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Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele 
aandachtspunten voor lokale besturen 

VLINTER, 25 augustus 2011 

1. Situering 

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2011 het ontwerp van onroerenderfgoeddecreet goed. 

Dit decreet moet de huidige versnipperde wetgeving harmoniseren en het erfgoed beleid 

inpassen in bestaande regelgeving. Het gaat om een kaderdecreet, waarbij dus regelmatig 

wordt doorverwezen naar (nog te schrijven) uitvoeringsbesluiten. Sommige delen van het 

decreet zijn dan wel weer zeer detaillistisch uitgewerkt. Dit voorontwerp van decreet wordt nu 

voor advies gestuurd, onder meer  naar de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening 

(SARO) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). 

 

Deze nota neemt vooral een aantal aspecten in verband met archeologie onder de loep. Maar 

ook andere elementen in het decreet zijn belangrijk voor lokale besturen. Zo is het mogelijk om 

erkend te worden als erfgoedgemeente, is er een duidelijke band met ruimtelijke ordening en 

bevat het voorstel van decreet ook een luik over handhaving. Op het einde van de nota wordt 

op deze punten ook even ingegaan. 

2. Archeologische aspecten 

De bepalingen over archeologie in het voorstel van decreet zijn voor een groot deel een 

toepassing van Europese Verdrag van Valletta (ook wel Conventie van Malta genoemd). 

Uitgangspunt van het verdrag is de integrale bescherming van het archeologische erfgoed. Dit 

is gevat in drie principes: 

 Streven naar behoud in situ van archeologische waarden. De bodem is de beste 

garantie voor een goede conservering van archeologische resten.  

 Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid 

van archeologische waarden 

 De verstoorder betaalt voor het doen van opgravingen en het documenteren van 

archeologische waarde, wanneer behoud in situ niet mogelijk is. 

 

Voor gemeentebesturen zijn de archeologische aspecten van dit decreet belangrijk vanuit 

verschillende gezichtspunten. 

 De gemeente als vergunningsverlener (stedenbouwkundige vergunning of 

verkavelingsvergunning) 

 De gemeente als potentiële bodemverstoorder: elke gemeente is op een bepaald 

moment bouwheer of is mogelijk vennoot van een publieke ontwikkelaar die aan 

bodemverstoring doet. 



26 augustus 2011 – Kaderdecreet Onroerend Erfgoed -  2/5 

 De gemeente als medebeleidsvoerder voor erfgoed (eigen erfgoeddienst of lid van 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor erfgoed). 

 

Twee bepalingen over archeologie worden in volgende paragrafen besproken. 

 Het archeologieattest (2.1) 

 Het solidariteitsfonds (2.2) 

2.1 Archeologisch traject bij verstoring van de bodem 

Men wil gaan werken met een archeologieattest dat een uitspraak doet of er archeologische 

opgravingen op een perceel noodzakelijk zijn. Dit archeologieattest wordt gekoppeld aan de 

stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning. 

 

Stap 1 :Is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk? 

Indien er bodemverstoring is (in het geval van stedenbouwkundige vergunning) en het perceel 

ligt in gebied dat niet als archeologisch interessant gekend is (volgens archeologische kaart) 

én het is kleiner dan 3000 m²  , of indien een perceel in gebied ligt dat wel als archeologisch 

interessant gekend staat (een zogenaamde archeologische zone, bijvoorbeeld een historische 

stadskern) en het is kleiner dan 300 m², dan is er geen archeologisch vooronderzoek nodig. 

Een tweede uitzondering is : het perceel ligt niet in een archeologische zone én de werken 

beslaan minder dan 700 m² of het perceel ligt wel in een archeologische zone én de werken 

beslaan minder dan 700 m², dan is er geen archeologisch vooronderzoek nodig. In de andere 

gevallen is wel een archeologisch vooronderzoek nodig (voor een schematische voorstelling 

van deze voorwaarden : zie appendix). 

