuur Kontich 

Nikki Van de Wall Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei 

Dries Van Den Broucke Stad Brugge 

Maarten Van den Mooter Stad Mechelen - afdeling Projecten & Monumentenzorg 

Bert Van der Auwera Stad Aarschot 

Piet Van Deun  Stad Hoogstraten 

Jef Van Doninck Erfgoed Noorderkempen 

Stefanie Van Egdom Gemeente en OCMW Zandhoven  

Lisa  Van Hollebeke Lokaal Bestuur Meulebeke 

Joren Van Hout Gemeente Westerlo 

Tamara Van Hout Stadsbestuur Sint-Niklaas 

Benjamin Van Leemputte Gemeente Sint-Katelijne-Waver 

Eddy Van Leuven Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 

Stijn Van Loock Gemeentebestuur Middelkerke 

Tine Van Mierlo IOED Bosland 

Harry Van Royen Gemeente Niel 

Elke Van Severen IOED Berg en Nete 

Mai Van Thillo Lokaal Bestuur Wuustwezel 

ingrid Vandepitte Gemeente Zonnebeke/co7 

Tim Vanderbeken IOED WinAr 

Vicky Vanelderen Gemeentebestuur Alken, dienst Vrije Tijd 

Dominik vanlommel Stad Aarschot 

Veerle Vansant IOED Oost 

Caroline Vansteelandt Stad Roeselare  

Johan  Veeckman Stad Antwerpen 

Gerben Verbrugghe Gemeente Wingene 

Elke Vercruyssen Gemeente Assenede 

Wim Verdoodt Gemeente Wemmel 

Marc Vergauwen I.P. ERFGOED Rupelstreek - IOED Rupelstreek 

Mieke Verhaege Gemeente Affligem 

Nele Verhoeven Stad Gent 

Pieter Verhulst Gemeentebestuur Erpe-Mere 
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Sarah Verstaen  Lokaal Bestuur Koksijde  

Kelly Verstrepen Gemeente Denderleeuw 

Benjamin Verstringe Gemeentebestuur Ruiselede 

Lore Vincke Gemeente Zedelgem 

Alexander Vissenaekens Gemeente Begijnendijk 

Carine Willaert Gemeentebestuur De Haan 

Martijn Willems IOED k.ERF 

Marijke Wouters IOED Zuid-Hageland 
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6.3. Lokale vertegenwoordigers in de thematische werkgroepen 
 

6.3.1. Voorbereiden en evalueren/monitoren van Vlaams onroerenderfgoedbeleid 

- Inge Baetens (IOED Erfpunt) 

- Joke Buijs (OEG Leuven) 

- Jef Van Doninck (IOED Erfgoed Noorderkempen) 

- Mira Van Olmen (stad Gent) 

- Harry Van Royen (gemeente Niel) 

6.3.2.  Toevalsvondsten 

- Stefan Decraemer > (IOED Brugge & Ommeland) 

- Jan Decorte (IOED Co7) 

- Alexander Lehouck (OEG Koksijde) 

- Steffie Peetermans (IOED De Merode) 

- Geert Vermeiren (stad Gent) 

6.3.3. Wetenschappelijke inventarissen 

- Peter Bloemen (provincie Limburg) 

- Stefan Decraemer (IOED Brugge & Ommeland) 

- Karel Dendooven (stad Brugge) 

- Liedewij Elsen (OEG Leuven) 

- Toplina Puttemans (IOED Voorkempen) 

- Kaat Vandoorne (OEG Koksijde) 

6.3.4. Vaststellen en rechtsgevolgen 

- Peter Bloemen (provincie Limburg) 

- Stefan Decraemer (IOED Brugge & Ommeland) 

- Karel Dendooven (stad Brugge) 

- Liedewij Elsen (OEG Leuven) 

- Toplina Puttemans (IOED Voorkempen) 

- Sarah Verstaen (OEG Koksijde) 

6.3.5. Beschermen 

- Karel Dendooven (stad Brugge) 

- Annelien Sys (OEG Leuven) 

- Tom Vandesijpe (Tienen/ IOED Portiva) 

- Kaat Vandoorne (OEG Koksijde) 

- Mira Van Olmen (stad Gent) 

- Veerle Vansant (IOED Oost-Haspengouw & Voeren) 
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6.3.6. Handhaving 

- Katelijne Beerten (gemeente Lanaken) 

- Tom Cornelissen (IOED Zuid-Hageland) 

- Krista Van Boeckel (departement Omgeving/ afd. Handhaving) 

- Tim Vanderbeken (IOED WinAr) 

- Jef Van Doninck (IOED Erfgoed Noorderkempen) 

6.3.7. Financiering van OEGs en IOEDs 

- Inge Baetens (IOED Erfpunt) 

- Katelijne Beerten (gemeente Lanaken) 

- Katrien Deckers (OEG Leuven) 

- Jo Rombouts (provincie Oost-Vlaanderen) 

- Dries Van den Broucke (stad Brugge) 

- Tim Vanderbeken (IOED WinAr) 


