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1 INHOUDELIJKE ERKENNINGSVOORWAARDEN 

Vraag je een erkenning aan als onroerenderfgoedgemeente? Dan kies je er duidelijk voor om onroerend 
erfgoed te verankeren in jouw gemeentelijk beleid. Je hebt een duidelijke beleidsvisie op het behoud en 
beheer van het onroerend erfgoed in jouw gemeente en je verankert dat in jouw bredere gemeentelijke 
beleidsplan. Die visie start vanuit de eigenheid van jouw gemeente en vertaalt zich in een aantal 
duidelijke keuzes, op maat van de lokale uitdagingen. Dit veranker je in jouw administratie. Je voorziet 
de nodige expertise. Daarin kan je je als gemeentebestuur laten bijstaan door een intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst (IOED), maar de beleidsvisie is de visie van de gemeente, en niet van de IOED.  
 
Als je een erkenning aanvraagt als onroerenderfgoedgemeente moet je voldoen aan een aantal 
erkenningsvoorwaarden. Wat houden deze erkenningsvoorwaarden nu in? We lichten deze verder toe 
en delen graag enkele tips mee over hoe je deze kan realiseren. Hiermee willen we handvaten en 
ondersteuning bieden met respect voor de autonomie van alle lokale besturen.  

1.1 ONDERBOUWDE BELEIDSVISIE 

1.1.1 Wat is een onderbouwde beleidsvisie? 

Je start met de opmaak van een omgevingsanalyse. Hierin breng je het erfgoedpakket, de noden van de 
gemeenschap, de maatschappelijke uitdagingen (bv. klimaat en duurzaamheid) en de opportuniteiten 
binnen jouw gemeente in kaart. Je kan dit bijvoorbeeld via een SWOT (sterkte-zwakte) analyse doen. Het 
is niet de bedoeling dat je in deze fase een uitgebreide inventaris maakt van het erfgoedpakket in de 
gemeente, wel dat je op grote lijnen meegeeft hoe dat erfgoedpakket er uitziet en wat dit erfgoed 
kenmerkt in jouw gemeente.  
 
Op basis van je omgevingsanalyse werk je een visie of toekomstdroom uit waarin je duidelijke 
beleidskeuzes maakt op maat van jouw gemeente. Het gaat om een visie op lange termijn. Hou hierbij 
rekening met de beschikbare mensen en middelen.  
 
De (geactualiseerde) omgevingsanalyse en de beleidsvisie kan je bij de subsidieaanvraag vertalen naar 
een meerjarenbeleidsplan. Daarin formuleer je strategische doelstellingen voor een periode van zes jaar. 
Het gaat dus om een deel van dat bredere visietraject, maar wel met duidelijke mijlpalen en resultaten. 
Een strategische doelstelling is dus in dit geval een doelstelling binnen de beleidsperiode van zes jaar, 
die een algemene richting aangeeft dat het lokale bestuur wil uitgaan. In BBC vind je de 
beleidsprioriteiten voor onroerend erfgoed terug. Dit is een concrete doorvertaling van de 
erkenningsvoorwaarden. Je koppelt jouw strategische doelstellingen aan die beleidsprioriteiten. 
Jaarlijks vertaal je dat meerjarenbeleidsplan in een jaaractieplan met concrete operationele 
doelstellingen en acties met beoogde resultaten en effecten. De strategische doelstellingen ga je dus 
vertalen in kortetermijndoelstellingen of concrete acties. Die concrete acties registreer je in BBC. Hoe 
ambitieuzer je beleidsplan, hoe meer werk je zal genereren, maar ook hoe meer impact je beleid zal 
hebben. 
 
Een beleidsvisie is nooit in steen gebeiteld en kan uiteraard evolueren doorheen de tijd. Maar het zullen 
eerder de strategische en operationele doelstellingen zijn die je gaat bijstellen. De visie is best zo 
opgemaakt dat ze duurzaam is. 
 
