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 Nieuw decreet vereenvoudigt 
bescherming onroerend erfgoed 
 Op 1 januari 2015 trad het onroerenderfgoeddecreet in werking. Met het decreet wil de Vlaamse regering de regelgeving 

over onroerend erfgoed vereenvoudigen. Bovendien implementeert het decreet het Europees verdrag van Valletta dat 

richtlijnen oplegt over het archeologisch erfgoed. Tot slot beoogt men de integratie van het beschermingsinstrumenta-

rium voor onroerend goed in andere sectoren te bevorderen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en landbouw. 

 O
  p maandag 19 januari hield de Interparlementaire 

Commissie van de Taalunie in het Vlaams Parle-

ment een openbare hoorzitting over het gebruik van 

de standaardtaal in media en politiek. De Interpar-

lementaire Commissie controleert het beleid van de Neder-

landse Taalunie, een beleidsorganisatie waarin Nederland, 

België en Suriname samenwerken op het gebied van de Ne-

derlandse taal, taalonderwijs en letteren. De leden van de 

commissie worden aangewezen door de Nederlandse Eerste 

en Tweede Kamer en het Vlaams Parlement. 

 Tijdens de hoorzitting in het Vlaams Parlement kwa-

men enkele experts uitleggen hoe het staat met het gebruik 

van het standaardnederlands in de media en de politiek. Zo 

lichtten de taaladviseurs van de VRT en de NOS hun taalbe-

leid toe en daarnaast legden een taaladviseur van het 

Vlaams Parlement en de medewerker Verslag en Redactie bij 

de Nederlandse Tweede Kamer uit hoe zij aandacht besteden 

aan duidelijk en correct taalgebruik in het parlement.  

 Opvallend maar niet echt verrassend was het verschil 

in visie tussen de Vlaamse en de Nederlandse sprekers. 

Terwijl de taaladviseurs van de VRT en van het Vlaams 

Parlement het vooral hadden over het gebruik van de stan-

daardtaal en het naleven van de normen, focusten de Ne-

derlandse sprekers veel meer op het aansluiten bij (het 

dagelijkse taalgebruik van) hun doelgroep. 

 Niettemin was het overgrote deel van de sprekers en 

het publiek het erover eens dat standaardtaal nuttig en 

noodzakelijk blijft in de situaties waarin die taalvariant 

volgens de Nederlandse Taalunie thuishoort, namelijk ‘in 

alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het 

bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en 

de media’. 

 De werksfeer van de juristen ligt bijna volledig in de 

perimeter waarin bij uitstek standaardtaal wordt gebruikt: 

het bestuur, de administratie en de rechtspraak. Ook voor 

juristen blijft standaardtaal dus een noodzakelijk - wel-

licht hun belangrijkste - werkinstrument. Dat standaard-

taal gebruiken in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is, 

daar is wellicht iedereen het erover eens: bij het schrijven 

van een tekst moet een schrijver immers meestal met meer 

rekening houden dan met alleen de taalkundige juistheid. 

Dat werd op de hoorzitting mooi samengevat door Roberto 

la Rocca, die in de Nederlandse Tweede Kamer de versla-

gen van de parlementszittingen opstelt. De stenografen die 

de zittingen notuleren, moeten van de mondelinge inter-

venties vol haperingen, taalfoutjes en halve zinnen zo let-

terlijk mogelijke verslagen maken die toch grammaticaal 

correct en inhoudelijk samenhangend zijn. Ze worden 

daarbij geconfronteerd met uiteenlopende eisen: ze moeten 

zorgen voor een taalkundig juiste tekst, die ook recht doet 

aan de spreker, bovendien gericht is op het beoogde pu-

bliek en tot de slot de specifi eke stijl en regels van het 

genre volgt en dat alles vaak onder tijdsdruk. 

 Zulke tegenstrijdige vereisten voor een tekst zijn trou-

wens niet beperkt tot parlementaire verslagen. Wellicht 

zullen heel wat juristen soortgelijke dilemma’s tegenkomen 

bij het opmaken van uiteenlopende juridische documenten. 

