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SYNTHESE BELEIDSNOTA ONROEREND ERFGOED 2014-2019 

 

1 INLEIDING 

Binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed is de inwerkingtreding van het decreet van 3 juli 2013 op 

1 januari 2015 vanzelfsprekend een cesuurmoment. De beleidsnota kadert dan ook grotendeels 

binnen de wijzigingen die uit de inwerkingtreding zullen voortvloeien en focust op de 

implementatie, de uitvoering en eventuele verdere regelgevende stappen die nog moeten worden 

gezet. Bepaalde delen van het decreet kunnen immers niet in werking treden op 1 januari 2015 en 

vereisen nog verdere uitwerking. De administratie OE heeft de belangrijke taak om alle stakeholders 

– lokale besturen, eigenaars, ondernemers, …  – bij te staan en te begeleiden richting een correcte 

toepassing van de regelgeving. Gezien de budgettaire toestand moeten ook keuzes worden gemaakt, 

waardoor o.m. het premiestelsel selectiever zal worden ingezet. 

 

2 OMGEVINGSANALYSE 

In de omgevingsanalyse wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke context in Vlaanderen en dan 

inzonderheid aan de consequenties van de toenemende verstedelijking en verharding van 

Vlaanderen. Tekenend voor de dynamische ruimteontwikkeling in Vlaanderen is de slopingsgraad, 

die zich ook laat optekenen bij bouwkundige relicten. In december 2012 waren 7.197 relicten uit de 

inventaris bouwkundig erfgoed geregistreerd met de status gesloopt of verbouwd, ofwel 9% van het 

totaal. Dit zou aantonen dat onroerend erfgoed snel verdwijnt. De meest waardevolle sites worden 

door bescherming veiliggesteld. Op 31 december 2013 ging het om 10.948 monumenten, 1600 stads- 

en dorpsgezichten, 679 landschappen en 11 erfgoedlandschappen. 

Inzake de bestuurlijke context wordt melding gemaakt van de zesde staatshervorming waarbinnen 

voor het Onroerend Erfgoed vooral de pachtwetgeving, de belastingvermindering voor het beheer 

van beschermde monumenten en de woonbonus van belang zijn. Ook de financieel-economische 

context komt aan bod. Daarbij wordt onder meer gewezen op de precaire financiële situatie van de 

gemeenten. Om de schuldenberg weg te werken kiezen veel gemeenten en provincies voor de 

verkoop van patrimonium. Pastorieën, kerken, kastelen, molens en ander onroerend erfgoed wordt 

op de markt gebracht. Daarnaast is er een aarzeling bij de gemeenten om nieuw patrimonium te 

verwerven. 
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69% van de door Monumentenwacht geïnspecteerde monumenten is in redelijke tot goede staat. Bij 

24% is de staat echter slechts matig terwijl 6% in slechte en 1% in zeer slechte staat verkeert. De 

voorbije jaren werd door de Vlaamse overheid een meer proactieve houding aangenomen en werden 

ter voorkoming van verval meer beheersplannen en herwaarderingsplannen opgemaakt en 

goedgekeurd. Deze proactieve houding zal worden gecontinueerd. Verder wordt vastgesteld dat het 

aantal archeologische prospecties en opgravingen de laatste jaren sterk toeneemt, gepaard gaande 

met een beter integratie van de archeologische erfgoedzorg binnen de ruimtelijke ordening. Het is 

daarbij nog af te wachten welk effect de inwerkingtreding van het nieuwe decreet zal hebben. 

