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1. INLEIDING 

Op 26 februari 2021 keurde de Vlaamse Regering een Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid goed. 
Om de principes en keuzes uit deze visienota concreter te maken organiseerde het agentschap 
Onroerend Erfgoed in de periode mei-augustus 2021 eerst een infosessie voor alle lokale besturen, en 
vervolgens diverse thematische werkgroepen met vertegenwoordigers van lokale besturen, OEGs en 
IOEDs1.  
 
De resultaten van deze werkgroepen werden gebundeld in een eindrapport, dat op 23 juli 2021 aan 
minister Diependaele werd bezorgd. Eind augustus organiseerde het agentschap ook nog een extra 
werkgroep over lokale toelatingsplichten.  
 
Het eindrapport, en het consensusvoorstel uit de werkgroep lokale toelatingsplichten, vormen de basis 
voor het implementatietraject dat nu op de rails staat. Streefdoel is om de implementatie van de 
Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid rond te hebben tegen 1 januari 2023, conform de bestaande 
koppeling met de beleids- en beheerscyclus (BBC).  
 
Wat de implementatie betreft zet het agentschap Onroerend Erfgoed minstens in op de volgende 
sporen: 

1) Juridische verankering (aanpassing van Onroerenderfgoeddecreet, 

Onroerenderfgoedbesluit, …); 

2) Aanpassing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe interne processen; 

3) Aanpassing van bestaande of ontwikkeling van nieuwe IT-toepassingen. 

Daarbij vormt terugkoppeling met de OEGs, IOEDs en andere lokale besturen een permanent 
aandachtspunt. Maar die communicatie is geen eenrichtingsverkeer: het idee is dat het agentschap 
hen bij deze drie sporen betrekt waar nodig en mogelijk. Dat betekent dat thematische werkgroepen 
die in het voorjaar en in de zomer actief waren, ook de komende maanden nog actief kunnen zijn.  
 
Dit startdocument wil de basis bieden voor het implementatietraject dat nu start. Het volgt daarvoor 
de structuur die al in de visienota werd uitgezet, en herneemt de conclusies van de thematische 
werkgroepen. Daarbij wordt het systeem van fiches, dat in het eindrapport werd geïntroduceerd, 
verder gebruikt. Die fiches geven per thema aan welke operationele aspecten Onroerend Erfgoed de 
komende maanden verder zal uitwerken en binnen welke krijtlijnen dat gebeurt.  
 
De finale politieke validatie zal uiteraard pas gebeuren op het moment van de goedkeuring van de 
noodzakelijke wijzigingen aan Onroerenderfgoeddecreet en –besluit. 
 
  

 
1 In dit document worden erkende onroerenderfgoedgemeenten en erkende intergemeentelijke 

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

https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2021-10/6037c6439b0220000c000279.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2021-10/Eindrapport_Implementatie_20210723_FINAL.pdf


 

 

2. UITGANGSPUNTEN IMPLEMENTATIE OPERATIONELE THEMA’S 

 
➔ De nummering van onderstaande fiches is gebaseerd op de visienota en het eindrapport. 

 

2.1 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 OEGs, IOEDs en de andere lokale 
besturen. Dat houdt betrokkenheid in bij de voorbereiding van Vlaamse beleidsperiodes en bij de 
opmaak van voorstellen voor nieuwe beleidsdocumenten, beleidsaanbevelingen en 
regelgevingsvoorstellen.  
 

3.1./A 

STRUCTUREEL OVERLEG (“ATRIUM OE”) TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs  

 
Lokale besturen, OEGs, IOEDs en het agentschap  ontmoeten elkaar in de toekomst regelmatig, 
op structurele basis. 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, …) worden uitgenodigd wanneer dat nuttig 
is.  
 
Binnen de schoot van een atrium OE kunnen specifieke werkgroepen opgericht worden (zie 
voorstel 3.1./B) 
 
Het atrium OE wordt zo georganiseerd dat er slechts een beperkte investering aan tijd en 
middelen nodig is voor de lokale besturen, OEGs en IOEDs – bijvoorbeeld met een beperkt aantal 
of goed gekozen vaste overlegmomenten. 
 
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, naast andere beschikbare online tools. 
 

 
Regelgeving 
 

 

→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 
 

 
Selectie en configuratie van een ondersteunende tool voor de werking van de 
atria en werkgroepen atria. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Dit voorstel vereist een aanpassing of ontwikkeling van processen op 
agentschapsniveau.  
 

https://www.yammer.com/
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Het agentschap onderzoekt de komende maanden hoe een dergelijk structureel 
overleg en eventueel online platform er uit kan zien, en wat dit organisatorisch 
vergt.  