Een onderbouwde beleidsvisie is dus een strategisch document, van slechts een aantal pagina’s, dat 
voortbouwt op kennis van het erfgoedpakket en de maatschappelijke uitdagingen en duidelijk de keuzes 
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in het lokaal onroerenderfgoedbeleid naar voor schuift. Het einddoel hierbij is steeds “het behoud, het 
gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed op je grondgebied”. De omgevingsanalyse kan 
apart toegevoegd worden. Het meerjarenbeleidsplan zal afgestemd zijn op de gemeentelijke beleidscyclus 
van zes jaar. 
 

1.1.2 Wanneer is jouw beleidsvisie complementair aan het Vlaamse 
onroerenderfgoedbeleid? 

Het referentiekader is het Onroerenderfgoeddecreet en -besluit. Dit vertaalt zich beleidsmatig bij elke 
nieuwe Vlaamse Regering in een beleidsnota Onroerend Erfgoed.  
Complementair betekent in dit geval zowel aanvullend als versterkend. Dat betekent dat je telkens bij 
het opmaken van een meerjarenbeleidsplan de regelgeving en de beleidsnota Onroerend Erfgoed 
consulteert. De beleidsnota omvat de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waarop de minister 
tijdens zijn/haar beleidsperiode wil inzetten. Een lokaal bestuur moet zeker niet op al deze uitdagingen 
inzetten, maar je geeft in jouw meerjarenbeleidsplan mee welke strategische doelstellingen het beleid 
van de Vlaamse Overheid versterken en welke aanvullend zijn.  
Complementair betekent ook dat het beleid van een erkende onroerenderfgoedgemeente niet in 
tegenspraak is met het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid. Het lokaal erfgoedbeleid is gericht op het 
behoud, gebruik en de herbestemming van onroerend erfgoed. Dat is de basisdoelstelling van het 
Vlaamse onroerenderfgoedbeleid en die is verankerd in het Onroerenderfgoeddecreet. 

1.1.3 Wanneer is een beleidsvisie integraal? 

Met een integrale beleidsvisie bedoelen we een visie waarin erfgoed op een integrale manier benaderd 

wordt. Dit wil zeggen met aandacht voor het geheel van bouwkundig, landschappelijk en archeologisch 

erfgoed. We willen hierbij loskomen van de erfgoeddisciplines, van een erfgoedzorg per discipline naar 

een integrale erfgoedzorg.  

Zorg ervoor dat je al van in je omgevingsanalyse inzet op een integrale erfgoedbenadering. Als kleine 
gemeente kan een IOED je hierbij ondersteunen.  
Zorg ervoor dat je in je visie rekening houdt met de benodigde expertises en de investering die dit vraagt 
op vlak van mensen en middelen.  
In je meerjarenbeleidsplan uit dit zich in een integrale benadering van de strategische doelstellingen. In 
je operationele doelstellingen en acties kan dit waar nodig (bv door noden en tijdsdruk) uitgesplitst 
worden. Al blijft het aangeraden om waar mogelijk van in het begin integraal te werken. Dat is veel 
gemakkelijker dan achteraf te moeten samenvoegen. Belangrijk is dat er duidelijk een integrale 
erfgoedreflex is, ook in de dagdagelijkse werking (bv advisering). 

1.1.4 Wanneer is een beleidsvisie geïntegreerd? 

Met een geïntegreerde beleidsvisie bedoelen we dat deze afgestemd is met andere beleidsvelden. Erfgoed 

staat niet op zich, maar is geïntegreerd in de brede beleidsvisie van jouw gemeente. Je zet een stap 

verder dan louter erfgoedzorg met als doel het behoud van erfgoed, maar je integreert dit binnen de 

belangrijke maatschappelijke uitdagingen van jouw gemeente. Dit betekent dat je niet louter de 

erfgoedbril opzet om de doelstellingen te bepalen, maar dat de manier waarop je het behoud en beheer 

van erfgoed nastreef beïnvloed is door andere maatschappelijke uitdagingen. Je kan bijvoorbeeld 

vandaag geen erfgoedbeleid uitstippelen zonder rekening te houden met de energiecrisis. 