 

Stap 2: Van archeologisch vooronderzoek naar archeologieattest 

Een archeologisch vooronderzoek door een erkende archeoloog levert een document op met 

een uitspraak of een verdere archeologische opgravingen noodzakelijk zijn en indien dit het 

geval is, een schatting van de kosten, de duur en wat er moet gebeuren met de te verwachten 

vondsten. 

Een archeologisch vooronderzoek is niet noodzakelijk het graven van proefsleuven. Het kan 

ook gaan om deskresearch, archiefonderzoek, grondboring,… Afhankelijk van factoren als 

eigenaarschap , noodzaak om te slopen of te kappen (met bijhorende vergunningen), kan het 

noodzakelijk zijn het archeologisch vooronderzoek te beperken. 

Een rapport van het archeologisch vooronderzoek wordt overgemaakt aan het Erfgoed 

Agentschap. Deze viseert het rapport (indien conform vereisten) en levert op basis daarvan 

een archeologisch attest. 

 

Stap 3: Vergunning, mede op basis van archeologieattest 

De gemeente wordt ingeschakeld om om ervoor te zorgen dat het archeologie-attest  

onderdeel wordt van de vergunningsprocedure (stedenbouwkundige vergunning of 

verkavelingsvergunning). 
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2.2 Archeologisch solidariteitsfonds 

Het gaat om een op te richten fonds voor onderlinge solidariteit dat moet zorgen voor een 

“billijke spreiding”, niet om een financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid.  

Het fonds zal dus niet de kosten van de bodemverstoorders als groep doen dalen, maar wil 

wel iets doen aan de onvoorspelbaarheid van kosten voor archeologische opgravingen (niet 

inbegrepen : kosten voor archeologisch vooronderzoek en indirecte kosten zoals vertraging, 

gedaalde grondwaarde, …).  

VVSG en VLINTER gaven bij de voorbereiding van het decreet reeds input over de kosten die 

gepaard gaan met archeologisch vooronderzoek en opgravingen (bij publieke projecten). 

Volgens de nota aan de regering zal er een interdepartementale werkgroep de kosten voor 

verschillende investeerders zo goed mogelijk in kaart brengen.  

Zoals het archeologiefonds uiteindelijk omschreven is in het ontwerp van decreet, hinkt het op 

twee benen. Men wil enerzijds de betrokkenheid van de Vlaamse Overheid zo minimaal 

mogelijk houden (Vlaamse Overheid brengt geen geld in, het gaat volledig om onderlinge 

solidariteit) en anderzijds toch een aantal zaken aansturen. Op die manier verliest men de 

mogelijkheid om de deelname aan het fonds verplichtend te maken en blijft het initiatief 

waarschijnlijk dode letter. Het risico bestaat dat grote projectontwikkelaars niet in het systeem 

instappen omdat ze risico‟s zelf beter kunnen opvangen. Dit ten nadele van kleinere 

projectontwikkelaars en bouwheren. 

3. Gemeente(n) als medebeleidsvoerder voor onroerend erfgoed 

Het nieuwe beleidsspoor „erkenning van onroerenderfgoedgemeente of intergemeentelijke 

onroerend erfgoeddienst‟ is in het decreet enkel vermeld als principe. Volgens de nota aan de 

regering zou een erkende onroerenderfgoedgemeente volgende taken kunnen uitvoeren: 

1. verlenen van advies bij de sloop van onroerende goederen opgenomen in de 

vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (en bij het verwijderen van onroerende 

goederen opgenomen in de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde). 

2. verlenen van een toelating voor handelingen aan of in beschermde goederen indien 

hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning vereist is  

3. verlenen van een toelating voor archeologisch vooronderzoek.  

De nota aan de regering stelt verder dat in de toekomst de taken voor onroerenderfgoed-

gemeenten kunnen worden uitgebreid. 

