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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

Onroerend erfgoed vormt als onderdeel van het bredere begrip erfgoed een randvoorwaarde 

voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze samenleving. Het behoud van onroerend 

erfgoed is dan ook essentieel om de kwaliteit van het leefmilieu van een samenleving te 

garanderen. De juridische bescherming van onroerend erfgoed vormt hier één aspect van en 

start bij de selectie van wat onder de bescherming zal vallen. Uit onderzoek van het 

agentschap onroerend erfgoed kunnen vijf maatschappelijke kritieken op de selectie van 

beschermenswaardig onroerend erfgoed worden afgeleid, welke allemaal terug te brengen 

zijn tot een gebrek aan doelmatigheid. Om tot een doelmatige bescherming te komen, moet 

de bescherming omvattend, representatief en effectief zijn. Dit onderzoek gaat na of sterkere 

bindende criteria voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed tot een 

doelmatigere bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest kunnen leiden. 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden onderzoek ik eerst wat precies onder onroerend 

erfgoed moet worden begrepen. Hierbij wordt duidelijk dat de strikte onderverdeling van 

erfgoed zoals ze nu vaak in wetgeving gebeurt, moeilijk aan te houden is.  

 

Daarna gaan we dieper in op het recht op onroerend erfgoed. Zowel op internationaal, 

Europees als nationaal niveau onderzoeken we in hoeverre een dergelijk recht bestaat en wat 

dit voor de bescherming van onroerend erfgoed betekent. Het is duidelijk dat een algemeen 

recht op de bescherming van onroerend erfgoed nog niet voorhanden is.  

 

Vervolgens analyseren we de huidige specifieke definiërende- en selectiecriteria uit het 

Onroerenderfgoeddecreet. Hiertoe focussen we ons eerst op het Werelderfgoedverdrag, 

waarna we de criteria uit het Onroerenderfgoeddecreet vergelijken met de wetgeving uit het 

Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Uit dit vergelijkend 

onderzoek komen enkele problemen in de huidige wetgeving naar voor welke hun weerslag 

hebben op de doelmatigheid van de bescherming van onroerend erfgoed. Dit resulteert in 

enkele mogelijk te bewandelen pistes om hieraan te beantwoorden. Om ten volle de noodzaak 

en de gevolgen van deze voorstellen te kunnen inschatten, wordt de bestaande regelgeving 

vooreerst getoetst aan de geselecteerde kwaliteitscriteria. Zodoende wordt nagegaan in 

hoeverre de maatschappelijke kritieken ook een juridisch bestaansrecht hebben. 

 

Dit alles resulteert in 25 aanbevelingen met betrekking tot de selectie van onroerend erfgoed 

die leiden tot een doelmatiger beschermingsbeleid.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

Immovable heritage, as part of the broader concept of heritage, is a precondition for the 

quality of life and the cultural strength of our society. The preservation of immovable heritage 

is therefore essential to ensure the quality of a society's environment. The legal protection of 

immovable heritage is one aspect and starts with the selection of what is covered under the 

legal protection of immovable heritage. Research carried out by the Agency for Immovable 

Heritage has made possible to identify five societal criticisms regarding the selection of 

valuable immovable heritage, all of which can be traced back to a lack of effectiveness. For 

protection to be effective, it must be comprehensive, representative and effective. This 

research explores whether more, binding criteria for the selection of valuable immovable 

heritage can lead to a more effective protection of immovable heritage in the Flemish Region. 

 

In order to answer this question, we first explore what Immovable heritage exactly entails. It 

is apparent that the strict subdivision of heritage is inmaintainable in current practice in 

legislation. 

 

Next, we take a closer look at the right to immovable heritage. We examined to what extent 

such a right exists on an international, European and national level and what this means for 

the protection of immovable heritage. It is clear that a general right to the protection of 

immovable heritage does not exist yet. 

 

Subsequently, we map out the current definition and selection criteria from the Immovable 

Heritage Decree (Onroerenderfgoeddecreet). To this end, we first focus on the criteria in the 

World Heritage Convention. This is followed by the comparison of the criteria of the 

Immovable Heritage Decree with the legislation of the Walloon and Brussels-Capital Regions 

and the German-speaking Community. This comparative study reveals a number of problems 

in the current legislation, which have repercussions on the effectiveness of the protection of 

immovable heritage. This results in a number of potential solutions that could be explored in 

order to respond to these problems. In order to fully understand the necessity and 

consequences of these proposals, the existing legislation is evaluated against the selected 

quality criteria. This allows us to determine to what extent the social critiques also have a legal 

ground. 

 

All this results in 25 recommendations regarding the selection of immovable heritage that lead 

to a more effective protection of immovable heritage. 
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1 

DEEL I. PROBLEEMSTELLING EN AFBAKENING VAN HET 

ONDERZOEK 

HOOFDSTUK 1. SITUERING 

Afdeling 1.  WETGEVEND KADER VOOR DE BESCHERMING VAN ONROEREND ERFGOED 

 Internationaal kader voor de bescherming van onroerend erfgoed 

1. Erfgoed vormt een randvoorwaarde voor de leefkwaliteit en de culturele sterkte van onze 

samenleving.1 Het behoud van erfgoed is een factor die mee de kwaliteit van het leven van 

een individu en bij uitbreiding van een gemeenschap bepaalt. Dit vloeit voort uit het feit dat 

erfgoed wordt gevormd door de waarde die een bepaalde gemeenschap eraan hecht2 en uit 

zich in het recht voor eenieder om een menswaardig leven te leiden. Dit recht is verankerd in 

artikel 23 van de Grondwet, dat eenieder de bescherming van een gezond leefmilieu 

garandeert. Ook het behoud van onroerend erfgoed, als onderdeel van de algemenere term 

erfgoed, valt hier onder.3 Nochtans is de juridische aandacht voor de bescherming van 

onroerend erfgoed een relatief nieuwe trend. Het eerste internationaal bindende verdrag ter 

bescherming van erfgoed dateert van 1899.4 Sindsdien krijgt de bescherming van onroerend 

erfgoed zowel op internationaal, Europees als lokaal niveau langzaam maar zeker meer 

aandacht. Dit resulteerde in een amalgaam van regelgeving ter bescherming van onroerend 

erfgoed. Elk hanteert een eigen instrumentarium ter bescherming van het onroerend erfgoed. 

Sommige regelgeving maakt gebruik van een beschermingsprocedure waarbij een selectie 

wordt gemaakt van erfgoed dat beschermenswaardig wordt geacht.5 Voor de afbakening 

hiervan worden erfgoedwaarden en selectiecriteria gebruikt. Andere 

beschermingsmaatregelen zijn dan weer van toepassing op alle erfgoed dat valt onder het 

toepassingsgebied van het verdrag, wet of decreet.6  

 

Terwijl er aanvankelijk binnen de Raad van Europa vooral aandacht uitging naar de 

bescherming van erfgoed in de context van gewapende conflicten,7 kreeg de bescherming van 

                                                     

1  Zie I.L. RAMOS, F. BERNARDO, S. C. RIBEIRO, V. VAN EETVELDE, “Landscape identity: Implications for policy 
making”, Land Use Policy 2016, 36 en 42; een definitie van het begrip erfgoed wordt later gegeven, zie 
infra, nr. 44. 

2  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 6; Preambule van de Aanbeveling met betrekking tot het behoud van cultureel erfgoed in 
gevaar door publieke of private handelingen. 

3  L. LAVRYSEN, Handboek Milieurecht, Mechelen, Kluwer, 2010, 161. 
4  Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land, te consulteren op https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/INTRO/150?OpenDocument. 
5  Zie bv. het Werelderfgoedverdrag. 
6  Zie bv. het Verdrag van Den Haag van 1954. 
7   Zo zijn er reeds vroege juridische bepalingen met betrekking tot cultureel erfgoed terug te vinden, zoals 

de Lieber Code, de Verklaring van Brussel en de Haagse Conventies, als eerste internationaal bindende 
conventies die ook bepalingen met betrekking tot cultureel erfgoed bevatten; zie hierover o.a. P. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/150?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/150?OpenDocument


  

 
2 

erfgoed een aanzienlijke opleving vanaf de oprichting van de UNESCO. Met het Verdrag van 

Den Haag van 1954, dat zich als eerste internationale verdrag uitsluitend op cultureel erfgoed 

richt, is UNESCO de pionier wat betreft de bescherming van cultureel erfgoed. UNESCO nam 

verschillende aanbeveling en zes verdragen aan die de bescherming van cultureel erfgoed 

beogen.8 Het Verdrag betreffende de onwettige invoer, uitvoer of overdracht van cultureel 

erfgoed was het eerste verdrag dat zich ook op de bescherming van cultureel erfgoed buiten 

oorlogsconflicten richtte. Voor de bescherming van onroerend erfgoed is het 

Werelderfgoedverdrag aan te halen als belangrijkste instrument. Dit verdrag beschermt 

cultureel en natuurlijk erfgoed van uitzonderlijk universeel belang, dat wordt gedefinieerd aan 

de hand van tien criteria, aangevuld met de voorwaarden van authenticiteit en integriteit.9 

Andere recente verdragen beogen de bescherming van verschillende aspecten van cultureel 

erfgoed, zoals het Verdrag betreffende de bescherming van erfgoed onder water, het Verdrag 

immaterieel erfgoed en het Culturele-diversiteitsverdrag. Hoewel ze niet rechtstreeks 

betrekking hebben op de bescherming van onroerend erfgoed, kunnen ze wel een impact 

hebben op onroerend erfgoed. De onderverdeling tussen de verschillende soorten erfgoed is 

immers artificieel en ontoereikend om de complexiteit van erfgoedwaarden te bevatten.10  

 

2. Ook binnen de Raad van Europa kwamen verschillende verdragen tot stand inzake de 

bescherming van onroerend erfgoed, zoals het Verdrag van Londen dat later werd gewijzigd 

door het Verdrag van Valletta of het Verdrag van Granada en later ook nog het Europees 

Landschapsverdrag.11 Maar ook verdragen die niet louter betrekking hebben op onroerend 

erfgoed kunnen van belang zijn, zoals het Verdrag betreffende de onwettige invoer, uitvoer 

of overdracht van cultureel erfgoed dat de bescherming van cultureel erfgoed behandelt op 

het vlak van de internationale handel. Nog in 2017 werd een nieuw verdrag aangenomen met 

betrekking tot strafbare feiten in verband met cultureel erfgoed, dat ook onder meer van 

toepassing is op cultuurgoederen.12 En ook het Verdrag van Faro kan van groot belang zijn 

                                                     

GERSTENBLITH, “Protecting Cultural Heritage in Armed Conflict: Looking Back, Looking Forward”, Cardozo 
Public Law, Policy, and Ethics Journal, vol. 7, 677-684; M. SMART, “An issue of monumental proportions: 
the necessary changes to be made before international cultural heritage laws will protect immoveable 
cultural property”, Chicago-kent Law Review 2016, vol. 91, nr. 2, 769-791; zie infra, nr. 64. 

8  Voor een overzicht zie 
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html; zie 
ook A.A. YUSUF (ed.), Standard setting in UNESCO: Normative Action in Education, Science and Culture, 
Leiden/Boston, UNESCO Publishing en Martinus Neihoff, 2007, 430 p. 

9  Art. 1 en 2 Werelderfgoedverdrag; J. BLAKE, International Cultural Heritage Law, New York, Oxford 
University Press, 2015, 114; zie infra, nrs. 199-203; de authenticiteit en integriteit worden besproken bij 
de selectiecriteria, zie infra, nrs. 280-284. 

10  Zie infra, Deel II. Conceptueel kader. 
11  Zie hierover o.a. A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en 

regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 45-
61. 

12  Verdrag van Nicosia over strafbare feiten in verband met cultureel erfgoed van 19 mei 2017, CETS nr. 221; 
dit verdrag werd door België nog niet ondertekend. 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13649&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html
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voor de bescherming van onroerend erfgoed.13 Daarnaast wordt cultureel erfgoed ook steeds 

vaker in verband gebracht met bijvoorbeeld de WTO14 en mensenrechten.15 

 Geen harmonisatie binnen de Europese Unie 

3. Op Europees niveau is geen wetgeving terug te vinden die de bescherming van onroerend 

erfgoed rechtstreeks beoogt. Artikel 3.3 VEU verplicht de EU te verzekeren dat “Europe’s 

cultural heritage is safeguarded and enhanced”. Dit artikel vereist aldus geen loutere 

instandhouding maar verwijst ook naar de nood aan ontwikkeling. Op grond van artikel 6 

VWEU is de EU bevoegd om lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen op het 

vlak van cultuur. Artikel 167, eerste lid VWEU bepaalt: “De Unie draagt bij tot de ontplooiing 

van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale 

verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het 

gemeenschappelijk cultureel erfgoed”. Zodoende moedigt de EU de lidstaten om cultureel 

erfgoed van Europees belang in stand te houden en te beschermen.16 

 

Deze bepalingen betreffen enkel ondersteunende maatregelen. Ze geven de EU niet de 

bevoegdheid om harmoniserend op te treden. Dit neemt niet weg dat de EU cultureel erfgoed 

kan beschermen in de gebieden waarin ze wel bevoegdheid heeft.17 De EU is zelfs verplicht 

om bij haar optreden in andere bevoegdheidsdomeinen rekening te houden met de culturele 

aspecten, met name om de culturele verscheidenheid te eerbiedigen en te bevorderen.18 

Vanuit haar bevoegdheid inzake het vrij verkeer van goederen ex artikel 36 VWEU heeft de EU 

met de Richtlijn 2014/60/EU betreffende de teruggave van cultuurgoederen voorzien in een 

teruggaveprocedure van cultuurgoederen. Deze richtlijn is evenwel beperkt tot 

cultuurgoederen die onrechtmatig verwijderd zijn van het grondgebied van een EU-lidstaat 

naar een andere EU-lidstaat. 

 

                                                     

13  Bv. bij de erkenning van een algemeen recht op cultureel erfgoed, zie infra, nr. 87. 
14  Hoewel handel en cultuur reeds ten tijde van het GATT van 1947 met elkaar in verband werden gebracht 

(zie M. FOOTER en C.B. GRABER, “Trade liberalization and cultural policy”, Journal of International 
Economic Law 2000, vol. 3, nr. 1, 115-144), is de aandacht voor een positieve relatie tussen handel en 
cultuur van recentere datum is, zie T. VOON, “Unesco and the WTO: a clash of cultures?”, International 
and Comparative Law Quarterly 2006, 635-651, aldaar verwezen naar onder meer I. BERNIER, “Trade and 
Culture”, in P. MACRORY, A.E. APPLETON, M.G. PLUMMER (eds.), The World Trade Organization: Legal, 
economic and political analysis, vol. II, Boston, Springer, 2005, 747-794. 

15  Zie infra, DEEL III. 
16  Art. 167, tweede lid VWEU. 
17  M. GUŠTIN en T. NYPAN (eds.), Cultural heritage and legal aspects in Europe, Institute for Mediterranean 

Heritage and Institute for Corporation and Public Law, University of Primorska, Koper, 2010, 35-36; Event 
Report “Enforcing the right to cultural heritage”, 27 oktober 2016, 
https://www.biicl.org/documents/1396_enforcing_the_right_to_cultural_heritage_-
_event_summary.pdf?showdocument=1, 4. 

18   Art. 167, vierde lid VWEU. 

https://www.biicl.org/documents/1396_enforcing_the_right_to_cultural_heritage_-_event_summary.pdf?showdocument=1
https://www.biicl.org/documents/1396_enforcing_the_right_to_cultural_heritage_-_event_summary.pdf?showdocument=1
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4. Sinds de vaststelling van de Europese Agenda voor cultuur in 200719 heeft de EU conform 

haar bevoegdheden ook reeds verschillende beleidsmatige initiatieven genomen ter 

bescherming van het cultureel erfgoed. Zo publiceerde de Commissie in 2014 een mededeling 

aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s over de geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa.20 Ook 

de Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe roepen de 

lidstaten op om de waarde van cultureel erfgoed te erkennen en de plaats ervan in de 

samenleving te versterken.21 Andere initiatieven zijn het Europees jaar van het cultureel 

erfgoed 201822 en de Europese hoofdsteden van cultuur23 waarmee de EU culturele diversiteit 

wil promoten. Daarnaast werd ook het Europees erfgoedlabel in het leven geroepen, dat 

wordt toegekend aan sites in de EU die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Europese 

geschiedenis, cultuur en de Europese integratie.24 Het doel van dit erfgoedlabel is om het 

gemeenschappelijk Europees erfgoed in de kijker te zetten en de dialoog tussen de 

verschillende culturen te versterken. Gezien de beperkte bevoegdheden van de EU op het vlak 

van cultuur, brengt het Europese erfgoedlabel geen bindende rechtsgevolgen met zich mee, 

maar legt het de nadruk op de Europese symboolwaarde en de pedagogische dimensie van 

een erfgoedsite.25 

                                                     

19  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering, 
10 mei 2007, COM(2007) 242 final; Resolutie van de Raad van 16 november 2007 over een Europese 
Agenda voor cultuur, Pb.C 29 november 2007, afl. 287, 1-4. 

20  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Eociaal comité 
en het Comité van de Regio's over de geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor europa, Naar een 
geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa, Brussel, 22 juli 2014, COM(2014) 477 final. 

21  COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a 
sustainable Europe, EDUCATION , YOUTH, CULTURE and SPORT Council meeting, Brussel, 20 mei 2014, te 
consulteren op 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf.  

22  https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en.  
23  Besluit nr. 1622/2006/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 oktober 2006 tot 

vaststelling van een communautaire actie voor het evenement “Culturele Hoofdstad van Europa” voor de 
periode 2007 tot 2019, OJ L 304/1, 3 november 2006, 1–6 en Besluit nr. 445/2014/EU VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement 
“Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 en tot intrekking van Besluit nr. 
1622/2006/EG, OJ L 132/1, 3 mei 2014, 1–12. 

24  Besluit nr. 1194/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 tot instelling 
van een actie voor het Europees erfgoedlabel, OJ L 303/1, 22 november 2011, 1–9; het Europees 
erfgoedlabel is ontstaan uit een intergouvernementeel initiatief dat in Granada op 28 april 2006 werd 
gelanceerd. 

25  Zie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:cu0009, geconsulteerd op 20 
september 2017.  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/142705.pdf
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:cu0009
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 Evolutie van het wetgevend kader in België 

3.1. Bevoegdheidsverdeling 

5. In België werd in 1835 de KCML opgericht die vanaf 1872 startte met het oplijsten van 

monumenten die voor de toekomst bewaard moesten worden. Een eerste wetgevend 

initiatief in die zin is de wet van 12 augustus 1911 tot behoud van de schoonheid der 

landschappen,26 gevolgd door de Monumentenwet. Vanaf 1931 was de Monumentenwet van 

toepassing op onroerend erfgoed in heel België. Naar aanleiding van de federalisering 

ontstonden in de verschillende regio’s verschillende decreten ter bescherming van onroerend 

erfgoed.27 Na het ontstaan van de gewesten in 1980 werd de bevoegdheid voor monumenten 

en landschappen in 1988 naar de gewesten overgedragen.28 Hoewel de gemeenschappen nog 

steeds bevoegdheden hebben in culturele aangelegenheden, worden monumenten en 

landschappen sindsdien hiervan uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

Roerend erfgoed is daarentegen nog steeds een gemeenschapsbevoegdheid.29 Deze 

bevoegdheidsverdeling schiep moeilijkheden inzake de bescherming van de zogenaamde 

cultuurgoederen, i.e. roerende goederen die deel uitmaken van een monument. De vraag rees 

immers in hoeverre de gewesten ook bevoegdheden ten aanzien van deze roerende goederen 

had. Het Grondwettelijk Hof achtte de gewesten bevoegd voor cultuurgoederen op grond van 

hun impliciete bevoegdheden. Artikel 10 BWHI biedt immers de mogelijkheid aan de 

gemeenschappen en gewesten aangelegenheden te regelen waarvoor ze niet bevoegd zijn, 

voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun bevoegdheid. Zo 

mogen de gewesten enkel een gemeenschapsaangelegenheid regelen op voorwaarde dat de 

aangenomen regeling noodzakelijk is voor de uitoefening van de gewestbevoegdheid, dat die 

aangelegenheid zich leent tot een gedifferentieerde regeling en dat de weerslag van die 

                                                     

26  BS 19 augustus 1911. 
27  Grondwetswijziging van 24 december 1970, BS 31 december 1970, err. 22 januari 1971 en de Wet van 21 

juli 1971, BS 23 juli 1971; voor een uitgebreid overzicht van de evolutie in de wetgeving in België vóór de 
bevoegdheidsoverdracht van de gemeenschappen naar de gewesten zie A.M. DRAYE, Monumenten en 
landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 21-84. 

28  Art 4 BWHI; de bevoegdheidsoverdracht van onroerend erfgoed naar de gewesten gebeurde bij wet van 
8 augustus 1988 tot wijziging van de BWHI, BS 13 augustus 1988, het heraldisch erfgoed is wel nog steeds 
een bevoegdheid van de gemeenschappen, zie Decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het 
wapen van privépersonen en instellingen, BS 21 maart 1998. 

29  Archeologische opgravingen en roerend archeologisch erfgoed worden niet uitdrukkelijk vermeld in de 
bijzondere wet en zouden daarom niet overgedragen zijn naar de gewesten, zie M. DEWEIRDT, 
Archeologierecht: Een schat aan rechtsregels van onder het stof gehaald, Brussel, Larcier, 2010, 9-10; P. 
THIEL, “La protection du patrimoine en Région wallonne. Commentaire du décret du 18 juillet 1991 relatif 
aux monuments, sites et fouilles”, Amén. 1993, 3; M. DEWEIRDT, “Monumentenbescherming in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, OGP 2013, afl. 259, VI.L.-4; Adv. RvS, Parl.St. Vlaamse Raad 1992-1993, 
nr. 258/1, 38-39 en nr. 258/5, 7; zie ook T. EYSKENS, “Het Archeologiedecreet van onder het stof 
gehaald?”, TROS 2004, 8 die in het algemeen bepleit dat er geen bescherming van roerende 
archeologische goederen via het gewest mag gebeuren; zie ook A.M. DRAYE, “De bescherming van het 
onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest. Twee recente decreten”, T. Gem. 1994, 71. 
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gewestbepalingen op de gemeenschapsaangelegenheid slechts marginaal is.30 Om zijn 

bevoegdheid inzake monumenten en landschappen op nuttige wijze te kunnen uitoefenen, 

achtte de decreetgever in alle gewesten het overeenkomstig deze bepalingen noodzakelijk 

dat tevens de cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument, 

inzonderheid de bijbehorende uitrusting en de decoratieve elementen, samen met het 

monument moeten worden beschermd.31 In de zaak nv Compagnie het Zoute betwistten de 

verzoekers deze mogelijkheid in de context van het Monumentendecreet en voerden ze aan 

dat twee schilderijen niet mee konden worden beschermd met de villa Maeger Scorre 

aangezien ze moesten worden beschouwd als een zuiver roerend goed dat als 

gemeenschapsmaterie moest worden beschouwd. De Raad van State stelde hierop een 

prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.32 Het Grondwettelijk Hof erkende dat bepaalde 

voorwerpen uit hun aard zozeer met een monument verbonden zijn en mede de 

socioculturele, artistieke en/of historische waarde ervan bepalen dat zij samen met het 

monument dienen beschermd te worden.33 Het Hof verwees hiervoor naar het Verdrag van 

Granada dat onder monumenten ook de bijbehorende uitrusting (“fixtures and fittings”) 

verstaat, hetgeen volgens het Hof ipso facto ook roerende goederen inhoudt. Hiermee 

worden geen beschermingsmaatregelen ter aanvulling van de beschermingsmaatregelen van 

de gemeenschappen in het kader van hun bevoegdheid inzake het cultureel patrimonium 

beoogd. Ze betreffen enkel het onderhoud en behoud van die roerende goederen die mede 

de waarde van het monument bepalen en aldus mee dienen te worden beschermd. De 

weerslag op de bevoegdheid van de gemeenschappen is slechts marginaal nu het enkel de 

bescherming betreft als monument van cultuurgoederen die integrerend deel ervan uitmaken 

en die roerend zijn uit hun aard en niet kunnen worden gekwalificeerd als onroerend door 

bestemming. De bescherming van monumenten betreft een bescherming met het oog op het 

behoud en onderhoud van de culturele, artistieke of historische waarde van het monument. 

Die zorg voor het onderhoud en het behoud van het cultureel patrimonium is aanvullend ten 

aanzien van de bevoegdheid van de gemeenschappen inzake het cultureel patrimonium.34 

 

                                                     

30  GwH 17 maart 2010, nr. 25/2010; GwH 30 september 2010, nr. 108/2010; GwH 27 januari 2011, nr. 
8/2011; GwH 12 juli 2012, nr. 89/2012, overw. B.6.1; GwH 13 juni 2013, nr. 91/2013, overw. B.7.2; GwH 
3 mei 2012, nr. 57/2012, overw. B.13.1; GwH 23 januari 2014, nr. 9/2014, overw. B.4.3. 

31  Zie resp. nr. 143-146, nr. 171 en nr. 186. 
32 RvS 19 mei 2009, nr. 193.429 (prejudiciële vraag) en RvS 14 oktober 2010, nr. 208.131, nv Compagnie het 

Zoute; A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en 
bescherming” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 27-28. 

33  GwH 17 maart 2010, nr. 25/2010, overw. B.6.2. 
34  Ibid, overw. B.6.3 en B.6.4; ook het Topstukkendecreet staat er niet aan in de weg dat bepaalde regels 

van het OED ook op roerend erfgoed van toepassing wordt verklaard. Het Topstukkendecreet bepaalt 
immers dat indien roerend cultureel erfgoed reeds wordt beschermd als onroerend erfgoed, de 
bepalingen van het Topstukkendecreet met betrekking tot de bescherming hier niet op van toepassing 
zullen zijn, tenzij de Vlaamse Regering dit uitdrukkelijk bepaalt, zie art. 3, §2 Topstukkendecreet; M. 
DEWEIRDT, “Monumentenbescherming in het Vlaams Gewest”, OGP 2013, afl. 257, 9.  
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6. Dat roerend erfgoed nog steeds een bevoegdheid van de gemeenschappen is, zorgt ook 

voor problemen voor roerend erfgoed dat zich in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest bevindt. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is roerend erfgoed immers principieel een bevoegdheid 

van de Franstalige dan wel de Vlaamse Gemeenschap.35 Op grond van artikel 127, §2 van de 

Grondwet hebben de decreten van de gemeenschappen met betrekking tot culturele 

aangelegenheden enkel kracht van wet respectievelijk in het Nederlandse en in het Franse 

taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen, gevestigd in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad, die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te 

behoren tot de ene of de andere gemeenschap. Het is evenwel in vele gevallen onmogelijk om 

roerend erfgoed toe te wijzen aan de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Culturele 

aangelegenheden die niet konden worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de ene 

of de andere gemeenschap zijn zogenaamde biculturele aangelegenheden en vallen onder de 

bevoegdheid van de federale overheid.36 De federale overheid bleef evenwel hardnekkig 

stilzitten en voerde geen wetgeving in ter bescherming van dit roerend erfgoed. Ook een 

overdracht van de bevoegdheid voor roerend erfgoed naar de gewesten was geen optie. Op 

grond van artikel 39 van de Grondwet was het tot voor de zesde staatshervorming immers 

principieel verboden om gemeenschapsaangelegenheden zoals bedoeld in artikel 30 en 127 

tot 129 van de Grondwet toe te wijzen aan de gewesten. Bijgevolg kwam dit roerend erfgoed 

in een vacuüm terecht. 

Aan deze problemen werd door de zesde staatshervorming enigszins tegemoetgekomen. Het 

door de zesde staatshervorming ingevoerde artikel 135bis van de Grondwet maakt het 

mogelijk om middels een bijzondere meerderheidswet voor het gebied Brussel-hoofdstad aan 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegdheden toe te kennen voor wat betreft culturele 

aangelegenheden, die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen. Deze 

bevoegdheidsoverdracht mag niet raken aan de bevoegdheden van de gemeenschappen en 

dient aldus sowieso beperkt te blijven tot de biculturele aangelegenheden die een 

                                                     

35  Hierbij is het van belang dat het roerend goed zich op het ogenblik van de bescherming op het 
grondgebied van de gemeenschap bevindt. Een latere verplaatsing doet hier geen afbreuk aan, zie art. 2, 
§2 Decreet roerende culturele goederen en immaterieel patrimonium en het Topstukkendecreet (dit 
laatste bevat geen uitdrukkelijk locatiecriterium); M.-S. DE CLIPPELE, “Quand l’art ouvre la voie au droit: 
le palais Stoclet”, JT 2013, 54; de Raad van State uitte ook kritiek met betrekking tot een bepaling uit de 
Copat op grond waarvan het decreet nog van toepassing zou zijn tot drie jaar na een eventuele 
verplaatsing buiten de Franstalige Gemeenschap, zie Adv. RvS nr. 32.214/4, Parl.St. W.Parl. 2001-2002, 
nr. 271/1, 33; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in de parlementaire voorbereiding bij de 
Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel erfgoed evenwel expliciet bepaald dat enkel 
goederen die zich definitief op haar grondgebied bevinden onder het toepassingsgebied van de 
ordonnantie zullen vallen. Dit is vanzelfsprekend nu de ordonnantie niet mag ingrijpen op de bevoegdheid 
aangaande roerend erfgoed van de gemeenschappen, zie Parl.St. Br.H.Parl. 2018-2019, nr. A-813/1, 8. 

36  Zie bv. de problematiek inzake Stoclet, RvS 15 maart 2006, nr. 156.418, Stoclet (schorsing), het 
vernietigingsberoep werd verworpen aangezien de bestreden beslissing reeds vervallen was en de 
bescherming sowieso als verworpen moest worden beschouwd, zie RvS 2 februari 2011, nr. 210.957, 
Stoclet; M.-S. DE CLIPPELE, “Quand l’art ouvre la voie au droit: le palais Stoclet”, JT 2013, 53-55; M. 
DEWEIRDT, “Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, OGP 2013, afl. 259, VI.L.1 
– 5 - VI.L.1 – 6, 15-16. 
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bevoegdheid van de federale overheid waren gebleven. In uitvoering hiervan werden in artikel 

4bis van de BWBI een aantal biculturele aangelegenheden toegewezen aan het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, waaronder ook het cultureel patrimonium voor zover deze van 

gewestelijk belang zijn.37 Wat precies onder het gewestelijk belang moet worden begrepen is 

niet geheel duidelijk. Zo is het niet duidelijk of het gewestelijk belang zou voortkomen uit de 

Brusselse organisatie, het Brusselse doelpubliek en de verankering in de lokale traditie, of dat 

het ruimer kan zijn dan dat.38 Dat het cultureel erfgoed van gewestelijk belang dient te zijn 

betekent zowel volgens de wetgever zelf, de Raad van State als volgens verschillende auteurs 

dat zowel culturele aangelegenheden van louter gemeentelijk belang als met een nationale of 

internationale uitstraling, zoals de Muntschouwburg, het Nationaal orkest van België of het 

paleis voor schone kunsten, van de bevoegdheid van het Brussels Gewest uitgesloten blijft.39 

Andere auteurs stelden dan weer de vraag in welke mate het gewestelijk belang een 

begrenzing zou vormen voor de bevoegdheidsuitoefening.40 De afdeling wetgeving van de 

Raad van State was alleszins van mening dat ook cultureel erfgoed van louter gemeentelijk 

belang onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zouden moeten kunnen 

vallen.41 En ook volgens de Brussels Hoofdstedelijke Regering dient de beperking tot 

aangelegenheden van gewestelijk belang ex artikel 4bis van de BWBI alvast ruim én 

pragmatisch te worden geïnterpreteerd. Zo verwijst artikel 4bis naar aangelegenheden in 

plaats van een manifestatie of een gebouw, op grond waarvan het Gewest zou mogen 

tussenkomen zodra de aangelegenheden een gewestelijk belang hebben. Bovendien zou een 

internationaal of nationaal belang volgens de decreetgever niet aanwezig zijn in het geval van 

                                                     

37  De andere overgedragen aangelegenheden zijn de schone kunsten, de musea en de wetenschappelijke 
instellingen. Terwijl de bestaande federale musea federaal blijven, kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
wel eigen musea oprichten, zie Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2232/1, 186 en nr. 5-2232/5, 210; C. 
ROMAINVILLE, “Transfert des matières biculutrelles d’intérêt régional à la Région de Bruxelles-Capitale”, 
in M. UYTTENDAELE en M. VERDUSSEN, Dictionnaire de la sixième réforme de l’État, Brussel, Larcier, 2015, 
865; C. ROMAINVILLE, “Les collection des musées en droit domanial et le droit à la culture”, CDPK 2009, 
478-479; M. ELST, G. VAN DER BIESEN en J. BAERT, “De culturele aangelegenheden”, in B. SUETIN en G. 
VAN HAEGENDOREN (eds.), De bevoegdheden van de gemeenschappen, Brugge, die Keure, 2017, 31. 

38  Zie Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2232/1, 184; zie hierover J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, Belgisch 
Publiekrecht. Deel II, Brugge, die Keure, 2015, 1278-1279; J. LIEVENS, “Brussel volgens de Zesde 
Staatshervorming: formidable of fort minable?”, in A. ALEN, B. DALLE, K. MUYLLE, W. PAS, J. VAN 
NIEUWENHOVE en W. VERRIJDT (eds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, Brugge, die 
Keure, 2014, 285; zie voor afgeleide criteria ter bepaling van het gewestelijk belang, J. VELAERS, “Brussel 
in de zesde staatshervorming” in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. VANDENBRUWAENE (eds.), 
De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1000; 
J. VELAERS, “Bruxelles dans la sixième réforme de l’Etat”, APT 2014, 178-179; 

39  Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2232/5, 280 en 5-2232/1, 185-187; M. ELST, G. VAN DER BIESEN en J. 
BAERT, “De culturele aangelegenheden”, in B. SUETIN en G. VAN HAEGENDOREN (eds.), De bevoegdheden 
van de gemeenschappen, Brugge, die Keure, 2017, 24; Adv. RvS, Parl.St. Br.H.Parl. 2018-2019, nr. A-813/1, 
68. 

40  J. LIEVENS, “Brussel volgens de Zesde Staatshervorming: formidable of fort minable?”, in A. ALEN e.a. 
(eds.), Het federale België na de Zesde Staatshervorming, Brugge, die Keure, 2014, 285-286. 

41  De Raad van State raadde dan ook aan om de bewoording te wijzigen in “voor zover ze niet van nationaal 
of internationaal belang zijn”, maar deze suggestie werd afgewezen, zie Adv. RvS, Parl.St. Senaat 2012-
2013, nr. 5-2232/3, 53 en nr. 5-2232/5, 280. 
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een langdurig verzuim van de federale Staat, wat onmiddellijk ook de bevoegdheid van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest over alle roerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest zou betekenen, zolang de bevoegdheden van de Gemeenschappen niet worden 

geschaad.42 Het is betwijfelbaar dat de Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel 

erfgoed van 2019 de draagwijdte kan hebben die de decreetgever haar toedicht, nu de 

wetgever zo duidelijk is geweest om aangelegenheden met een nationale of internationale 

uitstraling van de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te sluiten.43 En 

hoewel een pragmatische interpretatie onze voorkeur verdient, impliceert de uitsluiting van 

culturele aangelegenheden van internationaal belang ons inziens niet dat de goede werking 

van de wetgeving wordt verhinderd. Wat de bescherming van louter gemeentelijk cultureel 

erfgoed zijn er evenwel weinig redenen waarom dit erfgoed een bevoegdheid van de federale 

overheid zou moeten blijven.44 PEIFFER kan dan ook worden gevolgd in zijn vaststelling dat 

“les différents critères de rattachement – et c’était déjà le cas avant la Sixième réforme de 

l’État pour les communautés – n’offrent pas la clarté qui devrait s’imposer et qui ont pour 

conséquence d’entretenir un no man’s land juridique dans lequel chacun peut trouver midi à 

sa porte.”45 

 

7. Het is alleszins duidelijk dat de bevoegdheidsverdeling van de bescherming van erfgoed 

zowel materiële (roerend versus onroerend erfgoed) als territoriale problemen (de 

bescherming van roerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met zich 

meebrengt.46  

3.2. Evolutie 

8. In het Vlaams Gewest werd de bescherming van onroerend erfgoed lange tijd geregeld door 

drie verschillende decreten47: het Monumentendecreet, het Archeologiedecreet en het 

Decreet Landschapszorg en hun bijhorende uitvoeringsbesluiten. Elk decreet voorzag in een 

                                                     

42  Parl.St. Br.H.Parl. 2018-2019, nr. A-813/1, 4-5; C. ROMAINVILLE, “Transfert des matières biculturelles 
d’intérêt régional à la Région de Bruxelles-Capitale”, in M. UYTTENDAELE en M. VERDUSSEN, Dictionnaire 
de la sixième réforme de l’État, Brussel, Larcier, 2015, 863-880; zie a contrario Q. PEIFFER, “La répartition 
des compétences en matière de patrimoine culturel en Région de Bruxelles-Capitale”, APT 2019, 285. 

43  Een uitgebreidere lijst met voorbeelden zou allesinds een goede zaak zijn geweest, zie Advies Raad van 
State, Parl.St. Senaat, 2012-2013, nr. 5-2232/3, 53-54; zie in dezelfde zin Q. PEIFFER, “La répartition des 
compétences en matière de patrimoine culturel en Région de Bruxelles-Capitale”, APT 2019, 282. 

44  Zie in dezelfde zin Q. PEIFFER, “La répartition des compétences en matière de patrimoine culturel en 
Région de Bruxelles-Capitale”, APT 2019, 287. 

45  Q. PEIFFER, “La répartition des compétences en matière de patrimoine culturel en Région de Bruxelles-
Capitale”, APT 2019, 288. 

46   Zie ook infra, nr. 76. 
47  Deze decreten vervingen de Monumentenwet. Enkele bepalingen uit de Monumentenwet met betrekking 

tot onteigening en het verbod op reclamepanelen bleven wel nog van kracht (art. 2, eerste lid, art. 4, 
eerste lid, artt. 5 t.e.m. 11 en artt. 16 t.e.m. 20 Monumentenwet) tot de inwerkingtreding van het OED. 
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eigen beschermingsprocedure, met eigen criteria.48 Met het oog op vereenvoudiging wordt 

de bescherming en het beheer van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest sinds 1 januari 

2015 beheerst door het OED en het OEB, dat de vroegere decreten en uitvoeringsbesluiten 

verving.49 Het OED moest een einde maken aan de versnippering van de 

erfgoedbescherming.50 In het OED wordt onroerend erfgoed gedefinieerd als “het geheel van 

archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en 

dorpsgezichten”. Wat onder deze beschermingsinstrumenten moet begrepen worden, is in 

hetzelfde artikel gedefinieerd, waarbij “van algemeen belang omwille van de erfgoedwaarde” 

als bindend criterium steeds terugkeert.51 Naast beschermingsinstrumenten voorziet het OED 

ook in de inventarisatie van onroerend erfgoed. Voor de vaststelling van deze inventarissen 

werden door de minister vijf inventarismethodologieën vastgesteld – voor elke inventaris 

afzonderlijk.52 

 

9. In de Franse Gemeenschap werden bij decreet van 17 juli 1987 “relatif à la protection du 

patrimoine culturel immobilier de la Communauté française”53 alle bepalingen van de 

Monumentenwet opgeheven. Inspiratie voor het decreet van 17 juli 1987 werd onder meer 

gehaald bij het Verdrag van Granada – dat op dat moment nog steeds niet door België 

bekrachtigd was. Door de staatshervorming kwam de bevoegdheid voor onroerend erfgoed 

vanaf 1 januari 1989 bij het Waals Gewest te liggen. Vanaf dat moment waren binnen het 

Waals Gewest dan ook twee verschillende wettelijke regimes van kracht: in het Duitse 

taalgebied gold nog steeds de Monumentenwet,54 terwijl op het grondgebied van de Franse 

                                                     

48  Zie in verband met de definities van de gebruikte beschermingsinstrumenten: A.M. DRAYE, De 
bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het 
Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 64-74, 158-160, 211, 234-239. 

49  Met uitzondering van het luik archeologie, dat vanaf 1 januari 2016 getrapt in werking trad; artikel 68 van 
het BVR 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van 
diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst 
van aangeduide erkende archeologen, BS 23 december 2015; zie ook MB 25 maart 2016 houdende de 
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het BVR 
4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 april 2016, 
BS 31 maart 2016; MB 25 maart 2016 houdende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 
houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 op 1 juni 2016, BS 31 maart 2016. 

50  VLAAMSE REGERING, Regeerakkoord 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor 
een vernieuwende, duurzame en warme samenleving, Brussel, 2009, 51, te consulteren op 
www.vlaanderen.be. 

51  Art. 2.1, 10°, 22°, 38° en 45° OED; een uitgebreide analyse van de beschermingsinstrumenten gebeurt 
later, zie infra, nrs. 141-160: het belang wordt ook afzonderlijk besproken, zie infra, 258-265. 

52  Zie art. 4.1.5 OEB. 
53  Decr.Fr. van 17 juli 1987 “relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté 

française”, BS 30 september 1987. 
54  De Duitstalige gemeenschap had van de bevoegdheidsoverdracht van monumenten en landschappen 

eerst naar de Cultuurraad en later naar de gemeenschappen immers nog geen gebruik gemaakt. Vóór de 
bevoegdheidsoverdracht was er wel reeds een decreet in opmaak. De voorbereiding hiervan kwam bij de 
bevoegdheidsoverdracht meteen tot een einde, zie Dekretentwurf zur Regelung des Schutzes der 

http://www.vlaanderen.be/
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Gemeenschap de bescherming van onroerend erfgoed door het decreet van 17 juli 1987 werd 

geregeld. Door de bevoegdheidsoverdracht werd dit laatste decreet echter al gauw vervangen 

door artikel 14 van het decreet van 18 juli 1991.55 Dit artikel voegde een boek V aan de Code 

wallon toe. Vanaf dat moment werd de bescherming van onroerend erfgoed in het Waals 

Gewest geïntegreerd in de CWATUP.56 Deze wetgeving gold ook in het Duitse taalgebied van 

het Waals Gewest. In 1997 werden de bepalingen dan verplaatst naar boek III.57 Met het 

decreet van 11 april 2014 werd met betrekking tot de beoordeling van de 

beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed een grote verandering aan het wetgeving 

met betrekking tot de bescherming van onroerend erfgoed aangebracht.58 Met ingang van 1 

juni 2016 volgde een nieuwe herstructurering van de wetgeving en werd de CWATUP 

hernoemd naar ‘le Code wallon du Patrimoine’ (hierna verkort: CoPat).59 De laatste wijziging 

van de CoPat gebeurde bij decreet van 26 april 2018 dat boek III volledig vervangt door acht 

titels en op 1 juni 2019 in werking trad.60 Naast enkele inhoudelijke wijzigingen, zorgt dit 

decreet ervoor dat de vroegere CWATUP een volwaardig Waals Erfgoedwetboek, de Code 

wallon du Patrimoine, wordt. In het Waals gewest wordt voorzien in een inventarisatie, een 

bewaarlijst en een eigenlijke bescherming. 

                                                     

Denkmäler, Ensembles und Landschaften sowie zur Regelung der Ausgrabungen, Parl.St. Parl.D.Gem. 
1988-89, nr. 77/1. 

55  Decr.W. 18 juli 1991 “relatif aux monuments, aux sites et aux fouilles”, BS 1 januari 1992; zie over de 
totstandkomen hiervan uitgebreid A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische 
aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 216-218. 

56  Oorspronkelijk werd de Code Wallon afgekort als CWATU, door invoering van de 
onroerenderfgoedregelgeving werd dit de CWATUP (Code wallon de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du patrimoine) en nog later de CWATUPE (Code wallon de l'Aménagement du territoire, 
de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie), zie art. 2 Decr.W. 19 april 2007, BS 29 mei 2007. Bij art. 68 
Decr.W. 28 november 2013 werden de afkorting impliciet terug veranderd naar CWATUP door schrapping 
van de bepalingen met betrekking tot het energiebeleid, BS 27 december 2013. 

57  Art. 5 en 6 Decr.W. 27 november 1997 “modifiant le Code Wallon d’lAménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme et du Patrimoine”, BS 12 februari 1998. 

58  Decr.W. 11 april 2014 “modifiant le Livre III du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie portant les dispositions relatives au patrimoine”, BS 4 juni 
2014; voor een bespreking hiervan zie M. QUINTIN, “Réglementation du patrimoine culturel immobilier 
en 2014 en Région wallonne”, Amén. 2015, 87-98. 

59  Dit zijn de artikelen 185 t.e.m. 252, art. 236 en 237, art. 477 t.e.m. 529; in 2014 werden veel bepalingen 
van de CWATUP opgeheven en werd de ruimtelijke ordening geregeld in de ‘Code du développement 
territorial’, zie Decr.W. 24 april 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon 
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du 
développement territorial, BS 15 september 2014; met ingang van 1 juni 2017 werd dit decreet echter 
opnieuw opgeheven, zie art. 2 Decr.W. 20 juli 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les 
articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du 
Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de 
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement 
territorial, BS 14 november 2016 en werd een hernieuwde CoDT in het leven geroepen. 

60  Decr.W. 26 april 2018 “relatif au Code wallon du Patrimoine”, BS 22 mei 2018; art. 9, 2° B.W. Reg. 31 
januari 2019 portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine, BS 8 maart 2019; zie hierover E. 
ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. Présentation 
des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 148-166. 
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10. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de bepalingen van de Monumentenwet 

door de Ordonnantie van 4 maart 1993 opgeheven. Deze ordonnantie werd bij Besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2004 gecodificeerd in het BWRO.61 Vandaag 

regelt titel V van het BWRO de bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. De ordonnantie van 30 november 2017 brengt nieuwe belangrijke 

wijzigingen aan de BWRO aan, zowel inzake ruimtelijke ordening als onroerend erfgoed. De 

ordonnantie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2018.62 De wijzigingen 

traden grotendeels in werking op 1 september 2019.63 Ook de BWRO voorziet in een 

inventarisatieprocedure en twee soorten bescherming: de opname op de bewaarlijst en de 

bescherming. 