Betrek bij de opmaak van je beleidsplan zoveel mogelijk belanghebbenden, en dus ook alle relevante 
diensten binnen je gemeente. Afhankelijk van je lokale situatie en de beleidskeuzes die je wil maken, 
kunnen dit verschillende diensten zijn. Leg je oor te luisteren en probeer tot een gedragen consensus te 
komen. Probeer in je omgevingsanalyse linken te leggen in twee richtingen: kansen vanuit erfgoed naar 
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andere domeinen, maar ook kansen en uitdagingen vanuit andere domeinen naar erfgoed. Hou er in je 
beleidsvisie rekening mee dat een geïntegreerde werking een groeiproces is.  
 

1.2 VOORBEELDFUNCTIE 

Met voorbeeldfunctie bedoelen we dat je als gemeente inzet op het duurzaam behoud, beheer en gebruik 
van het onroerend erfgoed in je eigendom of beheer. Je zorgt voor een kwaliteitsvol beheer en zet hier 
voldoende financiering tegenover. Je vermijdt leegstand en zoekt naar een plek voor je erfgoed in de 
maatschappij. Je bent fier op je onroerend erfgoed en draagt deze voorbeeldfunctie ook uit naar je 
inwoners. Je geeft de nodige ondersteuning aan de erfgoedgemeenschap.  
 
Het opnemen van een voorbeeldfunctie betekent ook dat je rekening houdt met onroerend erfgoed in 
de beslissingen en plannen van de gemeente in andere beleidsvelden. Je neemt hierin je 
verantwoordelijkheid als gemeente op en werkt waar nodig aan draagvlak.  
 
Met voorbeeldfunctie bedoelen we ook dat je handelt naar de keuzes die je maakte in je beleidsvisie. Je 
onderneemt geen acties die je eigen beleid ondergraven. 
 

1.3 EXPERTISE 

Het uitbouwen van een volwaardig lokaal onroerenderfgoedbeleid veronderstelt dat er binnen de 
betrokken onroerenderfgoedgemeente expertise is om dat beleidsplan uit te voeren. Het gaat eerst en 
vooral om inhoudelijke expertise in de verschillende disciplines van de onroerenderfgoedzorg: 
bouwkundig erfgoed, landschappen en archeologie. Je hebt deze inhoudelijke expertise in ieder geval 
nodig om de beslissingen over aanvragen voor toelatingen aan beschermd erfgoed en de beoordelingen 
van archeologienota’s en nota’s inhoudelijk voor te bereiden. Je zorgt ook dat je als gemeente de nodige 
expertise hebt om de taak van gemeentelijke verbalisant op te nemen. 
 
Andere relevante expertises die je nodig hebt om de goede werking van jouw 
onroerenderfgoedgemeente te garanderen zijn vaardigheden in het coördineren van de werking, 
financiële expertise en communicatievaardigheden.  
 
Daarnaast positioneer je jezelf als onroerenderfgoedgemeente binnen de sector en bouw je een netwerk 
op met de eigenaars en beheerders van erfgoed in jouw gemeente, de lokale erfgoedgemeenschap, 
belanghebbenden, de erfgoedprofessionals en andere overheden (regionaal, provinciaal, 
intergemeentelijk, …).  
 
Expertise is iets wat je opbouwt en waar je continu mee bezig bent. Het is dus een blijvend groeitraject, 
waar je continu in moet investeren. Dat doe je via regelmatige opleidingen en door het contact met 
jouw netwerk te onderhouden. Daarnaast zorg je ook voor een plan van aanpak om deze expertise op 
te bouwen en te borgen. Het gaat niet enkel om expertise over onroerenderfgoedzorg in de brede zin. 
Het gaat ook om expertise over het lokale erfgoed en de concrete dossiers in jouw gemeente. 
 
Een kleinere gemeente kan zich laten ondersteunen door een intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst, die vooral de inhoudelijke expertise zal aanleveren. De verankering van het 
beleidsdomein onroerend erfgoed binnen de gemeentelijke diensten en beleidsdomeinen is een taak die 
eerder bij de gemeente zelf zal liggen. 
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1.4 INVENTARISEREN 

Als OE-gemeente zorg je voor een goede en up-to-date inventaris als startpunt voor je erfgoedbeleid. 
Je bent ook het aanspreekpunt voor de burger als het gaat over de inventarisatie en het beheer van 
het erfgoed gelegen op jouw grondgebied. Het actueel houden van een inventaris is een doorlopende 
taak – voorzie daar een blijvende inzet voor. 
 