3.1./B 

AD-HOCOVERLEG TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs  

 
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” (over 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). 
 



 

 

2.2 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. Data 
verzamelen en delen moet alle partijen helpen: voor de opvolging van het Vlaamse 
onroerenderfgoedbeleid, maar evenzeer voor de ontwikkeling van het lokale onroerenderfgoedbeleid.  
 
OEGs en IOEDs zullen zich in de toekomst ook 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. 
 

3.2./A  

METHODIEK & TAAKVERDELING VOOR MONITORING & EVALUATIE 

 
Voorafgaand aan het opstarten van een samenwerking rond het monitoren en evalueren van het 
Vlaamse onroerenderfgoedbeleid zoeken het agentschap Onroerend Erfgoed, OEGs, IOEDs en 
andere lokale besturen 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.  
 
Om dit proces verder op punt te stellen wordt op korte termijn een ad-hocwerkgroep 
samengeroepen met minstens de volgende taken: 
• in kaart brengen waar lokale besturen vandaag al rapporteren, en over welke set gegevens 

het gaat, nagaan hoe hier lijn in gebracht kan 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. 

 

 
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. Onderzoeken van geschikte platformen voor 
dataverzameling -verspreiding.  
 

 
Processen agentschap 

 

Aanpassing van het proces 'monitoring en evalueren'. 
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2.3 Toevalsvondsten 

Het opvolgen en onderzoeken van archeologische toevalsvondsten blijft in eerste instantie een taak 
van het Vlaamse niveau. Maar er bestaat een aanzienlijke lokale bereidheid om bij de behandeling van 
toevalsvondsten zowel lokale expertise als ondersteuning aan te bieden. De bestaande ad-hocmanier 
van werken, waarbij het agentschap soms een beroep doet op lokale partners bij toevalsvondsten, 
krijgt een meer structurele vorm door middel van samenwerkingsovereenkomsten.  
 

  

3.3./B  

SAMENWERKING TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs OP HET VLAK VAN 

TOEVALSVONDSTEN  

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed behoudt de decretale opdracht en bevoegdheid om 
onderzoek na toevalsvondsten uit te voeren. Maar het agentschap werkt daarin waar het kan 
samen met OEGs en IOEDs. Zij bieden lokale expertise en (technische en logistieke) 
ondersteuning/capaciteit aan het agentschap aan. Het agentschap staat op zijn beurt in voor de 
coördinatie en administratie van toevalsvondsten. De uitvoering ervan gebeurt ook onder de 
erkenning als archeoloog van het agentschap.  
 
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 financiële regeling voor het onderzoek;  
- de wijze waarop zal worden gecommuniceerd over de toevalsvondst; 
- … 

 

 
Regelgeving 

 
→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 
 

 
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). 
 



 

 

2.4 Inventariseren, vaststellen en rechtsgevolgen 

2.4.1 Wetenschappelijk inventariseren 
 
De visienota (hoofdstuk 4.4.1., p. 23-25) behoudt de bestaande taakverdeling op het vlak van het 
geografisch inventariseren, inclusief de verplichting voor OEGs. Inventariseren van bouwkundig 
erfgoed en landschappelijke erfgoedelementen is weggelegd voor lokale besturen, inventariseren van 
archeologische zones en landschappelijke gehelen is een taak van Vlaanderen. Het agentschap 
Onroerend Erfgoed begeleidt lokale besturen bij het geografisch inventariseren, indien gewenst. Voor 
het gezamenlijke beheer van de inventarissen komt er een centrale databank, waarin elk van de 
betrokken partijen autonoom gegevens kan invoeren binnen de gemaakte afspraken. Om meer 
consistentie in de huidige verdeling op het vlak van het inventariseren van erfgoedelementen te 
brengen, wordt een ‘inventaris van het landschappelijk erfgoed’ in het leven geroepen.  
 
 

3.4.1./A 

CREATIE VAN EEN INVENTARIS VAN HET LANDSCHAPPELIJK ERFGOED  

 
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.  
 