 

11. Met de bevoegdheidsoverdracht van onroerend erfgoed naar de gewesten in 1989 verloor 

de Duitstalige Gemeenschap haar bevoegdheid aan het Waalse Gewest. Op deze manier kon 

geen rekening meer worden gehouden met de specificiteit van het onroerend erfgoed op de 

grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap.64 Op grond van artikel 139 van de Grondwet 

kan het Waalse Gewest bevoegdheden overdragen aan de Duitstalige Gemeenschap, zodat 

de Duitstalige Gemeenschap gewestelijke bevoegdheden uitoefent in het Duitse taalgebied. 

Dit werd voor onroerend erfgoed met ingang van 1 januari 1994 in de praktijk gebracht.65 Het 

duurde evenwel nog tot 2008 vooraleer de Duitstalige Gemeenschap een eigen decreet ten 

                                                     

61  B.Br.Reg. van 9 april 2004 houdende vaststelling van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, BS 
26 mei 2004; de ordonnantie zelf werd opgeheven bij art. 33 Ord.Br. van 13 mei 2004 houdende ratificatie 
van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, BS 26 mei 2004. 

62  Deze ordonnantie werd vervolgens gewijzigd door de Ord. Br. 4 april 2019 tot wijziging van de ordonnantie 
van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de 
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante 
wetgevingen, BS 15 april 2019. 

63  Zie art. 344 zoals gewijzigd door art. 15 Ord. Br. 4 april 2019; de wijzigingen zouden oorspronkelijk op 20 
april 2019 al in werking treden, maar de update van het computersysteem dat noodzakelijk was voor het 
beheer van de procedures voor de behandeling van de aanvragen om vergunning en attest kon niet tijdig 
worden afgerond, zie Parl.St. Br.Parl. 2018-2019, nr. A-838/1, 1-2. 

64  Een beroep bij het Grondwettelijk Hof tot nietigverklaring van deze bepalingen uit de BWHI, ingesteld 
door Norbert Scholtzen, lid en vice-voorzitter van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap en inwoner 
van de Duitstalige Gemeenschap, werd bij gebrek aan belang onontvankelijk verklaard, GwH 7 februari 
1990, nr. 8/90, RW 1989-1990, 1395, noot G. VAN HAEGENDOREN; RRD 1990, 163, noot X. DELGRANGE; 
JT 1990, 358, noot R. ERGEC; Jura Falc. 1991-1992, 51, noot P. VAN HOVE. 

65  Eerst werd de bevoegdheid voor monumenten en landschappen overgeheveld via parallelle decreten van 
het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap: Decr.W. 23 december 1993, BS 12 februari 1994; 
Decr.D.Gem. 17 januari 1994, BS 16 maart 1994; Later werd ook archeologie een bevoegdheid van de 
Duitstalige Gemeenschap: Decr.W. 6 mei 1999, BS 3 juli 1999; Decr.D.Gem. 10 mei 1999, BS 29 september 
1994. Sinds 1 januari 2000 bezit de Duitstalige Gemeenschap de volledige bevoegdheid voor onroerend 
erfgoed op haar grondgebied; zie hierover uitgebreider A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de 
bescherming van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 26-28; S. THOMAS, “Les relations entre la 
Communauté germanophone et la Région wallonne, in K. STANGHERLIN (ed.), La Communauté 
germanophone de Belgique/ Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Brussel, la Charte, 2005, 447-
480; zie ook A.M. DRAYE, “De Duitstalige gemeenschap en het bouwkundig erfgoed”, Mil.Info 1994, 12-
14. 
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behoeven van de bescherming van onroerend erfgoed op haar grondgebied goedkeurde: het 

Denkmalschutzdekret.66 Tot die tijd waren de bepalingen van de CWATUP van toepassing. De 

wijzigingen die na 1 januari 1994 aan de CWATUP werden aangebracht, waren gezien de 

bevoegdheidsoverdracht niet meer op de duitstalige gemeenschap van toepassing. Dit 

betekent dat de bepalingen van het decreet van 18 juli 1991, zoals gewijzigd na 31 december 

1993, in het Duitse taalgebied niet meer van toepassing waren.67 Dat een decretaal initiatief 

op zich heeft laten wachten tot 2008, lag niet aan het gebrek aan politieke wil. Terwijl sinds 

de jaren ’80 meerdere ontwerpteksten werden opgemaakt, struikelden zij steeds over de 

samenwerking met het Waalse Gewest.68 Voornamelijk de interferentie van de ruimtelijke 

ordening met de bescherming van onroerend erfgoed, met name in het vergunningenbeleid, 

zorgde voor problemen. De Duitstalige Gemeenschap was tot voor kort immers niet bevoegd 

voor ruimtelijke ordening, maar wou vermijden dat een eigenaar onderworpen zou zijn aan 

een dubbel vergunningensysteem: een bouwvergunning op grond van de CWATUP (nu CoDT) 

en een “erfgoedvergunning” af te leveren door de Duitstalige gemeenschap. Ondanks de 

inspanningen van de Duitstalige Gemeenschap werd geen akkoord bereikt met het Waalse 

Gewest over de bevoegdheid inzake ruimtelijke ordening, waardoor het Denkmalschutzdekret 

toch een parallel vergunningensysteem invoert naast de regeling in de CoDT.69 Het 

Denkmalschutzdekret voorziet in één inventaris en één beschermingsprocedure. Daarnaast 

bevat het decreet enkele bepalingen ten behoeve van erfgoed van geringe omvang en 

beeldbepalende gebouwen die geen bescherming als monument kregen. 

Afdeling 2.  QUID BESCHERMING 

12. Terwijl in de wetgeving zowel op internationaal als Vlaams niveau de term bescherming 

vaak wordt gereserveerd voor de gevallen waarin een beschermingsprocedure is doorlopen, 

is de bescherming van onroerend erfgoed niet tot deze gevallen beperkt. Wat erfgoed is, 

wordt mee bepaald door de waarde die een gemeenschap eraan hecht. Erfgoed bepaalt de 

identiteit van een gemeenschap. Wat een gemeenschap als haar identiteit beschouwt, zal ze 

sowieso in stand willen houden. Op deze manier staat de gemeenschap zelf in voor het 

                                                     

66  Art. 54 Denkmalschutzdekret vertaalt het decreet tot Erfgoeddecreet, om het onderscheid met het OED 
duidelijk te maken, zal desondanks de duitstalige term ‘Denkmalschutzdekret’ worden gehanteerd. 

67  Zie voor een bespreking hiervan A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in de 
Duitstalige Gemeenschap”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 
200-11 – 200-13.  

68 Geen van deze teksten haalden de parlementaire behandeling. 
69   A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 

28; intussen werd de Duitstalige Gemeenschap ook bevoegd voor ruimtelijke ordening ingevolge Decr.W. 
6 mei 2019 “relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région 
wallonne en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes”, BS 23 juli 2019, 
met ingang van 1 januari 2020, zie Decr.D.Gem. 12 december 2019 houdende instemming met het 
Samenwerkingsakkoord van 14 november 2019 tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 
over de uitoefening van de bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en bepaalde aanverwante 
materies, BS 13 januari 2020. 
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behoud en de bescherming van zijn erfgoed. Beschermen kan in dit opzicht in de gewone 

taalgebruikelijke zin van het woord worden geïnterpreteerd, i.e. “1) voor alle kwaad 

behoeden; 2) tot een scherm strekken, beveiligen voor geweld, 3) begunstigen, bevorderen; 4) 

voorthelpen, protegeren”.70  

 

13. De bescherming van onroerend erfgoed kan op verschillende manieren worden 

verwezenlijkt, in de eerste plaats door de gemeenschap. Zij kan initiatieven nemen om haar 

erfgoed te identificeren, bijvoorbeeld door de opmaak van wetenschappelijke inventarissen, 

en te beschermen. De grootte van de gemeenschap is afhankelijk van de reikwijdte van de 

erfgoedwaarde. Naast vrijwillige bescherming, kan ook de wetgeving haar steentje bijdragen, 

niet enkel ten aanzien van beschermd maar ook ten aanzien van niet-beschermd onroerend 

erfgoed. Zo bestaat er ook wetgeving die het behoud en de bescherming van niet juridisch 

beschermd erfgoed mee helpt te verzekeren. Daarnaast kan erfgoed ook in een inventaris 

worden opgenomen waaraan enkele rechtsgevolgen verbonden zijn. Ook hier spreekt men 

over niet-beschermd erfgoed, hoewel in de gewone taalgebruikelijke betekenis van het woord 

dit uiteraard wel het geval is. De laatste optie is erfgoed juridisch te beschermen. Dit gebeurt 

door een beschermingsprocedure te doorlopen en het erfgoed zo het statuut van beschermd 

erfgoed te bezorgen. Dit heeft tal van implicaties, niet enkel ten aanzien van het 

eigendomsrecht, maar ook financiële ten voordele van eigenaar.71 Doordat aan een juridische 

                                                     

70  Definitie uit Van Dale Online; vergelijk: voor de bescherming van immaterieel erfgoed wordt veeleer 
teruggegrepen naar de term borgen (Engels: safeguarding); zie Convention for the safeguarding of the 
intangible cultural heritage; KUNSTEN EN ERFGOED, Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen 
van het immaterieel cultureel erfgoed, Brussel, Jos van Rillaer, 2012, 206 p; hoewel de CWATUP de 
inventaris aanduidt als “liste de sauvegarde”; de letterlijke vertaling van safeguarding is ook beschermen, 
Van Dale voorziet echter ook in een andere vertaling: ‘waarborgen’ in de zin van ‘vrijwaren en verzekeren’. 
Deze definitie dekt veel meer de lading. Het gebruik van de notie beschermen in de context van 
immaterieel erfgoed zou kunnen leiden tot de conclusie dat immaterieel erfgoed niet meer mag 
veranderen of dat teruggegrepen moet worden naar een meer authentieke vorm van het immaterieel 
erfgoed. (J. NEYRINCK, “Werk maken van immaterieel cultureel erfgoed. Borgen wat en hoe”, Faro 2012, 
afl. 3, 65; KUNSTEN EN ERFGOED, Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel 
cultureel erfgoed, Brussel, Jos van Rillaer, 2012, 17; J. SCHAUVLIEGE, “Een beleid voor immaterieel 
cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota”, Faro 2010, afl. 4, 12) Borgen heeft echter een veel bredere 
draagwijdte dan beschermen. Daar waar beschermen eerder staat voor een behoudsgedachte 
(‘beschermen tegen’, zie J. BLAKE, Commentary on the UNESCO 2003 convention on the safeguarding of 
the intangible cultural heritage, Cambridge, Institute of Art & Law, 2006, 23), omvat de term borgen ook 
een actieve, levendige connotatie: het verzekeren van de continuïteit of de leefbaarheid, het vrijwaren 
tegen het verwateren, teloorgaan of uiteenvallen, zie B. DEMARSIN, “Recente ontwikkelingen in het 
cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap”, in A.M. DRAYE en B. DEMARSIN, Kunstrecht en 
cultureel erfgoed, Brugge, die Keure, 2012, 56. 

71  Over de gevolgen van een bescherming in het Vlaams Gewest, zie o.a. L. VANDENHENDE, “Het 
Onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest herschikt”, 
TROS 2014, 56-59; L. VANDENHENDE en G. VAN HOORICK, “Het Onroerenderfgoeddecreet: een nieuw 
decreet, een nieuwe wind?”, TMR 2014, 534-540; A.M. DRAYE, “Het nieuwe onroerenderfgoeddecreet: 
een algemene bespreking”, CDPK 2014, 661-664; M. DEWEIRDT, “Beschermingen”, in M. DEWEIRDT (ed.), 
OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 88-103; M. DEWEIRDT, De bescherming van 
het onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest, Kluwer, Mechelen, 2015, 102-138; S. VERBIST en J. CLAES, 
“Beschermingsprocedures en informatieplicht in het nieuwe Decreet Onroerend Erfgoed”, in A.M. DRAYE 
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bescherming heel wat rechtsgevolgen vasthangen, zal steeds een selectie moeten worden 

gemaakt om te bepalen wat beschermenswaardig wordt geacht. De vraag rijst of de criteria 

die tot nu toe zijn vastgesteld voldoende tot deze selectie bijdragen.   

                                                     

(ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 37-67; in het Waals Gewest, zie o.a. M. 
QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 194-213; E. ORBAN DE XIVRY 
en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. Présentation des nouveautés 
législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 148-166; in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie o.a., M. 
QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 267-270 en 287-291; M. 
QUINTIN, “Patrimoine culturel immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT, 
Le droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 668-672; O. 
VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime applicable au patrimoine immobilier”, in J.-F. NEURAY 
(ed.), La réforme du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 30 november 
2017, Brussels, Larcier, 2018, 259-268. 
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HOOFDSTUK 2. RELEVANTIE EN DOEL 

Afdeling 1.  MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

 Maatschappelijke kritieken 

14. In de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 gaf Geert Bourgeois de opdracht de 

vroegere beschermingen te evalueren om zo de efficiëntie van het huidige instrumentarium 

te kunnen bestuderen. Uit onderzoek van de Vlaamse overheid uit 2016 naar hun toekomstig 

beleid konden zeven maatschappelijke ontwikkelingen worden gedestilleerd waaraan de 

overheid meer aandacht moet besteden in haar toekomstig beleid.72 Enkele van deze 

ontwikkelingen kunnen worden teruggekoppeld naar maatschappelijke kritieken op de 

selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed. Hoewel deze verhalen voor de opzet 

van het onderzoek worden gebruikt, blijken zij ook zowel uit eerdere studies73 als uit 

gesprekken met mensen uit lokale besturen en mijn eigen ervaringen in de 1e afdeling van de 

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en de Vlaamse Commissie 

Onroerend Erfgoed: 

1) Demografische trends vormen belangrijke uitdagingen mét kansen voor 

onroerenderfgoedbeheer: bij de bescherming van onroerend erfgoed, en dus ook 

bij de selectie ervan, moet ook aandacht uitgaan naar de diversiteit van onroerend 

erfgoed. 

 Te weinig aandacht voor diversiteit 

2) Geld telt, zeker in tijden van schaarste: de bescherming van onroerend erfgoed 

brengt bepaalde verplichtingen voor de zakelijkrechthouders van dit onroerend 

erfgoed met zich mee, zoals o.a. het actiefbehoudsbeginsel. Dit houdt in dat 

zakelijkrechthouders het beschermde onroerend erfgoed in goede staat moeten 

bewaren. De kosten om aan deze verplichtingen te voldoen kunnen soms hoog 

oplopen, en zelfs zo hoog dat ze het inroepen van de noodtoestand als 

schulduitsluitingsgrond rechtvaardigen.74 Net hierdoor komt de effectieve 

bescherming van onroerend erfgoed in het gedrang. Door te voorzien in 

financiering vanuit de overheid om te voldoen aan de verplichtingen uit het OED, 

zorgt de overheid voor een stimulans om het onroerend erfgoed te bewaren en te 

behouden. Algemeen kan worden gesteld dat er druk staat op de 

                                                     

72  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Een 
toekomstverkenning tot 2030, Brussel, 2016, 6-10. 

73 Zie G. NULENS, Toepassen van een indicatorenkorf voor het meten van het draagvlak voor onroerend 
erfgoed(beleid) in vlaanderen. Syntheserapport, s.l., 2009, 70 p. 

74  Zie bv. Gent 3 oktober 1985, RW 1986-1987, 1694, noot M. BOES; Rb. Oudenaarde 27 september 2010, 
besproken in X., “Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid?”, TOO 2014, 306-308; L. 
VANDENHENDE, “Voor eens en voor altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of 
toch?”, TOO 2016, 283-284; L. VANDENHENDE, G. VAN HOORICK, A. VERHELST en P. VANSANT, Zakboekje 
Onroerend Erfgoed 2018, Mechelen, Kluwer, 2018, 471-451; zie hierover ook infra, nr. 303. 
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overheidsbudgetten voor onroerend erfgoed.75 Hoewel het onderzoek van de 

Vlaamse overheid enkele oplossingen voorstelt om aan deze schaarste tegemoet 

te komen (enkele voorbeelden: alternatieve inkomstenbronnen voorzien, zoals bv. 

een toeristenbelasting; erfgoed aantrekkelijker maken om in te investeren door 

maatschappelijke doelen te combineren), zijn deze enkel beleidsmatig en kunnen 

ze niet volledig instaan voor de financiering van de bescherming van onroerend 

erfgoed. Daarom kan de vraag worden gesteld in hoeverre de bescherming van 

onroerend erfgoed doeltreffend is, wanneer niet alle erfgoed dat als dusdanig 

wordt aangeduid kan behouden blijven.  

 Teveel beschermd 

3) Erfgoed moet naar de mensen, niet andersom: de overheid heeft nog steeds een 

monopolie bij de bescherming van onroerend erfgoed. Hoewel het OED de 

bescherming van onroerend erfgoed transparanter heeft willen maken (zo wordt 

een openbaar onderzoek gehouden voorafgaand aan de vaststelling van een 

inventaris), krijgt de burger nog steeds geen volledige inspraak.76 Een transparant 

proces is nochtans onontbeerlijk voor de creatie van een maatschappelijk 

draagvlak.77 Een overheid die al het initiatief naar zich toetrekt, neemt het 

draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg weg. Aangezien de bescherming van 

onroerend erfgoed bij de burger een gevoel creëert dat boven zijn hoofd 

beslissingen worden genomen, zonder mogelijke inspraak die ertoe doet en zonder 

echt goed te weten op basis van welke criteria de beslissingen werden genomen, 

wordt immers een gevoel van willekeur gecreëerd.  

 Gebrek aan inspraak 

 Gebrek aan transparantie 

4) Trends in de leefomgeving hebben onvermijdelijk een weerslag op onroerend 

erfgoed: de verstening van Vlaanderen dreigt onder meer de belevingswaarde van 

onroerend erfgoed te eroderen. Daarnaast wordt open ruimte steeds vaker 

multifunctioneel ingezet, wat een impact kan hebben op de kenmerken van 

bijvoorbeeld een cultuurhistorisch landschap. De bescherming van onroerend 

erfgoed moet hierop inspelen als een dynamische materie die mee dient te 

evolueren met de veranderende samenleving. Hiervoor is de nodige openheid en 

compromisbereidheid vereist, waarbij moet worden aanvaard dat 

                                                     

75  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Een 
toekomstverkenning tot 2030, Brussel, 2016, 7. 

76  Er wordt bijvoorbeeld in het Vlaams Gewest niet in een initiatiefrecht voorzien, zie infra, nrs. 326 ev. en 
nrs. 336 ev.; daarnaast is het ook nog steeds niet duidelijk op basis van welke criteria onroerend erfgoed 
wordt beschermd, dit blijkt ook uit de FAQ op de website van de databank beschermd erfgoed, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/faq#f_criteria_inventaris.  

77  Advies van de SARO over het Onroerenderfgoeddecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 185 en 
215; zie ook art. 12 Verdrag van Faro. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/faq#f_criteria_inventaris
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erfgoedelementen en –kenmerken niet altijd kunnen behouden blijven.78 Bij de 

bescherming van onroerend erfgoed kan dit betekenen dat bij de selectie van 

beschermenswaardig erfgoed rekening moet worden gehouden met andere 

sectorale belangen. Anderzijds kan dit ook inhouden dat de bindende criteria voor 

de selectie van beschermenswaardig erfgoed worden uitgebreid, waardoor bij de 

bescherming reeds een oordeel werd geveld over de noodzaak om dit erfgoed te 

behouden in het algemeen belang.  

 Teveel beschermd  

5) Betrokkenheid bij erfgoed vereist een andere aanpak: de mate waarin en de wijze 

waarop mensen betrokken worden bij het erfgoed in hun dichte en verre omgeving 

zal bepalen in hoeverre het onroerend erfgoed dat we nu als dusdanig herkennen 

en dat we willen overdragen aan komende generaties, ook over 15 jaar nog 

waardevol zal worden bevonden.79 Dit hangt sterk samen met het derde punt 

(erfgoed moet naar de mensen). Wat erfgoed is, wordt bepaald door een 

gemeenschap.80 Door de overheid niet het monopolie te geven op de bescherming, 

maar eventueel een verdere subsidiarisering van de bescherming van onroerend 

erfgoed door te voeren, kan het draagvlak van onroerend erfgoed worden 

versterkt.  

 Gebrek aan inspraak 

 Gebrek aan transparantie 

 Samengevat: gebrek aan doelmatigheid 

15. De kritieken op het beleid zijn aldus samen te vatten in vier punten: te weinig aandacht 

voor diversiteit, teveel beschermd, gebrek aan inspraak, gebrek aan transparantie, gebrek aan 

subsidiariteit. Deze elementen kunnen worden teruggebracht tot één kritiek op de 

bescherming van onroerend erfgoed: een gebrek aan doelmatigheid. Van Dale definieert 

doelmatig als “in overeenstemming met, geschikt voor het doel waartoe het gemaakt is.”81 

Doelmatigheid wordt beschouwd als een van de essentiële elementen voor goede 

regelgeving.82 Het doel van de bescherming van onroerend erfgoed is het behoud en beheer 

van dit erfgoed. Dit blijkt uit de wetgeving zelf die uitgaat van een totaalbenadering bij de 

onroerenderfgoedzorg, waarbij het allomgekende adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’ 

                                                     

78  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Een 
toekomstverkenning tot 2030, Brussel, 2016, 8-9. 

79  Ibid, 9. 
80  Zie infra, nrs. 42-44. 
81  In deze zin gaat doelmatigheid verder dan doeltreffend, dat wordt gedefinieerd als “waarmee je je doel 

bereikt”. 
82  Zie KENNISCEL WETSMATIGING, Kenmerken van goede regelgeving, ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap, 4-5; Kenmerken van goede regelgeving, beslissing van de Vlaamse Regering van 7 
november 2003, VR/2003/24.10/DOC.1039 en VR/2003/07.11/DOC.1039Bis. 
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steeds meer terrein won (en wint) in het onroerenderfgoedrecht.83 Anderzijds vindt de 

aandacht voor een totaalbenadering ook uiting in de aandacht voor de bescherming van 

ruimere gebieden in plaats van een geïsoleerde bescherming.84 Ook het 

                                                     

83  Geleidelijk aan voorzag de wetgeving dan ook in steeds meer instrumenten ter bevordering van een goed 
beheer van onroerend erfgoed. Zo voorziet het OED in de verplichting beheersdoelstellingen in het 
beschermingsbesluit op te nemen en is het verkrijgen van sommige premies afhankelijk van de opmaak 
van een beheersplan, zie resp. art. 6.1.4, 7° en art 6.1.14, 7° OED en art. 11.2.1, tweede lid OEB; ook in 
het Waals Gewest beoogt de CoPat steeds meer een geïntegreerde benadering van de bescherming van 
onroerend erfgoed. Dit uit zich vooreerst in de gebruikte terminologie in de titel van het decreet van 17 
juli 1987: daar waar de Monumentenwet betrekking had op het “behoud van monumenten en 
landschappen” (la conservation des monuments et sites), verwees de titel van het decreet van 17 juli 1987 
naar ‘protection’, welke breder moest zijn en moest verwijzen naar een geïntegreerde bescherming (zie 
M. WASTERLAIN, “Considerations sur le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine 
culturel immobilier de la Communaité française”, Bulletin de la CRMS, t. 14, 1987-1989, 8); zie ook de 
definitie van “protection du patrimoine” (art. 1, tweede lid CoPat) en een “conservation intégrée” (art. 3, 
2° CoPat); zie ook Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 38; zie hierover E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE 
CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. Présentation des nouveautés législatives 
et réglementaires”, Amén. 2019, 149; zie ook artikel 1, derde lid van de CoPat waar valt te lezen: “En 
préalable à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée 
de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société régionale wallonne du Logement, les 
sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les 
intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'aide sociale produisent l'étude démontrant 
l'impossibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens 
relevant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou auxquels s'appliquent tous les 
effets du classement, repris à l'inventaire régional du patrimoine ou à l'inventaire communal.” Dit betekent 
dat openbare besturen voorafgaand aan elke beslissing over een nieuwbouw een studie moeten 
voorleggen die aantoont dat het onmogelijk is de gebouwen in hun eigendom te gebruiken voor de 
aangevraagde activiteit, voor zover de gebouwen beschermd zijn, of wanneer zij zijn ingeschreven in de 
gemeente dan wel de gewestelijke inventaris en alle gevolgen van de bescherming erop van toepassing 
zijn. Hoewel deze maatregel slechts op een klein deel van het onroerend erfgoed betrekking heeft, getuigt 
hij wel van een doorgedreven wil om het onroerend erfgoed in eigendom van openbare besturen op 
adequate manier te beheren; zie A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Waals 
Gewest (Frans Taalgebied)”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 
174; A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu 
Uitgevers, 1993, 248-249; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 
180; P. PAQUET, “Patrimoine et metamorphose: Les monuments classes de Wallonie sont-ils en mal de 
réaffection?”, Les cahier de l’urbanisme, nr. 68, juni 2008, 68-69; P. COLLIGNON, “Patrimoine rural, 
patrimoine d’avenir”, Les cahier de l’urbanisme, nr. 68, juni 2008, 70-75; en ook in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest verwijst de definitie van het behoud in het BWRO niet enkel naar de materiële 
bescherming van onroerend erfgoed. Op grond van artikel 206, 2° van het BWRO is het behoud “het 
geheel van de maatregelen gericht op het identificeren, […] de herbestemming en het tot zijn recht doen 
komen van het onroerende erfgoed, teneinde het te integreren in het hedendaagse leven en het te 
behouden in een passende omgeving”. In het Denkmalschutzdekret werd in art. 1, 5.1° 
Denkmalschutzdekret bij Decr.D.Gem. 26 februari 2018 tot wijziging van het decreet van 23 juni 2008 
betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende 
de opgravingen (BS 22 maart 2018) een definitie van onderhoudswerken ingevoerd. Voor deze 
onderhoudswerken kan de overheid zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in de Duitstalige 
gemeenschap ook subsidies verlenen (resp. art. 240 BWRO en art. 10.2 Denkmalschutzdekret). 

84  Zo was het vroeger de gewoonte slechts delen van een monument te beschermen, zoals de oudste delen 
van een kerkgebouw of enkel de gevels of de bedaking. Soms werden zelfs verschillende afzonderlijke 
onderdelen van een monument beschermd. Bovendien was er enkel aandacht voor materiële waarden 
en minder voor immateriële waarden, wat het gevolg was van de westerse monumentalistische visie op 
de bescherming van onroerend erfgoed. Zo voorzag de Monumentenwet enkel de bescherming van 
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Werelderfgoedverdrag had voornamelijk oog voor de bescherming van geïsoleerde 

monument in plaats van grotere, multidimensionale gehelen.85 Doordat de bescherming 

geïsoleerd van de ruimte rond het onroerend erfgoed gebeurde, kwamen ruimtelijke 

veranderingen tot stand, los van het beschermd erfgoed. Dit kon een impact hebben op de 

belevingswaarde en de erfgoedwaarde op zich van het onroerend erfgoed.86 Na de overdracht 

van de bevoegdheid voor onroerend erfgoed naar de gemeenschappen en de totstandkoming 

van het Monumentendecreet in 1976 kwam er in de Vlaamse Gemeenschap binnen de context 

van het Monumentenjaar in 1975, een kentering tot stand.87 Vanaf dat punt sprong het 

Vlaams Gewest op de kar van het Verdrag van Granada dat op dat ogenblik in voorbereiding 

was en ook de bescherming beoogde van wat later de stads- en dorpsgezichten zouden 

worden.88 Sindsdien is het in het Vlaams Gewest de gewoonte het volledige kadastrale perceel 

waarop het te beschermen gebouw of object zich bevindt, te beschermen.89 Gedeeltelijke 

beschermingen gebeurden nog slechts sporadisch en werden expliciet aangegeven in het 

beschermingsbesluit. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt sinds de 

inwerkingtreding van de ordonnantie van 4 maart 1993 hoofdzakelijk het volledige gebouw 

als monument beschermd.90 In het Waals Gewest zijn er nog zeer veel oudere, maar ook 

                                                     

monumenten en gebouwen (art. 1 Monumentenwet) en bevat ook de werelderfgoedlijst voor cultureel 
erfgoed hoofdzakelijk monumenten (te consulteren op http://whc.unesco.org/en/list/); A.M. DRAYE, De 
bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het 
Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 67-68; AGENTSCHAP ONROEREND 
ERFGOED, Onderzoeksrapport. Doelmatigheidsanalyse fase 1: de geschiedenis van het beschermen 1931-
2016, Brussel, Agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid, 
2016, 100. 

85  WORLD HERITAGE COMMITTEE, Report of the Expert Meeting on the ‘Global Strategy’ and thematic 
studies for a representative World Heritage List, 13 oktober 1994, WHC-94/CONF.003/INF.6, 3. 

86  De belevingswaarde wordt in verschillende afwegingskaders van het agentschap onroerend erfgoed 
gebruikt. Volgens deze afwegingskaders wordt de belevingswaarde “bepaald door de mate waarin een 
gebouw of een site als een kwalitatief (zintuigelijk) beeld wordt ervaren. De belevingswaarde is een 
combinatie van objectieve en subjectieve ervaringen. De belevingswaarde is afhankelijk van het zichtpunt, 
de afstand van waar men kijkt (ervaart), de publieke bekendheid van het beeld en de iconografische 
kwaliteit. Om de belevingswaarde te bepalen moet nagegaan worden hoe het beeld zich aanbiedt aan de 
toeschouwer en hoe deze het beeld ervaart. De belevingswaarde van een relict of bouwkundig geheel 
wordt bepaald vanuit haar context.”, zie o.a. Terrassen in erfgoedcontext. Handleiding Onroerend Erfgoed, 
Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Overheid, 
Beleidsdomein Omgeving, 2018, 22; E. BUYLE, Zonne-energie in een erfgoedcontext. Afwegingskaders 
agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van 
de Vlaamse Overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2018, 16-17. 

87  D. OSTYN, “Het Europees monumentenjaar 1975 een doorbraak in de monumentenzorg”, M&L 2003, 12-
13. 

88  A.M. DRAYE en H. STYNEN, Gemeentelijke monumentenzorg in Vlaanderen. Een onderzoek naar het 
monumentenbeleid in 30 gemeenten in Vlaanderen, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1989, 8; A. DE 
NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 
1975, 254. 

89  Het plan dat als bijlage bij elk beschermingsbesluit moet worden toegevoegd, geeft hierover steeds 
uitsluitsel over, zie art. 6.1.4, tweede lid, 1° en 6.1.14, tweede lid, 1° OED. 

90  Er is nog een besluit terug te vinden van 22 mei 1997 van de bescherming als monument van gevels en 
bedaking van een traditioneel huis met bijgebouw in de Bijstandsstraat in Brussel, maar dit is een 

http://whc.unesco.org/en/list/
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recente beschermingsbesluiten terug te vinden waarbij enkel de gevel of de bedaking 

voorwerp van de bescherming uitmaakt.91 En ook stads- en dorpsgezichten en landschappen92 

en de mogelijkheid om erfgoedlandschappen af te bakenen geven uiting aan de verruimde 

aandacht voor een geïntegreerde benadering.93 

 

16. Om tot een doelmatige bescherming te komen, moet de bescherming omvattend, 

representatief en effectief zijn.94  

Een omvattende bescherming houdt in dat alle culturele aspecten mee in rekening worden 

genomen, zonder discriminatie. Dit betekent dat aandacht moet uitgaan voor de diversiteit 

van onroerend erfgoed, waarbij alle vormen van onroerend erfgoed evenwaardig worden 

behandeld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de demografische trends in de 

samenleving (kritiek 1). Dit kan enkel ten volle worden verwezenlijkt wanneer de 

gemeenschap zelf wordt betrokken bij de bepaling van wat als onroerend erfgoed kan worden 

beschouwd en dus beschermd (kritiek 3). Anderzijds moet het ook duidelijk zijn wat zal 

worden beschermd. Hierdoor worden definiërende criteria voor de selectie van 

beschermenswaardig erfgoed belangrijker, zij het zeker niet sluitend. De definiërende criteria 

bepalen immers wat juridisch als onroerend erfgoed moet worden beschouwd en moeten zo 

voor een zekere uniformiteit zorgen. Gezien de steeds veranderende perceptie van wat als 

onroerend erfgoed kan worden beschouwd, zullen de definiërende criteria alleszins niet 

voldoende zijn.  

 

                                                     

alleenstaand geval. Alle andere beschermingen van gevel en bedaking dateren van vóór de 
inwerkingtreding van de ordonnantie van 4 maart 1993. 

91  Zie infra, nr. 170. 
92  Met betrekking tot landschappen wordt steeds meer gefocust op de bescherming van grotere gehelen 

(terwijl vroeger de gemiddelde oppervlakte van een landschap 50 hectare bedroeg, was dit in 2014 al 144 
hectare). 

93  De erfgoedlandschappen werden samen met de ankerplaatsen in 2004 ingevoerd in het Decreet 
Landschapszorg. Hiermee wilde de decreetgever afstappen van de bescherming van landschappen als 
geïsoleerde entiteiten, en de landschapszorg kaderen in de ruimtelijke ordening en grotere delen van het 
grondgebied bescherming bieden (Decr.Vl. 13 februari 2004 houdende maatregelen tot behoud van 
erfgoedlandschappen, BS 18 maart 2004; A.M. DRAYE, “De afbakening van ankerplaatsen en 
erfgoedlandschappen gewikt en gewogen”, TROS 2006 (noot bij GwH 6 juli 2005, nr. 120/2005), 58; A. 
VAN DEN BROECK, “Het erfgoedlandschapsdecreet”, MER 2005/3, 199; deze decreetswijziging kwam tot 
stand tegen een internationale achtergrond, i.e. het Europees Landschapsverdrag, dat onder meer de 
integratie met andere sectorale regelgeving voorop stelt. Het verdrag verplicht lidstaten maatregelen te 
nemen “to integrate landscape into its regional and town planning policies and in its cultural, 
environmental, agricultural, social and economic policies, as well as in any other policies with possible 
direct or indirect impact on landscape” (Art. 5, d) Europees Landschapsverdrag); zie ook S. VAN DAMME, 
Landschapsontwerp in Vlaanderen: Landschap als narratief en integrerend medium in de ruimtelijke 
ontwerppraktijk, Antwerpen, Garant, 2013, 101-106); de ankerplaatsen weren in het OED weer 
afgeschaft, terwijl de erfgoedlandschappen behouden bleven, zie artt. 6.5.1 t.e.m. 6.5.4 OED en artt. 6.7.1 
t.e.m. 6.7.3 OEB; in de andere gewesten en in de Duitstalige Gemeenschap is niet in eenzelfde vorm van 
integratie zoals de erfgoedlandschappen voorzien. 

94  Zie bv. i.v.m. het OED Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, 1901/1, 8; zie i.v.m. het werelderfgoed Global Strategy 
for a representative, balanced and credible World heritage List, 2004, 28COM 13.1.  
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Representativiteit geldt als tweede criterium voor een doelmatige bescherming. Een 

juridische bescherming brengt onder meer financiële stimulansen met zich mee om het 

behoud van het onroerend erfgoed te verzekeren (kritiek 2). De grote druk op de 

overheidsbudgetten impliceert dat het niet wenselijk is alle onroerend erfgoed onder een 

beschermingsstatuut te brengen. Anderzijds zorgt de beperkte beschikbare ruimte in 

Vlaanderen ervoor dat het niet wenselijk is alles te beschermen en te behouden (kritiek 4). 

Voor een doelmatige bescherming is het dan ook noodzakelijk dat een representatieve 

selectie van al het onroerend erfgoed wordt gemaakt, waarbij alle verschillende aspecten van 

onroerend erfgoed worden uitgelicht. De representativiteit van een selectie is bovendien niet 

vaststaand, gelet op het evolutieve karakter van onroerend erfgoed an sich. De doelmatigheid 

van het beschermingsbeleid moet dan ook inhouden dat beschermingen kunnen worden 

gewijzigd of opgeheven, zelfs als zijn de erfgoedwaarden niet volledig teloorgegaan. 

 

Ten derde is voor een doelmatige bescherming effectiviteit vereist. Effectiviteit houdt in dat 

de gehanteerde beschermingsinstrumenten ook een betere bescherming van de 

erfgoedwaarden bewerkstelligen. Effectiviteit hangt nauw samen met het maatschappelijk 

draagvlak voor de bescherming van onroerend erfgoed. Het behoud van onroerend erfgoed 

is immers voor het grootste deel een verplichting die op de zakelijkrechthouder van het 

onroerend goed rust. Effectiviteit houdt vanuit dat opzicht twee aspecten in. Ten eerste speelt 

ook hier het adagium “geld telt, zeker in tijden van schaarste” (kritiek 2). De bescherming van 

onroerend erfgoed brengt enkele financiële stimulansen met zich mee, die ervoor moeten 

zorgen dat de eigenaar of zakelijkrechthouder zijn beschermde goed in goede staat houdt. De 

precaire financieringstoestand van het onroerenderfgoedbeleid zorgt er echter voor dat niet 

alle onroerend erfgoed deze financiering krijgt.95 Om die reden krijgt het beschermde 

onroerend erfgoed niet alle kansen die het verdient. Dit heeft ook implicaties op het 

maatschappelijk draagvlak van de bescherming. Een zakelijkrechthouder die geconfronteerd 

wordt met de eigendomsbeperkingen en verplichtingen die een bescherming met zich mee 

brengt, maar hiervoor geen financieel duwtje in de rug krijgt, is minder geneigd zijn onroerend 

erfgoed in goede staat te houden. Een goede selectie van het beschermenswaardig erfgoed is 

dus onontbeerlijk voor een effectieve bescherming. Ten tweede vereist een effectieve 

bescherming van onroerend erfgoed transparantie (kritiek 3). De gedifferentieerde wetgeving 

en het gebrek aan bindende criteria zorgt voor niet transparante besluitvorming in het kader 

van de bescherming van onroerend erfgoed en voor kwetsbare beschermingsbesluiten. 

Beschermingen waarbij de burger het gevoel heeft dat datgene wat voor hem van belang is, 

mee in overweging wordt genomen, creëren een grotere wil om dat erfgoed te behouden 

(kritiek 5). Bovendien is het voor de zakelijkrechthouder vaak van groot belang de precieze 

                                                     

95  Zie ook de input van SARO bij het evaluatierapport van het Onroerenderfgoeddecreet: Input derden bij 
de evaluatie van de onroerenderfgoedregelgeving, VR 2017 1407 DOC.0721/7, 15. 
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beweegredenen te kennen waarom zijn onroerend goed en niet een gelijkaardig onroerend 

werd beschermd.  

Afdeling 2.  JURIDISCHE RELEVANTIE 

17. Bovenstaande kritieken op de doelmatigheid zijn slechts maatschappelijke kritieken. Zij 

zijn niet voldoende om juridische consequenties aan te verbinden. Om juridisch relevant te 

zijn dienen deze maatschappelijke kritieken eerst te worden herleid naar hun juridische 

oorzaak. Vervolgens zullen de juridische oorzaken worden getoetst aan een referentiekader. 

Op deze manier kan worden nagegaan in hoeverre de maatschappelijke kritieken ook wel 

degelijk een juridische grondslag hebben. Indien de juridische grondslag wordt bevestigd, zal 

worden getracht oplossingen aan te reiken.96 

 

18. De juridische oorzaak van de kritiek op een te weinig doelmatige bescherming 

concretiseert zich op twee vlakken: een te grote discretionaire bevoegdheid en een gebrek 

aan inspraak van de burger.  

 

Wat de kritiek op een te weinig omvattende bescherming betreft, ligt het probleem bij de te 

ruime discretionaire beslissingsmacht over het behoud van onroerend erfgoed voornamelijk 

bij de overheid, hoewel erfgoed wordt gevormd door wat de gemeenschap waardevol acht. 

Wat een omvattende bescherming inhoudt, is echter onderhevig aan verandering en wordt 

door de burger bepaald. Anderzijds ligt ook de top-down benadering van de bescherming van 

onroerend erfgoed aan de grond van de kritieken. De burger wordt slechts in beperkte mate 

betrokken bij de besluitvorming. 

 

De kritiek op de representativiteit is gestoeld op de vaststelling dat teveel onroerend erfgoed 

is beschermd.97 Ook deze kritiek is terug te leiden tot de grote discretionaire bevoegdheid van 

de overheid én de inspraak van de burger. Overbescherming heeft gevolgen voor de beperkte 

financiële middelen die voor het beschermingsbesluit ter beschikking staan. Desondanks heeft 

de overheid geen bindend referentiekader om het beschermingsbeleid aan op te hangen. Uit 

de beschermingsbesluiten zelf kan niet worden afgeleid in hoeverre ze een representatieve 

weerslag van de bestaande erfgoedwaarden in Vlaanderen vormen.  

 

De kritiek op de effectiviteit is enerzijds te herleiden tot de perceptie dat te veel is beschermd 

waardoor de financiële middelen niet toereikend zijn. Anderzijds heeft een gebrek aan 

effectiviteit ook te maken met een gebrek aan transparantie, wat afbreuk doet aan het 

                                                     

96  Maar ook zonder juridische grondslag van de maatschappelijke kritieken kunnen juridische voorstellen 
bijdragen tot de doelmatigheid van een bescherming. 

97  Zie A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu 
Uitgevers, 1993, 326-327; I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du 
patrimoine”, Amén. 2006, bijz. nr., 19. 
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draagvlak voor de bescherming van onroerend erfgoed. Uit de beschermingsbesluiten zelf zou 

te weinig blijken op basis van welke gronden de overheid de beslissing om tot bescherming 

over te gaan heeft genomen. 

HOOFDSTUK 3. AFBAKENING 

19. Het onderzoek steunt voornamelijk op een inhoudelijke afbakening en zal zich beperken 

tot onderzoek naar de juridische beschermenswaardigheid in het Vlaams Gewest. Het 

onderzoek heeft geen betrekking op de rechtsgevolgen van een bescherming. Toch is het 

relevant de rechtsgevolgen beknopt aan te halen. Elke vorm van bescherming brengt immers 

andere rechtsgevolgen met zich mee. Om te bepalen hoe selectief de criteria voor het 

selecteren van beschermenswaardig onroerend erfgoed moeten zijn en wat die bescherming 

precies inhoudt, is het ook van belang na te gaan welke impact deze bescherming kan hebben.  

Daarnaast zal het onderzoek ook uitgaan van een internationale dimensie zodat ook de 

internationale verdragen bij dit onderzoek zullen worden betrokken. Zij zijn immers normatief 

ten opzichte van nationale rechtstelsels en dragen dan ook in grote mate bij tot de 

ontwikkeling van de erfgoedregelgeving en het erfgoedbeleid in het Vlaams Gewest. 

 

Gezien het onderzoek gericht is op de selectiecriteria voor de bescherming van onroerend 

erfgoed, werd er voor gekozen om enkel de wetgeving te bespreken waarbij een selectie 

wordt gemaakt van beschermenswaardig erfgoed. Wetgeving die een algemeen kader vormt 

voor alle erfgoed dat onder het toepassingsgebied ervan valt, en dus aan de definiërende 

criteria voldoet, zal hier niet worden besproken. In de zoektocht naar sterkere bindende 

criteria zullen enkel beschermingsregimes worden besproken waarbij eerst een beslissing van 

een administratieve overheid of een internationaal of Europees orgaan vereist is vooraleer de 

rechtsgevolgen van toepassing zijn op het onroerend erfgoed en er dus effectieve 

bescherming tot stand komt.98 Op internationaal vlak betekent dit dat enkel het 

Werelderfgoedverdrag zal worden bekeken. Gelet op de afbakening van dit onderzoek zal op 

nationaal niveau de focus liggen op het Vlaams Gewest, met name het OED. Vervolgens wordt 

met het oog op functionele rechtsvergelijking ook het Waals en Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest én de Duitstalige gemeenschap bij het onderzoek betrokken.99 

 

20. Ook de integratie met andere sectorale instrumentaria komt niet aan bod. Hoewel de 

kracht van een integratie met andere sectoren niet mag worden onderschat, werd in 

Vlaanderen met het OED ervoor gekozen om naast de afstemming met andere betrokken 

beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening en leefmilieu, met een “sterk sectoraal 

                                                     

98  Nochtans moet worden opgemerkt dat een absolute tweedeling niet mogelijk is. Zo is bij het 
Werelderfgoedverdrag, noch bij het OED vereist dat de beschermingsprocedure doorlopen is, om 
bepaalde rechtsgevolgen te laten doen gelden. 

99  Zie ook infra bij de bespreking van de methodologie. 
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instrumentarium” te blijven werken.100 Dit rechtvaardigt niet enkel de afbakening van het 

onderzoek, maar toont ook het belang ervan aan. Een gereguleerde (eventueel beperkte) 

toepassing van het sectoraal instrumentarium ter bescherming van het onroerend erfgoed 

draagt immers bij tot het evenwicht tussen de sectorale bescherming van onroerend erfgoed 

en de integratie anderzijds. 

 

21. Daarnaast zal enkel de juridische beschermenswaardigheid worden onderzocht. Dit 

betekent dat ik mij zal focussen op de criteria met betrekking tot de selectie van 

beschermenswaardig erfgoed. Vanzelfsprekend is de erfgoedwaarde een van deze criteria. In 

dit onderzoek zal de inhoudelijke invulling van het begrip erfgoedwaarde echter niet aan bod 

komen. Dit onderzoek is immers onderdeel van andere onderzoeksdisciplines zoals 

archeologie, geologie, architectuur of geschiedenis. Dit houdt in dat ik geen waardeoordeel 

zal vellen over soorten onroerend erfgoed, noch is het de bedoeling om gespecialiseerde 

afwegingskaders voor de verschillende soorten erfgoed op te maken (bv. grafzerken, 

kapellen). Wel zal gepoogd worden een juridische invulling te geven aan het begrip 

erfgoedwaarde en beschermenswaardigheid. Daarbij zullen ook inhoudelijke criteria zoals 

gaafheid en contextwaarde worden gebruikt, welke waar nodig zullen worden getoetst aan 

de hand van gespecialiseerde literatuur. 