Wanneer je aan de slag gaat met je inventaris, denk dan voldoende ruim: je kan op zoek naar 
bouwkundig erfgoed in al zijn variaties, maar ook naar landschapselementen: historische tuinen en 
parken, houtige beplantingen met erfgoedwaarde, holle wegen, poelen, waterlopen, akkercomplexen 
enzovoort. Bij historische tuinen en parken is er vaak een relatie met bouwkundig erfgoed. Bekijk de 
samenhang en inventariseer de site geïntegreerd. Ook op andere locaties zijn ensembles integraal te 
bekijken, zoals een kapellen met kapelbomen errond. Landschapselementen kunnen ook onderdeel zijn 
van een landschappelijk geheel. Als je mee wilt werken aan het inventariseren en vaststellen van 
landschappelijke gehelen of archeologische zones, neem dan contact op met Onroerend Erfgoed. 
 
Je kan inventariseren vanuit een thematische invalshoek (bijvoorbeeld naoorlogs erfgoed, oude bomen, 
…), maar je kan je ook richten op een bepaald gebied en een (deel)gemeente, wijk of gehucht op erfgoed 
screenen. Maak gebruik van de handleidingen die het agentschap aanbiedt, van het lerend netwerk 
van IOEDs en OE-gemeenten, en werk binnen een IOED samen met andere gemeenten. Je kan voor het 
inventariseren natuurlijk zelf aan de slag, maar je kan ook een beroep doen op vrijwilligers, of zelfs op 
gespecialiseerde bureaus.  
 
Hoe jouw inventaris er uit ziet en hoe je die ontsluit, is een vrije keuze. Het agentschap stelt de 
Inventaris Onroerend Erfgoed (link) open zodat je nieuw geïnventariseerd erfgoed kan invoeren en het 
al opgenomen erfgoed kan bewerken. Stap je in in deze samenwerking, dan krijg je de 
verantwoordelijkheid over de erfgoedobjecten (de zgn. “wetenschappelijke inventaris”) en de  
aanduidingsobjecten (het vastgestelde erfgoed) op je grondgebied. Er wordt verwacht dat je die 
minimaal administratief up to date houdt.  
Het grote voordeel van jouw informatie te verwerken in de Inventaris Onroerend Erfgoed, is dat alle 
erfgoedinformatie op één locatie breed toegankelijk is. Voor iedere erfgoed-geïnteresseerde, voor wie 
erfgoed bestudeert, voor wie een erfgoedbeleid opmaakt of voor wie erfgoed in een beleid wil 
verwerken op de zeer diverse bestuursniveaus: de Inventaris is hét referentiepunt. Zo gaan we 
versnippering tegen.  
 
Maak je geen gebruik van de Inventaris Onroerend erfgoed, dan wordt wel nog steeds van jou 
verwacht dat je administratieve wijzigingen in vastgesteld erfgoed (sloop, adreswijziging) doorgeeft 
aan het agentschap, zodat we de burger zo correct mogelijke kunnen informeren hierover. Vastgesteld 
erfgoed heeft immers rechtsgevolgen. 
 
Wanneer je een inventaris (later) wil vaststellen, moet die wel voldoen aan een aantal inhoudelijke en 
administratieve eisen. Die moeten zorgen voor duidelijkheid en voor motivering van de erfgoedwaarde. 
Om onnodig werk achteraf te vermijden, hou je best op het moment van inventariseren meteen 
rekening met die vereisten. De inventarismethodologie, vastgelegd in Ministeriële Besluiten, biedt je 
daarvoor het kader. 
 