Hoe kun je de genreconventies volgen en toch zoveel moge-

lijk aansluiten bij het beoogde publiek? Hoe ver mag je je 

eigen stijl laten doorwegen in een product zonder dat het 

taalkundig fout wordt of niet meer het genre respecteert? 

De volgorde waarin la Rocca de eisen opsomde, is ook 

bruikbaar als hiërarchie, waarbij voor juristen die hun ei-

gen teksten schrijven, de eis ‘rechtdoen aan de spreker’ 

uiteraard vervalt: zorg er in de eerste plaats voor dat uw 

tekst in de standaardtaal is geschreven en taalkundig 

juist is (kromme zinnen, taal- en spelfouten helpen nie-

mand vooruit). Richt u daarna zoveel mogelijk tot uw be-

oogde doelgroep (voor een cliënt schrijf je anders dan voor 

een rechtbank) en respecteer daarbij de eisen van het 

genre, zonder dat die echter een dictaat worden (een von-

nis hoeft al lang niet meer in de overwegende stijl, een 

dagvaarding al lang niet meer in één doorlopende zin). 

 Karl Hendrickx

Taaladviseur Rekenhof en docent Rechtstaalbeheersing 
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len, voor de aanvraag, een archeologisch 
vooronderzoek door een erkend archeoloog 
gebeuren. Op basis van zijn bevindingen stelt 
de archeoloog een archeologienota op. De 
conclusie van die nota kan zijn dat er niets 
gevonden is, dat er iets gevonden is maar dat 
geen opgraving nodig is, of dat iets werd ge-
vonden en dat opgraving nodig is. De archeo-
logienota moet worden toegevoegd aan de 
bouw- of verkavelingsaanvraag. Het Agent-
schap Onroerend Erfgoed kan de nota al dan 
niet bekrachtigen of er voorwaarden aan kop-
pelen. Die bekrachtiging geldt als toelating 
voor de omschreven archeologische opgra-
vingen. Dit archeologietraject is verplicht in 
een voorlopig of de� nitief beschermde arche-
ologische site. De verplichting geldt ook in 
een archeologische zone, als het gaat om een 
perceel van meer dan 300 m2 en een ingreep 
in de bodem groter dan 100 m2. Buiten de ar-
cheologische zone en in woon- of recreatiege-
bied is een archeologietraject verplicht voor 
een perceel van meer dan 3.000 m2 en een in-
greep in de bodem groter dan 1.000 m2. Bui-
ten de archeologische zone en buiten een 
woon- of recreatiegebied geldt die verplich-
ting voor een ingreep in de bodem van meer 
dan 5.000 m2. Er geldt echter wel een vrijstel-
ling als het perceel voorkomt op een negatie-
ve kaart, waar geen archeologisch erfgoed 
meer te verwachten valt. 
 De kosten van het archeologisch vooronder-
zoek en onderzoek, evenals de archeologi-
sche opgravingen moeten in beginsel gedra-
gen worden door de aanvrager, volgens het 
beginsel ‘veroorzaker betaalt’ uit het verdrag 
van Valletta. Er kan wel een archeologiefonds 
worden opgericht dat zijn leden vergoedt 
voor een deel van de kosten van de archeolo-
gische opgravingen. Er is ook een premie aan-

 Peter De Smedt 

 H
et nieuwe onroerenderfgoedde-
creet komt in de plaats van de mo-
numentenwet, het monumenten-
decreet, het archeologiedecreet en 
het landschapsdecreet. 

 Er was nood aan een nieuw decreet omdat de 
huidige regelgeving onoverzichtelijk en op 
bepaalde punten onduidelijk is. Het decreet 
komt in de plaats van drie bestaande decre-
ten en hun uitvoeringsbesluiten. Belangrijke 
vernieuwingen zijn dat er één decreet komt 
met afgestemde procedures en termijnen. Ar-
cheologie vormt samen met de handhaving 
echter het meest uitgewerkte en innoverende 
onderdeel van het onroerenderfgoeddecreet. 
Terwijl het onroerenderfgoedbeleid tot voor 
kort nagenoeg volledig bij de Vlaamse over-
heid lag, kunnen gemeenten nu ook een gro-
tere rol krijgen, via een erkenning als onroe-
renderfgoedgemeente. Aan die erkenning 
worden voorwaarden verbonden: er moet een 
beleidsvisie zijn, voldoende expertise en een 
register van toelatingen en handelingen. Er 
wordt een technische adviesraad opgericht, 
de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed 
(VCOE), als derde belangrijke actor in het on-
roerenderfgoedbeleid. De VCOE neemt de 
taken over van de expertencommissie Onroe-
rend Erfgoed en de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen. 