 

Het onderzoek beoogt aldus enkel na te gaan of verfijning van het juridisch referentiekader 

voor de selectie van beschermenswaardig erfgoed mogelijk en wenselijk is. Desondanks blijft 

de bescherming van onroerend erfgoed sterk beleidsmatig. Hoe de toepassing van de 

beschermingsinstrumenten bijdraagt tot een goed onroerenderfgoedbeleid zal geen 

volwaardig onderdeel van dit onderzoek uitmaken. Dit neemt niet weg dat om de 

onderzoeksvraag ten volle te kunnen beantwoorden wel degelijk rekening moet worden 

gehouden met het onroerenderfgoedbeleid. Naast enkele bindende criteria worden immers 

voornamelijk beleidsmatige criteria gehanteerd bij de selectie van beschermenswaardig 

erfgoed. Bij de zoektocht naar sterkere bindende normen kan uit deze beleidsmatige criteria 

dan ook inspiratie worden geput.  

 

22. Het onderzoek beperkt zich tot onroerend cultureel erfgoed. Wanneer doorheen dit 

proefschrift wordt verwezen naar onroerend erfgoed, wordt hiermee onroerend cultureel 

erfgoed bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Onroerend erfgoed wordt in het OED 

omschreven als “het geheel van archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische 

landschappen en stads- en dorpsgezichten”.101 Om pragmatische redenen zal archeologisch 

erfgoed in zijn geheel buiten het toepassingsgebied van dit proefschrift vallen. Archeologisch 

erfgoed is immers een zeer specifieke soort onroerend erfgoed, waarbij een grote 

                                                     

100  Zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, 1901/1, 9. 
101  Art. 2.1, 39° OED. 
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verscheidenheid aan erfgoed bestaat. Zo zijn veel archeologische sites en artefacten nog niet 

opgegraven, waardoor het zeer moeilijk is om aan waardebepaling te doen. Doordat de 

archeologische waarde niet altijd duidelijk waarneembaar is, zullen andere criteria voor de 

bescherming van archeologisch erfgoed gelden.102 Nochtans is het feit dat een onroerend 

goed nog moet worden opgegraven niet determinerend voor de bepaling wat archeologisch 

erfgoed is.103 Terwijl een opgraving bijdraagt aan de kennisvergaring en determinerend kan 

zijn bij de beslissing of archeologisch erfgoed beschermd wordt of blijft,104 houdt een 

opgraving ook steeds schade aan het erfgoed in. Bovendien wordt voor archeologisch erfgoed 

zo veel als mogelijk gestreefd naar een behoud in situ.105 Dit houdt in dat de verstoring van 

het bodemarchief zoveel mogelijk beperkt moet worden en het archeologisch erfgoed best 

wordt bewaard op de plaats waar het zich in de bodem bevindt.106 Dit betekent niet enkel dat 

bij de selectie van beschermenswaardig erfgoed rekening moet worden gehouden met een 

bepaalde onzekerheid over de erfgoedwaarde, maar brengt ook met zich mee dat de 

bepalingen met betrekking tot niet-beschermd archeologisch erfgoed107 van groter belang zijn 

voor het behoud van het archeologisch patrimonium dan wat bij andere soorten onroerend 

erfgoed het geval is. Om die redenen kan worden aangenomen dat bij de opmaak van meer 

bindende criteria voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed, archeologisch 

erfgoed niet op dezelfde lijn als gebouwd en landschappelijk erfgoed kan worden geplaatst. 

  

                                                     

102 Daar waar op grond van het Archeologiedecreet een archeologische zone “alle gronden die van 
wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang zijn wegens de mogelijk aanwezige archeologische 
monumenten, met inbegrip van een bufferzone” omvat, is een archeologische site op grond van het OED 
“een onroerend goed dat ondergrond, aan de oppervlakte of onder wat aanwezig is, met inbegrip van de 
archeologische artefacten die er integrerend deel van uitmaken, van algemeen belang wegens de 
archeologische erfgoedwaarde”. Het OED vereist aldus meer zekerheid, zie, infra, nrs. 153-155. 

103  Zie infra, nr. 155. 
104  Het is een van de manieren om kennis te vergaren, zie art. 1, §2, ii Verdrag van Valletta.  
105  Art. 4, ii Verdrag van Valletta; Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 3 en 5. 
106  L. VANDENHENDE, “De renovatie van de archeologieregelgeving op Vlaamse wijze: hoe meer gangen, hoe 

groter het doolhof”, TROS 2016, 7; L. VANDENHENDE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: de bescherming 
van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest herschikt”, TROS 2014, 41. 

107  Zie bv. het archeologietraject (art. 5.4.1 t.e.m. 5.4.22 OED) of de regeling ivm toevalsvondsten (art. 5.1.4 
OED) of ook het passiefbehoudsbeginsel dat van toepassing is op niet-beschermd archeologisch erfgoed 
(art. 5.1.1 OED).  
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HOOFDSTUK 4.  ONDERZOEKSVRAAG 

23. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: “Leiden sterkere bindende criteria 

voor de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed tot een doelmatigere 

bescherming van onroerend erfgoed?” 

Bij het zoeken naar een antwoord op deze onderzoeksvraag moeten volgende subvragen 

worden gesteld: 

1. Bestaat er een recht op of plicht tot de bescherming van onroerend erfgoed? 

2. In welke mate bepalen bindende normen en beleidscriteria de selectie van 

beschermenswaardig onroerend erfgoed 

3. Kunnen sterkere bindende selectiecriteria worden opgesteld die de problemen inzake 

doelgerichtheid wegwerken en, zo ja, op welke manier?  
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HOOFDSTUK 5. METHODOLOGIE 

Afdeling 1.  ALGEMEEN 

24. Het onderzoek focust zich op het Vlaams Gewest. Hierbij gaat ook aandacht uit naar het 

internationale luik, m.n. het Werelderfgoedverdrag. Het onderzoek bestaat uit een 

traditioneel juridisch-wetenschappelijk onderzoek, i.e. een uitgebreide ontleding en 

interpretatie van relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Hoewel dit proefschrift een 

juridisch onderzoek omvat – geen beleidsmatig, noch bestuurskundig – worden de 

beleidsmatige criteria wel onderzocht in het licht van de opmaak van sterkere, bindende 

criteria voor de bescherming van onroerend erfgoed.  

 

25. Het onderzoek wordt aangevuld door een interne rechtsvergelijking. Het gaat om 

functionele microrechtsvergelijking in die zin dat de problemen die uit het onderzoek van het 

onroerenderfgoedrecht naar boven komen, het uitgangspunt zullen vormen voor de 

rechtsvergelijking. Traditioneel wordt bij interne rechtsvergelijking over de grenzen van het 

eigen rechtsgebied gekeken.108 Er zal aldus interne rechtsvergelijking plaatsvinden met het 

Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Ook hier 

zal het onderzoek zich beperken tot een functionele rechtsvergelijking, waarbij enkel 

wetgeving, rechtspraak en rechtsleer zal worden bekeken wat betreft de selectie van 

beschermenswaardig erfgoed in functie van sterkere bindende criteria in het Vlaams Gewest. 

Het Waals Gewest paste in 2014 nog de definitie van erfgoedwaarde, op grond waarvan 

onroerend erfgoed kan worden beschermd, aan. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft 

evolueren wat betreft de bescherming van onroerend erfgoed, wat recent nog resulteerde in 

heel wat nieuwe bepalingen.109 Hierbij dient steeds in rekening te worden genomen dat het 

Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest kampt met andere noden ter bescherming van hun 

onroerend erfgoed dan wat in Vlaanderen het geval is. Zo heeft het Vlaams Gewest te kampen 

met uitdagingen voor het behoud van onroerend erfgoed voortvloeiend uit een hoge 

bouwdensiteit, terwijl dit in het Waals Gewest veel minder het geval is. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest bezit dan weer minder uitgestrekt landschappelijk erfgoed, m.u.v. 

onder meer het Zoniënwoud, terwijl dit in Vlaanderen meer aanwezig is. In de Duitstalige 

Gemeenschap trad op 1 januari 2009 het Denkmalschutzdekret in werking. Met dit decreet 

wilde de Duitstalige Gemeenschap haar herwonnen bevoegdheid van het onroerend erfgoed 

opnieuw ten volle uitoefenen. Hoewel dit decreet slechts van toepassing is op de negen 

gemeenten die samen de Duitstalige Gemeenschap vormen, is het voor de volledigheid van 

dit onderzoek noodzakelijk ook hiernaar te kijken. 

 

                                                     

108  J.B.M. VRANKEN, “Interne rechtsvergelijking”, Tijdschrift voor Privaatrecht 1995, 401. 
109  Zie supra, nr. 9. 
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26. Daarnaast zal in dit onderzoek het onroerenderfgoedbeschermingsrecht ook worden 

vergeleken met een element uit hetzelfde rechtsgebied (m.n. bestuursrecht): het 

natuurbeschermingsrecht. Met deze interne rechtsvergelijking beoog ik geen algehele 

unificatie of harmonisatie van het recht. Dit is overigens moeilijk haalbaar gezien de zeer 

specifieke deelgebieden waarop het onderzoek betrekking heeft. De keuze voor deze interne 

rechtsvergelijking ligt eerder in de nauwe verbondenheid van beide deelgebieden, die 

dezelfde ‘moeder’ hebben en waarbij dus vaak dezelfde uitgangspunten en beginselen 

worden gehanteerd.110 Bovendien is het natuurbeschermingsrecht veel sterker ontwikkeld 

dan het onroerenderfgoedrecht, waardoor het interessant is na te gaan of delen van het 

instrumentarium van het natuurbeschermingsrecht toepasbaar zijn op de bescherming van 

onroerend erfgoed.111 De rechtsvergelijking zal dan ook enkel gebeuren in concrete gevallen, 

met het oog op het aanreiken van concrete aanbevelingen. 

Afdeling 2.  PLAN VAN AANPAK 

27. Het proefschrift bestaat uit zeven delen, waarbij deel III t.e.m. V een antwoord bieden op 

de drie onderzoeksvragen. In het eerste deel wordt het onderzoek gesitueerd, de relevantie 

en doel van het onderzoek verduidelijkt en de onderzoeksvraag afgebakend en uitgewerkt. 

Daarbij wordt ook het toetsingskader geduid en de methodologie van dit onderzoek 

uitgebreid beschreven.  

 

28. Het tweede deel bevat een uiteenzetting van het conceptueel kader. Hierin wordt geduid 

in hoeverre een internationale, Europese dan wel nationale consensus bestaat over wat kan 

worden begrepen onder onroerend erfgoed. Aangezien de identificatie van onroerend 

erfgoed essentieel is voor de bepaling welk onroerend erfgoed beschermenswaardig is, is dit 

hoofdstuk onontbeerlijk voor het verdere onderzoek. 

 

29. In het derde deel wordt vervolgens dieper ingegaan op de eerste onderzoeksvraag 

(“Bestaat er een recht op of plicht tot de bescherming van onroerend erfgoed?”). Dit deel bevat 

een traditioneel juridisch-wetenschappelijk onderzoek zoals hierboven werd uiteengezet. 

 

30. In deel IV wordt vervolgens een antwoord geboden op de tweede onderzoeksvraag (“In 

welke mate bepalen bindende normen en beleidscriteria de selectie van beschermenswaardig 

onroerend erfgoed en op welke wijze dragen zij (al dan niet) bij aan een doelgerichte 

bescherming van onroerend erfgoed?”). In het raam hiervan behandelt deel IV zowel de 

                                                     

110  Ibid, 401. 
111  Deze soort rechtsvergelijking wordt steeds vaker toegepast, zeker tussen deelgebieden binnen het 

bestuursrecht. Zo werd voor de handhaving van het onroerenderfgoedrecht inspiratie gehaald uit het 
ruimtelijkordeningsrecht, en werd voor het Omgevingsvergunningsdecreet inspiratie gehaald uit het 
milieurecht. 
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bindende als de beleidsmatige definiërende- en selectiecriteria die bij de bescherming van 

onroerend erfgoed worden gehanteerd. 

 

31. Wat betreft de bindende normen wordt een onderscheid gemaakt tussen de definiërende 

criteria (i.e. het toepassingsgebied) van de wetgeving en de selectiecriteria (waaraan 

onroerend erfgoed moet voldoen om de rechtsgevolgen van toepassing te verklaren en die 

een beoordeling van een administratieve overheid vereisen). Gezien het sterk beleidsmatig 

karakter van de bescherming van onroerend erfgoed is een onderzoek naar de beleidsmatige 

criteria onontbeerlijk. Op internationaal en Europees niveau gebeurt dit onderzoek aan de 

hand van openbaar beschikbare documentatie, zoals bijvoorbeeld aanbevelingen en 

verklaringen.  

 

Op nationaal niveau zal een uitgebreider onderzoek plaatsvinden. Enerzijds zal het onderzoek 

gebeuren aan de hand van de afwegingskaders die het agentschap onroerend erfgoed 

opstelde en gebruikt bij de opmaak van beschermingsdossiers. Deze afwegingskaders zijn 

grotendeels niet bekendgemaakt. Aangezien ik sinds 1 januari 2015 lid ben bij de Vlaamse 

Commissie Onroerend Erfgoed heb ik desondanks toegang tot deze afwegingskaders. Enkele 

afwegingskaders zijn wel publiek gemaakt en zijn online consulteerbaar op 

www.onroerenderfgoed.be. Daarnaast zal ook een kwalitatief onderzoek gebeuren van de 

beschermingsbesluiten en –dossiers zelf. Hierbij zal worden nagegaan welke erfgoedwaarden 

aan de grondslag van de bescherming liggen, of en welke selectiecriteria werden gehanteerd 

en op welke wijze de eventuele afwegingskaders werden toegepast. Zoals hierboven reeds 

aangegeven zullen gezien hun specificiteit de beschermingsbesluiten met betrekking tot 

archeologisch erfgoed uit de analyse worden geweerd. Zij maken ook geen onderdeel uit van 

de afbakening van dit doctoraatsonderzoek in het algemeen.112 Voor de overige 

beschermingsinstrumenten lijkt een steekproef de meest haalbare optie, gezien het grote 

aantal beschermingsbesluiten (met betrekking tot gebouwd erfgoed in Vlaanderen alleen 

bestonden op 31 december 2010 reeds 12.949 definitieve beschermingen).113 

 

De selectie van de beschermingsbesluiten gebeurt aan de hand van de erfgoedwaarden. Per 

erfgoedwaarde die decretaal was vastgelegd voor de inwerkingtreding van het OED voor de 

soort erfgoed wordt een aantal beschermingsbesluiten onderzocht, afhankelijk van de totale 

hoeveelheid beschermingsbesluiten die voor die soort erfgoed en beschermingsinstrument 

bestaan (zie figuur 1). Een selectie van de beschermingsbesluiten per jaar of maand is niet 

mogelijk. Aangezien de overheid hoofdzakelijk thematisch of geografisch te werk gaat, zullen 

de beschermingsbesluiten geografisch onvoldoende verspreid zijn of zou er geen onderscheid 

in erfgoedtypes zijn. Een selectie op basis van de erfgoedwaarde garandeert een mooiere 

                                                     

112  Zie supra, nr. 22. 
113 Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 450. 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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spreiding van de types erfgoed. De jaren waaruit de beschermingsbesluiten zijn genomen zijn 

willekeurig geselecteerd. Afhankelijk van de resultaten van het inhoudelijk onderzoek van 

deze beschermingsbesluiten, zullen nieuwe beschermingsbesluiten worden geselecteerd om 

te onderzoeken. 

Erfgoedwaarde  Monumenten 
(= 11250) 

Cultuurhistorische 
landschappen  

(= 681) 

Stads- en 
dorpsgezichten  

(= 1564) 

Archeologisch 15 2 4 

Architecturaal 63 1 8 

Artistiek 4553 28 327 

Cultureel 51 1 3 

Esthetisch 35 364 7 

Herinnering 9483 187 1226 

Historisch 864 0 189 

Industrieel-archeologisch 0 37 0 

Landschappelijk 14 5 3 

Ruimtelijk-structurerend 2229 10 291 

Sociaal 4 1 2 

Stedenbouwkundig 5 0 12 

Technisch 39 1 0 

Volkskundig 688 1 144 

Wetenschappelijk 368 216 70 

Figuur 1. Aantal beschermingsbesluiten per erfgoedwaarde in Vlaanderen, zoals terug te vinden in de databank 

onroerend erfgoed d.d. juli 2017 

Bovenstaand schema geeft de stand van zaken weer zoals ze bestond in juli 2017. Een nieuwe 

selectie aan de hand van recentere gegevens is niet noodzakelijk aangezien deze steekproef 

verder zal worden aangevuld met onderzoek van beschermingsbesluiten die werden genomen 

na de inwerkingtreding van het OED (1 januari 2015). Al deze beschermingsbesluiten worden 

voorafgaand aan de voorlopige bescherming voor advies voorgelegd aan de Vlaamse 

Commissie Onroerend Erfgoed. Bijgevolg beschik ik over een exhaustief overzicht en inzicht 

van alle nieuwe beschermingsdossiers. Hoewel ik niet alle beschermingsdossiers zal 

onderzoeken, heb ik op deze manier de mogelijkheid om op een representatieve manier 

interessante beschermingsdossiers bij mijn onderzoek te betrekken.  

Zowel voor de definiërende-, de selectie- als de beleidsmatige criteria zal steeds een 

onderscheid worden gemaakt tussen werelderfgoed, het Vlaams Gewest, Waals Gewest, 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Daarnaast zullen ook 

negatieve criteria aan bod komen. 

 

32. In deel V zullen de definiërende- en selectiecriteria worden getoetst aan kwaliteitscriteria, 

wat ons moet helpen te bepalen of sterkere criteria juridisch dan wel beleidsmatig 

noodzakelijk zijn. Indien uit bovenstaand onderzoek blijkt dat de maatschappelijke kritieken 
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op de selectie van beschermenswaardig erfgoed terecht zijn, zal vervolgens worden bepaald 

of bindende criteria dit probleem kunnen verhelpen. Zo moet een antwoord worden geboden 

op de derde onderzoeksvraag (“Kunnen sterkere bindende selectiecriteria worden opgesteld 

die de problemen inzake doelgerichtheid wegwerken en, zo ja, op welke manier?”). 

 

33. Aan de hand van de bevindingen uit Deel V zullen in Deel VI vervolgens concrete 

aanbevelingen worden geformuleerd.  

 

34. Deel VII bevat tenslotte nog een algemene conclusie. 

Afdeling 3.  TOETSINGSKADER 

 Kwaliteitscriteria 

35. Om onderbouwde aanbevelingen te kunnen doen, moet worden achterhaald in hoeverre 

de aangehaalde kritieken ook juridisch onderbouwd zijn. Dit gebeurt door de wetgeving en de 

beschermingsbesluiten te toetsen aan een juridisch referentiekader. Hiervoor zal worden 

teruggegrepen naar zowel enkele beginselen van behoorlijke regelgeving114 als naar de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur.115 De keuze voor deze twee referentiekaders is 

uiteraard ingegeven door het toepassingsgebied van deze referentiekaders. Zo richten de 

beginselen van behoorlijke regelgeving zich tot elke normering, ongeacht de strekking of het 

onderwerp. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn van toepassing bij de 

uitoefening van bestuurstaken in het algemeen. Ze hebben betrekking op zowel de 

individuele, in casu de beschermingsbesluiten, als de reglementaire besluitvorming, in casu 

bijvoorbeeld de inventarismethodologieën die bij ministerieel besluit zijn vastgesteld. Hoewel 

het over twee onderscheiden referentiekaders gaat, kunnen beiden ook samenvallen. 

Beginselen van behoorlijke regelgeving zullen vaak een equivalent in de beginselen van 

behoorlijk bestuur kunnen vinden en dus hierop kunnen terugvallen. Wel bezitten de 

beginselen van behoorlijke regelgeving ten dele een ruimere draagwijdte dan de beginselen 

van behoorlijk bestuur, zodat niet voor alle beginselen van behoorlijke regelgeving een 

parallel in de beginselen van behoorlijk bestuur kan gevonden worden.116  

 

                                                     

114  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 284 p. 

115  I. OPDEBEEK en S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2017, 343-404; I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van 
behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 491 p; A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, 
Gent, Mys en Breesch, 1997, 189 p.; R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, 224-226; A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van 
het Belgisch Administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 56-73. 

116  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 106-107. 
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36. De omschrijving van de beginselen van behoorlijke regelgeving is gebaseerd op de 

omschrijving gegeven door B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. 

VERMEYLEN in Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving.117 Zij maken 

een onderscheid tussen de materiële en de formele beginselen van behoorlijke regelgeving. 

Daar waar de eerste voornamelijk betrekking hebben op de inhoud van de regelgeving, wijzen 

de laatste op de vorm, systematiek en de kenbaarheid van regelgeving. Ofschoon de 

beginselen van behoorlijke regelgeving zich primair richten tot de regelgever, worden ze 

vandaag wel degelijk getoetst in de rechtspraak.118 

 

37. Volgende materiële beginselen van behoorlijke regelgeving kunnen worden 

onderscheiden: 

- het beginsel van de duidelijke doelstelling: de regelgever moet voor alles een juist 

inzicht verwerven omtrent het met de regeling te bereiken doel. 

- het noodzakelijkheidsbeginsel: de wetgever moet nagaan of de normen wel in 

wetgeving hoeven te worden opgenomen en op welke manier. Hij mag niet meer 

regelen dan er geregeld moet worden. 

- het uitvoerbaarheidsbeginsel: de regelgever moet er rekenschap van geven of voor de 

ontworpen regelen een voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat en of evenredig 

hiermee een voldoende sterk instrumentarium voor de naleving ervan is ontwikkeld. 

Hoe minder groot het draagvlak, des te sterker de sanctieregeling moet zijn.  

- het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel: op basis van de formele 

rechtszekerheid moeten normen duidelijk geformuleerd zijn en moeten zij voor het 

ruimst mogelijke publiek leesbaar en begrijpelijk zijn; de materiële rechtszekerheid of 

het vertrouwensbeginsel houdt in dat de regelgever ten aanzien van de bestemmeling 

van de norm de gewekte verwachtingen in de mate van het mogelijke moeten 

honoreren of minstens ernaar moet streven om die verwachtingen niet te beschamen. 

- het rechtsgelijkheidsbeginsel: de bestemmelingen van een regeling mogen niet op een 

willekeurige wijze zijn geselecteerd of tussen hen mag geen onverantwoord 

onderscheid worden gemaakt. De wetgever mag slechts een verschil in behandeling 

tussen personen instellen op basis van een verschil op een objectief criterium en 

wanneer het verschil redelijk verantwoord is. Daarnaast werd in de rechtspraak reeds 

herhaaldelijk bevestigd dat gelijke gevallen in beginsel op gelijke wijze moeten worden 

behandeld, en ongelijke gevallen op ongelijke wijze, tenzij er een objectieve 

verantwoording bestaat om dit niet te doen.119 

                                                     

117  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 114-215. 

118  Ibid, 108; P. POPELIER, “Behoorlijke regelgeving in de rechtspraak”, in F. JUDO (ed.), Behoorlijke 
regelgeving ons aller zorg, Brussel/Gent, De Boeck/Larcier, 2005, 2. 

119  Zie B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 140, alwaar onder meer wordt 
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De formele beginselen van behoorlijke regelgeving zijn:  

- het beginsel van de normatieve draagwijdte: bepalingen die geen rechtsregels 

bevatten, moeten worden weggelaten uit het beschikkend gedeelte. 

- het beginsel van de duidelijke regelgeving: een regeling moet duidelijk leesbaar en 

begrijpelijk zijn. 

- het beginsel van de regelgeving op het juiste niveau: de regelgeving moet worden 

uitgevaardigd door de overheid welke over de materie een zelfstandige regelgevende 

bevoegdheid heeft of aan wie deze bevoegdheid rechtmatig is gedelegeerd. 

- het beginsel van de kenbaarheid: een regel moet door iedereen voor wie hij van belang 

kan zijn, kunnen worden gekend. 

 

38. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur werden ontwikkeld door de rechtspraak 

en daarna door de rechtsleer geordend en ontleed. De beginselen van behoorlijk bestuur zijn 

echter nog steeds in volle ontwikkeling via de rechtspraak en rechtsleer.120 Er ontstaan dan 

ook nog steeds nieuwe beginselen, meestal als afgeleide van oudere beginselen. Naar Belgisch 

recht kunnen volgende belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur worden 

onderscheiden: 

- het zorgvuldigheidsbeginsel: het bestuur moet zijn beslissing op een zorgvuldige wijze 

voorbereiden. Het bestuur moet zich gedragen zoals elk normaal voorzichtig en 

vooruitziend bestuur zich in dezelfde omstandigheden zou gedragen. 

- het motiveringsbeginsel: elke bestuurshandeling moet worden gedragen door 

deugdelijke, afdoende, draagkrachtige motieven, die zowel in rechte als in feite 

aanvaardbaar zijn en door de rechter kunnen worden gecontroleerd. 

- het redelijkheidsbeginsel: het handelen van de overheid moet in verhouding staan tot 

de feiten waarop de beslissing is gebaseerd.  

- het gelijkheidsbeginsel: personen die zich in dezelfde feitelijke omstandigheden 

bevinden moeten op dezelfde wijze worden behandeld. Omgekeerd moeten personen 

die in wezenlijk verschillende omstandigheden verkeren, op een verschillende wijze 

worden behandeld. 

                                                     

verwezen naar GwH 13 februari 2014, nr. 27/2014, met citaat uit HvJ 26 september 2013, C-195/12, IBV 
& Cie, overw. 50, dat zelf verwijst naar HvJ 16 december 2008, C-127/07, Arcelor Atlantique en Lorraine 
e.a., overw. 23, HvJ 12 mei 2011, C-176/09, Luxemburg/Parlement en Raad, overw. 31 en HvJ 21 juli 2011, 
C-21/10, Nagy, overw. 47. 

120  Zie I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 491 p; 
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief 
recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 56-73; I. OPDEBEEK en S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht. 
Grondslagen en beginselen, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2017, 343-403; D. RENDERS, Droit 
administratif général, Brussel, Bruylant, 2017, 323-338; R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, 
Antwerpen, Intersentia, 2012, 222-267; J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
Mechelen, Kluwer, 2004, 43 p.; A. VAN MENSEL, Het beginsel van behoorlijk bestuur, Gent, Mys en 
Breesch, 1997, 189 p. 
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- de hoorplicht: het recht om te worden gehoord of om zijn standpunt naar voor te 

brengen. 

- het onpartijdigheidsbeginsel: terwijl de structurele partijdigheid betekent dat iemand 

die een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft bij een zaak, zich moet onthouden 

van deelname aan het besluitvormingsproces, houdt de structurele onpartijdigheid in 

dat het orgaan zelf voldoende waarborgen dient te bieden voor onpartijdigheid op het 

vlak van zijn organisatie en samenstelling, het verloop van de procedure en de 

besluitvorming. 

- het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel: de burger moet de rechtsgevolgen van 

zijn handelingen op voorhand kunnen inschatten en moet kunnen betrouwen op een 

vaste gedragslijn van de overheid, of op toezeggingen of beloften die de overheid in 

het concrete geval heeft gedaan. Dit beginsel is zeer breed en doet hoofdzakelijk dienst 

als algemeen rechtsbeginsel dat als grondslag dient voor andere beginselen van 

behoorlijk bestuur, zoals het motiveringsbeginsel.121 

- de redelijketermijneis: de overheid is verplicht te handelen binnen een redelijke 

termijn bij afwezigheid van een normatieve termijnstelling en indien de overheid 

verplicht is te handelen of de rechtszekerheid in het gedrang is. 

 

39. In het raam van de haalbaarheid en de effectiviteit van dit onderzoek, zal de wetgeving 

met betrekking tot de bescherming van onroerend erfgoed niet aan alle beginselen van 

behoorlijke regelgeving en beginselen van behoorlijk bestuur worden getoetst. Enkel de 

criteria die relevant zijn voor de toetsing van de discretionaire bevoegdheid van de overheid 

en de betrokkenheid van de burger in het licht van de maatschappelijke kritiek zullen worden 

getoetst.  

Volgende algemene beginselen van behoorlijke regelgeving werden geselecteerd: 

- het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel 

- het rechtsgelijkheidsbeginsel 

- het beginsel van regelgeving op het juiste niveau  

Volgende algemene beginselen van behoorlijk bestuur zullen worden getoetst:  

- het zorgvuldigheidsbeginsel 

- het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel  

- het gelijkheidsbeginsel 

In het schema op de volgende pagina zijn de gebruikte beginselen binnen de volledige 

methodologie van dit proefschrift te lezen.  

                                                     

121  I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 318. 
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 Samengevat 

Kritiek Oorzaak Soort/aspect van de bescherming Kwaliteitscriterium 

I. Omvattende bescherming 

 

Te weinig aandacht voor 

diversiteit (1) 

 

Gebrek aan inspraak (3 en 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Grote discretionaire bevoegdheid 

inzake bescherming 

 

 

Beperkte betrokkenheid van de 

burger 

 

 

Definiërende criteria: normerend  

 

 

Selectiecriteria: individueel 

 

 

 

 

 

 

BBR:  

- Rechtszekerheid- en 

vertrouwensbeginsel 

- Beginsel van de regelgeving 

op het juiste niveau 

- Rechtsgelijkheidsbeginsel 

 

ABBB: 

- Rechtszekerheids- en 

vertrouwensbeginsel 

- Zorgvuldigheidsbeginsel 

- Gelijkheidsbeginsel 

II. Representativiteit 

 

Teveel beschermd (2 en 4) 

 

Definiërende criteria: normerend 

 

Selectiecriteria: normerend en 

individueel 

 

III. Effectiviteit 

 

Gebrek aan inspraak (3 en 5) 

 

Gebrek aan transparantie  

(3 en 5) 

 

Teveel beschermd (2 en 4) 

 

 

 

Definiërende criteria: normerend 

 

 

Selectiecriteria: individueel 
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DEEL II. CONCEPTUEEL KADER 

HOOFDSTUK 1. ERFGOED 

Afdeling 1.  HERITAGE OF PROPERTY? 

40. Een duidelijke omschrijving van onroerend erfgoed vereist allereerst een afbakening van 

het begrip erfgoed zelf. Een eenduidige definitie van wat onder erfgoed kan worden begrepen, 

is niet te vinden. Voor de toepassing van internationale en Europese verdragen vormt dit niet 

noodzakelijk een probleem. Zij definiëren doorgaans de gehanteerde terminologie (zoals 

cultureel erfgoed) voor de toepassing van het verdrag zelf. Deze definities zijn echter niet op 

elkaar afgestemd, waardoor grote divergenties tussen het toepassingsgebied van de 

verschillende internationale wetgevende teksten ontstaan. De voornaamste oorzaak hiervan 

is de veranderlijkheid van het erfgoedrecht.122 Dit dankt het erfgoedrecht niet enkel aan zijn 

relatief jonge leeftijd,123 maar is ook inherent aan het erfgoedrecht zelf. Wat voor de 

toepassing van een verdrag als erfgoed wordt beschouwd, volgt immers niet noodzakelijk uit 

rationele juridische overwegingen, maar is onder meer afhankelijk van de tijd en de context 

waarbinnen het erfgoedrecht zich situeert.124 Dit kan worden geïllustreerd met het Verdrag 

van Den Haag van 1954, dat diende als antwoord op de massale plunderingen van Joodse 

eigendommen en de vernietiging van historische gebouwen tijdens WO II. De terminologische 

keuze voor de notie ‘cultural property’ (vrij vertaald: cultuurgoed) in plaats van ‘cultural 

heritage’ is louter het gevolg van het belang dat op het moment van de onderhandeling van 

dit verdrag aan eigendom werd gehecht.125 Bovendien voorziet elke internationale tekst in 

een definitie die beantwoordt aan zijn specifieke doelstellingen, zonder af te stemmen op 

andere internationale teksten.126  

 

41. Ofschoon dit voor weinig problemen zorgt voor het toepassingsgebied van de 

internationale verdragen zelf, brengt het wel enige terminologische verwarring met zich mee. 

Een voorbeeld is het gebruik van de term property. Internationale wetgevende teksten 

hanteren de term property immers zowel als synoniem voor, dan wel als subcategorie van 

erfgoed. Het Verdrag van Den Haag van 1954 definieert cultural property als “movable or 

                                                     

122  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 6; C. FORREST, 
International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 2. 

123  Zie supra, nrs. 1-2. 
124  T. LOULANSKI, “Revising the concept for cultural heritage: the argument for a functional approach”, 

International Journal Of Cultural Property 2006, vol. 13, nr. 2, 207; J. BLAKE, “On defining the cultural 
heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 62-63; L. GODDEN, “Preserving 
natural heritage: nature as other”, Melbourne University Law Review 1998, vol. 22, nr. 3, 720. 

125  Hierbij dient te worden opgemerkt dat het Verdrag van Den Haag zowel van de bescherming van roerend 
als onroerend erfgoed beoogt, zie art. 1, a) van het Verdrag van Den Haag. 

126  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 21; C. SIMPSON, “Heritage, what’s in a name”, Alternative Law Journal. 1994, vol. 19, 161.  
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immovable property of great importance to the cultural heritage”,127 waaruit duidelijk blijkt 

dat cultural property als een onderdeel van cultureel erfgoed wordt beschouwd.128 

Immaterieel erfgoed valt immers niet onder de definitie. Artikel 1 van de Aanbeveling 

betreffende de bescherming van roerend cultureel erfgoed omschrijft ‘movable cultural 

property’ dan weer als “all movable objects which are the expression and testimony of human 

creation or of the evolution of nature and which are of archaeological, historical, artistic, 

scientific or technical value and interest”.129 De Aanbeveling betreffende de internationale 

uitwisseling van cultureel erfgoed gaat zelfs verder. Cultural property is voor de toepassing 

van de Aanbeveling “items which are the expression and testimony of human creation and of 

the evolution of nature”. Bijgevolg valt ook natuurlijk erfgoed voor de toepassing van de 

aanbeveling onder de definitie van cultural property. Ook de vele andere teksten van UNESCO 

en sommige rechtsleer verwijzen naar cultural property, waarbij de ene keer enkel materieel 

erfgoed130 en de andere keer roerend erfgoed of cultuurgoederen wordt bedoeld.131 Wanneer 

enkel materieel erfgoed wordt beoogt met de notie ‘property’ is er geen probleem. Het 

gebruik van de term property kan evenwel voor verwarring zorgen wanneer men er een 

bredere draagwijdte dan louter materieel cultureel erfgoed aan wil toekennen. Property legt 

immers de nadruk op eigendom en zijn economische waarde,132 waardoor de toepassing op 

immaterieel erfgoed, zoals culturele expressies en manifestaties, problematisch kan zijn.133 

Nochtans bestaan er tevens teksten waarbij ook niet economische waarden aan cultural 

property worden toegeschreven. Zo poneert de Aanbeveling met betrekking tot het behoud 

van cultureel erfgoed in gevaar door publieke of private handelingen dat cultural property 

ruimer is dan louter het materiële. Volgens de preambule kan cultural property worden 

beschouwd als “the product and witness of the different traditions and of the spiritual 

achievements of the past and thus is an essential element in the personality of the peoples of 

the world”. Toch wordt voor de toepassing van de aanbeveling cultural property gelijkgesteld 

aan materieel erfgoed. En hoewel het gebruik van de term property los van het materiële op 

zich niet echt problematisch is, voelt het toch kunstmatig aan om een begrip dat zo nauw 

                                                     

127  Art. 1, a) Verdrag van den Haag van 1954. 
128  Zie R. O’KEEFE, “The meaning of ‘cultural property’ under the 1954 Hague Convention”, NETHERLANDS 

INTERNATIONAL LAW REVIEW 1999, 26-56. 
129  Aanbeveling van UNESCO betreffende de bescherming van roerend cultureel erfgoed van 28 november 

1978, te consulteren op http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  

130  Zie bv. Aanbeveling van UNESCO betreffende de middelen om de illegale uitvoer, de invoer en overdracht 
van eigendom van culturele goederen te verbieden en te voorkomen van 19 november 1964, te 
consulteren op http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html . 

131  Zie bv. Verdrag betreffende de onwettige invoer, uitvoer of overdracht van cultureel erfgoed; zie ook bv. 
J. H. MERRYMAN, “Cultural property internationalism”, International Journal Of Cultural Property 2005, 
vol. 12, nr. 1, 11-39. 

132  Van Dale vertaalt property als ‘bezit, eigendom’.  
133  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 7; G. SHENG, 

“International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International 
Conventions”, Singapore Year Book of International Law 2008, vol. 12, 59. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13137&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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verbonden is met het eigendomsrecht, hier uitdrukkelijk los van te hanteren.134 Al deze 

elementen pleiten tegen het gebruik van property binnen het erfgoedrecht.135 In de 

internationale rechtsleer lijkt men in ieder geval gewonnen voor het gebruik van de notie 

‘heritage’, dat zich gemakkelijk laat vertalen naar erfgoed.136 Anderen erkennen wel het 

bredere toepassingsgebied van het begrip erfgoed, maar verkiezen deze term niet 

uitdrukkelijk.137 Toch wordt in alle recente teksten van UNESCO enkel nog de term cultureel 

erfgoed gehanteerd. Dit is onder meer het geval in het Werelderfgoedverdrag, de Aanbeveling 

betreffende de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed op nationaal niveau en ook in 

het Verdrag betreffende de bescherming van onderwater erfgoed en het Verdrag immaterieel 

erfgoed. Ook verdragen die werden opgemaakt onder de auspiciën van de Raad van Europa, 

zoals het Verdrag van Valletta en het Verdrag van Granada prefereren het gebruik van de notie 

cultureel erfgoed. Door het gebruik van de term cultureel erfgoed krijgen ook immateriële 

aspecten een betekenis binnen de waardebepaling van cultureel erfgoed.138 Bijgevolg 

verkiezen ook wij het gebruik van de notie erfgoed. 

Afdeling 2.  ERFGOED ALS GETUIGENIS VAN BELANG VOOR EEN GEMEENSCHAP 

42. Bij gebrek aan een algemeen geldende juridische definitie van het begrip erfgoed kan 

worden teruggegrepen naar de spraakgebruikelijke betekenis van het woord. In Van Dale 

wordt erfgoed enerzijds omschreven als erfenis. Deze definitie is vanzelfsprekend niet 

bruikbaar en omvat niet de betekenis die wij eraan willen geven. Anderzijds omschrijft Van 

Dale erfgoed in de figuurlijke betekenis als “wat men van een voorganger of van een vroeger 

geslacht heeft overgenomen, wat uit vroegere tijd is blijven bestaan, de geestelijke of culturele 

nalatenschap, veelal beschouwd als het eigene van een cultuur.”139 Centraal bij deze 

                                                     

134  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 8. 
135  L. V. PROTT, “The international movement of cultural objects”, International Journal Of Cultural Property 

2005, vol. 12, nr. 2, 226; J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law 
Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 67; hoewel ook de draagwijdte van cultureel erfgoed onduidelijk kan zijn, 
zie M. FRIGO, “Cultural property v. cultural heritage, a “battle of concepts” in international law?”, 
International Review of the Red Cross 2004, vol. 86, 370. 

136  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 6-11; L. PROTT en 
P.J. O’KEEFE, “’Cultural heritage’ or ‘cultural property’?”, International Journal Of Cultural Property 1992, 
vol. 1, nr. 2, 307-319; C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New 
York, Routledge, 2010, 20-29; K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying 
cultural heritage during peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 188.  

137  M. FRIGO, “Cultural property v. cultural heritage: a ‘battle of concepts’ in international law?”, 
International Review Of The Red Cross 2004, vol. 86, 369; G. SHENG, “International Protection of Cultural 
Property: Some Preliminary Issues and the Role of International Conventions”, Singapore Year Book of 
International Law 2008, vol. 12, 59; deze laatste verkiest zelfs uitdrukkelijk de term cultural property voor 
‘any tangible object that has artistic, historical, scientific, religious, or social significance’. 

138  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 66-67. 

139  Definitie uit de Dikke Van Dale; ook in de rechtsleer wordt erfgoed op deze manier omschreven, zie C. 
FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 
3. 



  

 
40 

afbakening van erfgoed staat de idee van getuigenis.140 Erfgoed veronderstelt altijd een band 

van het heden met het verleden en de toekomst, waarbij erfgoed wordt beschouwd als een 

betekenisvolle getuigenis van een (ver, nabij of zelfs toekomstig) verleden.141  

Als voorbeeld kunnen de Operational Guidelines bij het Werelderfgoedverdrag worden 

aangehaald, die in de criteria voor de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed het 

aspect getuigenis opnieuw blootleggen. Zo luidt selectiecriterium (iii): “Nominated properties 

shall therefore bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a 

civilization which is living or which has disappeared”.142 Een ander voorbeeld is artikel 2 van 

het Verdrag van Faro dat cultureel erfgoed definieert als “a group of resources inherited from 

the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of 

their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the 

environment resulting from the interaction between people and places through time”.  

Hoewel niet alle internationale teksten dergelijke expliciete verwijzing bevatten naar erfgoed 

als getuigenis, vormt het toch een basisprincipe in het internationaal recht aangezien ook 

instinctief deze interpretatie aan cultureel erfgoed wordt gegeven.143 Door te verwijzen naar 

erfgoed als een getuigenis van het verleden, eerder dan als een nalatenschap, is het 

gemakkelijker aan te nemen dat niet enkel elementen uit een ver verleden erfgoed kunnen 

zijn. Zo kunnen ook recente culturele uitingen onder het begrip erfgoed vallen. Dit blijkt tevens 

uit de omschrijving van cultureel erfgoed in de conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid.144 Deze 

conceptnota moet de basis vormen voor de langetermijnvisie op het Vlaams cultureel-

erfgoedbeleid. 

 

43. Terwijl sommige rechtsleer meent dat het begrip erfgoed te elastisch is en niets toevoegt 

aan de afbakening van het toepassingsgebied van soorten erfgoed, zoals ‘cultureel erfgoed’,145 

schrijven anderen het begrip erfgoed een veel grotere waarde toe. Volgens BLAKE vormt de 

term erfgoed immers een bepalende factor die de juridische draagwijdte definieert. 

Verwijzend naar een definitie van cultuur door antropologen (“a totalizing concept because 

                                                     

140  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 68; L. GURUSWAMY, J. C. ROBERTS EN C. DRYWATER, “Protecting the cultural and natural heritage: 
finding common ground”, Tulsa Law Journal 1999, vol. 34, nr. 4, 714, zij maken een onderscheid tussen 
een utilitaristische en niet-utilitaristische kijk op erfgoed; zie ook L. PROTT en P.J. O’KEEFE, “Cultural 
heritage or cultural property”, International Journal Of Cultural Property 1992, vol. 1, nr. 2, 307. 

141  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 2; K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during 
peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 188. 

142  Operational Guidelines 2019, § 77. 
143  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 

1, 70. 
144  Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, 10. 
145  M. HUTTER, “Economic perspectives on cultural heritage: an introduction” in M. HUTTER en I. RIZZO (eds.), 

Economic perspectives on cultural heritage, Basingstoke, MacMillan Press, 1997, 3; C. FORREST, 
International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 2; Volgens 
hen kan alles onder het concept erfgoed worden ondergebracht. 
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everything becomes, or is considered culture”) kan niet alles wat cultuur is ook cultureel 

erfgoed zijn. Iets anders zou betekenen dat cultureel erfgoed allesomvattend is.146 Wat als 

erfgoed wordt beschouwd, hangt af van de waarde die er aan wordt gegeven.147 Erfgoed gaat 

immers enkel over de nalatenschap die we van dermate groot belang achten dat we ze willen 

doorgeven aan toekomstige generaties.148 Zo wordt in het OED iets als onroerend erfgoed 

beschouwd omwille van de erfgoedwaarde die het wordt toegeschreven.149 Wat onder 

erfgoedwaarde wordt begrepen, definieert mee het concept erfgoed. Net om die reden is 

erfgoed een begrip dat evolueert doorheen de tijd. De onafhankelijke expert inzake culturele 

rechten van de VN verwoordde dit door te stellen dat “the concept of heritage reflects the 

dynamic character of something that has been developed, built or created, interpreted and re-

interpreted in history, and transmitted from generation to generation”.150  

Echter, louter individuele betekenisgeving en waardetoekenning is niet voldoende. Erfgoed 

moet van belang zijn voor een gemeenschap.151 Hoe groot deze gemeenschap is, is bij de 

bepaling van wat erfgoed is dan wel niet beslissend, bij de beoordeling van de 

beschermenswaardigheid van erfgoed zal dit wel een rol spelen.152 Aangezien één familie 

moeilijk als een gemeenschap kan worden beschouwd, betekent dit bijvoorbeeld dat een 

horloge die van generatie op generatie wordt doorgegeven, juridisch niet als erfgoed kan 

worden beschouwd. Iets wat lokaal van belang is, i.e. bijvoorbeeld van belang voor alle 

inwoners van één dorp, kan dan weer wel als erfgoed worden aangemerkt, hoewel het niet 

noodzakelijk ook juridisch beschermenswaardig zal worden geacht.153 

                                                     

146  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 69; zie hierover ook L. HEAD, Cultural landscapes and environmental change, Londen, Arnold, 2000, 5-
7. 

147  WANGKEO beschouwt enkel datgene wat op internationaal niveau waardevol wordt geacht als cultureel 
erfgoed, zie K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during 
peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 188. 