Als OEG kan je je inventaris ook geheel of gedeeltelijk vaststellen, en aan die vaststelling 
toelatingsplichten koppelen. Zo voer je een zeer gericht erfgoedbeleid. Welke toelatingsplichten 
mogelijk zijn voor welk erfgoed (link naar webpagina vanaf 27/9), wordt bepaald door het 
Onroerenderfgoedbesluit.  
Maar er zijn méér instrumenten inzetbaar dan enkel de vaststelling wanneer je je inventaris wil 
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doorvertalen in een erfgoedbeleid. Bekijk zeker andere mogelijke beleids- en beheersinstrumenten (link 
naar webpagina vanaf 27/9) in functie van het behoud en beheer van je erfgoed.  
 
De procedure voor een vaststelling (link naar website vanaf 27/9) is decretaal vastgelegd. Ben je van 
plan je inventaris te gaan vaststellen, neem dan zeker tijdig contact op met het agentschap. We zetten 
je graag op weg voor het doorlopen ervan. Eens vastgesteld, is het essentieel dat je het vastgestelde 
erfgoed invoert in de Inventaris, zodat dit met zijn rechtsgevolgen ook ‘zichtbaar’ wordt op het 
Geoportaal.  
 

1.5 LOKAAL DRAAGVLAK 

1.5.1 Waarom is het creëren van lokaal draagvlak voor de beleidsvisie belangrijk? 

Inzetten op draagvlak bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van een beleidsplan zorgt voor 
betrokkenheid van burgers, erfgoedgemeenschappen, lokale besturen, ontwikkelaars, investeerders en 
erfgoedbeheerders. Het beleidsplan kan zo gemeengoed worden, waardoor niet enkel het bestuur zelf 
hiervoor verantwoordelijk is, maar ook burgers, erfgoedgemeenschappen en andere belanghebbenden 
hun schouders gaan zetten onder dit plan en de uitvoering ervan gaan opvolgen. Dit kan resulteren in 
sterke lokale erfgoedgemeenschappen, die mee de ambities uit het beleidsplan realiseren en vormgeven. 
Ook beheerders, eigenaars, investeerders en ontwikkelaars van erfgoedsites kunnen zich zo gesterkt 
voelen en voelen zich misschien niet langer uitsluitend “gevat door” het onroerenderfgoedbeleid, maar 
deel van een sterk verhaal. Een sterke lokale erfgoedgemeenschap zorgt voor continuïteit, over besturen 
heen, waardoor erfgoed op de agenda blijft komen en het lokale erfgoedbeleid een toekomstverhaal 
wordt. 

1.5.2 Hoe pak je dit aan? 

Draagvlak creëer je vanuit de lokale gemeenschap. Je kan inpikken op bestaande erfgoedinitiatieven, 
prille erfgoedgemeenschappen of mogelijke investeerders en ontwikkelaars. Je voorziet ruimte voor 
inspraak, waardoor het beleid iets wordt wat je samen vormgeeft en niet oplegt. Je kan inspraak 
bijvoorbeeld organiseren via ronde tafels, bevragingen, of infomomenten op het terrein (bij concrete 
plannen). Het is belangrijk dat je informatie geeft, luistert en ook rekening houdt met lokale belangen. 
Je kan je hiervoor laten ondersteunen door een IOED. Ook een adviesraad kan hier een rol in opnemen.  
 
Draagvlak creëren betekent niet dat je een beleid uitstippelt waar iedereen in de lokale gemeenschap 
zich volledig in kan vinden. Beleid maken wil zeggen keuzes maken. Het is belangrijk dat je bij het maken 
van die keuzes de tijd neemt om te luisteren naar alle lokale belanghebbenden. Honderd procent 
draagvlak bij honderd procent van de bevolking is niet mogelijk en is niet de ambitie. Maar om goede 
beleidskeuzes te maken is het wel belangrijk om inzicht te hebben in de uitdagingen voor het erfgoed 
in jouw gemeente. We willen je daarom aanmoedigen om vanuit het gesprek met de lokale gemeenschap 
jouw lokaal erfgoedbeleid vorm te geven, zodat jouw beleidsvisie vertrekt vanuit een goed inzicht in het 
lokale erfgoed: wat zijn sterke verhalen? Wat zijn uitdagingen? Wat zijn opportuniteiten? Wat leeft er 
binnen de lokale erfgoedgemeenschappen? 
 