 

Maar dat is dus informatie die niet in het decreet zelf is opgenomen en die nog in een 

uitvoeringsbesluit zal moeten vastgelegd worden. Ondertussen blijft de vraag : wat is de 

meerwaarde van een erkenning als onroerenderfgoedgemeente? Vooral omdat het vooralsnog 

eerder lijkt te gaan om taken dan om bevoegdheden (dus geen extra beleidsruimte) én de 

financiële gevolgen voor gemeentebesturen evenmin duidelijk zijn. In het decreet zelf is in elk 

geval geen subsidiëring voorzien. Of dit via een uitvoeringsbesluit wél zal gebeuren, is 

momenteel onduidelijk. 
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Voor veel gemeenten is intergemeentelijke samenwerking een uitgelezen instrument voor het 

voeren van relatief nieuwe beleid, zoals het geval is bij  onroerend erfgoed. Er staan jammer 

genoeg weinig aanzetten of stimuli voor intergemeentelijke samenwerking in het 

decreetontwerp. Nochtans bewijst deze werkvorm in het veld zijn nut zowel voor archeologie, 

landschapszorg als monumentenzorg. De mogelijkheid van een samenwerkingsovereenkomst 

(convenant) met erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten wordt wel vermeld in 

de nota aan de regering. Daar wordt aan toegevoegd dat aan de convenant subsidies kunnen 

worden gekoppeld. Wat de meerwaarde van erkenning is, is hier opnieuw de vraag. 

4. Link met Ruimtelijke Ordening 

Onroerend erfgoed kent al langere tijd een binding met (de regelgeving over) ruimtelijke 

ordening. Het onroerenderfgoeddecreet bevestigt en vernieuwt die band: 

 de nieuwe figuur van de onroerenderfgoedrichtplannen; zij worden beschouwd als de 

sectorale voorstellen voor ruimtelijke uitvoeringsplannen op de drie niveaus 

(Gewest,provincies, gemeenten). Als een gemeente een RUP opstelt dat (deels) 

binnen een onroerenderfgoedrichtplan valt, moet ze zich richten naar de bepalingen 

die in dit onroerenderfgoedrichtplan zijn opgenomen, zoals dat overigens nu al met de  

ankerplaatsen het geval is; 

  de nieuwe invulling van het begrip „erfgoedlandschap‟ dat als een afzonderlijk  

bestemmingsvoorschrift kan worden opgenomen in ruimtelijke uitvoeringsplannen en  

dus rechtstreeks doorwerkt in het vergunningenbeleid; 

  de mogelijkheid voor het Vlaamse gewest om de bestaande beschermingsbesluiten te 

wijzigen of op te heffen via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

5. Handhaving onroerend erfgoed als nieuwe gemeentelijke taak? 

De gemeenten worden ook bevoegd gemaakt om overtredingen op het vlak van onroerend 

erfgoed te handhaven. De regelgeving is daarbij vergelijkbaar met het handhavingshoofdstuk 

in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit betekent dat gemeenten een ambtenaar  

kunnen (dus niet moeten) aanwijzen die met de handhaving is belast.  

De VVSG is tegen een gemeentelijke rol in het handhavingsbeleid, omdat het aanwijzen van 

monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten en landschappen een taak van de 

Vlaamse overheid is. Dat overheidsniveau moet dan ook de handhaving ter harte nemen.  

 

Overigens kunnen gemeenten wél een rol spelen, omdat beschadigingen van monumenten en 

stads- en dorpsgezichten en landschappen veelal gepaard gaan met stedenbouwkundige 

overtredingen. Tegen dergelijke overtredingen kan de gemeente wél optreden. Voor de 

Vlaamse bouwinspectie is het optreden tegen stedenbouwkundige overtredingen van 

monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen echter niet prioritair. Ze zijn niet 

vermeld in het Vlaams handhavingsplan.  
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Appendix: schematische voorstelling van de voorwaarden voor vrijstelling van het 

archeologisch onderzoek 
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