 

3 VLOTTE EN CONSEQUENTE UITVOERING VAN DE 

NIEUWE REGELGEVING 

De minister verbindt zich ertoe de uitvoering van het decreet vlot te laten verlopen en de 

regelgeving consequent en consciëntieus te laten toepassen. Het archeologieluik zal ten laatste in 

2016 in werking treden. Dit is immers pas mogelijk als erkende archeologen werden aangeduid en 

archeologische sites zijn vastgesteld. Met de inwerkingtreding van hoofdstuk 5 moet worden 

gekomen tot een werkbare en betaalbare archeologische erfgoedzorg door de solidarisering van het 

archeologisch onderzoek. Het onroerend erfgoeddecreet voorziet in 2 milderende instrumenten 

voor het principe “de verstoorder betaalt” : de oprichting van één of meerdere archeologische 

solidariteitsfondsen en de uitbouw van een premieregeling ter compensatie van de buitensporige 

directe kosten voor de zakelijk rechthouder in geval van een verplicht archeologisch onderzoek 

waarbij de kostprijs ervan zeer hoog is. Voor het bekomen van deze premies zullen duidelijke criteria 

worden vastgelegd. 

De nieuwe regelgeving zal op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd om te bekijken of de 

vooropgestelde doelstellingen worden bereikt. Meer specifiek wordt halverwege 2017 een 

evaluatie van de eerste resultaten van het decreet voorzien. Ook na de inwerkingtreding van het 

hoofdstuk Archeologie wordt onmiddellijk in een evaluatie voorzien, waarbij onder meer aandacht is 

voor het aantal vooronderzoeken en opgravingen en de duur ervan, de resultaten van deze 

onderzoeken, de archeologienota’s en de financiële implicaties van het archeologisch onderzoek. De 

evaluatie en monitoring kan resulteren in bijsturingen. Om de focus op de efficiëntie, werkbaarheid 

en betaalbaarheid te garanderen zal een aangepaste indicatorenset voor de monitoring worden 

opgemaakt. 

 

4 TRANSVERSAAL KARAKTER VAN HET ERFGOEDBELEID 

Het onroerend erfgoedbeleid moet nog meer een transversaal beleidsveld worden waar 

samenwerking met andere beleidsdomeinen de norm wordt. Zo moet het Agentschap OE zich 

voorbereiden op de operationalisering van de omgevingsvergunning door te adviseren binnen de 

omgevingsvergunningscommissies. Ook wordt verdere medewerking verleend aan het proces tot 

goedkeuring van het BRV en wordt ingezet op een goede coördinatie met de minister bevoegd voor 

Omgeving wat betreft de opmaak van de inventaris van bestaande adviezen, machtigingen en 
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toelatingsplichten. De toelatingsplichtige handelingen zullen worden geëvalueerd en aangepast waar 

nodig. 

Met betrekking tot de relatie met de lokale besturen beklemtoont de beleidsnota het principe van de 

subsidiariteit zoals ingeschreven in het onroerend erfgoeddecreet. 

 

5 ONROEREND ERFGOEDZORG 

De minister wil de balans opmaken van het inventarisatie- en beschermingsbeleid dat de voorbije 

decennia is gevoerd. Er zal een werkplan worden opgesteld voor het herevalueren en verfijnen van 

de bestaande beschermingsbesluiten, dat nauwgezet zal worden opgevolgd. De 

doelmatigheidsanalyse moet inzicht geven in de effectiviteit van de verschillende instrumenten (bvb. 

de vaststelling van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed) maar vormt ook een afwegingskader 

voor de optimale inzet van het bestaand instrumentarium (bvb. het beschermen tegenover het 

afbakenen van erfgoedlandschappen). Zo moet ook meer inzicht worden gegenereerd over de meest 

optimale manier om de nieuwe instrumenten uit het decreet te hanteren. De administratie zal tegen 

midden 2015 een projectplan opstellen voor de doelmatigheidsanalyse; aansluitend wordt de start 

van het onderzoek voorbereid. 

Inventarissen vormen een cruciaal instrument voor het in kaart brengen van onroerend erfgoed en 

het evalueren van de erfgoedwaarde ervan. Daarom blijft het volgens de beleidsnota noodzakelijk 

om in te zetten op de aanvulling en actualisering. Er zal over worden gewaakt dat archeologische 

zones alleen worden afgebakend wanneer er garanties zijn dat de afbakening leidt tot reële 

kenniswinst. In de komende legislatuur zal de herinventarisatie worden voortgezet : de Vlaamse 

Rand en Gent en Antwerpen moeten worden afgewerkt. Ook de landschapsatlas zal verder 

geactualiseerd worden. 