Het creëren van draagvlak start bij een duidelijk verhaal dat je als bestuur brengt over de beleidsvisie 
die je ontwikkelt voor het erfgoed in jouw gemeente. Met zo’n verhaal kan je mensen warm maken en 
betrekken bij jouw toekomstvisie voor dat erfgoed. Breng de acties uit het beleidsplan dan ook onder 
de aandacht, zodat het verhaal levend blijft. Je kan wandelingen uitstippelen langs de mooiste lokale 
erfgoedsites en vertellen hoe zij passen binnen de beleidskeuzes en welke resultaten er gerealiseerd zijn. 
Je kan tentoonstellingen organiseren of publicaties voorzien en die kaderen binnen jouw erfgoedbeleid.  
 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 6 van 8 Titel van het document 17.04.2014 

Ook bij het uitvoeren van acties kan je inzetten op lokaal draagvlak door burgers, erfgoedbeheerders, 
vrijwilligers en lokale erfgoedgemeenschappen te betrekken. Vrijwilligers kunnen helpen erfgoed te 
inventariseren. Je kan hen dan vertellen hoe je als gemeente met dat geïnventariseerd erfgoed aan de 
slag gaat en welke beleidskeuzes je dan maakt op basis van deze inventarisatie. Je kan als gemeente een 
beheersplan (laten) opmaken van een stads- en dorpsgezicht. In dat beheersplan werk je dan participatief 
een visie uit voor het beheer van een deel van jouw gemeente, waarbij je de doelstellingen van jouw 
erfgoedbeleid vertaalt in concrete plannen. Je kan erfgoedbeheerders begeleiden in hun dagelijkse taak 
om het erfgoed goed te verzorgen en bewaren. Je kan premies voorzien voor lokaal erfgoed, 
groepsaankopen opzetten of een gemeentelijk abonnement afsluiten bij Monumentenwacht. Je kan 
investeerders warm maken en ontwikkelaars kansen bieden om het erfgoed in jouw gemeente een 
toekomst te geven. 
 
Evalueer regelmatig of de acties die je neemt ook effectief bijdragen tot het draagvlak voor jouw 
erfgoedbeleid. De erfgoedraad zal de werking van de onroerenderfgoedgemeente mee opvolgen. Vraag 
hen regelmatig om feedback. Je kan bijvoorbeeld jaarlijks een activiteit organiseren voor de 
erfgoedgemeenschappen, waar er ruimte is om suggesties te doen. Je kan ook werken met een digitale 
ideeënbus of een bevraging organiseren. Denk bij het opmaken van het beleidsplan al na over de 
resultaten die je wil bereiken en hoe en wanneer je kan meten of je deze resultaten bereikt hebt. Dat 
betekent dat je op regelmatige basis evalueert of je de strategische doelstellingen van jouw beleidsplan 
realiseert. Door hierover in gesprek te gaan met de erfgoedraad en de erfgoedgemeenschappen kan je 
begrijpen waarom bepaalde doelstellingen niet het verwachte effect opleveren, of kan je bijsturen als er 
zich nieuwe opportuniteiten voordoen.  
 

1.6 ADVIESRAAD 

De adviesraad bestaat uit lokale belanghebbenden, die een advies uitbrengen vanuit hun expertise en 
dit zowel op vraag van de gemeente als op eigen initiatief. De adviesraad is dan ook een belangrijk 
instrument om het lokaal draagvlak mee vorm te geven. Je kan hen als gemeente om advies vragen bij 
de opmaak van een nieuwe meerjarenbeleidsplan. Maar je kan hen ook tussentijds om advies vragen bij 
het al dan niet behalen van mijlpalen of op het einde als een vorm van feedback over de gerealiseerde 
doelstellingen. Je moet niet altijd het advies van de adviesraad volgen, maar geeft wel telkens mee wat 
je met het advies hebt gedaan in jouw besluitvorming. 
 