148  De Speciale Rapporteur inzake culturele rechten van de VN onderstreept dat “cultural heritage is to be 
understood as encompassing the resources enabling the cultural identification and development 
processes of individuals and groups, which they, implicitly or explicitly, wish to transmit to future 
generations.” (eigen onderlijning toegevoegd), Report of the Special Rapporteur in the field of cultural 
rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, A/71/317, § 6; zie bijvoorbeeld ook artikel 4 
Werelderfgoedverdrag dat bepaalt dat “elke Staat […] erkent dat in eerste instantie op hem de verplichting 
rust de identificatie, de bescherming het behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende 
generaties van het op zijn grondgebied liggende […] cultureel en natuurlijk erfgoed te waarborgen.” 

149  Zie de definitief van cultuurhistorisch archeologische site, landschap, monument en stads- en 
dorpsgezicht, art. 2.1, 10°, 22°, 38° en 45° OED. Onroerend erfgoed zijn het geheel van “archeologische 
sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten” (art. 2.1, 39° OED). 
Deze moeten onderscheiden worden van ‘beschermd’ onroerend erfgoed (art. 2.1, 14° t.e.m. 18° OED). 

150  Report of the independent expert, Farida Shaheed, 21 maart 2011, A/HRC/17/38, 4. 
151  Conceptnota cultureel-erfgoedbeleid, 9. 
152  Dit heeft te maken met het vereiste belang, zie infra, nrs. 258-265. 
153  Zo is in Vlaanderen op grond van het OED een algemeen belang (in casu het louter lokaal belang 

overstijgend) vereist vooraleer een onroerend goed als erfgoed kan worden aangeduid; art. 2.1, 10°, 22°, 
38° en 45° OED; zie o.a. RvS 20 december 2013, nr. 225.930, Stad Brugge; zie infra, nr. 259. 
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Afdeling 3.  DEFINITIE 

44. Uit het bovenstaande kan volgende definitie van erfgoed worden geformuleerd: erfgoed 

is een betekenisvolle getuigenis van een (ver, nabij of zelfs toekomstig) verleden die we van 

dermate groot belang achten dat we ze willen doorgeven aan toekomstige generaties. 

 

Op grond van deze definitie kunnen alle waarden en ideologieën van een maatschappij die 

worden weerspiegeld in onder meer taal, gebruiken of voorwerpen maar ook louter 

natuurlijke elementen als erfgoed worden aangeduid. Voor de hanteerbaarheid van juridische 

teksten wordt vaak een verdere specificatie van erfgoed doorgevoerd. In het internationaal 

recht wordt aangenomen dat erfgoed bestaat uit cultureel en natuurlijk erfgoed.154 Cultureel 

erfgoed kan vervolgens verder worden uitgesplitst in materieel (o.m. kunstwerken en 

gebouwen) en immaterieel erfgoed (o.m. rituelen). Naast de tweedeling cultureel en 

natuurlijk erfgoed, kan erfgoed ook worden opgesplitst in roerend en onroerend erfgoed. 

Deze verdeling is niet enkel op cultureel erfgoed van toepassing, maar ook op natuurlijk. 

Roerend natuurlijk erfgoed zijn o.m. planten en dieren, onroerend natuurlijk erfgoed zijn o.m. 

landschappen en natuurgebieden. Al deze opsplitsingen worden tot op zekere hoogte in 

Vlaanderen gehanteerd. Hieronder zal worden onderzocht in hoeverre de opsplitsing van 

erfgoed houdbaar is. 

  

                                                     

154  Zie bv. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-
database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-
heritage/. 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
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HOOFDSTUK 2. CULTUREEL VERSUS NATUURLIJK ERFGOED 

Afdeling 1.  CULTUREEL ERFGOED 

45. Het concept cultureel erfgoed, dat te onderscheiden valt van natuurlijk erfgoed, is een 

creatie van de 20e eeuw.155 Het onderscheid tussen beide vloeit voort uit de westerse houding 

ten opzichte van erfgoed, die blind was voor de belangrijke interactie tussen het natuurlijke 

en culturele.156 Net zoals bij erfgoed zelf hangt de definitie van cultureel erfgoed af van de tijd, 

de staat en de definiërende autoriteit.157 Cultureel erfgoed is immers een concept dat 

evolueert in de tijd en wordt gevormd door de waarde die een maatschappij aan het cultureel 

erfgoed hecht.158 De Speciale Rapporteur inzake culturele rechten van de VN onderstreept dat 

“cultural heritage is to be understood as encompassing the resources enabling the cultural 

identification and development processes of individuals and groups, […].”159 De Aanbeveling 

met betrekking tot het behoud van cultureel erfgoed in gevaar door publieke of private 

handelingen verwijst naar cultureel erfgoed als “the product and witness of the different 

traditions and of the spiritual achievements of the past and thus is an essential element in the 

personality of the peoples of the world”. Dit is niet enkel van belang bij de vaststelling van wat 

cultureel erfgoed is, maar zal ook bijdragen tot een betere bescherming. Wat door een 

gemeenschap wordt aanvaard als hun cultureel erfgoed, zal door hen ook beter worden 

beschermd en gemakkelijker worden behoed voor vernieling.160 Bovendien bevat elke 

wetgevende tekst die de bescherming van cultureel erfgoed behelst zijn eigen definitie van 

                                                     

155  Zie supra, nrs. 1-11. 
156  L. GODDEN, “Preserving natural heritage: nature as other”, Melbourne University Law Review 1998, vol. 

22, nr. 3, 720; S. I. DAILOO en F. PANNEKOEK, “Nature and culture: A new world heritage context”, 
International Journal of Cultural Property 2008, vol. 15, nr. 1, 27; L. HEAD, Cultural landscapes and 
environmental change, Londen, Arnold, 2000, 5. 

157  C. CARLARNE, “Putting the “and” back in the culture-nature debate: integrated cultural and natural 
heritage protection”, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2006-2007, 155. 

158  Art. 1 Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, Education, Youth, 
Culture and Sport Council meeting, 20 mei 2014, Brussel; J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, 
International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 68; LOULANSKI definieert cultureel 
erfgoed als “culture and landscape that are cared for by the community and passed on to the future to 
serve people's need for a sense of identity and belonging”. Ze vult deze definitie aan met een negatief 
aspect, m.n. de erfgoedmarkt, waarbij het verleden wordt gemanipuleerd en geëxploiteerd voor 
commerciële doelstellingen, zie T. LOULANSKI, “Revising the concept for cultural heritage: the argument 
for a functional approach”, International Journal Of Cultural Property 2006, vol. 13, nr. 2, 209. 

159  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 6; dit is ook terug te vinden in Algemene Commentaar nr. 23, waar bepaald wordt dat cultuur 
“may consist in a way of life which is closely associated with territory and use of its resources”; zie ook ILO, 
“The right to take part in cultural life”, expert paper voor the Seminar organized by the Office of the High 
Commissioner for Human Rights, in partnership with the International Organization of La Francophonie 
and UNESCO, in collaboration with the Observatory of diversity and cultural rights, E/C.12/40/12, te 
consulteren op http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ExpertsPapers.aspx. 

160  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 6. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ExpertsPapers.aspx
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cultureel erfgoed, in functie van de doelstellingen van dat verdrag.161 Waar vroeger enkel 

gebouwd erfgoed werd bedoeld met cultureel erfgoed,162 is het toepassingsgebied doorheen 

de jaren sterk uitgebreid.  

 

46. Binnen het internationaal recht kan worden verwezen naar de definitie van cultureel 

erfgoed uit het Werelderfgoedverdrag. Het Werelderfgoedverdrag omschrijft cultureel 

erfgoed als: “monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, 

elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and 

combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of 

history, art or science; groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, 

because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of 

outstanding universal value from the point of view of history, art or science; sites: works of 

man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which 

are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or 

anthropological point of view.”163 Hoewel deze definitie breed is, is ze toch niet 

allesomvattend genoeg. Roerend cultureel erfgoed wordt immers van het toepassingsgebied 

van het Werelderfgoedverdrag uitgesloten.164 Nochtans geeft UNESCO wel blijk van een brede 

visie op het begrip cultuur. De Verklaring over culturele diversiteit van UNESCO definieert 

cultuur in haar preambule als “the set of distinctive spiritual, material, intellectual and 

emotional features of society or a social group, and that it encompasses, in addition to art and 

literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions and beliefs.” Deze 

definitie sluit nauw aan bij de definitie van monumenten die ICOMOS in artikel 3 van zijn 

statuten opnam en ook beelden en schilderijen omvat.165 En ook het Verdrag van Faro, dat 

werd aangenomen door de Raad van Europa, gaat verder dan louter het onroerende of zelfs 

het materiële. Het verdrag omschrijft cultureel erfgoed in 2, a) als “a group of resources 

inherited from the past which people identify independently of ownerschip, as a reflection and 

expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all 

aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through 

                                                     

161  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 20 en 23. 

162  Zie bv. het International Handvest van Venetië voor het behoud en restauratie van monumenten en stads- 
en dorpsgezichten van 1964 dat enkel van toepassing was op gebouwd erfgoed. 

163  Art. 1 Werelderfgoedverdrag. 
164  Zie ook Operational Guidelines 2019, § 48. 
165  Zie artikel 3 van de Statuten opgemaakt door de Algemene Vergadering van ICOMOS te Polen op 22 juni 

1965, geamendeerd door de 5de Algemene Vergadering te Moskou op 22 mei 1978 en de 18e Algemene 
Vergadering te Firenze op 12 november 2014, te consulteren op http://www.icomos.org/en/about-the-
centre/documentation-centre-s-history/icomos-statutes; ICOMOS paste zijn statuten pas in 1978 aan 
door ook groepen van gebouwen als cultureel erfgoed aan te duiden. Op deze manier werd de definitie 
van cultureel erfgoed aangepast aan de definitie uit het Werelderfgoedverdrag; zie ook 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-
database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-
heritage/. Deze definitie van cultureel erfgoed omvat ook roerende goederen. 

http://www.icomos.org/en/about-the-centre/documentation-centre-s-history/icomos-statutes
http://www.icomos.org/en/about-the-centre/documentation-centre-s-history/icomos-statutes
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/
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time.” Deze definitie sluit aan bij de vaststelling dat cultureel erfgoed verder gaat dan het 

louter materiële en ook immaterieel erfgoed omvat.166 Ook andere teksten binnen de Raad 

van Europa gebruiken een gelijkaardige definitie voor het concept cultureel erfgoed.167 

 

47. Ook in Vlaanderen wordt aanvaard dat cultureel erfgoed “alles [is] wat door vorige 

generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de 

gemeenschap”.168 Om de allesomvattendheid van cultureel erfgoed te duiden verwijst 

DEMARSIN naar de spreuk “Nature is everything we have to do, culture is everything we don’t 

have to do”.169 Juridisch heeft cultureel erfgoed in Vlaanderen evenwel een andere betekenis 

en wordt hier enkel roerend en immaterieel erfgoed mee bedoeld. Zo verstaat het 

Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 onder cultureel erfgoed “roerend en 

immaterieel erfgoed, dat als betekenisdragers uit het verleden gemeenschappelijke 

betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader.”170 Ook de Conceptnota 

Cultureel-erfgoedbeleid definieert cultureel erfgoed als: “roerende en immateriële culturele 

uitingen die gemeenschappelijke betekenissen en waarden krijgen binnen een actueel 

referentiekader en die worden doorgegeven over generaties heen.”171 De reden hiervoor is 

voornamelijk te vinden bij de bevoegdheidsverdeling zowel op het niveau van de wetgevende 

als de uitvoerende macht. Roerend en immaterieel erfgoed zijn immers een 

gemeenschapsbevoegdheid, en ressorteren onder de bevoegdheid van het Vlaams ministerie 

                                                     

166  Zie K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during 
peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 188. 

167  Art. 1 Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, Education, Youth, 
Culture and Sport Council meeting, 20 mei 2014, Brussel definieert cultureel erfgoed als “the resources 
inherited from the past in all forms and aspects - tangible, intangible and digital (born digital and 
digitized), including monuments, sites, landscapes, skills, practices, knowledge and expressions of human 
creativity, as well as collections conserved and managed by public and private bodies such as museums, 
libraries and archives.”; COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TOT HE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS, Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe, COM(2014) 477 Final, 2; 
Uiteraard zijn er ook andere definities terug te vinden, waarbij cultureel erfgoed voor de toepassing van 
de tekst een engere draagwijdte krijgt. Zie bijvoorbeeld de appendix bij de aanbeveling van de Raad van 
Ministers van 15 januari 2003 over de bevordering van toerisme voor het behoud van cultureel erfgoed 
als element van duurzame ontwikkeling, te consulteren op 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e115f. Cultureel erfgoed is 
voor de toepassing van de aanbeveling enkel onroerend. 

168  http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultuur/cultureel-erfgoed. 
169  B. DEMARSIN, “Recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap”, in 

A.M. DRAYE en B. DEMARSIN (eds.), Kunstrecht en cultureel erfgoed, Brugge, Die Keure, 2012, 69. 
170  Art. 3, 2° Cultureelerfgoeddecreet van 24 feburari 2017 (eigen onderlijning toegevoegd); dit is dezelfde 

definitie als diegene die in art. 2, 1° van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008 (BS 4 augustus 
2008) en art. 3, 1° van het Cultureelerfgoeddecreet van 6 juli 2012 was opgenomen; zie ook B. DEMARSIN, 
“Recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap”, in A.M. DRAYE 
en B. DEMARSIN (eds.), Kunstrecht en cultureel erfgoed, Brugge, Die Keure, 2012, 27-70, die de term 
cultureel erfgoed enkel in het kader van immaterieel en roerend cultureel erfgoed hanteert.  

171  Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, 7; inspiratie voor deze definitie werd bij het 
Cultureelerfgoeddecreet van 6 juli 2012 gehaald. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e115f
http://www.vlaanderen.be/nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultuur/cultureel-erfgoed
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van Cultuur, Jeugd, Sport en Media,172 terwijl onroerend cultureel erfgoed een 

gewestbevoegdheid is en is ondergebracht in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, 

Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.173 De gehanteerde definitie van cultureel erfgoed is 

echter artificieel. Roerend, onroerend en immaterieel erfgoed zouden immers allen onder 

deze noemer moeten kunnen vallen.174 In lijn hiermee maken zowel het Waals als het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest als de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap geen onderscheid en 

omvat het cultureel erfgoed zowel het roerend als onroerend erfgoed, hoewel het overal wel 

door afzonderlijke wetgeving geregeld wordt.175 

Afdeling 2.  NATUURLIJK ERFGOED 

48. Aan natuur kunnen verschillende, uiteenlopende definities gegeven worden, gaande van 

alles wat niet door de mens is beïnvloed,176 tot alles wat leeft.177 Vooral de eerste definitie 

waarbij natuur als een restcategorie wordt beschouwd, wordt in de context van natuurlijk 

erfgoed vaak gehanteerd. “We know what natural heritage is by reference to what it is not: it 

is not the human”.178  

 

In veel internationale en regionale verdragen wordt natuurlijk erfgoed niet als dusdanig 

vermeld. Op internationaal vlak verwijst enkel het Werelderfgoedverdrag uitdrukkelijk naar 

natuurlijk erfgoed. De UNESCO beschouwt natuurlijk erfgoed als “natural features consisting 

of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding 

universal value from the aesthetic or scientific point of view; geological and physiographical 

formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species 

of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or 

conservation; natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value 

                                                     

172  Monumenten en landschappen worden hier immers uitdrukkelijk van uitgesloten, zie art. 4, 4° BWHI; de 
verantwoordelijke minister voor de huidige legislatuur is Sven Gatz (2015-2019), zie art. 2, §10 Besluit 
bevoegdheden Vlaamse Regering. 

173  Art. 6, I, 7° BWHI; Geert Bourgeois is de bevoegde minister voor de huidige legislatuur (2015-2019), zie 
art. 2, §2, 2° Besluit bevoegdheden Vlaamse Regering; zie ook Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, 7. 

174  B. DEMARSIN, “Recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap”, in 
A.M. DRAYE en B. DEMARSIN (eds.), Kunstrecht en cultureel erfgoed, Brugge, Die Keure, 2012, 69. 

175  In de Franstalige Gemeenschap wordt de bescherming van roerend erfgoed geregeld door het Decreet 
roerende culturele goederen en immaterieel patrimonium; in de Duitstalige Gemeenschap wordt roerend 
erfgoed geregeld door het Decr.D.Gem. 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen 
van uitzonderlijk belang, BS 7 april 2017, de terminologie kan ietwat verwarrend zijn, het gaat hier wel 
degelijk over roerend erfgoed en niet enkel over cultuurgoederen in de zin van het OED, i.e. roerende 
goederen die integrerend deel uitmaken van een monument; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
slechts sinds 2014 bevoegd voor roerend erfgoed van gewestelijk belang, zie supra, nr. 5. 

176  N. EVERNDEN, The social creation of nature, Londen, The Johns Hopkins University Press, 1992, 21. 
177  A. CLIQUET, Natuurbehoud in het mariene en kustzonemilieu. Overzicht en analyse van de juridische 

mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor het mariene en kustzonemilieu van België, Doctoraat, 
onuitg., 2000, 4. 

178  L. GODDEN, “Preserving natural heritage: nature as other”, Melbourne University Law Review 1998, vol. 
22, nr. 3, 720-723. 
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from the point of view of science, conservation or natural beauty.” Hoewel de habitats van 

bedreigde diersoorten wel onder het toepassingsgebied van het Werelderfgoedverdrag 

vallen, is dit voor de dieren zelf niet het geval. 

 

Op Europees niveau kunnen het Verdrag van Bern en de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 

worden aangehaald. De preambule van het Verdrag van Bern bepaalt: “wild flora and fauna 

constitute a natural heritage of aesthetic, scientific, cultural, recreational, economic and 

intrinsic value that needs to be preserved and handed on to future generations”.179 De 

Habitatrichtlijn erkent dat “the threatened habitats and species form part of the Community's 

natural heritage”.180 De Vogelrichtlijn bepaalt dat “The species of wild birds naturally occurring 

in the European territory of the Member States are mainly migratory species. Such species 

constitute a common heritage”181 en ook nog dat “Conservation is aimed at the long-term 

protection and management of natural resources as an integral part of the heritage of the 

peoples of Europe.”182 Andere internationale en Europese verdragen die natuurbehoud als 

voorwerp hebben, hanteren dan wel niet het begrip ‘erfgoed’, toch kan de natuur die onder 

het toepassingsgebied van de verdragen valt, als erfgoed worden beschouwd.183  

 

49. Gezien het gering aantal verdragen dat expliciet naar natuurlijk erfgoed verwijst, is het 

moeilijk een algemene definitie van natuurlijk erfgoed te hanteren. Van Dale omschrijft 

erfgoed als: “wat men van een voorganger of van een vroeger geslacht heeft overgenomen, 

wat uit vroegere tijd is blijven bestaan, de geestelijke of culturele nalatenschap, veelal 

beschouwd als het eigene van een cultuur.” Deze definitie is voor de omschrijving van 

natuurlijk erfgoed echter niet voldoende. Bovendien lijkt Van Dale natuurlijk erfgoed als een 

vorm van cultureel erfgoed te omschrijven: “ook als tweede lid in samenstellingen als de 

volgende, waarin het eerste lid een cultuurvorm e.d. noemt: […] natuurerfgoed […]”. 

We kunnen deels uitgaan van de omschrijving van erfgoed die we hierboven reeds hebben 

gegeven: “erfgoed is een betekenisvolle getuigenis van een (ver, nabij of zelfs toekomstig) 

verleden die we van dermate groot belang achten dat we ze willen doorgeven aan toekomstige 

generaties”.184 Het begrip erfgoed moet worden aangevuld met een bepaling wat als natuur 

kan worden beschouwd. In de dualistische visie kan natuurlijk erfgoed worden beschouwd als 

natuurlijke elementen of groepen van natuurlijke elementen die niet door de mens zijn 

beïnvloed en van dermate belang zijn dat ze moeten worden doorgegeven aan toekomstige 

generaties. Hierna zal blijken dat deze dualistische visie moeilijk aan te houden is en dat 

natuurlijk en cultureel erfgoed vaak in relatie staan met elkaar. Dit kan gevolgen hebben voor 

                                                     

179  Preambule §3 Verdrag van Bern. 
180  Preambule §4 Habitatrichtlijn. 
181  Preambule §4 Vogelrichtlijn. 
182  Preambule §7 Vogelrichtlijn. 
183  Zie bv. Ramsarverdrag, het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, het CITES-

verdrag en het Biodiversiteitsverdrag. 
184  Zie supra, nr. 44. 
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de waardebepaling van natuurlijk erfgoed. Veel minder dan wat voor cultureel erfgoed het 

geval is, zal louter natuurlijk erfgoed enkel voor een bepaalde gemeenschap van belang zijn.185 

Maar daar waar natuurlijk erfgoed met cultureel erfgoed in relatie staat, kan natuur wel 

eerder voor een specifieke gemeenschap van belang zijn.186  

Afdeling 3.  INTRINSIEKE VERBONDENHEID VAN CULTUREEL EN NATUURLIJK ERFGOED 

50. Zoals voorheen gesteld kan cultureel erfgoed worden beschouwd als alles wat gemaakt is 

door de mens of dat de mens een bepaalde waarde heeft toegewezen -187 natuur is dan de 

restcategorie.188 Deze dualistische visie op natuur en de mens is evenwel moeilijk aan te 

houden. Zelfs in de veronderstelling dat natuur alles is wat niet gemaakt is door de mens, blijft 

natuur een begrip dat is ontstaan door menselijk intellect. Het verschil tussen natuur en 

cultuur is een kwestie van appreciatie van de mens, waardoor natuur voortdurend in relatie 

staat met cultuur.189 Op grond van deze interpretatie kunnen ook natuurlijke sites die van een 

bijzonder belang zijn voor een specifieke cultuur als cultureel erfgoed worden aangeduid.190 

Bovendien zouden in deze dualistische visie slechts marginaal weinig (tot geen) grotere 

gehelen natuurlijk erfgoed in Vlaanderen te vinden zijn. Enkel planten- en diersoorten zouden 

op deze manier onder natuurlijk erfgoed kunnen vallen, indien zij niet door de mens zijn 

beïnvloed. Landschappen en grotere gehelen die in enige mate door de mens zijn beïnvloed, 

zouden immers niet in aanmerking kunnen komen. CLARK verwoordt dit treffend door te 

stellen dat “our environment has a cultural dimension, which cannot be separated from 

                                                     

185  Waarschijnlijk wordt om deze redenen makkelijker aanvaard dat natuurlijk erfgoed deel uitmaakt van het 
gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid, in tegenstelling tot cultureel erfgoed; zie over het 
gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid en de toepassing hiervan op onroerend erfgoed, infra, nrs. 
96-117. 

186  Zie L. GODDEN, “Preserving natural heritage: nature as other”, Melbourne University Law Review 1998, 
vol. 22, nr. 3, 722; In Vlaanderen, en bij uitbreiding Europa, zal dit meestal het geval zijn, zie bijvoorbeeld 
de cultuurhistorische landschappen, zie I.L. RAMOS, F. BERNARDO, S. C. RIBEIRO, V. VAN EETVELDE, 
“Landscape identity: Implications for policy making”, Land Use Policy 2016, 38. 

187  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 2; L. GURUSWAMY, J. C. ROBERTS en C. DRYWATER, “Protecting the cultural and natural heritage: 
finding common ground”, Tulsa Law Journal 1999, vol. 34, nr. 4, 713. 

188  Zie supra, nr. 48. 
189  C. CARLARNE, “Putting the “and” back in the culture-nature debate: integrated cultural and natural 

heritage protection”, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2006-2007, 168-171; L. HEAD, Cultural 
landscapes and environmental change, Londen, Arnold, 2000, 4-5; D. LOWENTHAL, “Natural and cultural 
heritage”, International Journal of Heritage Studies 2005, 81-92. Deze strekking kwam tot stand vanuit 
een sociaal wetenschappelijk oogpunt en is van mening dat natuur mee wordt gedefinieerd vanuit 
cultureel standpunt. Sommige natuurwetenschappers daarentegen zijn van mening dat natuur de basis 
vormt van cultuur. De uiteindelijke vaststelling blijft dezelfde: cultuur en natuur zijn niet van elkaar te 
onderscheiden, zie S. I. DAILOO en F. PANNEKOEK, “Nature and culture: A new world heritage context”, 
International Journal of Cultural Property 2008, vol. 15, nr. 1, 27; zie ook L. GODDEN, “Preserving natural 
heritage: nature as other”, Melbourne University Law Review 1998, vol. 22, nr. 3, 721-722. 

190  Landschappen van louter natuurlijk belang vallen buiten het toepassingsgebied van cultureel erfgoed; C. 
FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 
2-3. 



  

 
49 

nature”.191 Dit blijkt ook uit de definitie van milieu op internationaal niveau, waarin onder 

meer landschappen, cultureel erfgoed en natuurlijke bronnen zijn begrepen.192  

 

51. Met betrekking tot wetgeving van toepassing op cultureel erfgoed kan ten eerste het 

Europese Landschapsverdrag worden aangehaald als een belangrijk initiatief dat als eerste de 

relatie van natuurlijk en cultureel erfgoed duidelijk erkent.193 Het geïntegreerde 

toepassingsgebied van het Europees Landschapsverdrag blijkt niet enkel uit de preambule die 

stelt dat een landschap onderdeel is van het natuurlijk en cultureel Europees erfgoed, maar 

ook uit de zeer brede definitie van het begrip landschap: “Landscape means an area, as 

perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural 

and/or human factors.”194 Ook de te nemen maatregelen om de doelstellingen van het 

Europees Landschapsverdrag te verwezenlijken bevestigen dit. Elke verdragspartij is 

gehouden “to recognise landscapes in law as an essential component of people’s surrounding, 

an expression of the diversity of their shared cultural and natural heritage, and a foundation 

of their identity.”195 Het Verdrag van Granada, dat ook tot stand kwam binnen de Raad van 

Europa erkent het bestaan van cultuurlandschappen en de link tussen culturele en natuurlijke 

elementen binnen erfgoed. Het verdrag definieert sites als “the combined works of man and 

nature, being areas which are partially built upon and sufficiently distinctive and homogeneous 

to be topographically definable and are of conspicuous historical, archaeological, artistic, 

scientific, social or technical interest.”196 En ook het Verdrag van Bern erkent dat desondanks 

wilde flora en fauna natuurlijk erfgoed is het ook een culturele waarde heeft.197 Hoewel het 

Werelderfgoedverdrag op het eerste gezicht de bescherming van gemengd erfgoed 

bevordert, is dit niet helemaal het geval. Het Werelderfgoedverdrag neemt dan wel als eerste, 

                                                     

191  K. CLARK, “From regulation to participation: cultural heritage, sustainable development and citizenship”, 
in Council of Europe, in X., Forward planning: the function of cultural heritage in a changing Europe, s.l., 
2000, 106. 

192  G. HAFNER en H. L. PEARSON, “Environmental Issues in the Work of the International Law Commission”, 
Yearbook of International Environmental Law 2001, vol. 11, nr. 1, 5-6; C. CARLARNE, “Putting the “and” 
back in the culture-nature debate: integrated cultural and natural heritage protection”, UCLA Journal of 
Environmental Law & Policy 2006-2007, 169. 

193  C. CARLARNE, “Putting the “and” back in the culture-nature debate: integrated cultural and natural 
heritage protection”, UCLA Journall of Environmental Law & Policy 2006-2007, 187; V. VAN EETVELDE en 
M. ANTROP, “Integrating cultural themes in landscape typologies”, in Z. ROCA, European Landscapes and 
lifestyles: the Mediterranean and beyond, Lissabon, Edições Universitárias Lusófonas, 2007, 399; S. VAN 
DAMME, Landschapsontwerp in Vlaanderen: Landschap als narratief en integrerend medium in de 
ontwerppraktijk, Antwerpen, Garant, 2013, 93; M. PRIEUR, “The human right to landscape”, in J. R. MAY 
en E. DALY (eds.), Human rights and the environment. Legality, indivisibility, dignity and geography, Elgar 
Encyclopdia of Environmental Law Volume VII, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2019, 359-
360; K. WITHBY-LAST, “Article 1. Cultural Landschapes”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 
Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 62. 

194  Art. 1, a Europees Landschapsverdrag. 
195  Art. 5, a Europees Landschapsverdrag. 
196  Ook het Werelderfgoedverdrag bevat een soortgelijke definitie van sites. Deze sites worden wel 

beschermd onder de noemer cultureel erfgoed, zie art. 1 Werelderfgoedverdrag. 
197  Preambule, §4, Verdrag van Bern.  
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en tot op heden enige, internationale verdrag uitdrukkelijk zowel cultureel als natuurlijk 

erfgoed in haar toepassingsgebied op, toch blijft er nog een belangrijke dichotomie bestaan 

tussen cultureel en natuurlijk erfgoed. De mogelijkheid om cultuurlandschappen te 

beschermen werd immers niet in het Werelderfgoedverdrag opgenomen. Zo worden op grond 

van het Werelderfgoedverdrag verschillende sites beschermd omwille van traditionele 

erfgoedwaarden, en worden de andere waarden van het cultuurlandschap over het hoofd 

gezien.198 De beslissing van het Werelderfgoedcomité om toch gemengd erfgoed in de 

werelderfgoedlijst op te nemen, ondanks het gebrek aan een juridische grondslag hiervoor, is 

wel belangrijk voor de erkenning van de link tussen natuurlijk en cultureel erfgoed.199 

Desondanks is gemengd erfgoed nog steeds ondervertegenwoordigd.200  

Ook de Aanbeveling betreffende de internationale uitwisseling van cultureel erfgoed bevestigt 

een zekere integratie door cultureel erfgoed in artikel 1 te definiëren als “items which are the 

expression and testimony of human creation and of the evolution of nature which, in the 

opinion of the competent bodies in individual States, are, or may- be, of historical, artistic, 

scientific or technical value and interest, including items in the following categories: (a) 

zoological, botanical and geological specimens; […]”. In tegenstelling tot het 

Werelderfgoedverdrag gaat het hier voornamelijk over planten, dieren en kleinere 

natuurelementen en vallen grote natuurlijke gehelen niet onder het toepassingsgebied van de 

aanbeveling. 

 

52. En ook vanuit de natuur- en soortenbescherming blijkt steeds meer dat op zijn minst 

rekening moet worden gehouden met culturele aspecten. Zo verwijst het 

Biodiversiteitsverdrag in zijn preambule naar de culturele waarde van biologische diversiteit201 

en bevestigt het Verdrag van Bonn de waarde van wilde dieren onder meer vanuit cultureel 

                                                     

198  S. I. DAILOO en F. PANNEKOEK, “Nature and culture: A new world heritage context”, International Journal 
of Cultural Property 2008, vol. 15, nr. 1, 25-45; zij geven als voorbeeld de archeologische site Takht-e-
Soleyman in Iran en de Head-Smashed-In Buffalo Jump in Canada als voorbeeld van beschermingen die 
zijn gebaseerd op slechts één dominante waarde.  

199  L. CASINI, “The future of (international) cultural heritage law”, I-CON 2018, vol. 16, nr. 1, Editorial; A. A. 
YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI, The 1972 World Heritage Convention. 
A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 49. 

200  Van de 1031 inschrijvingen op de werelderfgoedlijst zijn er slechts 32 gemengde inschrijvingen. Vele 
landen, waaronder België, hebben geen gemengd erfgoed op de werelderfgoedlijst. Pas in 1992 werden 
evenwel criteria voor de opname van culturele landschappen in de Operational Guidelines opgenomen, 
zie Annex 3 bij de Operational Guidelines, goedgekeurd door het Werelderfgoedcomité op zijn 16e sessie, 
WHC-92/CONF.002/12; de mogelijkheid om ook gemengd erfgoed op de werelderfgoedlijst in te schrijven 
onder de noemer cultuurlandschap dateert overigens pas van 1994, zie Operational Guidelines 1994, § 
35-42; de eerste erkenningen van gemengd werelderfgoed dateren al van 1979 (Tikal National Park in 
Guatemala, Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region in Macedonië en Ngorongoro Conservation 
Area in Tanzania). Tegen de invoering van de cultuurlandschappen in 1994 waren 17 sites als gemengd 
werelderfgoed op de werelderfgoedlijst ingeschreven. Tot op heden staan 32 gemengde sites op de 
werelderfgoedlijst. 

201  Preambule Biodiversiteitsverdrag. 
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oogpunt.202 Een anders voorbeeld is een toepassing van het Ramsarverdrag, waarbij duidelijk 

werd dat een geïntegreerde benadering bij de bescherming van erfgoed de sleutel is naar een 

effectief en duurzaam erfgoedbeleid. Het beschermingsregime van het verdrag bleek te strikt 

en nam het belang van verschillende tradities van de getroffen volkeren (zoals visserij) niet 

mee in rekening. Om deze reden werd overgestapt naar een benadering die het verstandig 

gebruik van de landschappen benadrukt.203 Toch blijft in vele lidstaten de bescherming van 

erfgoed fragmentarisch gebeuren, waarbij de waarde die meest prominent aanwezig is 

voorrang krijgt op de andere. Op deze manier worden echter de andere erfgoedwaarden uit 

het oog verloren en ontstaat slechts een partiële bescherming. Vanzelfsprekend geldt deze 

link niet voor alle natuurlijk en cultureel erfgoed.204 BLAKE duidt dit door te stellen dat “there 

is an aspect of ‘natural heritage’ which forms a part of the cultural heritage given the 

importance of certain landscapes and natural features to particular groups and cultures”.205 

Niet alle natuurlijk erfgoed zal verbonden zijn met cultureel erfgoed en niet alle cultureel 

erfgoed zal mee worden bepaald door natuurlijke aspecten. Voornamelijk bij de bescherming 

van landschappen, die zowel een belangrijke culturele als een natuurlijke component 

bevatten, zal de nauwe link van beide van belang zijn.206 

 

53. Ook de Vlaamse decreetgever erkent reeds langer de intrinsieke verbondenheid tussen 

natuurlijk en cultureel erfgoed. Het Decreet Landschapszorg maakt het mogelijk om een 

landschap ook omwille van natuurlijke waarden te beschermen.207 Terwijl op grond van de 

Wet van 7 augustus 1931 landschappen “waarvan het behoud in historisch, esthetisch, of 

wetenschappelijk opzicht van nationaal belang is” reeds konden worden beschermd – waarbij 

natuurwaarden onder de wetenschappelijke waarden konden vallen – biedt de term 

‘natuurwetenschappelijk’ een verdere precisering.208 De parlementaire voorbereiding van het 

                                                     

202  Preambule Verdrag van Bonn; zie ook onder meer de preambule CITES verdrag. 
203  J. BLAKE, International Cultural Heritage Law, New York, Oxford University Press, 2015, 122. 
204  Zoals hierboven reeds aangegeven zijn sommige auteurs van mening dat door aan natuurlijk erfgoed een 

appreciatie te geven, natuur altijd verbonden is met cultuur, zie S. I. DAILOO en F. PANNEKOEK, “Nature 
and culture: A new world heritage context”, International Journal of Cultural Property 2008, vol. 15, nr. 1, 
27. 

205  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 67; ze verwijst hierbij naar de UNESCO aanbeveling van 1962 die in de preambule het belang van het 
behoud van landschappen aanhaalt: “safeguarding of landscapes and sites, as defined in this 
recommendation, is necessary to the life of men for whom they represent a powerful physical, moral and 
spiritual regenerating influence, while at the same time contributing to the artistic and cultural life of 
peoples”. 

206  C. CARLARNE, “Putting the “and” back in the culture-nature debate: integrated cultural and natural 
heritage protection”, UCLA Journal of Environmental Law & Policy 2006-2007, 169-171; M. BOUCHENAKI, 
“The interdependency of the tangible and intangible cultural heritage”, in 4th ICOMOS General Assembly 
and International Symposium: ‘Place, memory, meaning: preserving intangible values in monuments and 
sites, 2003, 1. 

207  Art. 5 Decreet Landschapszorg. 
208  Art. 6 Monumentenwet; zie A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, 

decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 
2007, 237. 
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Decreet Landschapszorg verduidelijkt dat het decreet bestond naast de (toenmalige) Wet van 

12 juli 1973 op het Natuurbehoud: “De wet op het natuurbehoud beoogt uitsluitend de 

bescherming van het natuurlijk milieu (soms bovendien beperkt in ruimtelijke verspreiding), 

terwijl onderhavig voorstel zich ook nog (en niet alleen binnen alle waardevolle natuurmilieus) 

kan richten op landschappen met esthetische of (cultuur-) historische waarde. Het decreet kan 

tevens een verdere, en meer specifieke verfijning van de bescherming van de natuurlijke 

milieus bewerkstelligen.”209 Dit betekende dat een beschermingsbesluit ook bepalingen ter 

bescherming van fauna en flora kon bevatten.210 Het Decreet Landschapszorg moest dienen 

als aanvulling op de bescherming van natuurlijke landschappen zodat ook de bescherming van 

gemengde landschappen met zowel natuurlijke als culturele waarde mogelijk werd.211 Het 

OED stapt verder af van deze beperkte integratie van natuurlijk erfgoed door een bescherming 

van een landschap omwille van de natuurwetenschappelijke waarde niet meer mogelijk te 

maken.212 De minister wijt deze inperking aan bevoegdheidsbeperkingen. Hij benadrukte dat 

het OED uitgaat van het begrip ‘menselijke invloeden en activiteiten’, en dat de bescherming 

van natuurwaarden een bevoegdheid van het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur is. 

Bovendien merkte hij op dat in Vlaanderen geen louter natuurlijke landschappen meer 

bestaan.213 Dit laatste neemt echter niet weg dat een landschap ook om zijn intrinsieke 

natuurwaarde van belang kan zijn. Door natuurwaarden volledig los te koppelen van de 

bescherming als een cultuurhistorisch landschap wordt de kloof tusen natuurlijk en cultureel 

erfgoed in Vlaanderen alsmaar groter, hiermee ingaand tegen de laatste tendensen op 

internationaal niveau. Waarschijnlijk is de motivering van de minister door pragmatische 

overwegingen ingegeven. Wanneer het beschermingsbesluit betrekking heeft op een andere 

bevoegdheid dan diegene die tot het domein van de minister behoort, dient het 

beschermingsbesluit door de desbetreffend bevoegde minister mee te worden 

ondertekend.214 Door niet naar natuurwaarden in een beschermingsbesluit te verwijzen, lijkt 

alvast aan de theoretische betrokkenheid met natuur te worden ontkomen. Dit neemt niet 

weg dat een daadwerkelijke impact op natuur nog mogelijk is, via de 

beschermingsvoorschriften dan wel de toelatingsplichten die in het beschermingsbesluit 

                                                     

209  Parl.St. Vl.Parl. buitengewone zitting 1995, nr. 69/1, 4; eigen onderlijning toegevoegd.  
210  RvS 6 maart 1986, nr. 26.242, De Jonghe D’Ardoye, naar verwezen in J.-F. NEURAY en P. TAPIE, Principes 

de droit de l’environnement droit international, droit européen, droit interne, Diegem, Kluwer, 1995, 202. 
211  Zie ook M. FIERLAFIJN, “Het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen”, TROS 

1997, bijzonder nummer, 21. FIERLAFIJN haalt niet uitdrukkelijk het gemengd karakter van 
landschapsbescherming aan, maar benadrukt wel het brede toepassingsgebied van een bescherming. 

212  Natuurlijke elementen kunnen op grond van het OED wel als monument worden beschermd, zie infra, nr. 
141. 

213  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/8, 56-57; Amendement nr. 61 werd verworpen met 8 stemmen tegen 
3. 

214  De Raad van State heeft reeds herhaaldelijk geoordeeld dat een daadwerkelijke impact op een ander 
bevoegdheidsdomein niet vereist is, en dat ook een louter theoretische betrokkenheid volstaat, zie RvS 
23 mei 2003, nr. 119.745, Cnudde e.a. en nr. 119.753, Scheire; RvS 17 oktober 2003, nr. 124.372, 
Bastiaansen e.a.; RvS 28 juni 2004, nr. 133.220, Broers; RvS 31 mei 2007, nr. 171.662, Marneffe, nr. 
171.663, Possemiers, nr. 171.664, NV Nicov en nr. 171.665, Clemens; zie ook infra, nr. 336. 



  

 
53 

worden opgenomen. Dit zal voornamelijk bij cultuurhistorische landschappen veelvuldig 

voorkomen. 

 

54. Ook in het natuurbehoud erkent de decreetgever het verband van natuur met cultuur. Het 

Decreet Natuurbehoud omschrijft natuur als “de levende organismen, hun habitats, de 

ecosystemen waarvan zij deel uitmaken en de daarmee verbonden uit zichzelf functionerende 

ecologische processen, ongeacht of deze al dan niet voorkomen in aansluiting op menselijk 

handelen […]”.215 De Memorie van Toelichting bij het Decreet Natuurbehoud licht dit verder 

toe en stelt dat “natuur […] in de eerste plaats meer [is] dan het ongerepte en […] ook [kan] 

ontstaan in aansluiting op menselijk handelen”.216 Dit sluit aan bij de strekking dat vrijwel alle 

landschappen beïnvloed zijn door menselijk handelen.217 Wel wordt in het Decreet 

Natuurbehoud de nadruk gelegd op het spontane karakter van het ontstaan van natuurlijke 

waarden. Bijgevolg omvat het Decreet Natuurbehoud, in tegenstelling tot het Decreet 

Landschapszorg dat de bescherming beoogde op grond van zowel natuurlijke waarden als 

onder meer aardkundige waarden (inclusief archeologische waarde), enkel de bescherming 

van de natuur en het natuurlijk milieu. Cultureel erfgoed zal dan ook geen bijkomende 

bescherming kunnen genieten op grond van het Decreet Natuurbehoud.218  

  

                                                     

215  Art. 2, 7° Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 
januari 1998; eigen onderlijning toegevoegd. 

216  Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, 690/1, 5; dit onderscheid is van belang nu voor natuurlijke landschappen die 
niet (of amper) door de mens werden beïnvloed minder beheers- en behoudsmaatregelen noodzakelijk 
zullen zijn, dan wat het geval is voor natuur die wel beïnvloed is door menselijk handelen, zie A. CLIQUET, 
Natuurbehoud in het mariene en kustzonemilieu. Overzicht en analyse van de juridische mogelijkheden, 
met bijzondere aandacht voor het mariene en kustzonemilieu van België, Doctoraat, Gent, 2000, 5. 

217  Zie M. ANTROP, Het landschap meervoudig bekeken, Kapellen, DNB/Pelckmans, 1989, 19. 
218  Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 690/5, 18 en nr. 690/9, 64; dit strookt overigens ook met de 

hoofddoelstelling van het Decreet Natuurbehoud dat “de handhaving, het herstel en de bevordering van 
een karakteristieke biologische verscheidenheid, uitgaande van de ruimtelijke en abiotische omgeving” 
beoogt. Hierbij wordt onder meer de nadruk gelegd op een gebiedsgericht beschermingsbeleid, zie 
Parl.St. Vl.Parl. 1996-1997, nr. 690/1, 4. 
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HOOFDSTUK 3. ROEREND VERSUS ONROEREND ERFGOED 

Afdeling 1.  ONROEREND ERFGOED 

55. Hoewel de onderverdeling in roerend en onroerend erfgoed zowel op natuurlijk als 

cultureel erfgoed van toepassing kan zijn, is ze voornamelijk nuttig om cultureel erfgoed 

verder te categoriseren.219 Onroerend cultureel erfgoed omvat onder meer archeologische 

sites waar bewijs van fossielen of mensachtige culturen werden gevonden, prehistorische 

grotten, rotsschilderingen, oude steden, gebouwen, tuinen en monumenten. Maar ook 

natuurlijke sites die van een bijzonder belang zijn voor een specifieke cultuur kunnen onder 

de term cultureel erfgoed vallen.220  

 

56. Voor het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen dient te worden 

teruggegrepen naar het burgerlijk recht. Het onderscheid tussen roerend en onroerend is de 

summa divisio van de goederen.221 Dit onderscheid stamt uit het Romeinse recht. In die tijd 

was het onderscheid evenwel enkel gebaseerd op een zuiver fysiek criterium. Wat 

verplaatsbaar was, werd als roerend, wat niet verplaatsbaar was, als onroerend goed 

gekwalificeerd. In de feodale periode stapte men af van dit fysieke criterium. Niet de 

verplaatsbaarheid maar de economische waarde vormde het criterium van onderscheid. 

Waardevolle goederen waren onroerende goederen, waardeloze goederen waren de 

roerende goederen.222 In het Burgerlijk Wetboek werden vervolgens beide criteria 

gecombineerd tot een gemengd criterium. Op grond van artikel 517 BW kunnen drie 

categorieën van onroerende goederen worden onderscheiden. Onroerende goederen zijn 

onroerend uit hun aard, door hun bestemming of door het voorwerp waarop zij betrekking 

hebben.223 

 

                                                     

219  Roerend natuurlijk erfgoed kan worden beschouwd als de roerende biologische en fysieke elementen van 
landschap, zoals flora en fauna. 

220  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 3; Onroerend natuurlijk erfgoed zijn de vaste geologische en fysiologische kenmerken van een 
landschap; zie L. GODDEN, “Preserving natural heritage: nature as other”, Melbourne University Law 
Review 1998, vol. 22, nr. 3, 722; C. T. REID, “Planning and nature conservation”, Scottish Planning Law & 
Practice 1993, 11, waar wordt verwezen naar de Natural Heritage (Scotland) Act 1991, s 1(3); zie ook 
supra, nrs. 45-47. 

221  P. VANAVERMAETE, “Het onroerend goed en zijn huidige problemen”, TPR 1983, 1. 
222  V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 83. 
223  In 2019 werd een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Het deel met betrekking tot Boek 3: Goederen 

werd op 25 oktober 2018 in tweede lezing goedgekeurd door de ministerraad en op 31 oktober 2018 
ingediend in de Kamer, zie Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 3348/1; het werd daarnaast ook in de vorm van 
een wetsvoorstel ingediend, zie Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 3623/1; op basis hiervan zijn onroerende 
goederen onroerend uit hun aard, door incorporatie of door bestemming dan wel door het voorwerp 
waarop ze betrekking hebben (het gaat hierbij om zakelijke rechten en rechtsvorderingen waarvan het 
voorwerp roerend is), zie artt. 3.61 en 3.63 Ontwerp van wet houdende invoeging van Boek 3 “Goederen” 
in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 3348/1, 531. 
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57. Voor de bepaling wat een onroerend goed is, wordt in de eerste plaats gekeken naar een 

fysiek criterium: onroerende goederen uit hun aard zijn goederen die niet verplaatsbaar zijn. 