De nieuwe inventaris van landschappelijk erfgoed wordt de bevoegdheid 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 

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

 
Aanpassingen aan een beschermd erfgoedobject gebeuren in overleg met het agentschap. 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 vastgelegd 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)  
 



 

 

  

3.4.1./C  

LOKALE BESTUREN DOORLOPEN EEN ON-BOARDING-PROCEDURE 

 
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 

 
Lokale besturen die zich willen aanmelden als gebruiker van het Erfgoedportaal ondertekenen 
een specifieke gebruikersovereenkomst. Het format voor deze gebruikersovereenkomst 
ontwikkelt het agentschap de komende maanden samen met de lokale besturen. 
 
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 daarna 
als klankbordgroep blijven bestaan voor verdere inhoudelijke afspraken 
en technische ontwikkelingen. 
 



 

 

2.4.2 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 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. Wel 
nodigt het agentschap Onroerend Erfgoed de OEGs en IOEDs uit om inhoudelijk mee te werken aan de 
vaststelling van grotere gehelen op hun grondgebied.  
 
Op het vlak van beheer blijft een Vlaamse pakket rechtsgevolgen de basis, maar OEGs kunnen dit 
verder aanvullen met een lokaal pakket rechtsgevolgen, zoals toelatingsplichten, voor bepaalde 
handelingen aan vastgesteld erfgoed.  Alle informatie over vastgestelde inventarissen wordt centraal 
ontsloten, ongeacht wie verantwoordelijk was voor de vaststelling. 
 

3.4.2./A 

EEN NIEUWE VASTSTELLINGSBEVOEGDHEID OP LOKAAL NIVEAU  

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. 
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ICT  
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 

Processen 
agentschap 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling van processen op agentschapsniveau nodig. 

3.4.2./B 

EEN SPECIFIEKE LOKALE VASTSTELLINGSPROCEDURE   

 
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. 
 



 

 

  

3.4.2./C 

EEN PROCEDURE VOOR HET “OVERDRAGEN” VAN DE DOOR VLAANDEREN VASTGESTELDE INVENTARISSEN NAAR 

LOKAAL NIVEAU 

 
Binnen een gemeente zijn bouwkundig erfgoed en landschapselementen 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.  

 
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? 

 
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: 
- Over lokale toelatingsplichtige handelingen doet fiche 3.4.2./E een uitspraak; 
- Een veralgemeende zorgplicht met doorwerking in vergunningenbeleid wordt overwogen; 
- …  

Het toepassingsgebied van de lokale rechtsgevolgen is uiteraard beperkt tot de inventarissen die door 
de OEG zelf zijn vastgesteld. 
 
We moeten erover waken dat er geen conflicten of tegenstrijdigheden ontstaan tussen Vlaamse en 
lokale rechtsgevolgen. Er bestaat juridisch geen bezwaar tegen een variëteit aan lokale rechtsgevolgen, 
zelfs niet binnen eenzelfde gemeente (maar dit heeft wel gevolgen voor de eventuele, centrale 
ontsluiting ervan → zie fiche 3.4.2./F). 
 

 
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. 
 



 

 

3.4.2./E 

DE LOKALE TOELATINGSPLICHT, EEN INSTRUMENT VOOR OEGs VOOR HET BEHEER VAN 

VASTGESTELD ERFGOED  

 
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. Er komt daarom een 
vooraf bepaalde beperkte lijst van mogelijke toelatingsplichten die OEGs kunnen van toepassing maken. 
Het is dus één lijst met mogelijke toelatingsplichten voor heel Vlaanderen. Een OEG kan, vertrekkende 
van die lijst, voor elk individueel vastgesteld item op haar grondgebied aangeven welke 
toelatingsplichten van toepassing zijn.  
 
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. 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  
 
Lokale toelatingsplichten worden minstens centraal ontsloten via het Erfgoedportaal (→ zie ook fiche 
3.2.4./F). Het correct invoeren van lokale toelatingsplichten en het up-to-date houden ervan is de 
verantwoordelijkheid van de betrokken OEG.  
 
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. 
 

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/193/OAOE193-001.pdf
https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/193/OAOE193-001.pdf
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3.4.2./F 

DE CENTRALE ONTSLUITING VAN LOKAAL VASTGESTELD ERFGOED VIA ERFGOEDPORTAAL EN GEOPORTAAL 

 
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.  
 



 

 

  

3.4.2./G 

SAMENWERKING TUSSEN AGENTSCHAP, LOKALE BESTUREN, OEGs EN IOEDs OP HET VLAK VAN VASTSTELLEN 

VAN GROTERE GEHELEN (LANDSCHAPSATLAS EN ARCHEOLOGISCHE ZONES) 

 
Het agentschap Onroerend Erfgoed engageert zich om OEGs en IOEDs meer te betrekken 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.  
 