Het opzetten en levend houden van een adviesraad is niet altijd evident. Je houdt de adviesraad relevant 
door te zorgen voor een goede samenstelling. Zorg voor gedreven voortrekkers die mee helpen om de 
adviesraad levend te houden. Zorg ervoor dat je in de samenstelling op zoek gaat naar een mooie 
representatie van de lokale belanghebbenden, met daarbij ook professionals met praktische ervaring en 
kennis. Zorg voor een vertrouwensrelatie door hen actief te betrekken als klankbord voor jouw 
erfgoedbeleid en met hen een dialoog levend te houden. Je neemt daarbij de tijd om beslissingen te 
duiden en hun adviezen respectvol te behandelen. Zorg tot slot voor een flexibele werking van de 
adviesraad, eventueel verankerd in andere adviesraden met een specifieke werkgroep voor het 
beleidsdomein onroerend erfgoed. Maak goede werkafspraken en zorg voor een goede registratie van de 
zittingen, adviezen en genomen beslissingen op basis van deze adviezen. 
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2 WAT VERWACHTEN WE BIJ EEN 
ERKENNINGSAANVRAAG? 

De erkenningsaanvraag omvat een beleidsvisie op lange termijn, die de ambities van jouw gemeente 
vertaalt naar een concreet plan op langere termijn. Je toont daarbij aan dat je als gemeente bewust 
kiest om in te zetten op onroerend erfgoed en ook de nodige expertise wil voorzien om jouw visie te 
realiseren. De visie is afgestemd op de uitdagingen en het specifieke erfgoedpakket van jouw gemeente. 
Je kan een omgevingsanalyse toevoegen en daar in de beleidsvisie naar verwijzen. Je geef in de aanvraag 
mee in welke mate de beleidsvisie van jouw gemeente complementair is aan het Vlaams 
onroerenderfgoedbeleid. Daarnaast geef je ook mee hoe je ervoor gezorgd hebt dat de visie zowel 
integraal als geïntegreerd is, en hoe je dat concreet zal uitrollen. 
Bij de erkenningsaanvraag geef je mee welk participatief traject je gelopen hebt om het beleidsplan vorm 
te geven. Je geeft daarbij mee dat je een goed zicht hebt op het erfgoedlandschap in jouw gemeente: 
erfgoedgemeenschappen, verenigingen, burgers die erfgoed beheren, sites met duidelijke ambities, 
uitdagingen, etc. Je geeft ook mee hoe je op basis van dit traject keuzes gemaakt hebt in jouw 
beleidsplan. Vanuit dit traject geef je ook mee hoe je plant om de adviesraad op te zetten, te organiseren 
en te betrekken bij de opvolging en evaluatie van jouw beleidsplan. 
Lokaal draagvlak voor het erfgoedbeleid is iets wat je niet zomaar kan opzetten. We begrijpen dus dat 
je als nieuwe onroerenderfgoedgemeente ambities zal hebben om hierin door te groeien. Geef in jouw 
erkenningsaanvraag dan ook mee wat de ambitie is van het lokaal bestuur en hoe je die ambitie wil 
realiseren. Waar sta je vandaag en waar wil je na drie of zes jaar uitkomen? Hoe ga je dit realiseren en 
hoe ga je dat opvolgen en evalueren? 
Als je een erkenning aanvraagt heb je mogelijk nog niet alle expertise kunnen voorzien. Je geeft in de 
aanvraag mee hoe je die expertise zal voorzien en hoe je dat ziet evolueren in de tijd. Je gaat ook in op 
jouw plan van aanpak om te zorgen voor het behoud van expertise en de continuïteit in de werking. 
Uit de beleidsvisie moet duidelijk de ambitie blijken van de gemeente om in te zetten op het duurzaam 
behoud, beheer en gebruik van het onroerend erfgoed in je eigendom of beheer. Je geeft mee hoe je die 
voorbeeldfunctie zal opnemen, wat de ambities van de gemeente zijn op lange termijn en hoe je daarop 
gaat inzetten. 
Een goede en up-to-date inventaris van het erfgoed is een basisvereiste voor een goed erfgoedbeleid. 
Evalueer op welk vlak de noden van jouw inventaris liggen. Moet er worden aangevuld? Is er een 
algemeen hiaat, of is een aanvulling nuttig voor een bepaald gebied of een bepaald thema? Volstaat een 
actualisatie van de administratieve gegevens? Of een aanvulling met recent fotomateriaal? 
Streef je ernaar de inventaris ook (geheel of gedeeltelijk) vast te stellen, en er rechtsgevolgen aan te 
koppelen? Of wil je inzetten op een andere doorvertaling van de inventaris in je erfgoedbeleid? Geef aan 
waarop je op welke termijn denkt in te zetten. 
In de erkenningsaanvraag ga je tenslotte in op de mensen en middelen die je zal voorzien om jouw 
ambities te realiseren. Welke expertise zal je op welke manier aanwenden? Hoe ziet jouw lokaal netwerk 
er nu al uit en wat wil je nog verder uitbouwen? 
Een erkenning is geen eindpunt, maar een startpunt. Dat betekent dat we begrijpen dat je als nieuwe 
onroerenderfgoedgemeente nog zal groeien in jouw rol. We vragen dus vooral dat je in de 
erkenningsaanvraag meegeeft waarom je ervoor kiest om onroerenderfgoedgemeente te worden, hoe je 
die rol zal opnemen en hoe je zal zorgen dat je blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. 
 