 INVENTARISSEN 
 Inventarissen vormen al langer een instru-
ment ter ondersteuning van het onroeren-
derfgoedbeleid. Het nieuwe decreet voorziet 
nu in een expliciete grondslag voor de op-
maak en vaststelling van vijf inventarissen: 
de landschapsatlas, de inventaris van archeo-

logische zones, de inventaris van bouwkun-
dig erfgoed, de inventaris van houtige beplan-
tingen met erfgoedwaarde en de inventaris 
van historische tuinen en parken. Er wordt nu 
ook een openbaar onderzoek ingevoerd bij de 
vaststelling van inventarissen. De criteria 
voor het opnemen en schrappen van een goed 
uit de inventaris wordt geregeld in het onroe-
renderfgoedbesluit. Het gaat al bij al om vage 
criteria: het moet gaan om een goed of een 
geheel van goederen dat een of meer erfgoed-
waarden heeft en goed bewaard is. Wat een 
erfgoedwaarde is, is te vinden in de de� nitie 
van artikel 2.1, 26° van het decreet. Schrap-
ping van de inventarissen is mogelijk wan-
neer die kenmerken niet meer voorhanden 
zijn. 
 Aan de opname in de inventaris zijn nu dui-
delijke rechtsgevolgen gekoppeld. Bij alle 
vergunningsaanvragen over het verwijderen 
van een onroerend goed uit inventaris bouw-
kundig erfgoed of geïnventariseerde houtige 
beplantingen met erfgoedwaarde geldt een 
verplichte adviesvraag van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed. Op basis van dat advies 
kunnen aan de vergunning voorwaarden 
worden gekoppeld, of kan die zelfs worden 
geweigerd. Ook geldt een zorgplicht voor de 
administratieve overheid bij beslissingen 
over eigen werken of activiteiten. Op grond 
daarvan zal elke overheid bij werken of 
activiteiten rekening moeten houden met 
erfgoedkenmerken van geïnventariseerde 
bouwwerken en elke betekenisvolle schade 
daaraan moeten beperken. 

 VERNIEUWD ARCHEOLOGIETRAJECT 
 Wanneer voor grondwerken of bodemingre-
pen een stedenbouwkundige of verkavelings-
vergunning nodig is, moet in sommige geval-

 Hebt u ook een vraag over juridisch taalgebruik? 

Stuur ze naar juristenkrant@wolterskluwer.be. 

Karl Hendrickx beantwoordt ze graag. 

 Archeologie vormt samen met de handhaving het meest uitgewerkte en innoverende onderdeel van het onroerenderfgoeddecreet. 
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gekondigd voor een ‘buitensporige directe 
kost’ bij een verplichte archeologische opgra-
ving.
Het archeologieluik is momenteel nog niet in 
werking. Er moet nog worden teruggegrepen 
naar het decreet van 30 juni 1993 over de be-
scherming van het archeologisch patrimoni-
um.