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 analogie 
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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2.5 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. 
  

  

3.5./A 

BIJ HET BEGIN VAN EEN VLAAMSE REGEERPERIODE  

 
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 geeft ook aan dat er ruimte moet 
blijven voor ad-hocbeschermingen, 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.  
 
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. 
 

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing regelgeving nodig. 
 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen 
agentschap 

 
Afstemmen op de aangepaste werkwijze.  



 

 

  

3.5./B 

BIJ HET AANSNIJDEN VAN EEN BESCHERMINGSTHEMA  

 
Bij de start van een beschermingsthema 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. 
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 voorleggen 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.  
In afwachting van het volledig omschakelen naar deze manier van werken bekijkt het agentschap 
Onroerend Erfgoed of we één of meerdere test-trajecten kunnen opstarten waarin dergelijke 
samenwerking wordt verkend.  
 
Bedenking bij deze manier van werken: het succes van dergelijke gezamenlijke thematische 
beschermingscampagnes is in sterke mate afhankelijk van de medewerking van lokale besturen, 
OEGs en IOEDs. Dit is een verder te bekijken knelpunt. Want het zou kunnen dat sommige 
beschermingsthema’s geen lokale prioriteit zijn. De capaciteit van het agentschap om op dat 
moment ‘in te springen’ voor lokale besturen, OEGs of IOEDs die er geen tijd voor kunnen 
vrijmaken, is beperkt.  
 

 
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. 
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2.6 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. Zij focussen op zachte handhaving en 
signaleren misdrijven of inbreuken waar harde handhaving nodig is aan de bevoegde instanties. 
Vlaanderen focust op het vervolgen en echt handhaven. OEGs worden verondersteld een 
gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed aan te stellen. Voor een efficiënte samenwerking maakt 
Vlaanderen tot slot werk van een platform waar alle handhavingsactoren informatie uitwisselen over 
handhavingsdossiers. 
 

  

3.6./A 

SAMENWERKEN OP HET VLAK VAN HANDHAVING ROND ONROEREND ERFGOED  

 
Preventie en sensibilisering 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. Er kan ook nog meer ingezet worden 
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 
sensibilisering 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. Het is belangrijk dat deze voldoende laagdrempelig/kleinschalig blijft, zodat 
iedereen aan bod kan komen (bijvoorbeeld zowel gemeenten die sterk willen inzetten op 
handhaving, als gemeenten die op dat vlak 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 



 

 

  

3.6./B 

PROACTIEVE CONTROLE IN FUNCTIE VAN EFFICIËNTE(RE) HANDHAVING ROND ONROEREND 

ERFGOED  

 
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 
opdracht waarin zij een belangrijke rol kunnen spelen. 
 
Omdat de capaciteit bij alle betrokken spelers beperkt is lijkt het verstandig om beter af te 
stemmen waar proactieve controle (nog) nodig is. Door in kaart te brengen waar gewestelijke 
erfgoedconsulenten, inspecteurs onroerend erfgoed, lokale ambtenaren, monumentenwacht, … 
recent gepasseerd zijn kunnen we 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  

 
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), … 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.  
 
Voor OEGs wordt het een verplichting om zo’n gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed aan 
te stellen. Andere lokale besturen kunnen er een aanstellen.  
 
Lokale besturen en OEGs kunnen een gemeentelijke verbalisant onroerend erfgoed ook delen, 
bijvoorbeeld binnen de context van een IOED. 
 

 
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. 



 

 

  

3.6./D 

EEN HANDHAVINGSPLATFORM  

 
De afdeling Handhaving van het departement Omgeving en het agentschap Onroerend Erfgoed 
denken na over een platform om informatie 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. 
 
Idealiter integreert een dergelijk platform de hele dossierflow (een soort document management 
systeem), en kan het gekoppeld 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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3 ERKENNING EN FINANCIERING VAN OEGS EN IOEDS 

 

3.1 Voorwaarden rond de erkenning en subsidiëring van OEGs en IOEDs 

Binnen de context van de voorgestelde aanpassingen is het logisch 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. Een 
minimaal aantal gemeenten lijkt geen geschikte parameter, omdat het fusies van gemeenten in de weg 
kan staan.  
 
Dit moet nog verder bekeken worden. 
 

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING EN SUBSIDIËRING 

 

 
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. 
 