Inzake archeologie zal in hoofdzaak worden ingezet op het afbakenen van archeologische zones, het 

vaststellen van een selectie ervan en het beschermen van archeologisch waardevolle sites. Voor de 

afbakening wordt vertrokken van de archeologische waarnemingen opgenomen in de Centrale 

Archeologische Inventaris (CAI). De historische stadskernen zullen als archeologische zone worden 

afgebakend en vastgesteld. Ook in dorpskernen kan archeologische waardevol erfgoed aanwezig zijn 

dat door inbreidings- en verdichtingsprojecten bedreigd kan worden. Door het afbakenen en 

vaststellen van die archeologisch waardevolle kernen als archeologische zones wil de minister 

rechtszekerheid bieden aan de bewoners en projectontwikkelaars en wordt gewezen op de 

archeologische waarde. 

Om meer inzicht te geven in de keuzes en beslissingen van het Agentschap zullen afwegingskaders 

en handleidingen worden uitgewerkt. Zo moet bijvoorbeeld duidelijker worden waarom bepaalde 

ingrepen in het ene geval wel en in het andere geval niet worden toegelaten. Zo moet de perceptie 

van de onvoorspelbaarheid van de adviezen worden weggenomen. 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal zich in de komende legislatuur inspannen om haar deel van 

“de grote digitale sprong voorwaarts” te realiseren. Zo zal worden gewerkt aan een digitaal 

dossiersopvolgingssysteem naar het voorbeeld van de digitale bouwaanvraag. 
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Het onroerend erfgoeddecreet bevat een ruim pallet aan handhavingsinstrumenten. Die 

instrumenten zullen in de komende legislatuur worden geoperationaliseerd binnen een duidelijk 

beleidskader dat wordt opgenomen in het Handhavingsprogramma Onroerend Erfgoed. Zowel 

bestuurlijke als strafrechtelijke handhaving, alsook zachte handhaving en minnelijke schikkingen 

zullen gericht worden ingezet om bedreigde of aangetaste erfgoedwaarden zo efficiënt mogelijk te 

vrijwaren en/of te herstellen. Overtreders worden verantwoordelijk gesteld voor de aangerichte 

schade. 

 

6 INVESTERINGEN IN ERFGOED ALS ECONOMISCHE 

HEFBOOM 

In de beleidsnota wordt een selectievere aanpak bij de toekenning van premies aangekondigd. 

Daarbij wordt gewezen op de vaststelling dat het huidige premiestelsel een inflatoir effect lijkt te 

hebben op de reguliere bouwprijzen in de erfgoedsector, zoals de Vlaamse woonbonus. Daarom zal 

het Agentschap OE een onderzoek voeren naar de prijszetting op de restauratiemarkt en bij de 

aannemers. Dit onderzoek moet aantonen welke de kostendrijvers zijn en welke dynamiek tot stand 

komt door de toekenning van premies. Via simulaties moet worden bekeken welke 

ondersteuningsmechanismen het meest efficiënt en effectief kunnen zijn. Het Agentschap zal verder 

een richtlijn uitwerken voor de selectievere toekenning van premies waarbij het de bedoeling is 

enkel die werken of handelingen te financieren die werkelijk bijdragen tot het behoud of het herstel 

van het erfgoedkarakter van een onroerend goed. 

De integratie van alle fiscale instrumenten in de VCF biedt ook binnen het beleidsveld OE de kans om 

stimuli uit te werken voor de verwerving, het beheer en de ontsluiting van onroerend erfgoed. 