DE PAGE omschrijft wat kan worden beschouwd als onroerend uit hun aard: “de grond en al 

wat met de grond rechtstreeks of onrechtstreeks, natuurlijk of kunstmatig, verenigd is.”224 

Beperkte functionele bewegingen zijn volgens het Hof van Cassatie niet onverenigbaar met de 

kwalificatie onroerend uit zijn aard.225 Het Burgerlijk Wetboek geeft een niet limitatieve 

opsomming van enkele onroerende goederen uit hun aard: gebouwen, gronderven226 en 

wind- of watermolens die op palen staan en van het gebouw deel uitmaken,227 wortelvaste 

veldvruchten en onafgeplukte boomvruchten,228 schaarbomen en hoogstammige bomen229 

en de buizen die dienen voor de waterleiding.230 

 

58. Onroerende goederen door bestemming zijn roerende goederen die dan wel fysiek 

verplaatsbaar zijn, maar als accessorium van een onroerend goed ook als onroerend worden 

beschouwd.231 Enerzijds kan dit gebeuren door economische bestemming,232 anderzijds door 

incorporatie.233  

 

                                                     

224  H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, t. V, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 627; zie 
ook V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 86; R. DERINE, F. VAN NESTE en H. 
VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht. 5: Zakenrecht, Deel I, vol. A, Antwerpen, 
Standaard, 1974, 70, nr. 38. 

225  Cass. 14 februari 2008, AR F.05.0022.N, in casu ging het over rolkranen die zich op de havenkaaien 
voortbewegen; voor een kritische commentaar bij deze verruiming van het begrip onroerend uit zijn aard 
zie J. KOKELENBERG, “Onroerend uit zijn aard: de beperkingen van de notie beperkt”, TBBR 2009, 337-
347. 

226  Art. 518 BW; Alle bouwwerken die geïncorporeerd zijn in de grond vallen hieronder. Lange tijd vulde men 
dit begrip zeer eng in. Enkel als een bouwwerk op zodanige wijze met de grond was verbonden dat het 
niet meer kon worden gescheiden zonder breekwerk of beschadiging, was het geïncorporeerd in de 
grond. Zie o.a. Bergen 5 juni 1986, AFT 1987, 109-111, noot G. GEMIS; dit arrest verwijst naar de 
gemakkelijkheidsgraad waarmee het materiaal kan worden losgemaakt als element waarmee bij de 
kwalificatie rekening wordt gehouden; vgl. Luik 17 maart 1983, JDF 1984, 113-116; V. SAGAERT, 
Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 89; H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil 
belge, t. V, Brussel, Bruylant, 1962, nrs. 637-640. In zijn arrest van 15 september 1988 heeft het Hof van 
Cassatie het begrip een ruimere invulling gegeven. Alle voorwerpen die duurzaam en gewoonlijk met de 
grond of met gebouwen verbonden zijn of erin vastzitten, zijn onroerend uit hun aard, zie Cass. 15 
september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 60-62; TBBR 1990, 211-215, noot J. KOKELENBERG; AFT 1989, 78-80, 
noot F. LAURENT; zie ook HvJ 16 januari 2003, nr. C-315/00, ECLI:EU:C:2003:23, Maierhofer; zie ook R. 
DERINE en G. BLOCKX, “Onroerende goederen”, in X., Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, 
losbl., afl. 66, I.A.2-2 – I.A.2-4. 

227  Art. 519 BW. 
228  Art. 520 BW. 
229  Art. 521 BW. 
230  Art. 523 BW. 
231  V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 94; V. SAGAERT, “Het eigendomsvereiste bij 

onroerende goederen door bestemming” (noot onder Cass. 12 april 2010), RW 2011-12, 178; R. DERINE 
en G. BLOCKX, “Onroerende goederen”, in X., Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 
afl. 66, I.A.1 – I.A.2. 

232  Art. 524 BW. 
233  Art. 525 BW. 
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Het Burgerlijk Wetboek bevestigt dat “voorwerpen die de eigenaar van een erf voor de dienst 

en de exploitatie van dat erf daarop geplaatst heeft, […] onroerend [zijn] door bestemming.” 

Wanneer de eigenaar van een erf een roerend goed bestemd heeft om duurzaam (blijvend) 

en gewoonlijk met het erf verbonden te blijven of erin verwerkt te zijn, is het onroerend door 

economische bestemming.234 Hoewel het Burgerlijk Wetboek een aantal voorbeelden 

geeft,235 werden vanuit de rechtspraak en rechtsleer drie voorwaarden onderscheiden.236 Ten 

eerste moet het roerend en onroerend goed dezelfde eigenaar hebben.237 Ten tweede moet 

de beslissing om de roerende goederen dienstbaar te maken voor de uitbating van of blijvend 

te verbinden aan een onroerend goed kenbaar worden gemaakt door uitwendige tekens.238 

De roerende goederen moeten effectief worden ingeschakeld bij de exploitatie van een 

onroerend goed. Het maakt hierbij niet uit of ze noodzakelijk dan wel enkel nuttig zijn voor de 

exploitatie. Als laatste moet het onroerend goed zijn ingericht zodat het is aangepast voor de 

uitbating waaraan het roerend goed dienstig is.239  

 

59. Een roerend goed is onroerend door incorporatie wanneer de eigenaar dit roerend goed 

blijvend aan zijn erf heeft verbonden. Het Burgerlijk Wetboek maakt duidelijk dat dit het geval 

is wanneer het onroerend goed met gips, kalk of cement is bevestigd, of wanneer het roerend 

goed niet kan worden losgemaakt zonder het zelf of het gedeelte van het erf waaraan het 

verbonden is, te breken of te beschadigen. Ook spiegels van een vertrek, schilderijen of andere 

sieraden worden geacht onroerend te zijn door incorporatie, wanneer het houtwerk waaraan 

zij verbonden zijn, van het beschot deel uitmaakt. Beelden zijn onroerend wanneer zij 

geplaatst zijn in een opzettelijk daarvoor gemaakte nis, al kunnen zij weggenomen worden 

zonder breken of beschadigen.240 Hoewel de bodem onroerend is, zijn schatten die in de grond 

                                                     

234  Cass. 11 september 1980, Krieg BVBA/Mersch, Arr.Cass. 1980-81, 32, noot; Bull. 1981, 36; JT 1981, 221; 
Pas. 1981, I, 36, noot; RCJB 1981, 173, noot J. HANSENNE; RW 1980-81, 1663; Rec.gén.enr.not. 1981, 365, 
noot -. 

235  Zo zijn de navolgende voorwerpen onroerend door bestemming, wanneer de eigenaar deze geplaatst 
heeft voor de dienst en de exploitatie van het erf: de aan het landbouwbedrijf verbonden dieren; Het 
landbouwgereedschap; de aan de pachters of deelpachters gegeven zaden; de duiven van de duiventillen; 
de konijnen van de konijnenwaranden; de bijenkorven; de vissen van de vijvers; de persen, ketels, 
distilleerkolven, kuipen en tonnen; het gereedschap dat nodig is voor de exploitatie van smederijen, 
papierfabrieken en andere fabrieken; stro en mest (zie art. 524, tweede lid BW). 

236  V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 96. 
237  V. SAGAERT, “Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming” (noot onder Cass. 12 

april 2010), RW 2011-12, 998-2001. 
238  V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 99-101. 
239  Ibid, 101; Ook de onroerende goederen door bestemming zelf kunnen invulling geven aan dit criterium. 

Zo is door het plaatsen van machines in een lege fabriekshal, de fabriekshal niet op bijzondere wijze 
ingericht voor de industriële bestemming. Door de plaatsing en het gebruik van de machines is dit wél het 
geval, waardoor de machines het karakter van onroerend door bestemming krijgen, zie Kh. Antwerpen 6 
april 1960, RCJB 1961, 195, noot, J. FALLY. 

240  Art. 525 BW; in het andere geval moeten ze als roerend worden beschouwd, zie art. 534 BW. 
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verborgen zijn, zoals archeologische artefacten, niet onroerend. Ze zijn immers geen 

bestanddeel van de grond.241 

 

60. Als laatste zijn er nog de onroerende goederen door het voorwerp waarop ze betrekking 

hebben. Deze laatste categorie heeft betrekking op de zakelijke rechten op een onroerend 

goed. Artikel 516 BW is immers niet enkel van toepassing op lichamelijke goederen. Ook 

immateriële goederen kunnen onder de generieke term ‘goed’ worden ondergebracht, zodat 

ook vermogensrechten kunnen worden ondergebracht in de classificatie roerend-

onroerend.242 Onroerend door het voorwerp waarop het betrekking heeft zijn: het 

vruchtgebruik van onroerende goederen, erfdienstbaarheden of grondlasten en 

rechtsvorderingen die strekken tot het opeisen van een onroerend goed.243 Deze categorie is 

minder van belang bij de opdeling van roerend en onroerend erfgoed. 

 

61. Verdragen die van toepassing zijn op onroerend erfgoed focussen zich voornamelijk op 

het behoud via de opmaak van lijsten van beschermenswaardig onroerend erfgoed.244 Het 

belangrijkste voorbeeld is het Werelderfgoedverdrag, dat in de opmaak van een lijst voorziet 

met onroerend erfgoed van uitzonderlijke universele waarde.245 Dit verdrag heeft niet tot doel 

alle erfgoed te beschermen, maar beperkt zich tot een deel van onroerend erfgoed met 

specifieke erfgoedwaarde. Enkel het erfgoed waarvan de teloorgang een verlies voor de 

gehele mensheid zou betekenen, komt in aanmerking voor bescherming op grond van het 

Werelderfgoedverdrag.246 De effectieve bescherming van werelderfgoed volgt vervolgens uit 

enkele verplichtingen waaraan de lidstaten bij het Verdrag moeten voldoen. Zo zullen ze 

onder meer een algemeen beleid ten behoeve van werelderfgoed moeten ontwikkelen, de 

nodige maatregelen nemen ter bevordering van de identificatie, bescherming, behoud en 

toegankelijkheid.247 Enkel wanneer een lidstaat er niet zelfstandig in zou slagen het 

werelderfgoed op adequate wijze te beschermen, voorziet het Werelderfgoedverdrag in 

internationale samenwerking en bijstand.248 

                                                     

241  F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht 5: Zakenrecht, I, 1990, 73; A. KLUYSKENS, Zakenrecht, 
Antwerpen, Standaard-boekhandel, 1953, nr. 6. 

242  V. SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 73. 
243  Art. 526 BW. 
244  Toch richten internationale en Europese verdragen ter bescherming van onroerend erfgoed zich steeds 

meer ook op het beheer van onroerend erfgoed. Zo haalt het Europees Landschapsverdrag als algemene 
maatregel aan dat Lidstaten ertoe gehouden zijn een landschapsbeleid te ontwerpen en in de praktijk om 
te zetten, met het oog op de bescherming, het beheer en de inrichting van landschappen (art. 5 Europees 
Landschapsverdrag). Het Verdrag van Valletta ter bescherming van archeologisch erfgoed voorziet in de 
verplichting voor de lidstaten een inventarislijst op te maken ter bescherming van archeologisch erfgoed. 
Naast deze bescherming legt het verdrag ook de verplichting op maatregelen te nemen voor het behoud 
en beheer van archeologisch erfgoed in situ (art. 2, i en art. 4, ii Verdrag van Valletta). 

245  Art. 11, §2 Werelderfgoedverdrag. 
246  Preambule Werelderfgoedverdrag. 
247  Art. 11, 1 Werelderfgoedverdrag. 
248  Art. 7 Werelderfgoedverdrag. 
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Ook binnen de Raad van Europa focust de bescherming van onroerend erfgoed zich op de 

opmaak van lijsten. Zo legt het Verdrag van Granada van 1985 de verplichting op om een 

inventaris te maken van alle onroerend erfgoed dat moet worden beschermd. Het verdrag 

voorziet in tegenstelling tot het Werelderfgoedverdrag niet zelf in de opmaak van een lijst, 

maar laat dit over aan de lidstaten zelf.249 Daarnaast bevat het verdrag een soort 

‘basisprogramma’ dat refereert aan het beleid dat de verdragspartijen dienen uit te werken 

inzake het behoud van het bouwkundig erfgoed.250 

 

62. Ook in België wordt het onderscheid tussen roerend en onroerend erfgoed gemaakt. Deze 

tweedeling uit zich reeds in de bevoegdheidsverdeling.251 Zowel het OED, de CoPat, het BWRO 

als het Denkmalschutzdekret focussen op de bescherming van onroerend erfgoed via 

beschermingsbesluiten of inventarissen, wat in casu neerkomt op de opmaak van lijsten. 

Afdeling 2.  ROEREND ERFGOED 

63. De roerende goederen zijn een residuaire categorie. Alles wat niet onroerend is, wordt als 

een roerend goed beschouwd.252 Goederen kunnen roerend zijn uit hun aard, door een 

wetsbepaling253 of door anticipatie. De roerende goederen door wetsbepaling zijn 

verbintenissen en vorderingen die opeisbare geldsommen of roerende goederen betreffen en 

aandelen of belangen in maatschappijen van geldhandel, koophandel of nijverheid.254 En ook 

altijddurende renten of lijfrenten, hetzij ten laste van de Staat, hetzij ten laste van bijzondere 

personen zijn roerend door wetsbepaling.255 Deze soort roerende goederen zijn niet van 

belang bij de bescherming van erfgoed. 

 

Een goed is roerend uit zijn aard wanneer het uit zichzelf beweegt (levende dingen), of 

wanneer het van plaats verandert door een andere kracht (levenloze dingen). Zo vallen dieren 

onder de categorie van roerende goederen. Goederen die vastzitten in een onroerend goed 

                                                     

249  Art. 2 Verdrag van Granada.  
250  Art. 2-16 Verdrag van Granada; J. THEUNIS, “Zin en onzin van directe werking: het Verdrag van Granada 

ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa als casus”, in J. ACKAERT, A. DE BECKER, P. 
FOUBERT, N. TORFS, B. VANHEUSDEN en S. VERBIST (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, 
Intersentia, 2015, 48-49. 

251  Zie supra, nrs. 5-7; dit brengt voornamelijk op vlak van de bescherming van cultuurgoederen problemen 
met zich mee, zie verder bij de bespreking van de beschermingsinstrumenten, Deel IV, Hoofdstuk 2. 

252  V. SAGAERT, “Het eigendomsvereiste bij onroerende goederen door bestemming” (noot onder Cass. 12 
april 2010), RW 2011-12, 84. Dit is overgenomen uit het feodale systeem waar enkel onroerende goeder 
enig belang hadden. 

253  Het gaat hierbij onder meer om zakelijke rechten die een roerend goed tot voorwerp hebben, alsook 
aandelen, altijddurende renten of lijfrenten. Zie art. 529-530 BW; R. DERINE en G. BLOCKX, “Onroerende 
goederen”, in X., Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 66, I.A.1-3. 

254  Ook wanneer de aandelen of belangen betrekking hebben op onroerende goederen die tot de 
maatschappij toebehoren, zijn zij roerend. Die aandelen of belangen worden enkel ten opzichte van de 
deelgenoten geacht roerend te zijn, zolang de maatschappij duurt. 

255  Art. 529 BW. 
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uit zijn aard, worden slechts roerend naarmate ze geplukt of losgemaakt zijn.256 Bij de 

vervroegde roerendmaking (of roerendmaking door anticipatie) wordt een goed dat op dat 

moment nog ingelijfd zit in de grond, reeds inter partes beschouwd als in zijn toekomstige 

staat van materieel dat reeds is losgemaakt, dus als een roerend goed.257 

 

Het Burgerlijk Wetboek somt enkele specifieke goederen op die roerend uit hun aard zijn. 

Vaartuigen, ponten, schepen, molens en badinrichtingen op vaartuigen, en in het algemeen 

alle nijverheidsinrichtingen die niet door palen bevestigd zijn en van het huis geen deel 

uitmaken, zijn roerend.258 Ook een woonboot die blijvend met de oever verbonden is, is een 

roerend goed.259 

Wat roerend cultureel erfgoed is, ligt in dezelfde lijn. Roerend cultureel erfgoed omvat bijna 

elk object met enige culturele waarde, van artistieke meesterwerken tot sporen van dagelijks 

gebruikte voorwerpen uit de oudheid.260 Ook vaartuigen kunnen als roerend erfgoed worden 

beschouwd en zijn aldus een gemeenschapsmaterie.261 

 

64. Kenmerkend aan de wetgeving met betrekking tot de bescherming van roerend erfgoed is 

dat ze zich eerder toespitst op de illegale in- en uitvoer van roerend erfgoed.262 Dit volgt 

uiteraard uit het feit dat roerend erfgoed veeleer geplaagd wordt door illegale handel en 

plundering, waar dit voor onroerend erfgoed minder een probleem is.263  

 

                                                     

256  Art. 520 BW.  
257   Zie A. APERS, Wilsautonomie bij de kwalificatie van goederen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 342-457; V. 

SAGAERT, Goederenrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 110-113; F. VAN NESTE, Beginselen van Belgisch 
privaatrecht 5:Zakenrecht, I, 1990, 150-153; F. HELLEMANS, “Een positieve ruling over een verkoop van 
‘roerende goederen bij vervroeging’ – Commentaar”, Registratierechten 2014, afl. 2, 2; Ontwerp van wet 
houdende invoeging van Boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Parl.St. Kamer 2018-2019, 
nr. 3348/1, 121; zie Cass. 13 maart 1986, Pas. 1986, I, p. 1986. 

258  Art. 531 BW. 
259  Hoewel het HvJ in het kader van de vrijstelling van btw voor de verhuur van onroerend goed geoordeeld 

heeft dat een woonboot die dienst doet als discotheek en restaurant en stevig met de oever verbonden 
is, een onroerend goed is, zie HvJ 15 november 2012, nr. C-532/11, ECLI:EU:C:2012:720, Leichenich.  

260  Roerend natuurlijk erfgoed kan worden beschouwd als de roerende biologische en fysieke elementen van 
landschap, zoals flora en fauna. Onroerend natuurlijk erfgoed zijn de vaste geologische en fysiologische 
kenmerken van een landschap; zie L. GODDEN, “Preserving natural heritage: nature as other”, Melbourne 
University Law Review 1998, vol. 22, nr. 3, 722; C. T. REID, “Planning and nature conservation”, Scottish 
Planning Law & Practice 1993, 11, waar wordt verwezen naar art. 1(3) van de Natural Heritage (Scotland) 
Act 1991 op grond waarvan “”the natural heritage of Scotland”” includes the flora and fauna of Scotland, 
its geological and physiographical features, its natural beauty and amenity”; zie ook supra, nrs. 48-49. 

261  Zie in dezelfde zin Adv. RvS 30.263/3 van 6 februari 2001, 7-8; Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2468/1, 3. 
262  De eerste verdragen waren voornamelijk toegespitst op de in- en uitvoer van roerend erfgoed tijdens 

gewapende conflicten. 
263  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 

2010, 132-133; de focus op de illegale uitvoer bij varend erfgoed is eerder ingegeven door het beleid voor 
het varend erfgoed dat er op gericht is om schepen te laten varen, zie art. 8, §5 Varenderfgoeddecreet en 
art. 12-17 Varenderfgoedbesluit. 
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Het Verdrag van Den Haag van 1954 is het eerste internationaal verdrag dat zich volledig 

toelegt op de bescherming van roerend cultureel erfgoed.264 Artikel 1, a) van het Verdrag van 

Den Haag omschrijft cultural property als “movable or immovable property of great 

importance to the cultural heritage of every people […]”. Hiermee is het Verdrag meteen ook 

het enige dat naast roerend ook onroerend erfgoed beschermt. Dit verdrag kwam tot stand 

naar aanleiding van de massale vernietiging van historische gebouwen en kunstroof 

gedurende de tweede wereldoorlog. Hoewel het Verdrag van Den Haag kan worden 

beschouwd als het eerste internationale verdrag dat zich exclusief toelegt op de bescherming 

van cultureel erfgoed, kreeg roerend cultureel erfgoed voorheen wel reeds de nodige 

aandacht, zij het steeds in de context van gewapende conflicten.265 Zo kan de Lieber Code 

worden aangehaald, die een eerste poging vormde om een internationale tekst op te stellen 

die regels vastlegt tijdens een oorlogsconflict.266 Deze Code bevatte ook enkele bepalingen ter 

bescherming van culturele goederen. Zo is het op grond van de Lieber Code ook gedurende 

een gewapend conflict verplicht om klassieke kunstwerken, bibliotheken, wetenschappelijke 

collecties, waardevolle instrumenten zoals telescopen en ook ziekenhuizen te vrijwaren van 

vernieling, zélfs wanneer ze binnen een versterkte plaats gelegen zijn die belegerd of 

gebombardeerd worden.267 Hoewel de Lieber Code enkel van toepassing was op VS militairen, 

heeft de code een grote invloed gehad op de verdere ontwikkeling van het nationaal en 

internationaal recht inzake gewapende conflicten, zoals de opmaak van de verdragen van Den 

Haag van 1899 en 1907, waarbij voornamelijk het tweede verdrag bepalingen ter bescherming 

van cultureel erfgoed voorzag.268 Het duurde echter tot de totstandkoming in 1970 van het 

Verdrag betreffende de onwettige invoer, uitvoer of overdracht van cultureel erfgoed dat ook 

internationale aandacht uitging naar roerend erfgoed buiten de context van gewapende 

conflicten. Roerend cultureel erfgoed wordt voor de toepassing van dit verdrag omschreven 

als “property which, on religious or secular grounds, is specifically designated by each State as 

being of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science”.269 

                                                     

264  Het Roerich Pact was het eerste multinationale verdrag dat zich exclusief toelegde op de bescherming van 
cultureel erfgoed, maar had enkel betrekking op onroerend erfgoed en culturele instituties en hun 
personeel. Bovendien was dit een Inter-Amerikaans verdrag dat dode letter is gebleven zodat het in 
Europa geen invloed heeft gehad., zie hierover J.H. MERRYMAN, “Cultural property internationalism”, 
International Journal of Cultural Property 2005, vol. 12, nr. 1, 18. 

265  Zie ook C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, 
Routledge, 2010, 132-133. 

266  G. S. CORN, L. R. BLANK, C. JENKS, E. T. JENSEN, “Belligerent targeting and the invalidity of a least harmful 
means rule”, International Law Studies 2013, vol. 89, 569-572; J. H. MERRYMAN, “Cultural property 
internationalism”, International Journal of Cultural Property 2005, vol. 12, nr. 1, 18. 

267  Art. 34-36 Lieber Code; zie ook A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-
, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 
2007, 28. 

268  De Lieber Code was ook de basis van de Verklaring van Brussel. Veel van de bepalingen van de Haagse 
Verdragen van 1899 en 1907 zijn ook terug te vinden in de Verklaring van Brussel; daarnaast zijn er ook 
sporen terug te vinden in vele andere internationale teksten, zie J. H. MERRYMAN, “Cultural property 
internationalism”, International Journal of Cultural Property 2005, vol. 12, nr. 1, 18. 

269  Art. 1 Verdrag betreffende de onwettige invoer, uitvoer of overdracht van cultureel erfgoed. 
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Vervolgens somt het Verdrag limitatief enkele categorieën op waartoe roerend erfgoed moet 

behoren om onder het toepassingsgebied van het Verdrag te vallen, zoals “(a) Rare collections 

and specimens of fauna, flora, minerals and anatomy, and objects of paleontological interest; 

(b) property relating to history, including the history of science and technology and military 

and social history, to the life of national leaders, thinkers, scientists and artist and to events of 

national importance; […] (d) elements of artistic or historical monuments or archaeological 

sites which have been dismembered; (e) antiquities more than one hundred years old, such as 

inscriptions, coins and engraved seals; […]”  

 

65. In tegenstelling tot onroerend erfgoed kreeg roerend erfgoed ook op Europees niveau 

enige aandacht. Dit is niet zo vreemd gelet op de bevoegdheden die de EU toegewezen 

kreeg.270 Zo regelt de Verordering nr. 116/2009 de uitvoer van roerend erfgoed uit de 

Gemeenschap en focust de Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 zich op de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het 

grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. Net zoals alle andere internationale regelgeving 

met betrekking tot roerend erfgoed, maar in tegenstelling tot verdragen met betrekking tot 

onroerend erfgoed, focust deze wetgeving op de in- en uitvoer van roerend erfgoed. Op 

internationaal niveau gaat immers geen enkele tekst uit van een lijst van alle roerend erfgoed 

dat onder het toepassingsgebied van het Verdrag wordt beschermd. 

 

66. Dit is anders in België waar elk decreet of ordonnantie met betrekking tot roerend erfgoed 

voorziet in de opmaak van een inventaris en/of een lijst met beschermd roerend erfgoed. De 

wetgeving in België legt bij de bescherming van roerend cultureel erfgoed dan ook niet énkel 

de focus op het aan banden leggen van een onbeperkte in- en uitvoer, maar ze heeft ook 

aandacht voor de opmaak van lijsten en het behouden van waardevol roerend erfgoed.271 

Binnen de Vlaamse Gemeenschap zorgt het Topstukkendecreet principieel voor bescherming 

van roerend erfgoed van uitzonderlijk belang.272 Een roerend goed moet worden beschouwd 

als een topstuk wanneer het “vanwege de archeologische, historische, cultuurhistorische, 

artistieke of wetenschappelijke betekenis ervan voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam 

en onmisbaar beschouwd moet worden.”273 Vanaf het moment een topstuk aan deze definitie 

voldoet zijn de bepalingen inzake het buiten de Vlaamse Gemeenschap brengen van 

                                                     

270  Zie supra, nr. 3. 
271  Voor een uitgebreider overzicht van de gevolgen van een bescherming op grond van het 

Topstukkendecreet, zie B. DEMARSIN, “’This is our history, this is our soul’ - La protection du patrimoine 
culturel mobilier en Belgique”, in H. COUSY, S. STIJNS, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Droit des 
contrat France, Belgique, Brussel/Parijs, Larcier/LGDJ, 2005, 267-312. 

272  Het Topstukkendecreet kan in concurrentie komen met twee andere decreten die ook de bescherming 
van roerend erfgoed kunnen omvatten: het OED en het Varenderfgoeddecreet. In dit geval is het 
Topstukkendecreet slechts beperkt van toepassing, zie art. 3, §2 Topstukkendecreet; zie i.v.m. het 
Varenderfgoeddecreet ook Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2468/1, 14.  

273  Art. 2bis Topstukkendecreet. 
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topstukken ex artikel 11 van het Topstukkendecreet van toepassing.274 Het 

Topstukkendecreet voorziet ook in de opmaak van een lijst, d.i. de topstukkenlijst.275 De 

inschrijving op de topstukkenlijst heeft tot gevolg dat de eigenaars, bezitters en houders van 

beschermde voorwerpen ertoe gehouden ze in goede staat te bewaren. Bovendien kunnen 

fysische ingrepen in een beschermd voorwerp enkel worden toegestaan nadat de eigenaar, 

bezitter of houder daarvoor de toestemming van de Vlaamse regering heeft gekregen.276  

 

In het Waals Gewest voorziet het Decreet roerende culturele goederen en immaterieel 

patrimonium, dat van toepassing is op roerend cultureel erfgoed in de Franse Gemeenschap, 

in de opmaak van een lijst van de roerende culturele goederen, waaronder de schatten, die 

een opmerkelijk belang vormen voor de Franse Gemeenschap wegens hun historische, 

archeologische, etnologische of wetenschappelijke waarde.277 Naast de beperkte 

verplaatsingsmogelijkheden van beschermd roerend cultureel erfgoed, voorziet het decreet 

ook in het verbod enige wijziging aan beschermd roerend erfgoed toe te brengen zonder 

voorafgaande toelating van de minister van Cultuur.278 De Duitstalige Gemeenschap nam in 

2017 nog een decreet aan ter bescherming van roerend erfgoed van uitzonderlijk belang.279  

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in 2019 nog een ordonnantie betreffende het 

roerend en immaterieel cultureel erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

aangenomen voor het roerend erfgoed dat sinds de zesde staatshervorming onder zijn 

bevoegdheid valt.280 Naast beschermingsmaatregelen ten behoeve van roerend erfgoed dat 

onder de Verordening nr. 116/2009 betreffende de uitvoer van roerend erfgoed valt, kan de 

Regering op grond van artikel 11 ook roerende goederen die als “zeldzaam en onmisbaar” 

worden beschouwd als cultuurgoed aanwijzen. 

Op deze manier wordt voor overal gewerkt met twee belangvereisten. Enerzijds moet een 

topstuk “onmisbaar en zeldzaam” dan wel “opmerkelijk” zijn, terwijl bij een cultuurgoed een 

                                                     

274  Een opname in de topstukkenlijst is aldus niet noodzakelijk. Wel biedt het Topstukkendecreet de 
mogelijkheid aan de eigenaar, bezitter of houder om van de Vlaamse Regering uitsluitsel te krijgen over 
het statuut van zijn roerend goed, zie art. 3 Topstukkendecreet. 

275  Art. 3, §1 Topstukkendecreet. 
276  Art. 8, §1 en art. 9, §1, eerste lid Topstukkendecreet. 
277  Art. 4, eerste lid Decreet roerende culturele goederen en immaterieel patrimonium. 
278  Art. 7 en 9 en art. 16-20 Decreet roerende culturele goederen en immaterieel patrimonium. Deze laatste 

artikelen voorzien in procedure voor schatten van de Franse Gemeenschap die niet uit België, noch uit de 
Europese Unie mogen worden gevoerd zonder een uitvoer- of verzendingsvergunning; zie ook M.-S. DE 
CLIPPELE en L. LAMBRECHT, “Art law & balances. Increased protection of cultural heritage law vs. Private 
ownership: towards clash or balance?”, International Journal of Cultural Property 2015, 22(2/3), 264-265. 

279  Decr.D.Gem. 20 februari 2017 ter bescherming van roerende cultuurgoederen van uitzonderlijk belang, 
BS 7 april 2017. 

280  Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel erfgoed; over de bevoegdheid van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake roerend erfgoed, zie supra, nr. 6. 
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algemeen belang wordt vereist.281 Hoewel sommigen deze verschillende belangvereiste 

hekelen,282 is ze ons inzicht aanvaardbaar gezien de verschillende doelstelling van de 

bescherming. Terwijl een cultuurgoed de waarde van het onroerend goed moet versterken 

(en daarbij ook erfgoedwaarde moet bezitten), dient een topstuk op zichzelf te staan.  

Afdeling 3.  INTRINSIEKE VERBONDENHEID VAN ROEREND EN ONROEREND ERFGOED 

67. Dat roerend en onroerend erfgoed onlosmakelijk verbonden zijn, is algemeen aanvaard in 

het internationaal recht. Zo werd in een aanbeveling van de Raad van Europa er reeds op 

gewezen dat ook het roerend erfgoed deel uitmaakt van een historisch complex en mee moet 

worden beschermd.283 En ook andere internationale documenten wijzen op de band van 

roerend en onroerend erfgoed.284  

 

Ook op Vlaams niveau zijn onroerend en roerend erfgoed nauw met elkaar verbonden. De 

problematiek rond de bescherming van cultuurgoederen is hier een treffend voorbeeld van. 

De waarde van veel monumenten wordt immers medebepaald door het interieur en vice 

versa. Later komen we terug op de vraag of een geïntegreerde benadering van de 

bescherming van roerend en onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest zich ook effectief 

opdringt, gelet op de huidige bevoegdheidsverdeling en de verschillende noden van de types 

erfgoed.285  

                                                     

281  Zie uitgebreid over het vereiste belang, infra, nrs. 258-265. 
282  Zie bv. S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel 

erfgoed als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 
2018, 917-918. 

283  Aanbeveling nr. R (98) 4 van het Comité van Ministers betreffende de maatregelen om een geïntegreerde 
bescherming van historische complexen bestaande uit onroerend en roerend erfgoed te promoten, 17 
maart 1998, te consulteren op https://www.coe.int/en/web/cm/adopted-texts.  

284  Bv. Aanbeveling nr. R (91) 13 van het Comité van Ministers betreffende de bescherming van het 
architecturaal erfgoed van de 21e eeuw, 9 september 1991, te consulteren op 
https://www.coe.int/en/web/cm/adopted-texts; zie hierover, M. QUINTIN, “Patrimoine culturel 
immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT, Le droit bruxellois. Un bilan 
après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 680. 

285  Zie infra, DEEL II.Hoofdstuk 5. 

https://www.coe.int/en/web/cm/adopted-texts
https://www.coe.int/en/web/cm/adopted-texts
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HOOFDSTUK 4. MATERIEEL VERSUS IMMATERIEEL ERFGOED 

Afdeling 1.  IMMATERIEEL ERFGOED GEDEFINIEERD 

68. Cultureel erfgoed bestaat niet enkel uit materieel erfgoed (i.e. roerend en onroerend 

erfgoed) maar bezit ook immateriële aspecten.286 Immaterieel erfgoed287 verwijst naar de 

gewoontes, gebruiken en praktijken die wij als gemeenschap hebben geërfd en voldoende 

belangrijk achten om ze te blijven herhalen en zelfs door te geven aan toekomstige 

generaties.288 Hoewel reeds in de jaren ’80 het besef groeide dat ook immaterieel erfgoed de 

nodige aandacht verdiende,289 concentreerden tot 2003 alle UNESCO verdragen zich op 

materieel erfgoed.290 Dit had als nadeel dat de vorm waarin het erfgoed voorkwam, 

belangrijker werd dan de culturele waarde zelf.291 Hierdoor leek immaterieel erfgoed een 

tweederangspositie in te nemen, waarbij immaterieel erfgoed werd beschermd wanneer het 

verbonden was aan materieel erfgoed. Dat dit een Westerse misvatting is, blijkt onder meer 

uit het erfgoed van Afrikaanse culturen, waar materieel erfgoed slechts 20% van alle erfgoed 

beslaat en een inferieure positie inneemt ten opzichte van immaterieel erfgoed. Een 

voorbeeld zijn de Vodoo tempels in West-Afrika. Zij bezitten geen enkele esthetische of 

architectuurhistorische waarde, zijn gebouwd met eenvoudige materialen en worden vaak 

verplaatst en herbouwd. De voodoocultuur, waarvan de tempel een uiting vormt, is 

                                                     

286  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 10. 

287  In de Aanbeveling over het behoud van traditionele cultuur en folklore werd de notie ‘traditionele cultuur 
en folklore’ gehanteerd. In het UNESCO programma van 1997 betreffende ‘meesterwerken van oraal en 
immaterieel erfgoed’ werd voor het eerst de term immaterieel erfgoed gehanteerd. Ook de UNESCO 
Conventie van 2003 spreekt van immaterieel erfgoed.  

288  B. DEMARSIN, “Recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap”, in 
A.M. DRAYE en B. DEMARSIN (eds.), Kunstrecht en cultureel erfgoed, Brugge, Die Keure, 2012, 31; 
Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, 32. 

289  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1,72; zie bijvoorbeeld het Burra Charter van 1979, dat in 1999 werd geamendeerd zodat ook immateriële 
aspecten aan culturele waarde konden worden verbonden, zie 
http://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/burra-charter-archival-
documents/#BC1999; Y. AHMAD, “The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible”, 
International Journal of Heritage Studies 2006, 297. 

290  Wel vaardigde UNESCO reeds in 1989 de Aanbeveling op het behoud van traditionele cultuur en folklore 
uit; ibid, 293-300. 

291  FORREST haalt het voorbeeld aan van de oude stad Lijiang in de Yunnan provincie in China. De opname 
van deze stad op de werelderfgoedlijst heeft gezorgd voor een stijgend aantal toeristen, waardoor de 
lokale Naxi gemeenschap werd overspoeld door niet-inheemse inwoners en het lokale marktplein 
gedomineerd wordt door niet-Naxi’s, waardoor de culturele waarde van het plein achterhaald wordt. Ook 
de werelderfgoedsites in Angkor kunnen worden aangehaald. De bescherming als werelderfgoed heeft 
immers maar in beperkte mate aandacht voor de band met het Cambodjaanse volk en hun erfgoed, zie C. 
FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 
385; zie ook T. WINTER, “Post-conflict heritage and tourism in Cambodia: the burden of Angkor”, 
International Journal of Heritage Studies 2008, 527. 

http://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/burra-charter-archival-documents/#BC1999
http://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/burra-charter-archival-documents/#BC1999


  

 
65 

belangrijker dan de tempel zelf.292 Ook de Oosterse visie op cultureel erfgoed doet blijken dat 

cultureel erfgoed uit meer bestaat dan louter materiële waarden. In Japan wordt de Ise Jingu, 

een complex van Shintoschrijnen die volledig uit hout zijn vervaardigd, elke 20 jaar volledig 

vernieuwd. Hiermee wordt de nadruk gelegd op de vergankelijkheid van het materiële en 

wordt het bestaan van de schrijnen gewaarborgd met behoud van de immateriële waarden 

die zij weerspiegelen.293 Maar er bestaat ook talloos immateriële erfgoed dat niet afhangt van 

een of andere materiële verschijningsvorm.294 

 

69. Omschrijven wat immaterieel erfgoed precies inhoudt, is niet eenvoudig. Immaterieel 

erfgoed omvat immers een grote verscheidenheid aan praktijken, zoals rituelen, muziek, dans, 

literatuur, geschiedenis en zelfs traditionele geneeskunde.295 In de Aanbeveling over het 

behoud van traditionele cultuur en folklore gaf UNESCO voor de eerste keer een definitie van 

levende en immateriële aspecten van erfgoed.296 Folklore (of traditionele en populaire 

cultuur) is volgens de aanbeveling “the totality of tradition-based creations of a cultural 

community, expressed by a group or individuals and recognized as reflecting the expectations 

of a community in so far as they reflect its cultural and social identity; its standards and values 

are transmitted orally, by imitation or by other means. Its forms are, among others, language, 

literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrafts, architecture and 

other arts.”297 Hoewel immaterieel erfgoed nog niet als dusdanig werd benoemd, is duidelijk 

dat de aanbeveling ook de bescherming van immaterieel erfgoed beoogt. Het Verdrag 

immaterieel erfgoed is het eerste internationale verdrag dat zich exclusief toelegt op 

immaterieel erfgoed. Het Verdrag geeft volgende begripsomschrijving van immaterieel 

erfgoed: “the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the 

instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, 

groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This 

intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly 

recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with 

                                                     

292  M. VECCO, “A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, Journal of Cultural 
Heritage 2010, afl. 11, 324; zie ook A. SINOU, “La valorisation du patrimoine architectural et urbain: 
l'exemple de la ville de Ouidah au Bénin”, Cahiers des Sciences Humaines 1993, vol. 29, nr. 1, 44-45. 

293  M. VECCO, “A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, Journal of Cultural 
Heritage 2010, afl. 11, 324; C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, 
Abingdon/New York, Routledge, 2010, 365; voor meer informatie over de Shintocultuur, zie J. ISOMAE, 
Religious discourse in modern Japan : religion, state, and Shinto, Leiden, Boston/Brill, 2014, 479 p. 

294  Dit wordt bevestigd in art. 10 van de Yamato Verklaring van 22 oktober 2004 betreffende de 
geïntegreerde benadering van de bescherming van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, Parijs, 
WHC-04/7 EXT.COM/INF.9. 

295  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 362; F. FRANCIONI, “Beyond state sovereignty: The protection of cultural heritage as a shared 
interest of humanity”, Michigan Journal of International Law 2004, vol. 25, nr. 1209, 1222-1223. 

296  Zie F. FRANCIONI, “Beyond state sovereignty: The protection of cultural heritage as a shared interest of 
humanity”, Michigan Journal of International Law 2004, vol. 25, nr. 1209, 1223; J. BLAKE, “On defining the 
cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 72. 

297  Art. A, Aanbeveling op het behoud van traditionele cultuur en folklore. 
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nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus 

promoting respect for cultural diversity and human creativity.”298  

 

70. Terwijl uit de definities van UNESCO blijkt dat ook materieel erfgoed verbonden is met 

immaterieel erfgoed, wordt materieel erfgoed in Vlaanderen uitdrukkelijk van immaterieel 

erfgoed gescheiden. De visienota van Vlaams Minister Schauvliege van 2010 inzake een beleid 

voor immaterieel cultureel erfgoed bepaalt dat “Immaterieel cultureel erfgoed […] niet-

tastbaar is. Het zijn die gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of 

groep overgeërfd heeft gekregen of in een historisch continuüm kunnen gevat worden en die 

de gemeenschap of groep in consensus voldoende belangrijk acht om door te geven aan 

toekomstige generaties. Het gaat steeds om immateriële en dus niet-tastbare uitingen van de 

interactie tussen de mens en zijn omgeving. Immaterieel cultureel erfgoed is dynamisch; door 

evolutie in de tijd en door interactie met de omgeving krijgt het nieuwe betekenissen en 

verandert het gebruik of de functie. Het benoemen als immaterieel cultureel erfgoed is tijds- 

en plaatsgebonden. Het is een culturele actie die ingrijpt op de gewoonte, het gebruik, de 

kennis en de praktijk. Het benoemen geeft de mogelijkheid om proactief te handelen en zorgt 

ervoor dat het doorgegeven wordt of dat actief kan ingezet worden op processen van 

doorgeven.”299 Ook volgens de conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid omvat immaterieel 

erfgoed enkel niet tastbare culturele uitingen.300 Enkel de traditie, gewoonte of het gebruik 

dat ermee verbonden is kan als immaterieel erfgoed worden beschouwd. Zo zal op grond van 

deze definitie bijvoorbeeld niet de reus zelf, maar het dragen van de reuzen, de technieken 

en kennis om de reuzen te maken en de gebruiken die ermee gepaard gaan, worden 

beschermd.301  

Afdeling 2.  INTRINSIEKE VERBONDENHEID VAN MATERIEEL EN IMMATERIEEL ERFGOED 

71. Conceptueel valt voor het strikte onderscheid tussen materieel en immaterieel erfgoed 

zeker iets te zeggen. Immaterieel erfgoed is immers geen object, prestatie of site. Het kan dan 

wel door deze dingen worden belichaamd, zelf is het een vaststelling van betekenissen die in 

het collectieve geheugen zijn ingebed.302 Dit blijkt ook uit de bewoording van de UNESCO-

Conventie 2003, die enkele voorbeelden opsomt waarin immaterieel erfgoed zich 

manifesteert: orale tradities en uitdrukkingen, met inbegrip van taal als middel om 

immaterieel cultureel erfgoed over te brengen; podiumkunsten; sociale praktijken, rituelen 

                                                     

298  Art. 2.1 UNESCO-Conventie 2003; zie T. SCOVAZZI, “The definition of intangible cultural heritage”, in S. 
BORELLI en F. LENZERINI (eds.), Cultural heritage, cultural rights, cultural diversity, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2012, 179-200.  

299  J. SCHAUVLIEGE, “Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota”, Faro 2010, 
afl. 4, 9. 

300  Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, 8. 
301  J. SCHAUVLIEGE, “Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota”, Faro 2010, 

afl. 4, 9. 
302  L. ARZIPE, “The cultural politics of intangible cultural heritage”, Art, Antiquity and Law 2007, 362.  
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en feestelijke gebeurtenissen; kennis en praktijken rond de natuur en het universum; 

traditionele ambachten.303 Zij zijn niet het immaterieel erfgoed op zich, maar enkel een 

veruitwendiging van het immateriële erfgoed van een gemeenschap. Deze zuiver conceptuele 

benadering is evenwel moeilijk te hanteren bij de bescherming van immaterieel erfgoed. 

Immaterieel erfgoed kan in deze interpretatie niet worden ‘verzameld’ en dus ook geen deel 

uitmaken van een collectie of fonds. Er zijn wel roerende objecten die verbonden zijn met het 

immaterieel erfgoed en er is documentatie die het immaterieel erfgoed vastlegt of 

contextualiseert.304 Echter, strikt genomen is dit geen immaterieel erfgoed. Hoewel de 

dichotomie tussen immaterieel en materieel erfgoed bepaalde voordelen heeft - zo is 

immaterieel erfgoed meer gebaat bij een dynamische bescherming in tegenstelling tot de 

meer statische bescherming van materieel erfgoed305 - is ze in zekere mate artificieel. 

Immaterieel erfgoed en materieel erfgoed staan vaak in verband en versterken elkaar. De 

bescherming van roerend en onroerend materieel erfgoed is essentieel bij het waarborgen 

van immaterieel erfgoed. Ook omgekeerd liggen vaak immateriële waarden aan de basis van 

de waardering en bescherming van materieel erfgoed (zowel roerend als onroerend).306 Dit 

wordt ook bevestigd in de Ordonnantie betreffende het roerend en immaterieel erfgoed uit 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar in artikel 24, 1° immaterieel erfgoed wordt 

gedefinieerd als: “de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden - 

evenals de instrumenten, objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden 

geassocieerd - die zich situeren op het grondgebied van het Gewest en die door 

erfgoedgemeenschappen, groepen en in sommige gevallen, individuen erkend worden als deel 

van het cultureel erfgoed van het Gewest”.307 En ook het Decreet roerende culturele goederen 

                                                     

303  Art. 2.2 Verdrag immaterieel erfgoed; deze voorbeelden zijn geenszins limitatief en kunnen slechts als 
voorbeeld worden gebruikt voor de brede waaier aan menselijke praktijken en gedragingen die onder de 
notie ‘immaterieel cultureel erfgoed’ kunnen vallen, zie B. DEMARSIN, “Recente ontwikkelingen in het 
cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap”, in A.M. DRAYE en B. DEMARSIN, Kunstrecht en 
cultureel erfgoed, Brugge, die Keure, 2012, 58. 