 
 

  



 

 

3.2 Financiering van OEGs en IOEDs 

 

3.2.1 Structurele subsidie 

In uitvoering van de visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid kunnen zowel de IOEDs als de OEGs 
aanspraak maken op financiële ondersteuning. Die structurele subsidie wordt op forfaitaire basis 
verdeeld, waarbij er voor de OEGs wordt gewerkt met drie categorieën, met voor elk een bijhorend 
vast subsidiebedrag: 

 Jaarlijkse Vlaamse 
subsidie 

OEG  
(kunststeden2) 

€100.000 

OEG  
(andere centrumsteden3) 

€65.000 

OEG  
(andere gemeenten) 

€10.000 

IOED €120.000 

 
Voor de 287 Vlaamse steden en gemeenten die geen kunststad of centrumstad zijn, 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.  
 
Voorwaarde voor de subsidiëring van IOEDs is overigens dat de lokale besturen die lid zijn van een 
IOED minstens eenzelfde bedrag op tafel leggen als de Vlaamse subsidie (“een euro voor een euro”). 
Voor IOEDs bekijkt de Vlaamse overheid hoe maximale reservevorming in de opstartfase geregeld kan 
worden (bestaande grensbedragen verhogen?). 
 

STRUCTURELE SUBSIDIES 

 

 
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. 
 

 
2 De Vlaamse kunststeden zijn Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. 
3 De overige centrumsteden zijn Aalst, Genk, Hasselt, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. 
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3.2.2 Projectsubsidie 

Omdat er momenteel budgettair geen ruimte is voor projectmatige subsidiëring, naast de verruimde 
en verhoogde structurele subsidiëring, wordt hier voorlopig geen invulling aan gegeven. De focus moet 
nu liggen op het op punt stellen van de basisfinanciering van OEGs en IOEDs.  
 

PROJECTSUBSIDIES 

 

 
Regelgeving 
 

 
→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 

 
→ Geen aanpassing of ontwikkeling ICT-toepassingen nodig. 
 

 
Processen agentschap 

 
→ Geen nieuwe of aangepaste processen nodig. 
 

 
  



 

 

4 INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING VAN LOKALE BESTUREN 

Omdat expertise en ervaring initieel niet altijd aanwezig zal zijn bij lokale onroerenderfgoeddiensten, 
en ook niet verwacht kan worden dat zij deze ontwikkelen voor alle thema’s of niches, heroriënteert 
het agentschap zich verder als ondersteunende partner en kenniscentrum voor de lokale besturen. 
Het agentschap faciliteert interactie tussen de lokale spelers,  zorgt voor kennisoverdracht en -
uitwisseling, en voorziet in coaching en feedback. 
Het faciliteren van interactie en kennisuitwisseling bouwt verder op de bestaande netwerkmomenten 
met IOEDs en OEGs. We onderzoeken of het “atrium OE” een geschikt format is voor deze verdere 
uitbouw (zie 2.1, fiche 3.1/A en 3.1/B).  
 

 

 

UITWERKEN VAN EEN PROGRAMMA VOOR VORMING, HANDLEIDINGEN, KADERS, … 

 

Samen met de lokale besturen, IOEDs en OEGs wordt nagegaan waar de noden liggen op het vlak 
van kennisoverdracht. Op basis daarvan werken we een programma uit voor 
vormingsmomenten, handleidingen, kaders en andere vormen van kennisoverdracht en -
uitwisseling.  
De nieuwe taken op het vlak van vaststellen, rechtsgevolgen en toelatingsplichten, en de nieuwe 
werking van het Erfgoedportaal maken daar al zeker deel van uit.  
 

 
Regelgeving 
 

 

→ Geen aanpassing van regelgeving nodig. 

 
ICT 
 

 

→ In eerste instantie geen aanpassing of ontwikkeling ICT nodig. 

 
Processen agentschap 
 

 

→ Naast ontwikkelen van atrium OE (zie fiche 3.1./A), geen nieuwe of 
aangepaste processen nodig. 
 

ORGANISEREN VAN FEEDBACK EN COACHING 
 

 
De regelgeving voorziet in periodieke en formele opvolging  van erkende actoren in het kader 
van erkenningsvoorwaarden en subsidies. Maar vanuit een evenwaardige verantwoordelijkheid 
in het onroerenderfgoedbeleid is het minstens even belangrijk om ook coaching en feedback te 
bieden. Die kan individueel of collectief gebeuren, maar moet in alle gevallen de lokale besturen 
ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een eigen erfgoedbeleid. We bouwen daarbij 
verder op de ervaring die we de voorbije jaren opdeden en versterken ons aanbod.  
 

 
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.  