BESCHERMING VAN ERFGOEDWAARDEN
De beschermingsprocedure in twee fasen 
(voorlopige en de�nitieve bescherming) blijft 
behouden, maar er worden wel een aantal 
kleine aanpassingen aangebracht.
Voor alle beschermde erfgoederen voorziet 
het decreet in een actief -en passiefbehouds-
beginsel. De rechtsgevolgen gelden vanaf de 
voorlopige bescherming. Volgens het passief-
behoudsbeginsel moet eenieder zich onthou-
den van schadelijke of nadelige handelingen 
aan beschermd erfgoed. Voor titularissen van 
zakelijke rechten op of gebruikers van be-
schermde erfgoederen geldt ook een actiefbe-
houdsbeginsel: de verplichting om de nodige 
instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, her-
stellings- en onderhoudswerken uit te voeren 
om het goed in goede staat te houden. Daar-
naast somt het onroerenderfgoedbesluit de 
algemene voorschriften voor instandhouding 
en onderhoud van een beschermd erfgoed op. 
Die gelden voor zover ze niet afwijken van de 
bijzondere voorschriften die moeten worden 
toegevoegd aan het voorlopig beschermings-
besluit. Er geldt hierbij wel een ruimtelijke 
voorrangsclausule op grond waarvan de be-
schermingsvoorschriften geen beperkingen 
kunnen opleggen die werken of handelingen 
absoluut verbieden of onmogelijk maken die 
overeenstemmen met de ruimtelijke bestem-
mingsplannen of die de realisatie van die plan-
nen onmogelijk maken. Die voorrangsclausule 
kan een belangrijke hinderpaal betekenen 
voor het onroerenderfgoedbeleid.

Wie werken wil uitvoeren aan beschermde 
erfgoederen heeft een toelating nodig van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed of van de on-
roerenderfgoedgemeente waar het goed is 
gelegen. De toelatingsplichtige handelingen 
worden opgesomd in het onroerenderfgoed-
besluit. Verder legt het besluit de verplichting 
op om zowel in de voorlopige als in de de�ni-
tieve beschermingsbesluiten een lijst met 
toelichtingsplichtige handelingen op te ne-
men. Voor die toelating is wel een integratie-
spoor voorzien met andere vergunningsstel-
sels, zoals de stedenbouwkundige vergunning, 
de verkavelingsvergunning, natuurvergun-
ning of milieuvergunning. In dat geval wordt 
steeds (een niet-bindend) advies ingewonnen 
bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

INFORMATIEPLICHTEN
Zowel voor alle geïnventariseerd erfgoed als 
beschermd erfgoed geldt een informatie-
plicht ten laste van iedere persoon die voor 
eigen rekening of als tussenpersoon zo’n 
goed verkoopt, verhuurt voor meer dan ne-
gen jaar, inbrengt in een vennootschap, een 
erfpacht of een opstalrecht overdraagt of op 
een andere wijze de eigendomsoverdracht 
met een vergeldend karakter bewerkstelligt. 
In de onderhandse of authentieke akte moet 
in ieder geval de inventarisatie of de be-
scherming worden vermeld, samen met de 
eraan verbonden rechtsgevolgen. Er is wel 
een verzakingsmogelijkheid voorzien waar-
door de informatiegerechtigde zich niet 
meer op de nietigverklaring kan beroepen. 
Nieuw is dat voor beschermd erfgoed die in-
formatie ook moet worden opgenomen in 
elke publiciteit die aan de overdracht is ver-
bonden. Min of meer vergelijkbare informa-
tie- en publiciteitsverplichtingen treft men 

ook aan in andere beleidsdomeinen, zoals 
de ruimtelijke ordening of het integraal wa-
terbeleid.
Het onroerenderfgoeddecreet voorziet niet 
langer in een schadevergoeding voor de las-
ten die de bescherming van erfgoed mee-
brengt voor de eigenaar of gebruiker. Dat is 
op zich aanvaardbaar in het licht van artikel 
16 van de Grondwet, al dan niet gekoppeld 
aan artikel 1 van het eerste aanvullend proto-
col bij het EVRM, nu de erfdienstbaarheden 
die uit de bescherming van erfgoed voort-
vloeien geen ontzetting uit het eigendom of 
een absoluut bouwverbod inhouden. De eige-
naars of gebruikers die onevenredig worden 
getro�en door die lasten kunnen echter wel 
terugvallen op het beginsel van de gelijkheid 
voor openbare lasten dat zowel volgens het 
Hof van Cassatie (Cass. 24 juni 2010, AR.Nr. 
C.06.0415.N) als het Grondwettelijk Hof (GwH 
19 april 2012, nr.55/2012) ook kan worden 
toegepast bij een rechtmatige overheidsdaad, 
zoals het opleggen van een erfdienstbaarheid 
van openbaar nut.

