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Help, ik moet werken
uitvoeren aan een
beschermd monument!
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Wanneer u werken moet uitvoeren aan of in een beschermd onroerend goed, dan verschilt
de te volgen procedure afhankelijk van het statuut van het erfgoed en het soort werken
dat u wil uitvoeren. Deze regelgeving komt bovenop de wetgeving die van toepassing is
op alle werken die worden uitgevoerd aan gebouwen.

Soorten erfgoed
Er bestaan verschillende soorten erfgoed met
elk hun eigen regelgeving. We overlopen hierna
kort de belangrijkste soorten. De bouwheer en
architect zijn uiteraard het eerste aanspreekpunt om te weten wat kan en wat niet.

verloopt volgens een bepaalde procedure
met een openbaar onderzoek zodat iedereen
opmerkingen en bezwaren kan formuleren.
Is het onroerend goed opgenomen in een
vastgestelde inventaris, dan gelden er enkele
juridische gevolgen.

Vlaams niveau
Op Vlaams niveau maken we een onderscheid
tussen drie verschillende statuten met elk eigen
juridische gevolgen: geïnventariseerd onroerend erfgoed, vastgesteld onroerend erfgoed,
beschermd onroerend erfgoed.

Raadpleeg bij
twijfel over het
statuut van
een bepaald
onroerend goed
in Vlaanderen
de Inventaris
van het
Onroerend
Erfgoed
(https://
inventaris.
onroerenderfgoed.be).

• Geïnventariseerd onroerend erfgoed
Het inventariseren of in kaart brengen van
erfgoed is een eerste stap in het naar waarde
schatten en beheren ervan. Het agentschap
onderzoekt en inventariseert onroerend
erfgoed dat voor Vlaanderen van belang is en
begeleidt lokale besturen in deze rol. Voldoet
een object, dan wordt het opgenomen in een
wetenschappelijke inventaris en spreken we
over geïnventariseerd erfgoed.
Wanneer het onroerend goed is opgenomen
in een wetenschappelijke inventaris, dan
betekent dat enkel dat het goed beschreven
en gedocumenteerd is. Er zijn geen rechten
of plichten aan verbonden: geïnventariseerd
erfgoed heeft geen juridische gevolgen.
• Vastgesteld onroerend erfgoed
De voor onroerend erfgoed bevoegde minister
kan de wetenschappelijke inventarissen geheel
of gedeeltelijk vaststellen. Zo’n vaststelling

• Beschermd onroerend erfgoed
De voor onroerend erfgoed bevoegde minister
kan een goed beschermen als het omwille
van de erfgoedwaarden van algemeen
belang is. Er zijn vier mogelijke vormen van
bescherming: een beschermd monument,
een beschermd cultuurhistorisch landschap,
een beschermd stads- of dorpsgezicht en een
beschermde archeologische site.
Binnen elk van deze statuten is het mogelijk
om een overgangszone in te stellen. Zo’n zone
ondersteunt de erfgoedwaarden van het beschermde goed. Een beschermingsprocedure
verloopt volgens twee stappen: een voorlopige
en een definitieve bescherming.
Is het onroerend goed beschermd, dan gelden
er verschillende juridische gevolgen om het
behoud ervan te garanderen.

Lokaal niveau
Een stad, gemeente, heemkring of andere
erfgoedvereniging kan ook op lokaal niveau een
inventaris opmaken van het aanwezige waardevolle erfgoed. Zo’n lokale erfgoedinventaris
kan de basis vormen van een gemeentelijk of
stedelijk erfgoedbeleid zodat het erfgoed meegenomen wordt in de lokale ruimtelijke planning, in

de toeristische ontwikkelingen en dergelijke meer.
Voor meer informatie hierover neemt u best
contact op met de gemeente of stad.

De consulent zal ook informatie geven over
een goede en volledige dossiersamenstelling
(Erfgoedconsulenten@vlaanderen.be).

Mondiaal niveau
Werelderfgoed kan zowel cultureel als natuurlijk
erfgoed zijn dat mondiaal gezien uitzonderlijk en
onvervangbaar is. Alleen erfgoed dat ingeschreven is op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag
de titel Werelderfgoed dragen.
Om als Werelderfgoed erkend te kunnen worden,
vraagt UNESCO dat een site op gepaste wijze
beschermd wordt en dat er rond deze site een zogenaamde bufferzone wordt afgebakend. Dit zorgt
ervoor dat belangrijke ontwikkelingen die invloed
kunnen hebben op de site worden opgevolgd.
Tip: Twijfelt u welk statuut een bepaald onroerend goed in Vlaanderen heeft? Dan kan u dat
opzoeken via de Inventaris van het Onroerend
Erfgoed (https://inventaris.onroerenderfgoed.be).

Voorbereiding aanvraag
Voor een dossier wordt ingediend om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken
aan een beschermd erfgoed, wordt er aangeraden om met de erfgoedconsulent in vooroverleg
te gaan om de geplande werken te bespreken. Zo
kan de aanvraag optimaal worden voorbereid.