304  Conceptnota Cultureel-erfgoedbeleid, 8. 
305  Omwille van het veranderlijke karakter van immaterieel erfgoed wordt in dit kader niet gesproken van 

‘beschermen’ maar van ‘borgen’. Het gebruik van de notie beschermen in de context van immaterieel 
erfgoed zou kunnen leiden tot de conclusie dat immaterieel erfgoed niet meer mag veranderen of dat 
teruggegrepen moet worden naar een meer authentieke vorm van het immaterieel erfgoed (zie J. 
NEYRINCK, “Werk maken van immaterieel cultureel erfgoed. Borgen wat en hoe”, Faro 2012, afl. 3, 65; 
KUNSTEN EN ERFGOED, Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel 
erfgoed, Brussel, Jos van Rillaer, 2012, 17; J. SCHAUVLIEGE, “Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed 
in Vlaanderen – Visienota”, Faro 2010, afl. 4, 8 en 12); DEMARSIN omschrijft borgen als “er met de 
gemeenschap voor zorgen dat het immaterieel cultureel erfgoed een actief onderdeel van het leven van 
vandaag blijft, dat het continu evolueert en doorgegeven wordt aan volgende generaties”; zie over het 
borgingsbeleid B. DEMARSIN, “Recente ontwikkelingen in het cultureel erfgoedbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschap”, in A.M. DRAYE en B. DEMARSIN, Kunstrecht en cultureel erfgoed, Brugge, die Keure, 2012, 
58-65; KUNSTEN EN ERFGOED, Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel 
cultureel erfgoed, Brussel, Jos van Rillaer, 2012, 206 p. 

306  M. BOUCHENAKI, “The interdependency of the tangible and intangible cultural heritage”, in 4th ICOMOS 
General Assembly and International Symposium: ‘Place, memory, meaning: preserving intangible values 
in monuments and sites, 2003, 2-4. 

307  Eigen onderlijning toegevoegd. 
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en immaterieel patrimonium van de Franstalige Gemeenschap verwijst naar fysieke plaatsen 

waar immaterieel erfgoed zich kan manifesteren.308  

Een treffend voorbeeld van de intrinsieke verbondenheid is het Jemaa el Fna plein in 

Marrakesh.309 Dit plein is al sinds de 17e eeuw een ontmoetingsplaats en een plaats voor 

entertainment waar dagelijks verhalenvertellers, dichters, slangenbezweerders, Berber 

muzikanten (mazighen), Gnaoua dansers en senthir (hajouj) optreden.310 Het is de enige plaats 

in de Arabische wereld waar mondelinge literatuur nog wordt gecultiveerd. Dit immaterieel 

erfgoed dreigde verloren te gaan door ontwikkelingsplannen nabij het plein. In 2001, 

voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Verdrag ter bescherming van het immaterieel 

cultureel erfgoed, werd het plein op de lijst van meesterwerken van oraal en immaterieel 

erfgoed van UNESCO geplaatst als culturele ruimte.311 Niet het plein op zich, maar wel de 

mondelinge tradities die zich op het plein afspelen, werden beschermd. Het behoud van het 

plein is enkel een manier om het immaterieel erfgoed te gebruiken.312 Een ander interessant 

voorbeeld is het verband tussen de ‘Traditions and practices associated to the Kayas in the 

sacred forests of the Mijikenda’ en de ‘Sacred Mijikenda Kaya Forests’.313 De gebruiken en 

tradities zijn ingeschreven op de lijst van het immaterieel cultureel erfgoed in nood voor 

dringende borging.314 Het woud is opgenomen op de werelderfgoedlijst als cultureel 

erfgoed.315 Terwijl het woud onontbeerlijk is voor de uitoefening van de tradities en praktijken 

omdat ze daar plaatsvinden.316 Omgekeerd bezit het woud culturele erfgoedwaarden die 

samen met de tradities en praktijken zouden verdwijnen. Een voorbeeld dichter bij huis is de 

Heilige Bloedprocessie in Brugge en het reliekschrijn van het Heilig Bloed. De Heilige 

Bloedprocessie prijkt op de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed,317 Brugge is 

                                                     

308  Art. 1, g) Decreet roerende culturele goederen en immaterieel patrimonium. 
309  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 

2010, 384-385. 
310  http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cultural-space-of-jemaa-el-fna-square-00014. 
311  Deze lijst werd in het kader van het UNESCO programma van 1997 betreffende ‘meesterwerken van oraal 

en immaterieel erfgoed in het leven geroep door Resolutie 29/23 van de algemene vergadering van 
UNESCO, 12 november 1997, te consulteren op 
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf; In 2008 werd de lijst geïncorporeerd in 
de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed voor de mensheid, zie art. 31, § 1 Verdrag 
immaterieel erfgoed; Decision 3.COM 1, 2008, te consulteren op 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/3.COM/1. 

312  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 385. 

313  J. SCHAUVLIEGE, “Een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – Visienota”, Faro 2010, 
afl. 4, 8. 

314  Decision 4.COM 14.06, te consulteren op 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/4.COM/14.06. 

315  Decision 32 COM 8B.50, Examination of nominations and minor modifications to the boundaries of 
naturel, mixed and cultural properties to the World Heritage List - Sacred Mijikenda Kaya Forests (KENYA), 
te consulteren op http://whc.unesco.org/en/decisions/4265. 

316  Zie INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE, Nomination for inscription on the Urgent Safeguarding List in 2009, nr. 313. 

317  Decision 4.COM 13.04, 32e sessie van het Werelderfgoedcomité, 2008, te consulteren op 
http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/4.COM/13.04. 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/cultural-space-of-jemaa-el-fna-square-00014
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001102/110220e.pdf
http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/3.COM/1
http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/4.COM/14.06
http://whc.unesco.org/en/decisions/4265
http://www.unesco.org/culture/ich/en/decisions/4.COM/13.04
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erkend als werelderfgoed318 en het reliekschrijn is op Vlaams niveau beschermd als topstuk.319 

Het reliekschrijn verliest een deel van zijn waarde zonder de processie320 en de Heilige 

Bloedprocessie heeft de stad Brugge nodig.  

 

72. De erkenning van de verbondenheid van materieel en immaterieel erfgoed blijkt niet enkel 

uit wetgeving inzake immaterieel erfgoed. Ook in verschillende internationale en regionale 

verdragen en in nationale wetgeving met betrekking tot materieel erfgoed zijn verwijzingen 

naar immaterieel erfgoed terug te vinden.321 Zo is een van de criteria voor inschrijving in de 

Werelderfgoedlijst van natuurlijk erfgoed dat het “directly or tangibly associated [is] with 

events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of 

outstanding universal significance.”322 Dit is de eerste keer dat met immaterieel erfgoed 

rekening wordt gehouden bij de internationale bescherming van onroerend erfgoed.323 Een 

ander – nationaal – treffend voorbeeld is het Burra Charter, dat de bescherming van cultureel 

erfgoed in Australië behandelt.324 Dit charter beschermt erfgoed niet enkel omwille van de 

intrinsieke waarde, maar ook omwille van immateriële waarden. Het gebruikt hiervoor de 

notie ‘cultural significance’, d.i. “esthetic, historic, scientific, social or spiritual value for past, 

present or future generations. Cultural significance is embodied in the place itself, its fabric, 

setting, use, associations, meanings, records, related places and related objects.”.325 Het 

UNESCO verdrag van 2001 ter bescherming van onderwater erfgoed326 hecht dan weer 

waarde aan de speciale band die een land met een historisch schipwrak kan hebben.327  

                                                     

318  Decision CONF 204 X.C.1, 24e sessie van het Werelderfgoedcomité, 2000, te consulteren op 
http://whc.unesco.org/en/decisions/2445. 

319  https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=180.  
320  “Het Groot Schrijn van het Heilig Bloed heeft een belangrijke waarde voor het collectieve geheugen 

vanwege de historische verering die tot op vandaag doorleeft”, zie 
https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=180.  

321  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, preface, XXI; zie ook J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 
2015, 10-11. 

322  Operational Guidelines 2019, § 77, (iv); er bestaat discussie over de mogelijkheid om een goed enkel op 
basis van dit criterium op de Werelderfgoedlijst op te nemen. De Operational Guidelines geven aan dat 
dit criterium bij voorkeur in relatie met andere criteria wordt gebruikt.  

323  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 366; A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI, The 1972 World 
Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 37; ook met betrekking tot 
authenticiteit verlangen de Operational Guidelines bij het Werelderfgoedverdrag dat de waarde van 
cultureel erfgoed wordt beoordeeld binnen zijn culturele context, zie Operational Guidelines 2019, § 81. 

324  M. VECCO, “A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible”, Journal of Cultural 
Heritage 2010, afl. 11, 323. 

325  Art. 1, 1.2 Burra Charter. 
326  Te consulteren op http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-

convention/official-text/ . 
327  Zie bv. art. 9, §5: “Any State Party may declare to the State Party in whose exclusive economic zone or on 

whose continental shelf the underwater cultural heritage is located its interest in being consulted on how 
to ensure the effective protection of that underwater cultural heritage. Such declaration shall be based on 

http://whc.unesco.org/en/decisions/2445
https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=180
https://cjsm.be/topstukken/topstuk?id=180
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text/
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HOOFDSTUK 5. NAAR EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING? 

73. Zoals hierboven aangegeven kan erfgoed worden omschreven als een betekenisvolle 

getuigenis van een (ver, nabij of zelfs toekomstig) verleden die we van dermate groot belang 

achten dat we ze willen doorgeven aan toekomstige generaties.328 Deze definitie is te 

allesomvattend om tot een efficiënte bescherming van erfgoed te komen. Bijgevolg werd er 

zowel internationaal, Europees als nationaal voor geopteerd om erfgoed onder te verdelen, 

naargelang de soort of waarde die het erfgoed bezit. Hoewel deze onderverdeling nuttig kan 

zijn voor specifieke beschermingsmechanismen (niet elke soort erfgoed heeft baat bij dezelfde 

soort bescherming), komt ze soms artificieel over. Dit wordt versterkt door het feit dat niet 

alle erfgoed zich zonder meer laat onderverdelen op basis van de waarde die het bezit. Dit 

laatste komt tot uiting bij de tweedeling van erfgoed in natuurlijk en cultureel erfgoed. 

Voornamelijk bij landschappen blijkt dat zij zelden louter culturele of natuurlijke waarden 

bezitten.329 De waarde van een landschap is veelal een wisselwerking tussen natuurlijke en 

culturele waarden. Ook natuurlijke sites die van een bijzonder belang zijn voor een specifieke 

cultuur kunnen als cultureel erfgoed worden aangeduid.330 Voor louter natuurlijke gebieden 

die nog niet zijn beïnvloed door ingrepen van de mens of invloed hebben gehad op de mens, 

is de bescherming op basis van het instrumentarium ter bescherming van onroerend erfgoed 

minder van belang. Voor deze gebieden bestaat immers zowel op internationaal, Europees als 

nationaal niveau reeds een sterk ontwikkeld juridisch instrumentarium.331 Nochtans hebben 

natuurlijk en cultureel erfgoed veel raakvlakken. Zo kan cultureel erfgoed net zoals natuurlijk 

erfgoed worden aanzien als een waardevolle niet-hernieuwbare bron332 en worden ze door 

dezelfde bedreigingen geteisterd (zoals ruimtelijke ontwikkelingen) zodat ook voor deze soort 

erfgoed een geïntegreerde benadering mogelijk is.333 Om deze redenen gaan steeds meer 

stemmen op om natuurlijk en cultureel erfgoed opnieuw te integreren.334 Doordat door de 

                                                     

a verifiable link, especially a cultural, historical or archaeological link, to the underwater cultural heritage 
concerned.” 

328  Zie supra, nr. 44. 
329  Zie supra, nrs. 50-54. 
330  Landschappen van louter natuurlijk belang vallen buiten het toepassingsgebied van cultureel erfgoed; C. 

FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 
2-3. 

331  Hoewel het Werelderfgoedverdrag toch ook een belangrijke rol kan spelen bij de bescherming van deze 
gebieden, zie E.J. GOODWIN, “The World heritage Convention, the environment and compliance”, 
Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 2009, 157-198; dit neemt niet weg dat 
deze wetgeving kan worden gebruikt als ijkpunt voor de ontwikkeling van cultureel erfgoed. 

332  Een van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling is socio-cultureel, zie het Brundtland Rapport; J. BLAKE, 
International cultural heritage law, Oxford, 2015, 155. 

333  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 72; D. LOWENTHAL, “Natural and cultural heritage”, International Journal of Heritage Studies 2005, 86. 

334  Zie bijvoorbeeld Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards an integrated 
approach to cultural heritage for Europe, COM(2014) 477 Final; Report of the Committee on Culture and 
Education, Toward an integrated approach to cultural heritage for Europe, 24 juni 2015, 2014/2149(INI), 
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jaren heen een sterk verschillend juridisch kader is ontwikkeld voor de bescherming van 

natuurlijk erfgoed ten opzichte van cultureel erfgoed, is een volledig geïntegreerde 

benadering waarschijnlijk niet haalbaar.335 Op zijn minst is natuurbescherming een goed 

ijkpunt om de ontwikkeling van de bescherming van cultureel erfgoed tegen af te wegen.336 

Bovendien moet bij het nemen van beschermingsmaatregelen ten behoeve van onroerend 

erfgoed ook steeds worden nagegaan wat de reeds van toepassing zijnde maatregelen zijn op 

het vlak van natuurbehoud ten einde conflicten te voorkomen337 én zal de natuurlijke 

erfgoedwaarde ook een rol moeten kunnen spelen bij de bescherming van onroerend erfgoed. 

 

74. Hoger wezen we op de intrinsieke verbondenheid van roerend en onroerend erfgoed.338 

Beide domeinen zijn op dit moment evenwel geen gemeenschappelijke bevoegdheid en vallen 

zelfs niet onder dezelfde administratie. Door enkele parlementsleden werd dan ook een 

voorstel ingediend tot samenvoeging van de bevoegdheden roerend en onroerend erfgoed.339 

Zij wezen erop dat deze “horizontale bevoegdheidsverdeling […] door velen als artificieel en 

onwerkzaam [wordt] beschouwd omdat het niet de volle mogelijkheid biedt om een inclusief 

erfgoedbeleid te voeren.” Dergelijke discrepantie is het gevolg van de strikte tweedeling van 

roerend en onroerend erfgoed op basis van het burgerlijk recht en de bevoegdheidsverdeling 

van deze materies.340 Volgens de indieners zou minstens de bevoegdheden samenbrengen 

veel kunnen oplossen. Hoewel dit in zekere zin het geval is, is het onderscheid tussen roerend 

en onroerend erfgoed ook logisch, in de zin dat elk van hen behoefte heeft aan een 

verschillend instrumentarium voor behoud en beheer. Het is maar de vraag of deze noden 

                                                     

art. A; J. STEPHENSON, “The Cultural Values Model: An integrated approach to values in landscapes”, 
Landscape and Urban Planning 2008, 127-139. 

335  Deze verschillende behandeling heeft er immers voor gezorgd dat ook grote verschillen in perceptie ten 
opzichte van natuurlijk en cultureel erfgoed zijn ontstaan. Een voorbeeld is de verschillende ratio van de 
bescherming van natuurlijk erfgoed (o.a. ecologische redenen) ten opzichte van cultureel erfgoed (o.a. 
esthetische redenen), zie uitgebreid: D. LOWENTHAL, “Natural and cultural heritage”, International 
Journal of Heritage Studies 2005, 86-90. 

336  M. LOSTAL, “The role of specific discipline principles in International Law: a parallel analysis between 
environmental and cultural heritage law”, Nordic Journal of International Law 2013, 395-398. 

337  Deze afstemming kan gebeuren in de beheersdoelstellingen in het beschermingsbesluit én tijdens de 
opmaak van beheersplannen, zie ook infra, nr. 451; de integratie van natuur en onroerend erfgoed zal 
zich ook buiten de eigenlijke bescherming kunnen voltrekken, zoals bij onroerenderfgoedrichtplannen en 
erfgoedlandschappen, zie hierover uitgebreider S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met 
andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. DRAYE, (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, 
Intersentia, 2014, 148-154 en S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming 
en beheer van cultureel erfgoed als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., 
doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 667-684. 

338  Zie supra, nr. 67. 
339  Zie hierover Voorstel van resolutie van de heren Wim Wienen, Wim Van Dijck en Pieter Huybrechts 

betreffende het samenvoegen van de bevoegdheden Roerend Erfgoed en Onroerend Erfgoed, Parl. St. Vl. 
Parl. 2013-2014, 2202/1; het voorstel is uiteindelijk vervallen. 

340  Zie in dezelfde zin N. BERNARD en M.-S. DE CLIPPELE, “Quand la définition de monument ne suit pas les 
catégories civiles du droit des biens: regards croisés entre droit administratif et droit civil, à la lumière du 
project de réforme du Code civil”, in J. VAN MEERBEECK, P.-O. DE BROUX, T. LEONARD en B. LOMBAERT 
(eds.), La distinction entre droit public et droit privé, Limal, Anthemis, 2019, 271-278. 
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kunnen worden beantwoord door de bescherming in één wetgeving. Onroerend erfgoed is 

immers grondgebonden en heeft behoefte aan beschermingsmaatregelen die nauw verwant 

zijn aan de ruimtelijke ordening, terwijl dit voor roerend erfgoed veel minder het geval is. 

Daarenboven vloeit de verschillende behandeling voort uit de verschillende bedreigingen 

waarmee elk geconfronteerd wordt. Zo wordt roerend erfgoed geplaagd door illegale handel 

en plundering, waar dit voor onroerend erfgoed minder een probleem is.341 De bescherming 

en het behoud van roerend erfgoed zal zich dan ook veelal op andere domeinen situeren zoals 

intellectuele eigendom en de in- en uitvoer van goederen.342 Onroerend erfgoed kent heel 

andere bedreigingen. Niet enkel natuurrampen en gewapende conflicten kunnen onroerend 

erfgoed vernielen,343 ook ruimtelijke ontwikkelingen en verwaarlozing vormen een belangrijke 

bedreiging van onroerend erfgoed.344 Bijgevolg richten internationale en Europese verdragen 

ter bescherming van onroerend erfgoed zich voornamelijk op maatregelen voor het behoud 

van onroerend erfgoed.  

 

Dit neemt niet weg dat de discrepantie tussen de twee bevoegdheidsdomeinen niet te ruim 

mag worden, in zoverre dat de opsplitsing net contraproductief wordt. De indieners van het 

eerder aangehaalde wetsvoorstel beschouwen de scheiding als contraproductief “omdat die 

situatie tot allerlei problemen inzake bevoegdheidsafbakening leidt. Bijvoorbeeld inzake 

archeologisch erfgoed. Wat moet (of kan) bij voorkeur behouden worden ‘in situ’ (al dan niet 

‘onroerend door bestemming’) en wat kan (of moet) aan de site onttrokken worden en als 

roerend erfgoed in een museum ondergebracht worden? De scheiding tussen roerend en 

onroerend erfgoed is dus niet altijd even duidelijk. Denk maar aan de vele historische Vlaamse 

interieurs (roerend erfgoed) die in tegenstelling tot het onroerend erfgoed (hoeve, villa, kasteel 

enzovoort) waarin ze zich bevinden, zelf nauwelijks enige bescherming genieten.”345 

                                                     

341  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 132-133. 

342  Zie supra, nrs. 64-66. 
343  Een recent voorbeeld van een natuurramp die grote schade toebracht aan cultureel erfgoed is de 

aardbeving in Nepal op 25 april 2015. Andere natuurrampen kunnen dan weer nieuw erfgoed doen 
ontstaan, zoals het geval is bij de site van Pompeii (hoewel de site nu ook onder grote druk staat door 
onder meer tropische stormen); Als voorbeeld van vernieling door gewapende conflicten kunnen de 
vernielingen door IS van cultureel erfgoed zoals de archeologische site van Palmyra in Syrië worden 
aangehaald. Deze vernieling kadert in een soort (anti)culturele evolutie. Zie hieromtrent E. CUNLIFFE, N. 
MUHESEN en M. LOSTAL, “The destruction of cultural property in the Syrian conflict: legal implications 
and obligations”, International Journal of Cultural Property 2016, 1-31. Een ander voorbeeld hiervan is de 
vernieling van de Boedas van Bamiyan. Zie hieromtrent F. FRANCIONI en F. LENZERINI, “The destruction 
of the Buddhas of Bamiyan and international law”, European Journal of International Law 2003, vol. 14, 
nr. 4, 619-651; onroerend erfgoed kan ook te lijden hebben onder gewapende conflicten als collateral 
damage.  

344  Zie ook K.G. SIEHR, “Immovable cultural heritage at risk: past- present- future”, International Journal of 
Cultural Property 2014, vol. 21, nr. 3, 267; K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of 
destroying cultural heritage during peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 195-
274. 

345  Parl. St. Vl. Parl. 2013-2014, 2202/1, 2. 
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Bovendien zorgt de discrepantie er ook voor dat de schaarse subsidiemiddelen worden 

verdeeld in plaats van geconcentreerd en kan er verwarring bestaan indien er sprake is van 

een overlappende bescherming.346 Het is inderdaad zo dat in bepaalde gevallen de waarde 

van roerend erfgoed wordt bepaald door de locatie waar het zich bevindt (bijvoorbeeld een 

woning met architectuurhistorische waarde waarin zich nog het origineel meubilair bevindt). 

Ook omgekeerd kan een onroerend goed (bijkomende) erfgoedwaarde hebben onder meer 

omwille van de roerende goederen die zich in het onroerend goed bevinden (bijvoorbeeld een 

schilderswoning waarin zich nog verschillende schilderijen van hem bevinden). In deze 

gevallen moet de bescherming van roerend en onroerend erfgoed tezamen dan ook mogelijk 

zijn.347 Voor roerend erfgoed dat niet met een onroerend goed verbonden is, is bijkomende 

bescherming wel nog noodzakelijk. Vanzelfsprekend is het hierbij van groot belang dat 

duidelijk is welke roerende goederen mee beschermd zijn met een monument. De 

bevoegdheid van roerend en onroerend erfgoed bij dezelfde wetgevende macht lijkt alleszins 

te kunnen bijdragen aan de duidelijkheid. 

 

75. De onderverdeling tussen materieel en immaterieel erfgoed is hoofdzakelijk van belang 

bij cultureel erfgoed, hoewel ook natuurlijk erfgoed een immateriële waarde kan hebben.348 

Tot de jaren ‘80 werd enkel aandacht besteed aan de erfgoedwaarden verbonden aan het 

onroerend goed zelf, zoals de architectuurhistorische waarde. Pas tegen het einde van de 21e 

eeuw werd algemeen aanvaard dat materieel erfgoed ook immateriële waarden kan 

bezitten.349 Om deze reden is immaterieel erfgoed onlosmakelijk met materieel erfgoed 

verbonden. Immaterieel erfgoed dient bij de waardering van materieel erfgoed dan ook zeker 

in acht te worden genomen. In sommige gevallen dankt materieel erfgoed zijn erfgoedwaarde 

immers louter aan de immateriële waarde die ermee in verband kan worden gebracht. Het 

behoud ervan is ondanks het gebrek aan intrinsieke erfgoedwaarde van het goed toch 

wenselijk omdat anders de immateriële waarden zonder meer verloren zouden gaan. Schade 

aan onroerend erfgoed kan dan ook schade aan immaterieel erfgoed met zich meebrengen 

en vice versa.350 Desondanks zijn aparte beschermingsmechanismen voor immaterieel 

                                                     

346  Ibid, 4; zie S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van 
cultureel erfgoed als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU 
Leuven, 2018, 919-920. 

347  In België is dit het geval: Cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument kunnen mee 
worden beschermd, zie art. 2, 8° OEB en art. 2.1, 38°, 6.1.4 en 6.1.14 OED.  

348  Zie bv. het reeds eerder aangehaalde voorbeeld van het verband tussen de “Traditions and practices 
associated to the Kayas in the sacred forests of the Mijikenda” en de “Sacred Mijikenda Kaya Forests”, zie 
supra, nr. 71 in fine. 

349  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 72; Y. AHMAD, “The Scope and Definitions of Heritage: From Tangible to Intangible”, International 
Journal of Heritage Studies 2006, 298; immaterieel erfgoed hoeft niet noodzakelijk met materieel erfgoed 
verbonden te zijn en kan ook op zichzelf bestaan en erfgoedwaarde hebben, zie supra, nrs. 68-70. 

350  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 7. 
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erfgoed zeker wenselijk zijn. Immaterieel erfgoed laat zich immers niet in eenzelfde keurslijf 

gieten dan onroerend erfgoed. 

 

76. Uit wat hierboven werd beschreven blijkt duidelijk dat de opsplitsing van erfgoed in een 

bepaalde categorieën niet zonder meer kan worden doorgevoerd. We kunnen QUINTIN en DE 

CLIPPELE dan ook volgen in hun vaststelling dat de bevoegdheidsverdeling zoals ze op dit 

moment bestaat ondanks herhaaldelijke aanpassingen ontoereikend blijft.351 Een totaal 

geïntegreerde benadering van erfgoed waarbij alle categorieën erfgoed volgens één juridisch 

kader worden beschermd, botst evenwel ook op enkele problemen. Zo dient er eerst 

tegemoet te worden gekomen aan de bevoegdheidsbezwaren. Ofschoon een 

staatshervorming hiertoe een oplossing kan vormen, waarbij de bevoegdheid opnieuw wordt 

gebundeld bij de Gemeenschappen, is deze oplossing omslachtig en tijdrovend. Bovendien 

zou dit extra problemen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zich meebrengen, waar 

het moeilijk is onroerend goederen aan de Nederlandstalige dan wel Franstalige 

Gemeenschap toe te wijzen.352 Maar ook zonder wijziging van het BWHI is een geïntegreerde 

bescherming mogelijk. Zo voorziet het BWHI in titel IVbis in de mogelijkheid voor de Staat, de 

Gemeenschappen en de Gewesten om samenwerkingsakkoorden te sluiten of om 

gezamenlijke decreten aan te nemen.353 Zowel de CLIPPELE als GORS zagen reeds heil in 

samenwerkingsakkoord ten einde de onduidelijkheid over de bevoegdheidsverdeling tussen 

de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weg te werken.354 

Samenwerkingsakkoorden kunnen evenwel geen bevoegdheidsoverdracht inhouden en zijn 

in dit opzicht beperkt.355 Een gezamenlijke decreet is dan weer een wetskrachtige norm die 

gezamenlijk wordt aangenomen door de wetgevende macht van meerdere deelstaten.356 

Hoewel ook gezamenlijke decreten niet zo ver mogen gaan dat bevoegdheden worden 

                                                     

351  M.-S. DE CLIPPELE, “Quand l’art ouvre la voie au droit: le palais Stoclet”, JT 2013, 55; M. QUINTIN, La 
protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 88-89. 

352  S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed 
als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 
1030 en de verwijzingen aldaar; M. PÂQUES en C. VERCHEVAL, Droit wallon de l’Urbanisme. Entre 
CWATUPE et CoDT, Brussel, Larcier, 2015, 72-74. 

353  Zie resp. art. 92bis en 92bis/1 BWHI. 
354  M.-S. DE CLIPPELE, “Quand l’art ouvre la voie au droit: le palais Stoclet”, JT 2013, 55; B. GORS, “Le palais 

Stoclet ou La compétence relative à la protection des biens mobiliers culturels en Région bruxelloise”, 
RFDL 2007, 98. 

355  Advies van de Raad van State bij het wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen, Parl. St. Kamer 1988, 516/1, 52; S. AERTS, De uitbouw van een adequaat 
juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed als proeve van een geïntegreerd 
omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 925 en 995-1005; zie over 
samenwerkingsakkoorden in het algemeen zie o.a. Y. PEETERS, “Samenwerkingsakkoord in het Belgische 
staatsrecht”, RW 2015-2016, 603-619; J. POIRIER, “Le droit public survivra-t-il à sa contractualisation? Le 
cas des accords de coopération dans le système fédéral belge”, Rev. Dr. ULB 2006, 261-314; H. DUMONT, 
“L’Etat Belge résistera-t-il à sa contractualisation? Considérations critiques sur la mode belge des accords 
de cooperation”, Rev. Dr. ULB 2006, 315-344. 

356  Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-1815/1, 2. 
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overgedragen, kunnen ze wel bijdragen tot een eenvormigere wetgeving en beleid.357 

Desondanks kunnen we AERTS volgen die pleit voor lossere vormen van samenwerking, zoals 

overleg en advies: “Een dergelijke samenwerking zou, gelet op het principe van de federale 

loyauteit immers haar nut kunnen bewijzen in de verantwoording van de eigen decreetgeving 

in het licht van de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling. De weerslag van de eigen 

regelgeving op het bevoegdheidsdomein van een andere overheid wordt zo onmiddellijk ook 

gemilderd. Geheel aansluiten bij het internationaal recht, doet ook dit systeem niet, maar 

wederom lijkt deze bundeling meer toekomstbestendig, vermits het er minstens in het licht van 

onze constitutionele grenzen zoveel als mogelijk aan tegemoet komt.”358  

                                                     

357  Ibid, 3; zie hierover uitgebreid S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming 
en beheer van cultureel erfgoed als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., 
doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 1013-1022. 

358  Ibid, 1113. 
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DEEL III. ONROEREND ERFGOED: RECHT OP OF PLICHT TOT 

BESCHERMING? 

HOOFDSTUK 1. EEN RECHT OP CULTUREEL ERFGOED 

Afdeling 1.  INTERNATIONALE CULTURELE RECHTEN EN ONROEREND ERFGOED 

 Wettelijke context 

1.1. Universele rechten 

77. Waar de bescherming van cultureel erfgoed oorspronkelijk in verband werd gebracht met 

eigendom, ligt de nadruk langzamerhand meer op het genot van cultureel erfgoed.359 

Cultureel erfgoed wordt niet langer louter beschermd omwille van zijn exclusiviteit, maar 

omwille van de waarde die de gemeenschap en individuen aan erfgoed hechten.360 In die zin 

omvat cultureel erfgoed alles wat individuen en groepen kan helpen bij hun culturele 

identificatie en ontwikkeling.361 Deze elementen zijn dermate waardevol dat ze moeten 

worden overgedragen naar volgende generaties.362 Door de intrinsieke verbondenheid van 

cultureel erfgoed met culturele identiteit, is de bescherming van cultureel erfgoed 

onlosmakelijk met mensenrechten verbonden. Om de identiteit van een individu of 

gemeenschap te vrijwaren moet een individu of gemeenschap ook het recht hebben op het 

genot van zijn cultureel erfgoed.363 Terwijl heel wat verdragen de bescherming van cultureel 

erfgoed beogen en aldus indirect de culturele rechten vrijwaren, benaderen zij cultureel 

erfgoed niet vanuit dit oogpunt. Universele culturele rechten vinden hun grondslag in 

verschillende internationale verdragen.364 Tot de jaren ’90 werden ze stiefmoederlijk 

                                                     

359  K.L. ALDERMAN, “The human right to cultural property”, Michigan State International Law Review 2011, 
vol. 20, nr. 1, 74-75 en 81. 

360  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, 4; Report of the independent expert, Farida Shaheed, 21 maart 2011, A/HRC/17/38, corr. 1, 19, 
§ 77. 

361  Zie bv. I.L. RAMOS, F. BERNARDO, S. C. RIBEIRO, V. VAN EETVELDE, “Landscape identity: Implications for 
policy making”, Land Use Policy 2016, 36-43; L. LIXINSKI, “Selecting heritage: the interplay of art, politics 
and identity”, European Journal of International Law 2011, vol. 22, nr. 1, 81-101. 

362  Report of the independent expert, Farida Shaheed, 21 maart 2011, A/HRC/17/38, corr. 1, 4, § 5; voor een 
definitie van cultureel erfgoed, zie § 4. 

363  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 77; A.F. VRDOLJAK, “Cultural heritage in human rights and humanitarian law”, in O. BEN-NAFTALI (ed.), 
International Humanitarian Law and International Human Rights Law, New York, Oxford University Press, 
2011, 250-251. 

364  Vooral in het kader van gewapende conflicten zullen deze culturele rechten als mensenrecht 
complementair zijn aan het humanitair recht. De Human Rights Council merkte op dat bij de bescherming 
van cultureel erfgoed humanitair recht en mensenrechten elkaar versterken, zie Resolution 6/1 on the 
Protection of cultural rights and property in situations of armed conflict, 2007, A/HRC/RES/6/1; zie ook 
Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 60 en 61. 
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behandeld en als een onderontwikkelde tak van de mensenrechten beschouwd.365 Nieuwe 

inzichten hebben de culturele rechten naar een nieuw niveau getild en hun normatief karakter 

benadrukt.366 De groeiende aandacht voor culturele rechten valt immers samen met de 

stijgende bewustwording dat cultureel erfgoed van internationaal belang kan zijn en 

beschermd moet worden als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid.367 

 

78. De eerste keer dat expliciet de link werd gelegd tussen mensenrechten en cultureel 

erfgoed was op het niveau van de Verenigde Naties. Het VN Charter bevat nochtans geen 

specifieke clausule met betrekking tot cultuur en mensenrechten. Een poging in 1948 om 

“culturele genocide” te laten erkennen stootte bij de VN Algemene Vergadering op algemeen 

protest.368 Wel werden in de UVRM enkele bepalingen met betrekking tot culturele rechten 

opgenomen. Zo stelt artikel 22 UVRM dat “Everyone, as a member of society, […] is entitled to 

realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the 

organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights 

indispensable for his dignity and the free development of his personality.” Uit deze bepaling 

blijkt dat wordt erkend dat cultuur essentieel is voor de mensheid.369 Artikel 27, eerste lid 

UVRM stelt bovendien vast dat “Everyone has the right freely to participate in the cultural life 

of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.” 

Deze bepaling vormt de basis voor latere vaststellingen dat individuen en gemeenschappen 

het recht hebben op cultureel erfgoed als onderdeel van de deelname aan het culturele 

leven.370  

 

79. Het eerste verdrag met betrekking tot culturele rechten bevat slechts één bepaling die 

culturele rechten uitdrukkelijk vermeldt. Artikel 15, §1, a) van het ECOSOC-verdrag erkent “the 

right of everyone: (a) To take part in cultural life”. Het Comité voor economische, sociale en 

culturele rechten omschrijft deze bepaling als de plicht voor verdragspartijen om het cultureel 

erfgoed van de mensheid te behouden en beschikbaar te stellen (“duty of preservation and 

                                                     

365  A. JAKUBOWSKI, “Culture and human rights: Concepts, instruments and institutions”, in A.J. WIESLAND, 
K. CHAINOGLOU en A. SLEDZINSKA, Culture and human rights: the Wroclaw commentaries, Berlijn, De 
Gruyter, 2016, 12; J. SYMONIDES, “Cultural rights: A neglected category of human rights”, International 
Social Science Journal 1998, vol. 50, nr. 158, 559. 

366  E. POLYMENOPOULOU, “Cultural rights in the case law of the International Court of Justice”, Leiden 
Journal of International Law 2014, 451. 

367  Zie infra, nrs. 99-117; F. FRANCIONI, “Beyond state sovereignty: The protection of cultural heritage as a 
shared interest of humanity”, Michigan Journal of International Law 2004, vol. 25, nr. 4, 1213-1214. 

368  Zie Continuation of the consideration of the draft convention on genocide: Report of the Economic and 
Social Council, 1948, UN Doc. A/C.6/SR.83 en F. FRANCIONI, “Beyond state sovereignty: The protection of 
cultural heritage as a shared interest of humanity”, Michigan Journal Of International Law 2004, vol. 25, 
nr. 4, 1212. 

369  K.L. ALDERMAN, “The human right to cultural property”, Michigan State International Law Review 2011, 
vol. 20, nr. 1, 73. 

370  Zie bv. Art. 1, a) Verdrag van Faro. 
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presentation”).371 Hoewel het recht om deel te nemen aan het culturele leven aanvankelijk 

weinig waarde werd toegekend omdat ze weinig zou toevoegen aan de reeds bestaande 

artikels in de UVRM,372 mag de waarde van artikel 15 van het ECOSOC-verdrag niet worden 

onderschat. Artikel 15 is geen louter niet-discriminatoire bepaling, wat inhoudt dat een 

lidstaat méér moet doen dan enkel alle formele hindernissen wegnemen zodat burgers op 

gelijke wijze van hun cultuur kunnen genieten. Lidstaten moeten positieve maatregelen 

nemen om deelname aan het culturele leven te vrijwaren.373 Artikel 2, §1 van het ECOSOC-

verdrag bepaalt dat “each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, 

individually and through international assistance and co-operation, especially economic and 

technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively 

the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, 

including particularly the adoption of legislative measures.” Bij de uitvoering van artikel 15 van 

het ECOSOC-verdrag zijn de lidstaten gehouden alle andere mensenrechten en fundamentele 

vrijheden te vrijwaren.374 Bijgevolg is het niet mogelijk “[to] invoke cultural diversity to infringe 

upon human rights guaranteed by international law, nor to limit their scope”.375 Beperkingen 

op artikel 15, §1, a) van het ECOSOC-verdrag zijn volgens de Algemene Commentaar nr. 21 

toegestaan indien ze “pursue a legitimate aim, be compatible with the nature of this right and 

be strictly necessary for the promotion of general welfare in a democratic society, in 

accordance with article 4 of the Covenant. Any limitations must therefore be proportionate, 

meaning that the least restrictive measures must be taken when several types of limitations 

may be imposed.”376 Deze beperkingen vereisen een zeer zorgvuldige afweging en moeten 

volledig worden gerechtvaardigd door verwijzing naar het geheel van de rechten waarin het 

ECOSOC-verdrag voorziet en in de context van de maximaal beschikbare middelen.377 In 

sommige gevallen, zoals tradities die vrouwen onderdrukken, is de toepassing van deze 

                                                     

371  Revised Guidelines regarding the Form and Contents of Reports to be submitted by States Parties under 
Arts 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc E/1991/23, 
88 at 108, para 1 (f); R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the community as a whole?”, 
International & Comparative Law Quarterly 2004, vol. 53, nr. 1, 192. 

372  Art. 15 van het ECOSOC-verdrag is een stap in de goede richting nu het de bewoording van de culturele 
rechten in art. 27 UVRM (Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community) 
aanpast, zie L. PINESCHI, “Cultural diversity as a human right? General Comment No. 21 of the Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights”, in S. BORELLI en F. LENZERINI (eds.), Cultural heritage, cultural 
rights, cultural diversity, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012, 31. 

373  Algemene Commentaar nr. 21, § 6, 45 en 50; R. O’KEEFE, “The “right to take part in cultural life” under 
Article 15 of the ICESCR”, International & Comparative Law Quarterly 1998, 905-906; F. FRANCIONI, 
“Beyond state sovereignty: The protection of cultural heritage as a shared interest of humanity”, Michigan 
Journal Of International Law 2004, vol. 25, nr. 4, 1213; dit is ook zo voor art. 27 BUPO-verdrag, zie 
Algemene Commentaar nr. 23, § 6.2. 

374  Algemene Commentaar nr. 21, § 17-18.  
375  Ibid, § 19; zie ook art. 4 Verklaring over culturele diversiteit; dit is in overeenstemming met artikel 5, §1 

van het ECOSOC-verdrag. 
376  Algemene Commentaar nr. 21, § 19. 
377  Ibid, § 65. 
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beperkingen niet problematisch,378 terwijl in andere gevallen de verhouding tussen culturele 

rechten en andere mensenrechten minder eenduidig zal zijn. Dit blijkt uit het lang 

aanslepende conflict tussen de Internationale Commissie voor de walvisvangst en 

verschillende staten die walvisvangst beschouwen als een culturele traditie. Terwijl de 

bescherming van walvissen kan worden beschouwd als een onderdeel om een gezonde 

omgeving te waarborgen, als onderdeel van het recht op wetenschappelijke vooruitgang zoals 

voorzien in artikel 15, §1, b) van het ECOSOC-verdrag, kan de walvisvangst ook worden 

beschouwd als een traditie die moet worden beschermd op basis van artikel 15, §1, a) van het 

ECOSOC-verdrag. In een zaak voor het Europees Hof van Justitie tussen Australië en Japan 

kwam dit conflict tot uiting.379 Hoewel het voorwerp van de zaak uiteindelijk ging over de 

vraag of de walvisvangst door Japan legitiem was op grond van de wetenschappelijke 

uitzondering ex artikel VIII, par. 1 van de Whaling Convention,380 geeft ze uiting aan de 

dieperliggende verdeeldheid tussen staten die walvisvangst beschouwen als een traditioneel 

recht en deze die het als een schending van andere fundamentele vrijheden zien.381  

 

80. Culturele rechten kunnen ook op impliciete wijze worden gevrijwaard. Het recht op 

deelname aan het culturele leven uit artikel 15 ECOSOC-verdrag is immers verwant met 

andere rechten uit de International Bill of Human Rights.382 Zo zijn onder meer het recht op 

onderwijs383 en het recht van ouders om de soort onderwijs voor hun kinderen te kiezen384 

onlosmakelijk met culturele rechten verbonden aangezien ze het recht op deelname aan het 

culturele leven waarborgen.385 Toegang tot en genot van cultureel erfgoed houdt onder meer 

                                                     

378  Zie bv. A. STACK, “Female circumcision: a critical appraisal”, HRQ 1988, vol. 10, 437-486; H. LEWIS, “Female 
genital mutilation and female genital cutting”, Encyclopaedia of Human Rights 2009, 200-213; J.C. 
MUBANGIZI, “Building a South Africa human rights culture in the face of cultural diversity: context and 
conflict”, African Journal of Legal Studies 2012, vol. 5, nr. 1, 1-20. 

379  ICJ 31 maart 2014, Whaling in the Antarctic, (Australië t. Japan: tussenkomst van Nieuw Zeeland); R. 
O’KEEFE, “The “right to take part in cultural life” under Article 15 of the ICESCR”, International & 
Comparative Law Quarterly 1998, 920; Revised Guidelines regarding the Form and Contents of Reports to 
be submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, E/1991/23, 109 (§ 2(a)); zie ook General Discussion on the Right to Take Part in 
Cultural Life as recognised in Article 15 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, E/1993/22, § 213.  

380  International Verdrag voor de regulering van de walvisvangst van 2 december 1946, te consulteren op 
https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k=.  

381  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 118. 
382  De International Bill of Human Rights bestaat uit de UVRM, het ECOSOC-verdrag, het BUPO-verdrag en de 

twee bijbehorende protocollen, zie Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights, te 
consulteren op http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf; A. EIDE, 
“Cultural rights as individual human rights”, in A. EIDE, C. KRAUSE en A. ROSAS (eds.), Economic, Social 
and cultural rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 232; zie ook Report of the independent 
expert, Farida Shaheed, 21 maart 2011, A/HRC/17/38. 

383  Art. 26 UVRM; art. 13, § 1 ECOSOC-verdrag; zie bv. Algemene Commentaar nr. 21, § 1, § 2, 26 en 27, waar 
de nadruk wordt gelegd op het belang van onderwijs. 

384  Vb. art. 26, §3 UVRM; art. 13, §3 ECOSOC-verdrag.  
385  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 

A/71/317, 6; de UN Algemene Vergadering erkende dat het genot van culturele rechten noodzakelijk is 

https://archive.iwc.int/pages/view.php?ref=3607&k
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf
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ook het recht in om dit erfgoed te kennen, te begrijpen, te bezoeken, om er gebruik van te 

maken of zelfs om er voordeel uit te halen.386 Met betrekking tot deze bepalingen is geen 

rechtspraak terug te vinden die de bescherming van onroerend erfgoed beoogt. 

1.2. Bijzondere rechten 

81. Naast de universele rechten zijn er ook bepaalde bijzondere rechten inzake culturele 

rechten van toepassing op minderheden of inheemse volkeren. Zij kunnen zich niet enkel 

beroepen op de universele rechten maar kunnen ook aanspraak maken op de bijzondere 

rechten. Artikel 27 van het BUPO-verdrag waarborgt het recht van etnische, godsdienstige of 

linguïstische minderheden op het beleven van hun eigen cultuur en bepaalt in die zin dat deze 

personen “shall not be denied the right, in community with the other members of their group, 

to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own 

language.” Hoewel ook vaak gebruikt in de context van culturele rechten,387 heeft artikel 27 

BUPO-verdrag een veel beperktere draagwijdte dan artikel 15 ECOSOC-verdrag doordat het 

enkel op minderheden van toepassing is. Bij de bepaling van wat als een minderheid voor de 

toepassing van artikel 27 BUPO-verdrag moet worden beschouwd, zijn de noties ‘historische 

verbondenheid’ en ‘traditie’ van belang. Enkel groepen die verbonden zijn door een 

gemeenschappelijke cultuur, godsdienst of taal kunnen zich op artikel 27 BUPO-verdrag 

beroepen.388 Het feit dat de definitie een subjectief aspect bevat – er moet worden bepaald 

hoe die verbondenheid zich manifesteert – is essentieel voor een goede toepassing van dit 

artikel. Wanneer enkel objectieve criteria de grondslag zouden vormen voor de toepassing 

van artikel 27 BUPO-verdrag, zou een overheid een groep als minderheid kunnen kwalificeren, 

                                                     

voor de volledige beleving van het recht op ontwikkeling, zie Fiftieth anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights, GA 53e sessie, A/RES/53/168; voor een overzicht van de rechtspraak van 
het EHRM inzake culturele rechten, zie EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Research Report, Cultural 
rights in the case-law of the European Court of Human Rights, 2011, 26 p. 

386  Het recht op toegang tot cultuur werd door het EHRM herhaaldelijk erkend, zie bv. EHRM 16 december 
2008, nr. 23883/06, Khursid Mustafa en Tarzibachi t. Zweden ivm toegang tot satelliettelevisie voor 
migranten; EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Research Report, Cultural rights in the case-law of the 
European Court of Human Rights, 2011, 7-8; zie ook L. PINESCHI, “Cultural diversity as a human right? 
General Comment No. 21 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, in S. BORELLI en F. 
LENZERINI (eds.), Cultural heritage, cultural rights, cultural diversity, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2012, 37. 