HANDHAVING
Het onroerenderfgoeddecreet herijkt het 
handhavingssysteem naar het voorbeeld van 
de milieuhandhaving (titel XVI van het de-
creet algemene bepalingen milieubeleid). Zo 
wordt een onderscheid gemaakt tussen mis-
drijven en inbreuken. Misdrijven worden in 
beginsel strafrechtelijk vervolgd, tenzij de 
procureur anders beslist. In dat geval wordt 
het misdrijf beteugeld met een alternatieve 
bestuurlijke boete.
Inbreuken kunnen slechts worden beteugeld 
met een exclusieve bestuurlijke boete. De 
miskenning van de informatieplichten wordt 
bijvoorbeeld beschouwd als een inbreuk. Net 
zoals de milieuhandhaving en het recente 
handhavingsdecreet van de omgevingsver-
gunning, zet het onroerenderfgoeddecreet in 

op de preventieve handhaving, wat blijkt uit 
de codi�catie van instrumenten zoals de 
raadgeving, de aanmaning en het stakings-
bevel.
Voor schade veroorzaakt door een misdrijf 
kan de rechtbank naast de straf op vordering 
van de inspecteur Onroerend Erfgoed een 
herstelmaatregel opleggen. Ook de burgerlij-
ke rechter kan dat. De herstelvordering op 
grond van het onroerenderfgoeddecreet heeft 
steeds voorrang op de herstelvordering op 
grond van de Vlaamse codex ruimtelijke or-
dening. Het doel van de herstelmaatregelen is 
het feitelijk herstel in goede staat zodat bij 
voorrang een reconstructie zal worden bevo-
len. De rechtbank kan wel een aanvullende 
schadevergoeding opleggen voor de blijvende 
schade als gevolg van de vernietiging van de 
erfgoedwaarden. Bovendien kan de recht-
bank aanvullend aan en zelfs in de plaats van 
de reconstructie van het goed complemen-
taire maatregelen bevelen die de nog reste-
rende erfgoedwaarden opwaarderen. Als fei-
telijk herstel niet mogelijk of opportuun is, 
zal herstel door vergoeding worden gevor-
derd. Er kunnen in dat geval wel nog maatre-
gelen worden opgelegd om verdere schade te 
voorkomen.

De auteur is advocaat en verbonden aan het Cen-

trum voor Milieu- en Energierecht van de UGent en 

het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustaina-

ble Law.
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Deze publicatie biedt de lezer een antwoord 

op tal van vragen die kunnen rijzen wanneer 

hij een verbintenis onder voorwaarde aangaat. 

Enkele voorbeelden:

■ Is er sprake van een voorwaarde wanneer 

de verwezenlijking van de gebeurtenis wel-

iswaar objectief onzeker is, maar de partij-

en die gebeurtenis als zeker beschouwen?
■ Is er sprake van een termijn, dan wel een 

voorwaarde wanneer partijen een clausule 

van eigendomsvoorbehoud opnemen in 

hun overeenkomst?
■ Wat wanneer partijen geen termijn heb-

ben bepaald waarbinnen de opschortende 

voorwaarde zich moet realiseren? 
■ Wat wanneer partijen een woning kopen 

onder opschortende voorwaarde dat de 

koper een lening verkrijgt en de woning te-

nietgaat, hangende die voorwaarde? 
■ …
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De Wet Marktpraktijken, de Belgische wet 
op de Mededinging en de verschillende Bel-
gische wetten inzake intellectuele rechten 
kennen sinds kort een nieuw leven in het 
nieuwe Wetboek van Economisch Recht. 

Dit jaarboek “Marktpraktijken Intellectuele 
eigendom Mededinging 2013” bespreekt een 
selectie van gerechtelijke beslissingen uit 

het jaar 2013 in het kader van voornoemde 
rechtsgebieden. De vonnissen en arresten 
in dit jaarboek werden nauwkeurig geko-
zen door de auteur en zijn voorzien van een 
hoogstaande commentaar door experts uit 

zowel de academische wereld als de prak-

tijk. 

Aangezien het opvolgen van de rechtspraak 
voor deze rechtsdomeinen van uiterst belang 
is, is dit jaarboek voor de praktijkjurist de 

perfecte uitbreiding voor zijn bibliotheek.
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