Daarbij wordt gedacht aan het optimaliseren van de bestaande mogelijkheid van fiscale aftrek via de 

PB, een (tijdelijke) vrijstelling van OV, een vermindering van de schenkings- en de successierechten 

en/of de mogelijkheden van de registratierechten. Na een kosten-batenanalyse zal de minister in 

samenwerking met de minister van Financiën de wenselijke fiscale maatregelen uitwerken. De 

premieregeling en fiscale stimuli moeten niet cumulatief maar vooral complementair worden 

uitgewerkt. Daarom zullen de premiepercentages worden geëvalueerd en zullen deze worden 

aangepast in afstemming met de invoering van de bijkomende fiscale stimulansen voor investeringen 

in onroerend erfgoed, zodat een complementair systeem ontstaat. 

De minister is ervan overtuigd dat een spreiding van de risico’s en een zekere solidarisering 

investeerders over de streep zouden kunnen trekken. Daarom zullen acties worden ondernomen om 

de Vlaamse Erfgoedkluis op kruissnelheid te laten komen bij het nemen van participaties in en het 

verstrekken van leningen aan erfgoedprojecten met economisch potentieel. De Erfgoedkluis is een 

instrument om als co-investeerder privé-investeerders aan te trekken voor de restauratie en 

exploitatie van erfgoed. De risico’s zitten gespreid in de volledige portefeuille van de kluis. De 

Vlaamse overheid zal een voorbeeldfunctie opnemen door de Erfgoedkluis in te schakelen om alle 

relevante vastgoedbeheerders samen te brengen en te komen tot een actieplan om het eigen 

patrimonium met erfgoedwaarde in goede staat te onderhouden. 
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De minister wil volop inspelen op het initiatief dat bouwheren ontplooien om een archeologisch 

solidariteitsfonds op te richten. Alle organisaties, overheden en ondernemingen die regelmatig als 

bouwheer optreden hebben er belang bij lid te worden van een dergelijk fonds. Zij zullen hier dan 

ook toe aangemoedigd worden. 

 

7 BIJDRAGE VAN ERFGOED AAN DE LEEFOMGEVING 

De schaarse ruimte in Vlaanderen leidt volgens de beleidsnota niet zelden tot een strijd om ruimte. 

Verdedigers van onroerend erfgoed hebben hierbij vaak een defensieve reflex. Dit staat de 

herbestemming vaak in de weg, met leegstand tot gevolg. De beleidsnota argumenteert dat het 

aanwezige erfgoed daarentegen net moet worden aangewend om het duurzaam ruimtegebruik te 

promoten. Het effectieve gebruik en hergebruik van het beschermde erfgoed is dan ook een absolute 

prioriteit. Hergebruik geeft de beste garanties voor het behoud op lange termijn. Een bijzonder 

aandachtspunt hierbij blijft de herbestemming en het medegebruik van leegstaand of onderbenut 

religieus erfgoed. In overleg met de kerkelijke overheden en de lokale besturen wil de minister 

aangepast medegebruik, nevenbestemming, herbestemming en zelfs afbraak bespreekbaar maken. 

Vanuit deze optiek worden de kerkenbeleidsplannen nauw opgevolgd. 

De minister wil bijdragen tot de discussie over duurzaam wonen waarbij onroerend erfgoed de 

nadruk wil verleggen van enkel isolatie en de benadering op individueel niveau naar andere 

energiezuinige en collectieve alternatieven. De resultaten van lopende projecten, zoals het 

onderzoek “energiezuinige maatregelen voor monumenten met woonfunctie” worden ruim bekend 

gemaakt en in de praktijk geïntegreerd en gevaloriseerd. 

 

8 REGELGEVINGSAGENDA 

 

 

9 BESPREKING IN DE COMMISSIE 

Tijdens de bespreking in de commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, 

Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed gaf minister-president Geert 

Bourgeois onder meer aan dat voor de archeologiefondsen wordt gewacht op initiatieven van de 

privésector. Het Agentschap houdt op dat vlak de vinger aan de pols maar zal dus zelf vermoedelijk 

geen initiatief nemen. 

Initiatief Status

Wijziging Uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014 m.b.t. de implementatie 

van hoofdstuk  (archeologie) en enkele andere uitvoeringsbepalingen
In voorbereiding

Fiscale maatregelen t.b.v. het behoud en beheer van beschermd 

onroerend erfgoed in de VCF
Op te starten