387  Economische, sociale en culturele rechten werden als tweederangsrechten aanzien ten opzichte van 
politieke en burgerlijke rechten, waardoor vaak een beroep werd gedaan op culturele rechten in het 
BUPO-verdrag; zie J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law 
Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 78; H.J. STEINER en P. ALSTON, International human right. The successor to 
international human rights in context: law, politics and morals, Oxford, Oxford University Press, 2013, 286 

388  Algemene Commentaar nr. 23, § 5.1; het toepassingsgebied is aldus niet beperkt tot burgers, waardoor 
ook niet-burgers, zelfs migranten en bezoekers, zich op deze rechten beroepen. Zie E. STAMATOPOULOU, 
Cultural rights in international law. Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond, 
Leiden/Boston, Martinus Nijhof Publishers, 2007, 180. 
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terwijl deze groep deze verbinding zelf niet erkent.389 Ook inheemse volkeren kunnen worden 

beschouwd als een etnische, taalkundige of religieuze minderheid.390 

 

82. Ofschoon het recht op cultuur in artikel 27 BUPO-verdrag in negatieve zin is uitgedrukt 

(shall not be denied the right) houden zij wel een positieve verplichting in voor de lidstaten 

om maatregelen te nemen die het bestaan van deze rechten verzekeren. Zo zal de lidstaat er 

niet enkel op moeten toezien dat de rechterlijke, wetgevende of uitvoerende macht geen 

maatregelen neemt die deze culturele rechten zouden teniet doen, maar moet ze ook 

maatregelen nemen tegen handelingen van individuen binnen de lidstaat die afbreuk zouden 

doen aan de rechten uit artikel 27 BUPO-verdrag.391 In uitoefening van hun rechten op grond 

van artikel 27 BUPO-verdrag hebben minderheden het recht op de bescherming van bepaalde 

gebieden die van belang zijn voor de uitoefening van hun cultuur.392 Ook economische 

activiteiten vallen onder de toepassing van artikel 27 BUPO-verdrag. Een voorbeeld is de zaak 

Ominayak v. Canada, waarbij het Mensenrechtencomité van oordeel was dat de toelating voor 

gas- en oliewinning een schending van artikel 27 BUPO-verdrag inhield aangezien ze het leven 

en de cultuur van de Lubicon Lake Band bedreigden.393 Ondanks de strikte bewoording van 

het Mensenrechtencomité, leek het toch een afweging te maken tussen de nood aan 

economische ontwikkeling en de rechten voor inheemse volkeren om hun cultuur te 

beleven.394 In Lansman e.a. t. Finland oordeelde het Mensenrechtencomité dan ook dat 

“measures that have a certain limited impact on the way of life of persons belonging to a 

minority will not necessarily amount to a denial of the right under article 27.”395 Enkel wanneer 

maatregelen van een staat die interfereren met het beleven van een cultuur redelijk en 

objectief te rechtvaardigen zijn én ze in overeenstemming zijn met andere bepalingen uit het 

BUPO-verdrag, worden ze door het Mensenrechtencomité aanvaardt.396 Zo werd in de zaak 

                                                     

389  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 292; P. 
THORNBERRY, International law and the rights of minorities, Oxford, Clarendon Press, 1991, 164-172. 

390  Y. DONDERS, “The UN Declaration on the rights of indigenous peoples”, in I. BOEREFIJN en J. 
GOLDSCHMIDT (eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights. Essays in honour of Cees 
Flinterman, Antwerpen/Oxford/Portland, Intersentia, 2008, 109-110; Algemene Commentaar nr. 23, § 5.1 
en 7. 

391  Algemene Commentaar nr. 23, § 6.1 en 6.2. 
392  Ibid, § 7. 
393  Beslissing van de VN Commissie voor Mensenrechten, 10 mei 1990, nr. 167/1984, UN Doc. 

CCPR/C/38/D/167/1984, Chief Bernard Ominayak and members of the Lubicon Lake Band t. Canada. 
394  Ibid, Appendix I. 
395  Beslissing van de VN Commissie voor Mensenrechten, 8 november 1994, nr. 511/1992, UN DOC. 

CCPR/C/52/D/511/1992, Länsman e.a. t. Finland, § 9.4; zie ook Beslissing van de VN Commissie voor 
Mensenrechten, 30 oktober 1996, nr. 671/1995, UN DOC. CCPR/C/58/D/671/1995, Länsman e.a. t. 
Finland; voor meer beslissingen van het Mensenrechtencomité, zie E. STAMATOPOULOU, Cultural rights 
in international law. Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhof Publishers, 2007, 179-183. 

396  Y. DONDERS, “The UN Declaration on the rights of indigenous peoples”, in I. BOEREFIJN en J. 
GOLDSCHMIDT (eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights. Essays in honour of Cees 
Flinterman, Antwerpen/Oxford/Portland, Intersentia, 2008, 111. 
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Lovelace t. Canada een indiaanse vrouw door haar eigen stam het recht ontzegd om terug in 

het reservaat te gaan wonen, nadat ze eerder met een niet-Indiaan getrouwd was en daardoor 

haar Indiaanse status was kwijtgeraakt. Het verlies van haar status als indiaan betekende 

volgens de stam ook het verlies van het recht om in het reservaat te leven. Het 

Mensenrechtencomité was van mening dat dit een schending uitmaakte van artikel 27 BUPO-

verdrag. Het Comité oordeelde dat het niet noodzakelijk, noch redelijk was om de identiteit 

van de gemeenschap te bewaren om haar haar rechten als lid van de gemeenschap af te 

nemen.397  

 

83. De enige bindende internationale tekst die het onroerend erfgoed van inheemse volkeren 

als voorwerp heeft, is de ILO Conventie nr. 169. Artikel 13 van de ILO Conventie nr. 169 bepaalt 

dat “governments shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of 

the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or both as applicable, 

which they occupy or otherwise use, and in particular the collective aspects of this 

relationship.” Hieruit blijkt de directe verbondenheid van culturele rechten van inheemse 

volkeren met onroerend erfgoed. Het onroerend erfgoed van deze inheemse volkeren wordt 

op grond van de ILO Convention voornamelijk beschermd door hun zakelijke rechten op 

gronden die van belang zijn voor hun cultuur, te waarborgen.398 Hoewel het verdrag reeds op 

5 september 1991 in werking trad, hebben tot op heden slechts 22 staten het verdrag 

geratificeerd – België niet.399 Maar ook de ILO Conventie nr. 107, die België wel heeft 

geratificeerd, bevat enkele bepalingen met betrekking tot het cultureel erfgoed van inheemse 

volkeren.400 

 

Daarnaast is ook de UNDRIP van 2007 van groot belang. Deze verklaring vormt een aanvulling 

op de rechten van inheemse volkeren op hun cultureel erfgoed. In lijn met de bindende 

universele culturele rechten gaat de verklaring verder dan enkel een passief respect voor 

culturele rechten en promoot ze ook de actieve bescherming van culturele rechten.401 De 

culturele rechten die door de verklaring worden beschermd zijn velerlei. Ook uit deze 

verklaring blijkt dat onroerend erfgoed sterk verbonden is met culturele rechten. Artikel 31 

                                                     

397  Beslissing van de VN Commissie voor Mensenrechten, 30 juli 1981, nr. 24/1977, UN Doc. 
CCPR/C/13/D/24/1977, Sandra Lovelace t. Canada. 

398  Art. 14 t.e.m. 19 ILO Conventie nr. 169; J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford 
University Press, 2015, 295. 

399  De ILO Conventie nr. 169 is de herziening van de ILO Conventie nr. 107). De aanneming van een 
amendement of een geamendeerde tekst (zoals de ILO Conventie nr. 169) betekent dat het vorige 
instrument (de ILO Conventie nr. 107) niet meer kan worden geratificeerd. De ratificatie van het nieuwe 
instrument houdt ook automatisch de herroeping van het vorige in. Voor de lidstaten die wel de ILO 
Conventie nr. 107 hebben geratificeerd, maar niet nr. 169, blijft nr. 107 dan ook in werking. België is een 
van de landen waar de ILO Conventie nr. 107 nog van toepassing is.  

400  Zie bv. art. 4, a) en art. 18, §2 ILO Conventie nr. 107. 
401  Y. DONDERS, “The UN Declaration on the rights of indigenous peoples”, in I. BOEREFIJN en J. 

GOLDSCHMIDT (eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights. Essays in honour of Cees 
Flinterman, Antwerpen/Oxford/Portland, Intersentia, 2008, 99. 
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UNDRIP bepaalt: “Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop 

their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well as 

the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human and genetic 

resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and flora, oral traditions, 

literatures, designs, sports and traditional games and visual and performing arts. They also 

have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such 

cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions.”402 Daarenboven 

hebben ze “the right to maintain, protect, and have access in privacy to their religious and 

cultural sites; the right to the use and control of their ceremonial objects; and the right to the 

repatriation of their human remains.”403 Op grond van deze bepalingen lijken de rechten van 

inheemse volkeren veel ruimer te zijn dan het recht op toegang tot en genot van cultureel 

erfgoed zoals vervat in het universeel recht op deelname aan het culturele leven.404 Toch mag 

aan deze verklaring niet te veel waarde worden toegekend. Een verklaring is immers geen 

bindend instrument en legt geen wettelijke verplichtingen op aan de lidstaten. Wel kan de 

verklaring als een uitdrukking van morele en politieke principes worden gebruikt in 

samenhang met andere bindende bepalingen.405  

 

84. Voor de volledigheid kunnen ook nog andere, meer specifieke verdragen worden 

aangehaald. Artikel 13 c) van de CEDAW406 bepaalt dat lidstaten alle maatregelen moeten 

nemen om discriminatie van vrouwen uit te roeien, in het bijzonder met betrekking tot “the 

right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life”. Het 

Kinderrechtenverdrag “recognize[s] the right of the child to rest and leisure, to engage in play 

and recreational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in 

cultural life and the arts. Hetzelfde artikel bepaalt dat verdragspartijen “shall respect and 

promote the right of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage 

the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and 

leisure activity”.407 Ook het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van 

rassendiscriminatie408 bevat in artikel 5, (e), (vi) een bepaling met betrekking tot het recht op 

                                                     

402  Eigen onderlijning toegevoegd. 
403  Art. 11 UNDRIP; zie ook art. 25 UNDRIP dat bepaalt: “Indigenous peoples have the right to maintain and 

strengthen their distinctive spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and 
used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their responsibilities to 
future generations in this regard”. 

404  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 293. 
405  Y. DONDERS, “The UN Declaration on the rights of indigenous peoples”, in I. BOEREFIJN en J. 

GOLDSCHMIDT (eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights. Essays in honour of Cees 
Flinterman, Antwerpen/Oxford/Portland, Intersentia, 2008, 120. 

406  Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen van 18 december 1979, 
United Nations Treaty Series, vol. 1249, 13. 

407  Art. 31, §2 Kinderrechtenverdrag. 
408  Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie van 7 maart 1966, 

United Nations Treaty Series, vol. 660, 195. 
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gelijke deelname aan het culturele leven. Artikel 17 van het Banjul Handvest409 bevat een 

provisie over deelname aan het culturele leven, terwijl artikel 22 volkeren het recht geeft op 

hun culturele ontwikkeling. Het Banjul Handvest legt verder in artikel 29 individuen ook op de 

Afrikaanse culturele waarden te behouden en te versterken.410  

 Het recht op toegang tot en genot van onroerend erfgoed 

85. De vraag rijst in hoeverre het recht om deel te nemen aan het culturele leven ook 

implicaties heeft op de bescherming van onroerend erfgoed. Voor de volledige realisatie van 

het recht voor eenieder om deel te nemen aan het culturele leven ontwikkelde het Committee 

on Economic, Social and Cultural Rights het zogenoemde ‘4A schema’, bestaande uit: 

availability, accessibility, acceptability en adaptability.411 De toegang (accessibility) tot 

cultureel erfgoed staat in nauw verband met het genot van cultureel erfgoed. Volgens de 

onafhankelijke expert in culturele rechten moeten vier aspecten die het recht op toegang 

verzekeren, worden onderscheiden.412 Ten eerste houdt het recht op toegang tot cultureel 

erfgoed het recht op fysieke toegang in, eventueel ook op basis van informatietechnologieën. 

Ten tweede kan ook participatie in de besluitvorming, inclusief het recht op toegang tot 

administratieve en jurisdictionele procedures, worden aangehaald. Toegang tot en genot van 

cultureel erfgoed impliceert volgens de onafhankelijk expert immers ook bijdragen tot de 

identificatie, interpretatie en de ontwikkeling van cultureel erfgoed. Ten derde houdt het 

recht om deel te nemen aan het culturele leven ook een recht op economische toegang in, 

wat betekent dat voor eenieder de toegang tot het cultureel erfgoed betaalbaar is. Als laatste 

houdt het recht op toegang ook de toegang tot informatie in verband met het cultureel 

erfgoed in, welke bv. wordt verkregen op basis van onderzoek.  

 

Wanneer toegepast op de beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed zijn vooral de 

eerste twee aspecten van belang m.n. de fysieke toegang en het recht op participatie in de 

besluitvorming.413 Het recht op toegang houdt immers ook in dat staten het cultureel erfgoed 

                                                     

409  Afrikaans Handvest voor de rechten van de mens en volken van 27 juni 1981, te consulteren op 
http://www.achpr.org/instruments/achpr/.  

410  Zie A. EIDE, “Cultural rights as individual human rights”, in A. EIDE, C. KRAUSE en A. ROSAS (eds.), 
Economic, Social and cultural rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, 231-232. 

411  Dit schema werd ontwikkeld door Professor Katarina Tomasevski, Special Rapporteur on the Right to 
Education, in E/CN.4/1999/49 en wordt sindsdien systematisch gebruikt door het Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights in zijn algemene commentaren; zie Algemene Commentaar nr. 21, § 
16, a) en b). 

412  Report of the independent expert, Farida Shaheed, 21 maart 2011, A/HRC/17/38, 15-16. 
413  Het recht op economische toegang impliceert onder meer dat de toegangsgelden tot onroerend erfgoed 

niet te hoog mogen zijn. Het recht op informatie houdt dan weer in dat de informatie die verkregen wordt 
door onderzoek aan onroerend erfgoed, bv. archeologische opgravingen, openbaar moeten zal moeten 
worden gemaakt ten aanzien van eenieder die hier belang bij heeft. Deze twee aspecten zijn voor de 
beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed van minder belang. 

http://www.achpr.org/instruments/achpr/
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op zich zullen moeten beschermen.414 De bescherming van cultureel erfgoed omvat in deze 

context niet enkel de bescherming van immateriële waarden, maar ook van materieel erfgoed. 

Ook de vernieling van materieel cultureel erfgoed doet het recht op genot van en toegang tot 

cultureel erfgoed immers teniet en kan dus een aanslag zijn op de mensenrechten.415 Als 

gevolg hiervan dient een staat zowel roerend als onroerend erfgoed in goede staat te bewaren 

en te vrijwaren van diefstal en vandalisme, zowel tijdens gewapend conflicten als in vredestijd 

en zelfs tegen natuurrampen.416  

Ook de voorwaarde van participatie in de besluitvorming is van belang bij de bescherming van 

onroerend erfgoed. Op grond hiervan moet de burger betrokken worden bij de beslissing welk 

onroerend erfgoed beschermenswaardig wordt geacht. Bovendien moeten deze beslissingen 

aanvechtbaar zijn voor administratieve rechtscolleges. Ook dit aspect van het recht op genot 

van en toegang tot onroerend erfgoed is terug te brengen tot de doelgerichtheid van de 

bescherming van onroerend erfgoed als onderdeel van een transparante besluitvorming.417  

 

86. Deze verplichtingen moeten overeenkomstig artikel 2 van het ECOSOC-verdrag door de 

lidstaten worden ingevuld “individually and through international assistance and co-

operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with 

a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present 

Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative 

measures.” Op grond hiervan moeten verdragspartijen hun wetgeving aanpassen om 

onroerend erfgoed te beschermen en de nodige maatregelen nemen om toegang tot de 

rechter te verlenen over de besluitvorming in verband met culturele rechten. De afdwinging 

van een specifieke bescherming zal op basis van deze rechten dan ook alleszins niet mogelijk 

zijn. 

                                                     

414  Algemene Commentaar nr. 21, § 50, a); Revised Guidelines regarding the form and contents of reports to 
be submitted by social and cultural rights, E/1991/23, p. 108, § 1, f); Resolution 6/1 on the Protection of 
cultural rights and property in situations of armed conflict, 2007, A/HRC/RES/6/1; zie ook de verwijzing 
naar monumenten in E/1992/23, § 312; R. O’KEEFE, “The “right to take part in cultural life” under Article 
15 of the ICESCR”, International & Comparative Law Quarterly 1998, 909; zie ook Report of the Special 
Representative of the Secretary-General on the situation of human rights in Cambodia, E/CN.4/1994/73, 
§ 118-122. 

415  Preambule, Resolution 33/20 on Cultural Rights and the protection of cultural heritage, A/HRC/33/L.21; 
Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, 6; N. BRODIE, J. DOOLE en P. WATSON, Stealing history: the illicit trade in cultural material, 
Cambridge, The McDonald Instute for Archaeological Research, 2000, 11-12. 

416  Algemene Commentaar nr. 21, § 50; R. O’KEEFE, The protection of cultural property in armed conflict, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 305; J. BLAKE, International cultural heritage law, New 
York, Oxford University Press, 2015, 290. 

417  Algemene Commentaar nr. 3, The Nature of States Parties’ Obligations; Algemene Commentaar nr. 9, The 
domestic application of the Covenant. 
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Afdeling 2.  EEN RECHT OP ONROEREND ERFGOED VOOR HET EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN 

DE MENS? 

 Geen algemeen recht op onroerend erfgoed 

87. Het EVRM noch het EHRM erkent culturele rechten expliciet.418 Toch hebben zij altijd al 

deel uitgemaakt van de bestaande mensenrechten.419 Zo zijn onder meer het recht op vrije 

meningsuiting,420 de vrijheid van religie,421 het recht op onderwijs en het recht van ouders om 

de soort onderwijs voor hun kinderen te kiezen422 onlosmakelijk met culturele rechten 

verbonden aangezien ze het recht op deelname aan het culturele leven waarborgen.423 Met 

betrekking tot het recht op een gezond leefmilieu, dat ook als dusdanig niet vervat zit in het 

EVRM, wordt vaak teruggegrepen naar artikel 8 EVRM.424 Artikel 8 van het EVRM waarborgt 

het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Desondanks kan volgens het 

EHRM uit geen enkele bepaling, ook niet uit artikel 8 van het EVRM, een algemeen recht op 

de bescherming van cultureel erfgoed worden afgeleid.425 Het Hof moest zich hierover met 

betrekking tot cultuurgoederen uitspreken in de zaak Syllogos Ton Athinaion v. het Verenigd 

Koninkrijk.426 In casu wenste een Griekse associatie, belast met de bescherming en het 

onderhoud van monumenten en kunstwerken uit de Atheense geschiedenis, de teruggave van 

enkele marmeren beelden door het Verenigd Koninkrijk. Deze kunstwerken werden in de 19e 

                                                     

418  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 8; RESEARCH DIVISION ECHR, Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, 
2011 (ge-update in 2017), 3. 

419  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 289; de Human 
Rights Council heeft het bestaan van culturele rechten wel erkend, art. 1 Resolution 33/20 on Cultural 
Rights and the protection of cultural heritage, A/HRC/33/L.21;  

420  Art. 10 EVRM; zie bv. EHRM 24 mei 1988, nr. 10737/84, Müller and Others t. Zwitserland; EHRM 25 januari 
2007, nr. 68354/01, Vereinigung Bildender Künstler t. Oostenrijk. In deze arresten wordt het recht op 
artistieke expressie gewaarborgd. 

421  Art. 9 EVRM; zie bv. EHRM 2 februari 2010, nr. 21924/05, Sinan Icik t. Turkije; EHRM 27 juni 2009, nr. 
27417/95, Cha’are Shalom Ve Tsedek t. Frankrijk;  

422  Art. 2, Eerste Protocol bij het EVRM.  
423  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 

A/71/317, 6; de UN Algemene Vergadering erkende dat het genot van culturele rechten noodzakelijk is 
voor de volledige beleving van het recht op ontwikkeling, zie Fiftieth anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights, GA 53e sessie, A/RES/53/168; voor een overzicht van de rechtspraak van 
het EHRM inzake culturele rechten, zie EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Research Report, Cultural 
rights in the case-law of the European Court of Human Rights, 2011, 26 p. 

424  L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de 
grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des 
conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 376-377 alwaar verwezen naar o.a. EHRM 9 december 
1994, nr. 16798/90, López Ostra t. Spanje, §58; EHRM 26 oktober 2006, nrs. 53157/99, 53247/99, 
53695/00 and 56850/00, Ledyayeva e.a. t. Rusland; EHRM 2 november 2006, nr. 59909/00, Giacomelli t. 
Italië. 

425  RESEARCH DIVISION ECHR, Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, 2011 
(ge-update in 2017), 31; N. KOBYLARZ, “The European Court of Human Rights: An Underrated Forum for 
Environmental Litigation”, in H. T. ANKER en B. E. OLSEN, Sustainable Management of Natural Resources. 
Legal Instruments and Approaches, Cambridge, Intersentia, 2018, 107. 

426  EHRM 31 mei 2016, nr. 48259/15, Syllogos Ton Athinaion t. het Verenigd Koninkrijk. 
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eeuw overgebracht van Griekenland naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze werden verkocht 

en doorgegeven aan het British Museum. Voorstellen tot bemiddelingen door UNESCO 

werden door het Verenigd Koninkrijk afgewezen. De verzoeker wierp bij het Hof op dat de 

weigering van het Verenigd Koninkrijk om op de bemiddelingsvoorstellen in te gaan een 

schending uitmaakte van onder meer artikel 8 van het EVRM en van artikel 1 van het eerste 

Protocol. Door niet op de bemiddelingsvoorstellen in te gaan, verhinderde het Verenigd 

Koninkrijk volgens de associatie haar mogelijkheid om het erfgoed van Athene te beschermen, 

wat als een onderdeel van de culturele identiteit vervat zit in de bescherming ex artikel 8 

EVRM. Het Hof wees haar bevoegdheid echter ratione temporis af, verwijzend naar de 

onderliggende grief die de beweerde onwettige verwijdering van de sculpturen van het 

grondgebied van Griekenland uitmaakte, welke 150 jaar voor de inwerkingtreding van het 

EVRM heeft plaatsgevonden. Maar zelfs in de veronderstelling dat het verwijderen en 

bijhouden van de beelden door het Verenigd Koninkrijk een voortdurend misdrijf zou 

inhouden, of dat de weigering om aan de bemiddeling deel te nemen een inbreuk op rechten 

uit het EVRM zou uitmaken, is de vordering ratione materiae onontvankelijk. Hoewel het Hof 

de etnische identiteit reeds als een aspect van artikel 8 van het EVRM erkende, oordeelde het 

in dit geval dat “the applicant has failed to point to any case of this Court where it has held 

that Article 8 gives rise to a general right to protection of cultural heritage of the nature 

contended for in the present case”. In de zaak Ahunbay e.a. v. Turkije van 29 januari 2019 

probeerden de verzoekers een algemeen recht op cultureel erfgoed af te leiden uit artikel 8 

van het EVRM op basis van het evolutieve karakter van het EVRM. In casu ging het over de 

bouw van een dam in de rivier de Tigris waardoor verschillende sites met culturele en 

historische waarden zouden overstromen. Aangezien nog niet alle sites waren opgegraven, 

riepen de verzoekers – verschillende natuurlijke personen die betrokken waren bij de 

archeologische projecten – een schending in van hun recht op kennis van het cultureel erfgoed 

en het recht om culturele waarden over te dragen naar volgende generaties op grond van 

artikel 8 EVRM. Ook in deze zaak kregen de verzoekers nul op het rekest en heeft het Hof 

uitdrukkelijk gesteld dat vooralsnog geen universeel individueel recht op de bescherming van 

cultureel erfgoed uit het EVRM kan worden afgeleid.427  

 

In de rechtsleer werd nochtans gehoopt op een revolutionair arrest van het EHRM, verwijzend 

naar verschillende arresten waarin het EHRM naar het EVRM verwees als een ‘levend’ verdrag 

dat moet worden geïnterpreteerd in zijn huidige context.428 Ook in het Tigrisarrest bevestigt 

                                                     

427  EHRM 29 januari 2019, nr. 6080/06, Ahunbay and Others t. Turkije, TROS 2019, 159-161 met noot L. 
VANDENHENDE, “Een evolutieve interpretatie van het EVRM: is de lans voor het recht op cultureel 
erfgoed gebroken?”, TROS 2019, 162-171. 

428  Zie N. KOBYLARZ, “The European Court of Human Rights: An Underrated Forum for Environmental 
Litigation”, in H. T. ANKER en B. E. OLSEN, Sustainable Management of Natural Resources. Legal 
Instruments and Approaches, Cambridge, Intersentia, 2018, 107; zie bv. EHRM 8 juli 2004, nr. 53.924/00, 
Vo. t. Frankrijk, §82; EHRM 13 juni 1979, nr. 6833/74, Marckx t. België, §41; EHRM 25 april 1978, nr. 
5856/72, Tyrer t. het Verenigd Koninkrijk, § 31. 
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het Hof dat het recht op toegang tot cultureel erfgoed onderhevig is aan evolutie en wordt 

ondersteund door een steeds groter wordend internationaal juridisch kader. Het EHRM stelt 

dan ook dat het in het licht van de internationale wetgeving en soft law niet a priori uitsluit 

“qu’il existe une communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité de protéger 

le droit d’accès à l’héritage culturel.” Het Hof stelt echter dat “force est de constater que cette 

protection vise généralement les situations et des réglementations portant sur le droit des 

minorités de jouir librement de leur propre culture ainsi que sur le droit des peuples 

autochtones de conserver, contrôler et protéger leur héritage culturel.”429 Volgens het Hof zijn 

in de huidige stand van het internationaal recht aldus de rechten die verbonden zijn aan 

cultureel erfgoed intrinsiek aan de specifieke status van minderheden en inheemse volkeren. 

Inderdaad is enkel rechtspraak terug te vinden waarin het Hof het recht op de bescherming 

van cultureel erfgoed erkent ten aanzien van minderheden en inheemse volkeren. Zo heeft 

het Hof in het arrest Chapman v. het Verenigd Koninkrijk in beperkte mate ook de erkenning 

van de etnische identiteit erkend als onderdeel van artikel 8 EVRM. In casu ging het over een 

vrouw die reed sinds haar geboorte als zigeuner in een caravan leefde, maar geen vergunning 

kreeg om op haar eigendom in haar caravan of een bungalow te leven, noch de mogelijkheid 

werd geboden haar caravan elders te stallen. In deze context oordeelde het EHRM dat het feit 

dat het onmogelijk werd gemaakt om legaal in een caravan te verblijven en dus om als een 

zigeuner te leven, een inbreuk betekende op artikel 8 van het EVRM.430  

 

Om een universeel, individueel recht op de bescherming van cultureel erfgoed vast te stellen, 

vindt het EHRM vooralsnog niet genoeg houvast in het Europees recht. In het Tigrisarrest stelt 

het Hof hierover “Par contre, elle n’observe, à ce jour, aucun « consensus européen » ni même 

une tendance parmi les États membres du Conseil de l’Europe qui aurait pu nécessiter une 

remise en cause de l’étendue des droits en question ou qui aurait autorisé que l’on inférât des 

dispositions de la Convention un droit individuel universel à la protection de tel ou de tel 

héritage culturel, comme il est revendiqué dans la présente requête.”431 Hoewel het Hof het 

evolutief karaktier van het EVRM aldus erkent, is er volgens het Hof op dit moment nog te 

weinig consensus op Europees niveau, en is er zelfs geen tendens binnen de lidstaten waar te 

nemen op grond waarvan een recht op bescherming van cultureel erfgoed zou bestaan.432 De 

verwijzing door de verzoekers naar zowel het Werelderfgoedverdrag als het Verdrag van 

Valletta bleek voor het EHRM alleszins niet te volstaan. Inderdaad bevat geen van deze 

verdragen expliciet het recht op de bescherming van cultureel erfgoed. Ook artikel 15 van het 

ECOSOC-verdrag, wordt op heden nog niet zodaning geïnterpreteerd dat ze ook de effectieve 

bescherming van onroerend erfgoed inhoudt. Het Verdrag van Faro daarentegen, waarnaar in 

                                                     

429  EHRM 29 januari 2019, nr. 6080/06, Ahunbay and Others t. Turkije, §23. 
430  EHRM 18 januari 2001, nr. 27238/98, Chapman t. the United Kingdom, §76. 
431  EHRM 29 januari 2019, nr. 6080/06, Ahunbay and Others t. Turkije, §25. 
432  Zie over de evolutieve interpretatie van het EHRM, o.a. K. DZEHTSIAROU, “European consensus and the 

evolutive interpretation of the European Convention on Human Rights”, German Law Journal 2011, vol. 
12, 1730-1745. 
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het arrest geen referentie wordt gedaan,433 bevat wél dergelijke bepaling. Artikel 4 van het 

Verdrag van Faro bepaalt: “The Parties recognise that: a) everyone, alone or collectively, has 

the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards its enrichment; b) 

everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others 

as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe; c) exercise 

of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which are necessary 

in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of 

others.” Echter, deze bepaling verwijst voornamelijk naar het recht om betrokken te zijn bij 

het erfgoed.434 En ook de preambule verwijst naar “the right to engage with culturel heritage 

of their choice”.435 Een eventueel afdwingbaar recht op de bescherming van onroerend 

erfgoed dat hieruit zou voortvloeien, zou bovendien volledig teniet worden gedaan door 

artikel 6 van het Verdrag van Faro. Volgens deze bepaling kunnen uit geen enkele bepaling 

van het Verdrag afdwingbare rechten worden afgeleid. Nochtans hoeven internationale 

normen niet dwingend te zijn voor het EHRM om ze mee in overweging te nemen bij een 

evolutieve interpretatie van het EVRM. Desondanks staat het onzes inziens gezien de 

bewoording van het Verdrag van Faro niet onomstotelijk vast dat het EHRM hieruit wél een 

recht op cultureel erfgoed zou afleiden. Dit neemt niet weg dat we het natuurlijk zouden 

aanmoedigen. De vraag kan ook nog worden gesteld of het Verdrag van Faro wel een 

voldoende veruitwendiging van een algemene consensus zou kunnen uitmaken. 

Waarschijnlijk valt het EHRM nog over de vele partijen die geen lid zijn bij het verdrag en de 

landen die wel lid zijn maar het nog niet hebben geratificeerd. 22 landen hebben het verdrag 

niet ondertekend, 7 van de 25 landen die het verdrag hebben ondertekend hebben het nog 

niet geratificeerd.436 

 Leiden andere wegen tot dezelfde bescherming? 

88. Hoewel het EHRM nog steeds geen algemeen recht op cultureel erfgoed uit artikel 8 EVRM 

afleidt, kunnen individuen de bescherming van cultureel erfgoed op nog andere manieren 

afdwingen bij het EHRM. Zowel in de zaak over de Griekse cultuurgoederen als in de Tigriszaak 

eisten de verzoekende partijen de bescherming van cultureel erfgoed dat niet hun eigendom 

was. De zaken liggen anders wanneer de bescherming van cultureel erfgoed wordt 

afgedwongen door natuurlijke personen437 die in hun persoonlijke eigendom worden geraakt 

                                                     

433  Waarschijnlijk omdat Turkije geen verdragspartij bij het Verdrag van Faro is. 
434  Explanatory note bij het Verdrag van Aarhus, 7. 
435  Preambule, vierde lid Verdrag van Aarhus. 
436  Vergelijk met het Europees Landschapsverdrag waar slechts 5 partijen het verdrag niet ondertekenden en 

slechts 2 partijen het verdrag niet ratificeerden. 
437  Art. 8 EVRM kan immers enkel worden ingeroepen door natuurlijke personen, zie N. KOBYLARZ, “The 

European Court of Human Rights: An Underrated Forum for Environmental Litigation”, in H. T. ANKER en 
B. E. OLSEN, Sustainable Management of Natural Resources. Legal Instruments and Approaches, 
Cambridge, Intersentia, 2018, 109, alwaar verwezen is naar EHRM 15 maart 1984, nr. 9.310/81, 
Federation of Heatrow Anti-noise Group t. het Verenigd Koninkrijk; EHRM 8 december 1992, nr. 
18.523/91, Association des Résidents du Quartier Pont Royal, la commune de Lambersart and others t. 
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en aldus blijk geven van een persoonlijk belang.438 Echter, in dit geval zal de culturele of 

religieuze identiteit als onderdeel van artikel 8 van het EVRM of in samenhang met andere 

rechten uit het EVRM slechts ondersteunend werken aangezien in casu artikel 1, 1e protocol 

bij het EVRM eerder zal kunnen worden ingeroepen.439 Echter, het EHRM garandeert nog 

steeds niet noodzakelijk het ongestoord gebruik van cultureel erfgoed. Zo oordeelde het 

EHRM reeds in de context van landschappen dat eigenaars geen ongestoord genot van hun 

omgeving kunnen inroepen om de bouw van storende elementen tegen te gaan.440 Het valt 

dus te betwijfelen dat ook derden die uitzicht hebben op cultureel erfgoed het behoud ervan 

kunnen afdwingen voor het EHRM. Desalniettemin erkende het EHRM in de Nowakowski zaak 

de ‘sentimentele waarde’ van cultureel erfgoed – in casu wapens die door de Poolse overheid 

waren geconfisqueerd – en gaf deze zelfs voorrang op andere publieke belangen.441 

 

Ook in omgekeerde zin heeft het EHRM aanvaard dat de bescherming van cultureel erfgoed 

een legitieme doelstelling is die een inbreuk op individuele rechten, zoals het recht op 

eigendom ex artikel 1, 1e protocol bij het EVRM, verantwoordt.442 In casu oefende het 

Italiaans Ministerie van Cultureel Erfgoed haar voorkooprecht uit op een Van Gogh-schilderij 

dat de verzoeker kocht van een lokale antiquair. De controle van een lidstaat op kunsthandel 

was volgens het Hof een legitieme maatregel ten einde het cultureel erfgoed van de lidstaat 

te beschermen. Dat Van Gogh geen Italiaan was, was geen bezwaar. Het Hof stelde immers 

vast dat kunst die zich rechtmatig op het grondgebied van een lidstaat bevindt, het voorwerp 

mag uitmaken van maatregelen om publieke toegang mogelijk te maken.443 In de zaak 

Debelianovi v. Bulgarije heeft het Hof geoordeeld dat een moratorium op de teruggave van 

de eigendom van de verzoekers omwille van de bescherming van het land’s cultureel erfgoed 

een legitieme beperking van het eigendomsrecht uitmaakte. In casu hadden de verzoekers 

een gerechtelijk bevel verkregen voor de teruggave van hun huis dat sinds 1956 in een 

                                                     

Frankrijk; EHRM 29 juni 1999, nr. 29.121/95, Asselbourg and 78 others and Greenpeace Association-
Luxembourg t. Luxemburg; EHRM 29 februari 2000, nr. 45.053/98, L’Association des Amis de Saint-
Raphael et de Frejus and Others t. Frankrijk; EHRM 12 mei 2009, nr. 18.215/06, Greenpeace e.a. and 
others t. Duitsland. 

438  Zie o.a. EHRM 9 juni 2005, nr. 55.7723/00, Fadeyeva t. Rusland, §68; EHRM 1 juli 2008, nr. 71.146/01, 
Borysiewicz t. Polen, §51; EHRM 21 juli 2009, nr. 12.605/03, Leon and Agnieszka Kania t. Polen, §100. 

439  Over de relatie tussen de bescherming van het eigendomsrecht en de bescherming van cultureel erfgoed 
zie o.a. M.-S. DE CLIPPELE, “Quand l’équilibre devient art – Le Conseil de l’Europe et la balance des intérêts 
des propriétaires et de la collectivité en matière de patrimoine culturel”, Rev.trim.dr.h. 2014, 913-936. 

440  Beslissing van de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 17 mei 1990, nr. 13728/88, 
ECLI:CE:ECHR:1990:0517DEC001372888, S t. Frankrijk; EHRM, 13 december 2012, nr. 3675/04, 
Flamenbaum t. Frankrijk; M. PRIEUR, “The human right to landscape”, in J. R. MAY en E. DALY (eds.), 
Human rights and the environment. Legality, indivisibility, dignity and geography, Elgar Encyclopdia of 
Environmental Law Volume VII, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2019, 353. 

441  EHRM 24 juli 2012, nr. 55167/11, Nowakowski t. Polen, aangehaald in E. CAMPFENS, “The Bangwa Queen: 
artefact or heritage?”, International Journal of Cultural Property 2019, 104. 

442  EHRM 28 mei 2002, nr. 33202/96, Beyeler t. Italy, §112: “the control by the State of the market in works 
of art is a legitimate aim for the purposes of protecting a country's cultural and artistic heritage”. 

443  Ibid, §113. 
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museum was terechtgekomen na onteigening. Het gebouw werd beschouwd als een van de 

meest belangrijke historische en etnografische monumenten van Koprivshtitsa. Om die reden 

stelde de National Assembly een moratorium op de teruggave in met betrekking tot 

eigendommen die waren beschermd als nationaal cultureel erfgoed. Het verzoek tot 

effectieve inbezitname van de eigenaars werd dan ook niet ingewilligd. Het Hof oordeelde dat 

doordat de eigenaars meer dan twaalf jaar niet over hun eigendom konden beschikken en 

hiervoor geen compensatie hadden gekregen, artikel 1, 1e protocol EVRM geschonden was, 

hoewel het expliciet erkende dat de bescherming van cultureel erfgoed een legitiem algemeen 

belang uitmaakt die de inmenging in individuele rechten, zoals het eigendomsrecht, 

verantwoordt.444 En ook in de zaak Matas v. Kroatië oordeelde het EHRM dat ondanks de 

bescherming van cultureel erfgoed een legitieme doelstelling is, artikel 1, 1e protocol EVRM 

geschonden was.445 Reden was de reeds zes jaar durende voorlopige beschermingsmaatregel 

die op de eigendom van Petar Matas van toepassing was omwille van een mogelijk 

architecturale waarde als zeldzaam voorbeeld van vroeg-industriële architectuur. De 

wetgeving voorzag nochtans slechts in een termijn van drie jaar. Bovendien werd de heer 

Matas van deze maatregel nooit individueel op de hoogte gesteld. Deze maatregel maakte des 

te meer een schending uit nu niets erop wees dat de Kroatische overheid effectief gedurende 

deze termijn een onderzoek naar de erfgoedwaarde van het gebouw zou hebben 

uitgevoerd.446 Verder kocht Petar Matas het gebouw omwille van commerciële redenen – hij 

baatte er een garage uit – en wees ten tijde van de aankoop van het gebouw niets erop dat 

het gebouw onderwerp zou kunnen worden van een beschermingsmaatregel.447  

In de zaak Kozacıoğlu v. Turkije oordeelde het Hof bovendien dat de bescherming van cultureel 

erfgoed een reden van algemeen belang is die een onteigening verantwoordt. Bij haar 

beoordeling merkt het Hof op: “Finding it natural that the margin of appreciation available to 

the legislature in implementing social and economic policies should be a wide one, the Court 

will respect the legislature's judgment as to what is “in the public interest” unless that 

judgment is manifestly without reasonable foundation (see James and Others, cited above, § 

46, and Beyeler, cited above, § 112). This is equally true, mutatis mutandis, for the protection 

of the environment or of a country's historical or cultural heritage. The Court points out in this 

respect that the conservation of the cultural heritage and, where appropriate, its sustainable 

use, have as their aim, in addition to the maintenance of a certain quality of life, the 

preservation of the historical, cultural and artistic roots of a region and its inhabitants. As such, 

they are an essential value, the protection and promotion of which are incumbent on the public 

authorities (see, mutatis mutandis, Beyeler, cited above, § 112; SCEA Ferme de Fresnoy v. 

France (dec.), no. 61093/00, ECHR 2005-XIII ; and Debelianovi v. Bulgaria, no. 61951/00, § 54, 

                                                     

444  EHRM 29 maart 2007, nr. 61951/00, Debelianovi t. Bulgarije, §54-56. 
445  EHRM 4 oktober 2016, nr. 40581/12, Petar Matas t. Kroatië, met joint dissenting opinion van Lemmens en 

Ravarani. 
446  Ibid, §41-42. 
447  Ibid, §37; zie in tegengestelde zin EHRM 14 mei 2013, nr. 26367/10, Fürst von Thurn und Taxis t. Duitsland, 

§24 
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29 March 2007; see also, mutatis mutandis, Hamer v. Belgium, no. 21861/03, § 79, ECHR 2007-

...). In this connection the Court refers to the Convention for the Protection of the Architectural 

Heritage of Europe, which sets out tangible measures, specifically with regard to the 

architectural heritage (see paragraph 30 above).”448 Bijzonder in deze zaak was dat de 

plaatselijke rechtbank oordeelde dat de onteigeningsvergoedering moest worden vastgelegd 

op 181.448.588.000 TRL. Dit betekende een verhoging van 100 % (van 90.724.294.000 TRL) 

die kon worden gerechtvaardigd door de architecturale of historische waarden van het 

beschermd gebouw. Het Turkse Hof van Cassatie had deze rechtspraak echter vernietigd, 

verwijzend naar artikel 15, (d) van de Cultural and Natural Heritage (Protection) Act dat 

uitsloot dat architecturale en artistieke elementen mee werden genomen bij de bepaling van 

de onteigeningsvergoeding.449 Nochtans was het wel mogelijk om een waardevermindering 

als gevolg van een beschermingsmaatregel mee in rekening te nemen. Net dit was voor het 

EHRM onaanvaardbaar in het licht van artikel 1 van het eerst protocol bij het EVRM. Terwijl 

volgens de verzoeker de waarde van het gebouw op 907,292,940,000 TRL (ongeveer 

1.200.000 euro) lag wanneer de erfgoedwaarden mee in overweging worden genomen, 

oordeelde de Turkse overheid dat de 307,124,67 TRL (243.104 euro, deze vergoeding hield de 

waarde van het gebouw (52.240 euro) en de waarde van de onteigende grond in (87.101 

euro)) die de verzoeker reeds had ontvangen, voldoende was.450 Hoewel het Hof nogmaals 

benadrukte dat wanneer een onteigening uitgaat van een algemeen belang, zoals de 

bescherming van de historische en culturele erfgoedwaarde, een vergoeding die lager ligt dan 

de marktwaarde verantwoord is,451 oordeelde ze dat rekening moet worden gehouden met 

de waarde van de bijzondere elementen van een gebouw en voegde het Hof 75.000 euro aan 

de reeds verleende vergoeding toe.  

Afdeling 3.  EEN RECHT OP ONROEREND ERFGOED NAAR NATIONAAL RECHT? 

 Artikel 23 van de Grondwet 

89. Artikel 23, eerste lid van de Grondwet bepaalt: “Ieder heeft het recht een menswaardig 

leven te leiden”.452 Volgens artikel 23, tweede lid van de Grondwet waarborgen de wet, het 

decreet en de ordonnantie de economische, sociale en culturele rechten en bepalen ze de 

voorwaarden voor de uitoefening ervan rekening houdend met de overeenkomstige plichten. 

Op grond hiervan dient de federale wetgever alsook de gemeenschaps- en gewestwetgevers 

binnen hun eigen bevoegdheidsgebied de inhoud van de vermelde rechten nader te 

                                                     

448  EHRM 19 februari 2009, nr. 2334/03, Kozacıoğlu t. Turkije [GC], §53-54. 
449  Ibid, §66-69. 
450  Ibid, §80-83. 
451  Ibid, §64 en §82. 
452  Dit grondrecht werd in 1994 in de Grondwet opgenomen, zie voor een uitgebreide algemene bespreking 

van artikel 23 van de Grondwet, G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, 393-485.  
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preciseren.453 Het recht een menswaardig leven te leiden houdt ook het recht op een gezond 

leefmilieu in, wat ook het behoud van onroerend erfgoed, als onderdeel van de algemenere 

term erfgoed, omvat.454 Hoewel enkel het beginsel van deze rechten in artikel 23 van de 

Grondwet is uitgedrukt, kan de wetgever hier enkel beperkingen aan stellen die noodzakelijk 

zijn en evenredig met het nagestreefde doel.455 Economische vereisten en sommige 

fundamentele rechten, zoals het eigendomsrecht, mogen geen voorrang hebben op 

overwegingen inzake de bescherming van het leefmilieu, in het bijzonder wanneer de 

overheid ter zake wetgevend is opgetreden.456  

 

90. Dat de bescherming van onroerend erfgoed als een grondrecht in dit artikel vervat zit, 

heeft maar belang indien dit recht ook kan worden afgedwongen.457 In de parlementaire 

voorbereiding wordt er herhaaldelijk op gewezen dat het artikel géén directe werking heeft.458 

Net door de energie die de grondwetgever aan de dag legde om aan te geven dat de bepaling 

geen directe werking heeft, doet sommige rechtsleer vermoeden dat het die eigenschap 

eigenlijk wel hoort te hebben.459 In ieder geval blijkt uit de parlementaire voorbereiding dat 

artikel 23 van de Grondwet in combinatie met de beginselen van gelijkheid en niet-

discriminatie in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kan worden gewaarborgd. 

Schendingen van deze bepalingen kunnen voor het Grondwettelijk Hof worden aangevochten. 

                                                     

453  M. BOSSUYT, “Artikel 23 van de Grondwet in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, in M. 
STROOBANT en W. RAUWS (eds.), Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et 
sociaux, Antwerpen, Intersentia, 2010, 60. 

454  GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, overw. B.12.1; L. LAVRYSEN, Handboek Milieurecht, Mechelen, 
Kluwer, 2010, 161; voor een uitgebreide bespreking van het recht op een gezond leefmilieu zie M. 
STROOBANT en W. RAUWS (eds.), Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et 
sociaux, Antwerpen, Intersentia, 2010, 212 p. 