Enkele tips uit de praktijk (lees hier ook de ervaringen van bestaande onroerenderfgoedgemeenten): 

- Zorg dat je aanvraag volledig is. 
- Pak de omgevingsanalyse goed aan, want deze zal je op termijn veel werk besparen.  
- Denk goed na over je visie en waar je dus op lange termijn naar toe wil, op basis van je 

omgevingsanalyse. 
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- Zorg ervoor dat je beleidsvisie gedragen is. Betrek je actoren en alle relevante gemeentelijke 
diensten in de opmaak van de visie. Of beter: werk geïntegreerd vanaf het begin! 

- Zorg ervoor dat je beleidsvisie realistisch is en dat je de nodige middelen er tegenover kan 
zetten. 

- Neem voldoende tijd voor de opmaak van de aanvraag en het voorzien van voldoende 
middelen. 

- Informeer je vooraf grondig over de taaklast en verplichtingen. 

3 WAT VERWACHTEN WE BIJ EEN SUBSIDIEAANVRAAG? 

Bij een subsidieaanvraag bezorg je een meerjarenbeleidsplan met duidelijke strategische doelstellingen 
voor een periode van drie of zes jaar. Je geeft duidelijk mee hoe dit meerjarenbeleidsplan past binnen 
jouw beleidsvisie en welk participatief traject je gelopen hebt om deze strategische doelstellingen vorm 
te geven. Het gaat om de belangrijkste uitdagingen voor het erfgoedbeleid in de komende drie of zes 
jaar, die je duidelijk in kaart hebt gebracht in gesprek met jouw erfgoedgemeenschappen, verenigingen 
en burgers. Je hebt daarbij duidelijke keuzes gemaakt. Je weet welke effecten je wil bereiken en welke 
mijlpalen je uitzet om jouw traject van drie of zes jaar vorm te geven. Je geeft daarbij ook mee hoe je 
dit zal financieren en hoe je de subsidies zal aanwenden. De subsidies kan je enkel aanwenden voor 
eigen personeel, dus je voorziet een meerjarenbegroting waaruit blijkt welk aandeel van de 
personeelskosten met de subsidie zullen betaald worden. 
 
Enkele tips uit de praktijk (lees hier ook de ervaringen van bestaande onroerenderfgoedgemeenten): 

- Zorg dat je aanvraag volledig is. 
- Denk goed na over je strategische en operationele doelstellingen, op basis van je beleidsvisie. 
- Zorg ervoor dat je beleidsplan gedragen is. Betrek je actoren en alle relevante gemeentelijke 

diensten in de opmaak van het plan. Of beter: werk geïntegreerd vanaf het begin! 
- Zorg ervoor dat je beleidsplan realistisch is en dat je de nodige middelen er tegenover kan 

zetten. 
- Hou er rekening mee dat je beleidsplan dynamisch is. 
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