Werken aan erfgoed uit
een wetenschappelijke of
vastgestelde inventaris
Wil de bouwheer werken uitvoeren aan of in een
onroerend goed dat voorkomt op een vastgestelde inventaris, dan moet hij voldoen aan de
regelgeving over Ruimtelijke Ordening, Bos,
Natuur of Milieu. Zo heeft hij bijvoorbeeld voor
grondige verbouwingen aan een gebouw een
omgevingsvergunning nodig. In principe is ook
de medewerking van een architect verplicht.
Voor kleine wijzigingen is een vergunning niet
verplicht, maar moet hij de verbouwingen wel
melden aan de gemeente.
De bouwheer moet bijgevolg voorafgaand contact opnemen met de gemeentelijke diensten.

Werken aan of in
een beschermd monument
Toelatingsplichtige werken
Plant de bouwheer werken in of aan een beschermd monument, dan moet hij eerst nakijken
voor welke werken hij een toelating nodig heeft

Raad de
bouwheer aan
om na te vragen
of er voor de
werken geen
premie of andere
ﬁnanciële
ondersteuning
bestaat.
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Zijn de werken toelatingsplichtig, kijk dan na
of een omgevingsvergunning nodig is of niet.
Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan zit de toelating vervat in deze
vergunning en hoef je geen aparte toelating
meer aan te vragen. De vergunningverlenende
overheid vraagt immers advies aan het agentschap. Finaal beslist de vergunningverlenende
overheid om de vergunning te verlenen of te
weigeren of er eventueel voorwaarden aan te
koppelen. Daarbij wordt rekening gehouden
met het advies van het agentschap. Je hoeft
geen aparte toelating aan het agentschap te
vragen.
Heb je geen omgevingsvergunning nodig, maar
plan je wel toelatingsplichtige werken die de
erfgoedwaarde van het beschermd monument
zouden kunnen verstoren of schaden? Dan ben
je verplicht om een schriftelijke toelating aan
te vragen bij het agentschap of de erkende
onroerenderfgoedgemeente.

Werken in een beschermd
stads- of dorpsgezicht
Toelatingsplichtige werken
Plant de bouwheer werken in een beschermd
stads-of dorpsgezicht, dan moet hij eerst nakijken voor welke werken hij een toelating nodig
heeft. Er wordt een onderscheid gemaakt voor
gezichten beschermd voor of vanaf 1 januari
2015. De toelatingsplichtige handelingen kunnen dus per bescherming verschillend zijn.

Hilde Masschelein,
adviseur-generaal
Bouwunie
T 02 588 42 00

Zijn de werken toelatingsplichtig, kijk dan na
of een omgevingsvergunning nodig is of niet.
Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen, dan zit de toelating vervat in deze
vergunning en hoef je geen aparte toelating
meer aan te vragen. De vergunningverlenende overheid vraagt immers advies aan
het agentschap. Finaal beslist de vergunningverlenende overheid om de vergunning
te verlenen of te weigeren of er eventueel
voorwaarden aan te koppelen. Daarbij wordt

Algemene tip! Raad de bouwheer aan om na
te vragen of er voor de werken geen premie of
andere financiële ondersteuning bestaat.
Verder info: https://www.onroerenderfgoed.
be/ik-wil-werken-uitvoeren-aan-erfgoed.

Speciale regeling voor
energieprestatie-eisen
Staat het erfgoed in een vastgestelde
inventaris bouwkundig erfgoed of
is het een beschermd monument of
staat het in een beschermd stads- of
dorpsgezicht? Dan zijn afwijkingen
of vrijstellingen mogelijk van de
normen voor energieprestaties en
binnenklimaat (EPB). Dit als deze
nodig zijn om de erfgoedwaarde van
het pand in stand te houden. Dit kan
ook nagevraagd worden bij de stad
of de gemeente.
Verdere info:
https://www.energiesparen.be/
bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/
epb-plichtig-toepassing-en-eisen/
uitzonderingen/algemeneuitzonderingen-op-de-epb-eisen.
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rekening gehouden met het advies van het
agentschap. Je hoeft geen aparte toelating
aan het agentschap te vragen.
Plan je werken in een beschermd stads- of
dorpsgezicht en heb je hiervoor geen omgevingsvergunning nodig? Vul dan het meldingsformulier in en bezorg dit aan je gemeente
of stad. Verwar deze melding niet met de
meldingsplicht binnen de regelgeving van
Ruimtelijke Ordening.
Je mag met de werken starten vanaf de
twintigste dag na de melding, behalve als
de gemeente oordeelt dat de werken de wezenlijke eigenschappen van het beschermde
stads- of dorpsgezicht verstoren. In dat
geval heb je een schriftelijke toelating
nodig van het agentschap of de erkende
onroerenderfgoedgemeente.
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van het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Er wordt een onderscheid
gemaakt voor onroerende goederen beschermd
voor of vanaf 1 januari 2015. De toelatingsplichtige handelingen kunnen dus per bescherming
verschillend zijn.