455  GwH 19 maart 2015, nr. 40/2015, overweging B.17.2. 
456  GwH 27 november 2017, nr. 170/2014, overweging B.8.1-B.8.4, met verwijzing naar EHRM 27 april 2004, 

nr. 62543/00, Gorraiz Lizarrraga e.a. t. Spanje, § 70; EHRM (besl.) 2 maart 2006, nr. 49908/99, Ansay e.a. 
t.Turkije; EHRM 29 maart 2011, nr. 33949/05, Potomska en Potomski t. Polen, § 67; EHRM 3 mei 2011, nr. 
2998/08, Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Stegaseos Ypallilon Trapezis Tis Ellados t. 
Griekenland, § 50. 

457  B. JADOT, “Le droit à l’environment”, in E. ERGEC (ed.), Les droits économique, sociaux et culturels dans la 
Constitution, Brussel, Bruylant, 1995, 264-267; A. CARETTE, “Een subjectief recht op een volwaardig 
leefmilieu?”, TPR 1998, 821-888. 

458  Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-2/3°, 4 en nr. 100-2/4°, 5 en 70-74. 
459  L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de 

grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des 
conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 370-371; G. MAES, De afdwingbaarheid van sociale 
grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 2003, 441; ook in de parlementaire voorbereiding werd erop 
gewezen dat de rechtspraak en rechtsleer later zelf zal beslissen of de tekst al dan niet een rechtstreekse 
werking heeft, aangezien het niet aan de wetgever toekomt om te stellen of een bepaling directe werking 
heeft (Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-2/4°, 71). Niet lang na de invoering van de grondwettelijke 
bepaling door het EHRM een arrest gewezen waaruit bleek dat eenieder in bepaalde omstandigheden een 
subjectief recht op een gezond leefmilieu had, zie EHRM 9 december 1994, nr. 16798/90, López Ostra t. 
Spanje; zie ook EHRM 19 februari 1998, nr. 14967/89, Guerra e.a t. Italië; EHRM 16 november 2004, nr. 
4143/02, Moreno Gómez t. Spanje; EHRM 2 oktober 2001, nr. 36022/97, Hatton e.a. t. het Verenigd 
Koninkrijk. 



  

 
94 

Deze vorm van directe werking heeft echter aan belang verloren nu het Grondwettelijk Hof 

sinds de bijzondere wet van 9 maart 2003460 wetgevende normen rechtstreeks aan artikel 23 

kan toetsen. Uiteraard heeft de grondwettelijke erkenning van de sociaaleconomische 

rechten in artikel 23 van de Grondwet ook gevolgen voor de interpretatie van wetten en 

verordeningen. Indien zulke normen voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, zal de 

rechter immers verplicht zijn om ze conform de Grondwet te interpreteren.461 Met betrekking 

tot natuur betekent dit dat in geval van twijfel het adagio in dubio pro natura zal moeten 

worden toegepast. Naar analogie zal met betrekking tot onroerend erfgoed wetgeving 

moeten worden geïnterpreteerd die het meest gunstig is voor erfgoed. Sommige rechtsleer is 

van mening dat deze interpretatieregel ook de appreciatiemarge van de overheid bij het 

verlenen van vergunningen beperkt, waardoor een vergunning moet worden geweigerd 

indien het gezond leefmilieu, inclusief onroerend erfgoed, dreigt te worden aangetast.462 

Uiteraard zal er steeds een afweging moeten gebeuren binnen het wettelijk vastgestelde 

beoordelingskader. Dit houdt in dat de erfgoedwaarden, zeker bij niet-beschermd of niet-

vastgesteld erfgoed, niet mogen worden verabsoluteerd.463 

 

91. Veruit het belangrijkste gevolg dat uit artikel 23 van de Grondwet voortvloeit, is een 

standstillverplichting.464 Dit beginsel kan geen afbreuk doen aan het beginsel van 

veranderlijkheid van de regelgeving, maar vormt eerder een dam tegen inferieure 

                                                     

460  Bijzondere wet van 9 maart 2003 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof, BS 11 april 2003. 

461  Parl.St. Kamer, B.Z. 1991-1992, nr. 381/1, 9; Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-2/3°, 13. 
462  B. JADOT, “Le droit à l’environment”, in E. ERGEC (ed.), Les droits économique, sociaux et culturels dans la 

Constitution, Brussel, Bruylant, 1995, 263-264. 
463  Zo is het bv. mogelijk dat een vergunning voor het slopen van een niet-beschermd of vastgesteld 

onroerend goed met erfgoedwaarde zal worden geweigerd, indien het behoud ervan vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt, als onderdeel van de goede ruimtelijke ordening, geoorloofd is, maar dit is niet 
noodzakelijk altijd het geval, zie bv. RvS 24 oktober 2011, nr. 215.938, nv Verhaege Algemene 
Bouwonderneming, beproken in J. SNAUWAERT, “Alles is (een beetje) beschermd”, TOO 2013, 469-471; 
RvVb 26 februari 2013, nr. S/2013/0039, leidend ambtenaar agentschap onroerend erfgoed, besproken 
in L. VANDENHENDE, “Vakwerkwoning is kort geding voor RvVb waard”, TOO 2014, 586-588. 

464  Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-2/3°, 13 en Parl.St. Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-2/4°, 6, 13-14 
en 85; RvS 29 april 1999, nr. 80.018, Jacobs; aanvankelijk weigerde het Grondwettelijk Hof zich uit te 
spreken over over de vraag of artikel 23, derde lid, 4° van de Grondwet een standstill verplichting 
impliceerde (zie L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. 
Een blik over de grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans 
la résolution des conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 374, alwaar verwezen naar GwH 30 
april 2003, nr. 50/2003, overw. B.19; GwH 14 juli 2004, nr. 130/2004, overw. B.5; GwH 15 september 
2004, nr. 150/2004, overw. B.12; GwH 19 januari 2005, nr. 14/2005, overw. B.17; GwH 16 maart 2005, nr. 
59/2005, overw. B.7.2; GwH 14 december 2005, nr. 189/2005, overw. B.9; zie ook M. BOSSUYT, “Artikel 
23 van de Grondwet in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, in M. STROOBANT en W. RAUWS 
(eds.), Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux, Antwerpen, Intersentia, 
2010, 62.) Later heeft het Hof deze verplichting echter uitdrukkelijk erkend (zie GwH 14 september 2006, 
nr. 135/2006, overw. B.10; GwH 14 september 2006, nr. 137/2006, overw. B.7.1; GwH 28 september 2006, 
nr. 145/2006, overw. B.5.1). 
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rechtsbescherming.465 De overheid beschikt over een ruime beleidsvrijheid, zij het slechts in 

een bepaalde richting.466 Met betrekking tot het leefmilieu heeft het Grondwettelijk Hof 

aanvaard dat de standstillverplichting inhoudt dat het verboden is om het 

beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving in 

aanzienlijke mate te verminderen, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met 

het algemeen belang.467 Een niet-aanzienlijke achteruitgang is zonder meer toegestaan.468 Als 

referentieogenblik wordt inzake de bescherming van het leefmilieu de van toepassing zijnde 

regelgeving genomen.469 Hoewel de Raad van State de standstillverplichting reeds eerder 

aanvaardde dan het Grondwettelijk Hof,470 interpreteerde ze het wel op een andere manier. 

Volgens de Raad hield het standstillbeginsel in dat enkel van het bestaande 

beschermingsniveau kon worden afgeweken indien daarvoor ‘dwingende redenen’ 

voorhanden zijn.471 Recentere arresten verwoorden het standstillbeginsel echter op een wijze 

die nauwer aansluit bij de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Volgens de Raad van State 

staat het standstillbeginsel “eraan in de weg […] dat de bevoegde overheid het 

beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde regelgeving in 

aanzienlijke mate vermindert, zonder dat er daarvoor redenen zijn die verband houden met 

                                                     

465  P. POPELIER, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen, Intersentia, 1997, 
115-117; G. MAES, “Het standstillbeginsel in verdragsbepalingen en in art. 23 G.W.: progressieve (sociale) 
grondrechtenbescherming”, RW 2006, 1082. 

466  L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de 
grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des 
conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 372. 

467  GwH 27 november 2002, nr. 169/2002; GwH 14 september 2006, nr. 137/2006; GwH 28 september 2006, 
nr. 145/2006; GwH 20 juni 2007, nr. 87/2007; GwH 31 juli 2008, nr. 114/2008; GwH 14 september 2009, 
nr. 135/2006; GwH 17 oktober 2019, nr. 145/2019, overw. B.10.5. 

468  Inzake het recht op sociale bijstand lijkt elke aanzienlijke achteruitgang uitgesloten, terwijl wat betreft het 
recht op een gezond leefmilieu een aanzienlijk achteruitgang enkel een schending uitmaakt indien geen 
redenen van algemeen belang voorhanden zijn, zie L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de 
bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de grenzen en een blik achterom”, in X., Liber 
Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 
2007, 374, en de aldaar naar verwezen rechtspraak. 

469  J. VANPRAET en C. VAN DE HEYNING, ”Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht 
van het instrumentarium”, NJW 2010, 563; B. STEEN, “Artikel 23 van de Grondwet en de rechtspraak van 
de Raad van State”, in M. STROOBANT en W. RAUWS (eds.), Sociale en economische grondrechten - Les 
droits économiques et sociaux, Antwerpen, Intersentia, 2010, 126; GwH 14 juli 2004, nr. 130/2004; GwH 
15 september 2004, nr. 150/2004; GwH 16 maart 2005, nr. 59/2005; GwH 14 december 2005, nr. 
189/2005; zie L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een 
blik over de grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la 
résolution des conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 375; J. THEUNIS, “Het recht op de 
bescherming van een gezond leefmilieu. Even stilstaan bij de standstill”, in K. DEKETELAERE (ed.), 
Feestbundel milieurecht, in Milieurechtstandpunten, XX, Brugge, die Keure, 2005, 89-90; zie algemeen 
over het referentieogenblik bij toepassing van het standstillbeginsel, G. MAES, “Het standstillbeginsel in 
verdragsbepalingen en in art. 23 G.W.: progressieve (sociale) grondrechtenbescherming”, RW 2006, 185-
187; inzake het recht op sociale bijstand is de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof minder eenduidig.  

470  Zie bv. Adv. RvS nr. 25.046, Parl.St. W.Parl. BZ 1995, nr. 49/97, 3; A.-S. VERSWEYVELT, “Het standstill-
beginsel inzake leefmilieu in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof”, MER 2015, 10; I. HACHEZ en B. 
JADOT, “Enivronnement, développement durable et standstill: vrais ou faux amis?”, Amén. 2009, 7. 

471  RvS 29 april 1999, nr. 80.018, Jacobs. 
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het algemeen belang.”472 In een arrest van 17 november 2008 neemt de Raad zelfs 

uitdrukkelijk afstand van haar eerdere rechtspraak door te stellen dat ‘dwingende redenen’ 

niet zijn vereist aangezien deze opvatting geen steun vindt in de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof.473 Concreet zal moeten worden nagegaan of er sprake is van een 

aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau, waarbij rekening kan worden 

gehouden met compenserende maatregelen of gelijkwaardige alternatieven.474 Net zoals het 

Grondwettelijk Hof hanteert de Raad van State een evolutieve referentienorm. Vervolgens 

gaat de rechter na of er redenen van algemeen belang aanwezig zijn die de achteruitgang 

verantwoorden. In de gevallen waarin een aanzienlijke achteruitgang van het 

beschermingsniveau of gevolgen voor het grondrecht werden vastgesteld, heeft de afdeling 

bestuursrechtspraak geen enkele keer een reden van algemeen belang aanvaard.475 Daarna 

voert de Raad van State nog een proportionaliteitstoets uit. Op grond hiervan volstaat het niet 

dat er redenen van algemeen belang voorhanden zijn, maar moet er ook een billijk evenwicht 

bestaan tussen het algemeen belang en de nadelen die de burger ondergaat door de 

vermindering van het beschermingsniveau.476 Voor het overige lijkt de Raad van State de 

directe werking van artikel 23 van de Grondwet vooralsnog niet te aanvaarden.477 Desondanks 

werd een middel dat werd afgeleid uit artikel 23 van de Grondwet in samenhang met artikel 

8 van het EVRM reeds ernstig bevonden.478 Ook uit andere arresten van de Raad van State en 

de vonnissen en arresten van de gewone hoven en rechtbanken blijkt dat het grondwettelijk 

recht op de bescherming van een gezond leefmilieu dezelfde praktische betekenis kan hebben 

als artikel 8 van het EVRM.479  

                                                     

472  RvS 9 januari 2007, nr. 166.439, Apers (hoewel artikel 23 van de Grondwet in dit arrest niet uitdrukkelijk 
wordt genoemd); RvS 18 januari 2008, nr. 178.667, De Muynck; RvS 25 november 2011, nr. 216.494, 
Coussement e.a.; zie hierover B. STEEN, “Artikel 23 van de Grondwet en de rechtspraak van de Raad van 
State”, in M. STROOBANT en W. RAUWS (eds.), Sociale en economische grondrechten - Les droits 
économiques et sociaux, Antwerpen, Intersentia, 2010, 117-127. 

473  RvS 17 november 2008, nr. 187.998 (noot A. VANDENBURIE, JLMB 2009, 75-79), Coomans e.a. 
474  RvS 29 april 1999, nr. 80.018, Jacobs; RvS 9 januari 2007, nr. 166.439, Apers; RvS 21 februari 2008, Luyckx 

en Tilkens. 
475 Zie RvS 9 januari 2007, nr. 166.439, Apers; RvS 18 januari 2008, nr. 178.667, De Muynck; B. STEEN, “Artikel 

23 van de Grondwet en de rechtspraak van de Raad van State”, in M. STROOBANT en W. RAUWS (eds.), 
Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux, Antwerpen, Intersentia, 2010, 
126, zie bv. RvS 21 februari 2008, nr. 179.957, Luyckx en Tilckens. 

476  RvS 17 november 2008, nr. 187.998, Coomans e.a.; dit is in lijn met de rechtspraak van het EHRM, zie bv. 
EHRM 2 oktober 2001, nr. 36022/97, Hatton e.a. t. het Verenigd Koninkrijk; B. STEEN, “Artikel 23 van de 
Grondwet en de rechtspraak van de Raad van State”, in M. STROOBANT en W. RAUWS (eds.), Sociale en 
economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux, Antwerpen, Intersentia, 2010, 129; J. 
VANPRAET en C. VAN DE HEYNING, ”Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht van 
het instrumentarium”, NJW 2010, 566; in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is nog geen dergelijk 
proportionaliteitstoets terug te vinden.  

477  RvS 18 december 2003, nr. 126.555, Raemaekers. 
478  RvS 19 december 2003, nr. 126.669, gemeente Sint-Pieters-Woluwe e.a., JLMB 2004, 468, noot B. 

HENDRICKX. 
479  L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de 

grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des 
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 Toepassing op de bescherming van onroerend erfgoed 

92. De vraag rijst in hoeverre artikel 23 van de Grondwet effectief kan bijdragen tot de 

bescherming van onroerend erfgoed. In het kader van de wijziging of opheffing van een 

beschermingsbesluit zal artikel 23 van de Grondwet alvast geen soelaas kunnen bieden. Met 

betrekking tot een milieuvergunning480 of een verkavelingsvergunning481 wijst de Raad van 

State in recente arresten nog steeds categoriek de directe werking van artikel 23 van de 

Grondwet af. Naar analogie kan worden verwacht dat de Raad van State ook met betrekking 

tot beschermingsbesluiten de toepassing van artikel 23 van de Grondwet afwijst.482 Een 

vordering gestoeld op het standstillbeginsel uit artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot 

een maatregel die het beschermingsniveau van onroerend erfgoed aanzienlijk vermindert, zou 

wel met succes bij de Raad van State of het Grondwettelijk Hof kunnen worden ingesteld.483 

Zulks verminderd beschermingsniveau kan uiting vinden in een vermindering van 

subsidiëringsmogelijkheden of zelfs een aanzienlijke vermindering van de beschikbare 

budgetten. Ook de afschaffing van een beschermingsinstrument484 of de verruiming van de 

opheffingsmogelijkheden kan aanleiding geven tot een aanzienlijke vermindering van het 

beschermingsniveau.485 In dit geval zal duidelijk moeten worden gemotiveerd waarom de 

                                                     

conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 379-380 en de aldaar naar verwezen rechtspraak, zie 
o.a. RvS 6 maart 2000, nr. 85.836, Baeten en Moreale; RvS 20 augustus 1999, nr. 82.130, Venter; Brussel 
21 maart 2006, TMR 2006, 353, noot V. STAELENS; Luik 29 januari 1998, JLMB 1998, 470; Brussel 15 januari 
1998, JLMB 1998, 268, Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, JMLB 1995, 1301, noot M.C. 
COPPIETERS; echter, nog in een arrest van 24 januari 1997 wees het hof van beroep te Brussel inzake 
nachtvluchten op Zaventem de directe werking van artikel 23, derde lide, 4° Grondwet af, om vervolgens 
artikel 8 EVMR toe te passen. 

480  RvS 19 maart 2015, nr. 230.570, vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen; RvS 12 maart 2015, nr. 230.485, 
Petit; RvS 5 maart 2015, nr. 230.410, De Donder. 

481  RvS 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest. 
482  In deze context kan de vraag worden gesteld in hoeverre een bescherming van een cultuurhistorische 

landschap als een individueel beschermingsbesluit kan worden beschouwd, gezien het gebrek aan enige 
individuele betekening; zie infra, nr. 419. 

483  Sommige (franstalige) rechtsleer van mening dat een vermindering van het beschermingsniveau die niet 
wordt verantwoord in de parlementaire voorbereiding niet aanzienlijk hoeft te zijn om een schending van 
artikel 23 van de Grondwet uit te maken, zie bv. C. ROMAINVILLE, Le droit à la culture, une réalité juridique. 
Le droit de participer à la vie culturelle en droit constitutionnel et international, Brussel, Larcier – Bruylant, 
2014, 773. 

484  Zo zou de afschaffing van cultuurhistorische landschappen kunnen worden ingegeven vanuit het 
standpunt dat de bescherming van dergelijke grote gehelen beter wordt geregeld vanuit de ruimtelijke 
ordening. Indien deze wetgeving evenwel geen aanpassingen maakt om de integratie van de bescherming 
van cultuurhistorische landschappen te verzekeren (waarbij de bescherming van onroerend erfgoed niet 
steeds aan de kant zou worden geschoven voor andere sectorale belangen) zou sprake kunnen zijn van 
een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau. 

485  Indien de uitbreiding van de opheffingsmogelijkheden in het OED niet met voldoende waarborgen wordt 
ingevoerd, dan wel ingegeven is vanuit een ongeoorloofde doelstelling, zal dit mogelijk een schending van 
het standstillbeginsel kunnen uitmaken; zie over de intenties tot herevaluatie van de huidige 
beschermingsbesluiten VLAAMSE REGERING, Regeerakkoord 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in 
beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving, Brussel, 2009, 137, te 
consulteren op www.vlaanderen.be; dit is mogelijk van belang voor de opheffing wanneer de 
erfgoedwaarden nog intact zijn, zie infra, nr. 354.  

http://www.vlaanderen.be/


  

 
98 

inmenging geoorloofd is. De verschuiving van de bevoegdheid van de Waalse Regering naar 

de gemeentelijke overheden om een lijst met merkwaardige bomen, struiken en hagen op te 

maken die bescherming genieten, veroorzaakte volgens het Grondwettelijk Hof evenwel geen 

aanzienlijke achteruitgang van het recht op de bescherming van het gezond leefmilieu: “De 

bestreden bepaling strekt er immers niet toe de bescherming van merkwaardige bomen, 

struiken en hagen te verminderen. In tegendeel, zij versterkt de bescherming in zoverre zij ook 

betrekking heeft op struiken en in zoverre zij, ten opzichte van de bestaande regelgeving, de 

vereiste toevoegt dat een stedenbouwkundige vergunning moet worden verkregen voor de 

handelingen en werken die nadelig zijn voor het stelsel van wortels van beschermde bomen, 

struiken en hagen […] Niets maakt het immers mogelijk a priori te oordelen dat de 

gemeentelijke overheden die taak niet met evenveel zorg en spoed als de gewestelijke overheid 

zullen vervullen. Bij het opstellen van de lijst met merkwaardige bomen, struiken en hagen op 

hun grondgebied zijn de gemeentelijke overheden eveneens gehouden tot het in acht nemen 

van artikel 23 van de Grondwet en van het standstill-beginsel met betrekking tot het recht op 

de bescherming van een gezond leefmilieu dat het bevat.”486 Het Grondwettelijk Hof wijst er 

verder nog op dat ook tegen de gemeentelijke lijst beroep bij de Raad van State kan worden 

ingesteld, waarbij de ontvankelijkheidsvereisten en de rechtspleging niet verschilt van 

wanneer een beroep tegen de Waalse lijst zou worden ingesteld. Nog in het Vlaams Gewest 

maakt de decretale bepaling die toestaat dat in een stedenbouwkundige vergunning 

betreffende een bestaande hoofdzakelijk vergunde constructie die definitief of voorlopig is 

beschermd, wordt afgeweken van stedenbouwkundige voorschriften voor zover de betrokken 

handelingen gunstig worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed, volgens 

het Grondwettelijk Hof geen vermindering van het beschermingsniveau uit. Het 

Grondwettelijk Hof leidt uit de totstandkoming van deze bepaling immers af dat de 

decreetgever slechts afwijkingen heeft willen toestaan die kunnen worden verantwoord 

vanuit doelstellingen die verband houden met de bescherming van onroerend erfgoed.487 

 

93. Met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde het Grondwettelijk Hof 

dat de opheffing van de verplichting ten aanzien van de overheid om een 

beschermingsprocedure in te stellen wanneer de KCML een gunstig advies heeft uitgebracht 

over een aanvraag tot bescherming niet leidt tot een aanzienlijke vermindering van het 

beschermingsniveau van het leefmilieu.488 Dit volgt volgens het Grondwettelijk Hof onder 

meer uit het feit dat de beslissing van de overheid niet noodzakelijk definitief is en dat tegen 

deze beslissing een beroep bij de Raad van State open staat.489 Verder haalt het 

Grondwettelijk Hof aan dat “De Regering […] immers voortaan ertoe gehouden [is] het advies 

                                                     

486   GwH 3 december 2015, nr. 175/2015, overw. B.6 en B.7.2. 
487  GwH 8 juli 2010, nr. 86/2010, overw. B.5.3; zie J. THEUNIS, “Zin en onzin van directe werking: het Verdrag 

van Granada ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa als casus”, in J. ACKAERT e.a. (eds.), 
Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 58. 

488  GwH 25 november 2010, nr. 133/2010. 
489   GwH 25 november 2010, nr. 133/2010, overw. B.16.3.4. 
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van die Commissie aan te vragen binnen een door het BWRO vastgestelde termijn (artikel 222, 

§ 3, eerste lid, zoals vervangen bij artikel 105, c), van de ordonnantie van 14 mei 2009). De 

Regering kan voortaan ook andere instanties en besturen raadplegen over die aanvraag tot 

bescherming, alvorens uitspraak te doen over de opportuniteit om een beschermingsprocedure 

in te stellen (artikel 222, § 3, van het BWRO, zoals vervangen bij artikel 105, c), van de 

ordonnantie van 14 mei 2009). De Regering zal daarnaast beschikken over een samenvattend 

verslag, opgesteld door het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, dat talrijke gegevens 

over het betrokken goed bevat.”490 Bovendien zal de Regering beschikken over een 

samenvattend verslag, opgesteld door het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, dat 

talrijke gegevens over het betrokken goed bevat.491  

 

Dergelijke motivering overtuigt ons maar matig. Ook voorheen moest het advies van de KCML 

immers worden ingewonnen. Dit verplichte advies verzekerde dat een bescherming enkel 

moest plaatsvinden indien de bescherming door de KCML opportuun werd geacht. Echter, 

zelfs in het geval van een gunstig advies van de KCML is de overheid er nu niet toe gehouden 

tot bescherming over te gaan. En ook het feit dat beroep bij de Raad van State open staat, 

biedt bijlange niet dezelfde waarborgen als een verplichting om tot bescherming over te gaan. 

De Raad van State wijst immers steevast op de grote discretionaire bevoegdheid van de 

overheid en acht zijn toetsingsrecht slechts zeer marginaal. In dit kader oordeelde zowel de 

Raad van State als het Hof van Cassatie reeds dat de beoordeling van de erfgoedwaarde tot 

de discretionaire bevoegdheid van de overheid behoort.492  

Het Grondwettelijk Hof wijst er nog op dat de Regering er voortaan toe gehouden is binnen 

een vastgestelde termijn een gemotiveerde beslissing te nemen over het instellen van de 

beschermingsprocedure. De motivering impliceert dat “Het moet steunen op motieven in 

verband met de afwezigheid van een historische, archeologische, artistieke, esthetische, 

wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde van het in de aanvraag tot 

bescherming beoogde goed en voortvloeien uit een concreet onderzoek van de elementen met 

betrekking tot het ontbreken van die waarde. De Regering moet in dat opzicht rekening houden 

met het gunstige advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 

met het advies van de andere instanties en besturen die eventueel zijn geraadpleegd, alsook 

met het voormelde samenvattende verslag, waarbij die documenten « belangrijke stukken van 

de procedure » vormen (Parl. St., Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 2008-2009, nr. 527/1, p. 

51). Zij moet ook rekening ermee houden dat de toekenning van de bevoegdheid om te 

beslissen dat geen beschermingsprocedure moet worden ingesteld onder de in B.12 

beschreven voorwaarden, voortvloeit uit de bekommernis haar in staat te stellen 

onrechtmatige aanvragen af te wijzen, alsook die welke worden gemotiveerd door 

overwegingen die niets uit te staan hebben met de bescherming van het onroerende erfgoed 

                                                     

490  GwH 25 november 2010, nr. 133/2010, overw. B.16.3.2. 
491  Ibid. 
492  Zie o.a. Cass. 12 januari 2016, P.15.1044. N/3; RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.. 
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(ibid., nr. 527/1, pp. 8-9; nr. 527/2, p. 38), of die enkel zijn ingediend « om te zorgen voor 

vertragingen » (ibid., nr. 527/2, p. 9).”493  

Hoewel ook bij een gebonden bevoegdheid de formele motiveringsplicht van toepassing is, 

zal de motivering volstaan door te verwijzen naar de van toepassing zijnde regel.494 Door de 

afschaffing zal aldus in ieder geval een strengere motiveringsplicht gelden, waarbij de 

overheid rekening zal moeten houden met de verplicht in te winnen adviezen. De meeste van 

de adviezen voorafgaand aan het instellen van de beschermingsprocedure werden met ingang 

van 20 april 2019 evenwel afgeschaft. Zij moeten nu worden ingewonnen na het openen van 

de beschermingsprocedure. Bovendien wezen we er reeds op dat de Raad van State zich met 

betrekking tot beschermingsbesluiten slechts een zeer marginale toetsingsbevoegdheid 

toekent, waarbij de overheid geen te zware last wordt opgelegd in het kader van de 

motiveringsplicht.495 De rechtsbescherming is op dit vlak dan ook zeer beperkt.496 

94. Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt alleszins dat een vermindering van 

het beschermingsniveau maar moeilijk zal worden aanvaard. Bovendien vormt het op het vlak 

van onroerend erfgoed geen echte dam tegen inferieure rechtsbescherming, wat wel het doel 

van het standstillbeginsel ex artikel 23 van de Grondwet zou moeten zijn. In het uitzonderlijke 

geval waarin wel een vermindering van het beschermingsniveau zou worden vastgesteld, zal 

de rechter steeds op zoek moeten gaan naar redenen die verband houden met het algemeen 

belang en zal hij vervolgens nagaan of het gevolg niet kennelijk onevenredig is met het 

nagestreefde doel.497 Bij de toepassing van artikel 23, derde lid van de Grondwet zullen de 

concrete omstandigheden dan ook steeds een belangrijke rol spelen en zal enkel een 

buitensporige inmenging aanleiding kunnen geven tot een schending.  

 

                                                     

493  Ibid, overw. B.16.3.3. 
494  Verslag Senaatscommissie, Hand. Senaat, BZ 1988, nr. 215/3, 17-18; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, 

Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 148; alwaar verwezen werd naar; 
RvS 30 juni 1993, nr. 43.556, Stad Brugge; RvS 30 juni 1993, nr. 43.560, De Bouck, RW 1994-1995, 567, 
noot I. OPDEBEEK; RvS 17 juni1994, nr. 48.053, vzw Automobiel Club Targa FLorio; RvS 23 april 1998, nr. 
73.228, Seynaeve. 

495  Zie over de motivering van beschermingsbesluiten uitgebreid infra, nrs. 415-427. 
496  Zie in dezelfde zin over de onaantastbaarheid van beschermingsbesluiten A. LUST, “Het beschermen als 

monument van ruïnes en verkrotte panden blijft juridisch en maatschappelijk problematisch”, TOO 2017, 
63-64; S. DE SOMER, “De rol van kwaliteitskamers in het recht van de ruimtelijke ordening: over smaken 
en kleuren moet je soms kunnen twisten”, TROS 2019, 281. 

497  B. STEEN, “Artikel 23 van de Grondwet en de rechtspraak van de Raad van State”, in M. STROOBANT en 
W. RAUWS (eds.), Sociale en economische grondrechten - Les droits économiques et sociaux, Antwerpen, 
Intersentia, 2010, 126; J. THEUNIS, “Zin en onzin van directe werking: het Verdrag van Granada ter 
bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa als casus”, in J. ACKAERT e.a. (eds.), Liber Amicorum 
Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 58-59; tot op heden werd slechts eenmaal geoordeeld dat 
de ingeroepen motieven van algemeen belang niet volstaan, GwH 14 september 2006, nr. 137/2006, zie 
A.-S. VERSWEYVELT, “Het standstill-beginsel inzake leefmilieu in de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof”, MER 2015, 8. 
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Voor sommige rechtsleer is het evenwel een brug te ver om het standstillbeginsel ook van 

toepassing te verklaren op individuele beslissingen.498 Met betrekking tot vergunningen kan 

dit worden begrepen. Een vergunning die eerst wordt geweigerd en daarna wordt verleend, 

kan een vermindering van het beschermingsniveau uitmaken, waarbij ook de 

vergunningaanvragen het standstillbeginsel in rekening zal moeten nemen, terwijl dit beginsel 

toch eerder gericht is aan de overheid. Bovendien zou het standstillbeginsel dat voortvloeit 

uit een toegekende omgevingsvergunning aan één persoon ook toepassing moeten vinden bij 

het verlenen van een vergunning aan een derde die gevolgen van de eerste vergunning 

ondervindt (bv. een buur). Als gevolg hiervan zou een overheid steeds gebonden zijn aan het 

hoogste beschermingsniveau dat ze via een individuele beslissing heeft geboden, ongeacht de 

betrokkenen en zelfs ongeacht de betrokken overheid. Al deze bezwaren lijken niet echt 

problematisch te zijn voor beschermingsbesluiten, die sowieso worden genomen in het 

algemeen belang.499 Bovendien kan, gelet op de proportionaliteitstoets, de heersende vrees 

voor het bestaan van een subjectief recht op een gezond leefmilieu worden weggenomen 

door de vaststelling dat het toezicht van de rechter zich beperkt tot een marginale toetsing.500 

Doordat de Raad van State vooralsnog niet de directe werking van artikel 23 van de Grondwet 

aanvaardt ten aanzien van individuele besluiten, zal de toepassing ten voordele van de 

bescherming van onroerend erfgoed op dit moment nog eerder beperkt zijn. Ook ten aanzien 

van een beslissing om een beschermingsbesluit op te heffen zal immers vooralsnog niet op 

basis van deze artikelen een schending van het standstillbeginsel kunnen worden vastgesteld. 

De meerwaarde van het standstillbeginsel ten opzichte van wijzigings- of opheffingsbesluiten 

moet evenwel worden genuanceerd. Ook in dit geval beschikt de rechter slechts over een 

marginale toetsingsbevoegdheid waarbij hij zich niet mag mengen in de ruime discretionaire 

bevoegdheid van de overheid. Wat de wijziging en opheffing betreft voorziet het OED in het 

Vlaams Gewest in een duidelijke opsomming van gevallen waarin een opheffing of wijziging 

van een beschermingsbesluit mogelijk is. Ook bij een toetsing aan artikel 23 van de Grondwet 

zal de rechter hier vanzelfsprekend door gebonden zijn.501 Bij de wijziging en opheffing van 

een beschermingsbesluit zal de toepassing van het standstillbeginsel reeds afdoende worden 

gewaarborgd door de voorwaarden die in de wetgeving worden vastgelegd. Een opheffing 

omwille van het teloorgaan van de erfgoedwaarde (artikel 6.2.1, 1° OED) zal immers sowieso 

geen schending van het standstillbeginsel kunnen uitmaken. Artikel 6.2.1, 2° en 3° OED schrijft 

voor dat een wijziging of opheffing mogelijk is in het kader van een gewijzigd algemeen belang 

                                                     

498  J. VANPRAET en C. VAN DE HEYNING, ”Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht 
van het instrumentarium”, NJW 2010, 564; I. HACHEZ en B. JADOT, “Environnement, développement 
durable et standstill: vrais ou faux amis?”, Amèn. 2009/1, 12 en 13. 

499  Indien beschermingsbesluiten zouden worden gekwalificeerd als besluiten sui generis zou deze beperking 
niet spelen; zie over de kwalificatie van beschermingsbesluiten infra, nrs. 418-420. 

500  L. LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de 
grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des 
conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 382. 

501  Een nadeel is dat de opheffingsbesluiten meer precair worden op deze manier. 
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of wanneer een verplaatsing noodzakelijk is in het algemeen belang (of wanneer het behoud 

van de erfgoedwaarden dit vereist). Deze voorwaarden leggen de voorwaarde voor een 

geoorloofde afwijking van het standstillbeginsel vast. In dit opzicht kunnen VANPRAET en VAN 

DE HEYNING worden begrepen die stellen dat ”het bestaande beschermingsniveau reeds op 

afdoende wijze wordt gegarandeerd door enkel de verordenende rechtsregels in aanmerking 

te nemen bij de beoordeling van de standstillverplichting” wat de toepassing van het 

standstillbeginsel overbodig maakt.502  

 

Daarenboven kan het standstillbeginsel ook een middel kan zijn om het globale niveau van 

bescherming met betrekking tot het leefmilieu te waarborgen, mits het standstillbeginsel 

ruimer wordt geïnterpreteerd, minstens de referentienorm wordt aangepast. Door de 

evolutieve referentienorm, waarbij telkens de laatste norm als referentienorm wordt 

gehanteerd, zullen de afzonderlijke wijzigingen immers niet tot een aanzienlijke achteruitgang 

leiden, terwijl er globaal gesproken wél een aanzienlijke achteruitgang zou kunnen zijn.503 

Door rekening te houden met de norm die sinds de inwerkingtreding van artikel 23 van de 

Grondwet het hoogste niveau van bescherming bood, kan worden voorkomen dat op deze 

manier het standstillbeginsel wordt ondermijnd.504  

Afdeling 4.  EEN ALGEMEEN RECHT OP DE BESCHERMING VAN ONROEREND ERFGOED? 

95. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat een algemeen recht op de bescherming van 

onroerend erfgoed vooralsnog niet wordt aanvaard. De evolutieve interpretatie die door het 

Hof aan sommige bepalingen uit het EVRM reeds werd gegeven, biedt voorlopig ook nog geen 

uitweg.505 Immers, in geen enkele lidstaat, zo ook in België, bestaat een consensus over de 

toepassing van een algemeen recht op de bescherming van cultureel erfgoed. Dit ligt niet 

enkel aan de beperkte toepassing artikel 23 van de Grondwet, maar wordt ook bevestigd door 

het gebrek aan een initiatiefrecht in het Vlaams Gewest. Op deze manier is het duidelijk dat 

minstens de Vlaamse decreetgever nog niet aanvaardt dat erfgoed een aangelegenheid is van 

eenieder, en niet enkel van belangengroepen of adviesorganen.506 En ook op internationaal 

niveau is geen consensus, zelfs geen algemene tendens richting een recht op de bescherming 

van cultureel erfgoed waar te nemen. Terwijl het EHRM reeds herhaaldelijk het recht op de 

                                                     

502  J. VANPRAET en C. VAN DE HEYNING, ”Hoe fundamentele rechten het leefmilieu beschermen. Overzicht 
van het instrumentarium”, NJW 2010, 564. 

503  Zie in deze zin A.-S. VERSWEYVELT, “Het standstill-beginsel inzake leefmilieu in de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof”, MER 2015, 15-16. 

504  Ibid, 16; C. KROLIK, “Contribution à une méthodologie du principe de non régression”, in M. PRIEUR en G. 
SOZZO (eds.), La non-régression en droit de l’environnement, Brussel, Bruylant, 2012, 147. 

505  Zie supra, nr. 87. 
506  Zie de opmerking van de afdeling wetgeving van de Raad van State over een decreetswijziging in het Waals 

Gewest, infra, nr. 362. 
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bescherming van immaterieel erfgoed van minderheden of een inheemse bevolking heeft 

aanvaard, is het Hof met betrekking tot roerend en onroerend erfgoed terughoudender.  

Dit impliceert niet dat cultureel erfgoed om die reden vogelvrij is. De bescherming van 

cultureel erfgoed kan immers wel worden afgedwongen in het licht van het eigendomsrecht 

ex artikel 1 van het eerste protocol bij EVRM. We wezen er eerder op dat de bescherming van 

cultureel erfgoed een legitieme inmenging kan uitmaken van het eigendomsrecht.507 Ook in 

de omgekeerde zin werd een schending van de beleving van culturele rechten reeds erkend 

in samenhang met rechten uit het EVRM, zoals de vrijheid van religie of ontwikkeling. Hoewel 

nog niet uitdrukkelijk toegepast door het EHRM zou ook de bescherming van de 

erfgoedwaarden van de eigendom van een individu moeten kunnen afgedwongen worden in 

het licht van het eigendomsrecht. Uiteraard is deze bescherming niet absoluut. Niet enkel kan 

de bescherming enkel door de eigenaar of zakelijkrechthouder van een onroerend of roerend 

goed met erfgoedwaarde worden afgedwongen, dit veronderstelt ook nog dat de eigenaar de 

erfgoedwaarde van zijn eigendom wenst te beschermen. Een algemeen recht op cultureel 

erfgoed zou aldus een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de bescherming van 

onroerend erfgoed. 

  

                                                     

507  Zie supra, nr. 88. 
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HOOFDSTUK 2. EEN PLICHT TOT BESCHERMING: GEMEENSCHAPPELIJK ERFGOED VAN DE 

MENSHEID 

Afdeling 1.  HET BEGRIP 

96. Hoewel wordt gezegd dat ambassadeur Cocca de notie gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid voor het eerst gebruikte,508 en het principe ook reeds voorkomt in de preambule 

van het Verdrag inzake Antarctica,509 wordt Pardo als de voorvader en voorvechter van het 

begrip beschouwd, omwille van de juridische definitie die hij er in 1967 aan gaf.510 Sindsdien 

wordt het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid expliciet uitgedrukt 

in tal van internationale documenten met betrekking tot natuurlijke rijkdommen. Zo werd het 

beginsel gehanteerd in de Verklaring van principes van 17 december 1970,511 artikel 11, (1) 

van het Maanverdrag en later in artikel 136 en 137 van UNCLOS. 

 

97. Algemeen kunnen vier elementen die het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 

met betrekking tot natuurlijke bronnen vorm geven, worden onderscheiden.512 Ten eerste 

wordt verondersteld dat gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid niet kan worden 

toegeëigend. Enkel wanneer geen enkele staat soevereine rechten over het gebied heeft kan 

sprake zijn van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid.513 Artikel 137, §1 van 

UNCLOS bepaalt dat “No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any 

                                                     

508  Zie A.A. COCCA, “The advances in international law through the law of outer space”, Journal of Space Law 
1981, 14-17. 

509  Van 1 december 1959, United Nations Treaty Series, Vol. 402, 71; gezien het beperkt aantal 
verdragspartijen (origineel 12 staten ondertekenden het verdrag, nu zijn dit er 53) had en heeft de notie 
slechts een beperkte draagwijdte; J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & 
Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 70; P. VAN HEIJNSBERGEN, International legal protection 
of wild fauna and flora, Amsterdam, IOS Press, 1997, 68-69. 

510  Pardo’s statement to the First Committee of the General Assembly, 1 november 1967, UN Doc. 
A/C.1.PV.1515 en UN Doc. A/C.1.PV.1516; hij vormt het beginsel van gemeenschappelijk erfgoed van de 
mensheid op grond van vijf elementen, zie A. PARDO, “Law of the Sea Conference – What went wrong?”, 
in FREIDHEIM (ed.), Managing Ocean Resources: a primer, Boulder (Colo.), Westview press, 1979, 137-
148; zie ook K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, 
Martinus Nijhoff publishers, 1998, 81; M.W. LODGE, “The common heritage of mankind”, The 
international Journal of Marine and Coastal law 2012, 733-734; K. MICKELSON, “The maps of international 
law: perceptions of nature in the classification of territory”, Leiden Journal of International Law 2014, 633. 

511  A/RES/25/2749, te consulteren op http://www.un-documents.net/a25r2749.htm (geconsulteerd op 30 
maart 2017). 

512  J. E. NOYES, “The Common Heritage Of Mankind: Past, Present, And Future”, Denver Journal of 
International Law and Policy 2011-2012, 447; K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind 
in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 1998, 82-84; C. C. JOYNER, “Legal implications 
of the concept of the common heritage of mankind”, International & Comparative Law Quarterly 1986, 
191-192; hij onderscheidt nog een vijfde element: de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek in het 
gebied uit te voeren, zolang het gemeenschappelijk erfgoed hier niet onder lijdt; B. LARSCHAN en B. C. 
BRENNAN, “The common heritage of mankind principle in international law”, Columbia Journal of 
Transnational Law 1983, 305-306. 

513  Zie Z. A. PALIOURAS, “The non-appropriation principle: the Grundnorm of international space law”, Leiden 
Journal of International Law 2014, 37-54. 

http://www.un-documents.net/a25r2749.htm
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part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate 

any part thereof”. Ook het Maanverdrag bepaalt dat “the moon is not subject to national 

appropriation by any claim of sovereignty” en dat “neither the surface nor the subsurface of 

the moon, nor any part thereof or natural resources in place, shall become property of any 

state, international intergovernmental or nongovernmental organization, national 

organization or non-governmental entity or of any natural person”.514 Gemeenschappelijk 

erfgoed van de wereld wordt verondersteld eigendom te zijn van de internationale 

gemeenschap. Hier hangt ook de voorwaarde aan vast dat de internationale gemeenschap als 

een geheel recht heeft op het erfgoed in kwestie. 

Ten tweede wordt het beheer van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid op 

internationaal niveau geregeld. Iedereen wordt verondersteld te delen in het beheer ervan in 

het belang van de internationale gemeenschap. Deze universele belangen worden in rekening 

genomen bij elke administratieve beslissing die gevolgen heeft voor het gemeenschappelijk 

erfgoed van de mensheid, zodat nationale belangen zoveel als mogelijk worden geweerd. Dit 

kan zich uiten in een internationaal orgaan dat handelt in naam van de mensheid of in 

afdwingbare procedures voor handelingen met betrekking tot het gemeenschappelijk 

erfgoed.515 

Ten derde wordt verondersteld dat de economische opbrengsten van de exploitatie van 

gemeenschappelijk erfgoed internationaal worden verdeeld. De verwijzing naar een billijke 

verdeling in artikel 140, §2 van UNCLOS en artikel 11, §7 van het Maanverdrag houdt in het 

achterhoofd het evenwicht tussen de actieve deelname van ontwikkelde landen aan de 

exploitatie van gemeenschappelijk erfgoed en de noden van ontwikkelingslanden. Op deze 

manier worden ook de lasten die het beheer van gemeenschappelijk erfgoed met zich 

meebrengen evenredig verdeeld.516 

Ten vierde kan gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid énkel worden gebruikt voor 

vredige doelstellingen.517 Het is dan ook verboden om een militaire basis of installaties op het 

grondgebied dat deel uitmaakt van het gemeenschappelijk erfgoed te installeren. 

 

98. Sensu stricto zou iets enkel gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid kunnen 

uitmaken, indien het aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoet. Langzamerhand 

groeit evenwel het besef dat deze criteria te strikt zijn om een ruim toepassingsgebied van het 

beginsel mogelijk te maken, waarbij niet enkel natuurlijke bronnen deel uitmaken van het 

gemeenschappelijk erfgoed. Zo wordt het beginsel door BASLAR beschouwd als “too vague, 

                                                     

514  Art. 11, §1 en §2 Maanverdrag. 
515  Zie bv. Art. 156 ev. LOSC; art. 11, §5 en §6 Maanverdrag. 
516  Het is onduidelijk of dit inhoudt dat ontwikkelingslanden een voorrangsbehandeling moeten krijgen, zie 

C. C. JOYNER, “Legal implications of the concept of the common heritage of mankind”, International & 
Comparative Law Quarterly 1986, 192; G.J.H. VAN HOOF, “Legal status of the concept of the common 
heritage of mankind”, Grotiana 1986, 72-74; R. WOLFRUM, “The principle of Common Heritage of 
Mankind”, Zeitschrift fur auslandisches offentliches recht und volkerrecht 1983, 323. 

517  Zie bv. art. 141 en 143 LOSC; art. 3, §1 Maanverdrag.  
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confusing, unclear and ill-defined to be useful”.518 De vraag rijst of op basis van deze principes 

ook onroerend erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid kan worden 

beschouwd én of hieruit bepaalde rechten kunnen worden geput. 

Afdeling 2.  ONROEREND ERFGOED ALS GEMEENSCHAPPELIJK ERFGOED VAN DE MENSHEID 

 Ontwikkeling van het begrip 

99. Het is niet nieuw dat erfgoed wordt beschouwd als van belang voor de gehele 

mensheid.519 Deze gedachte vormt de grond voor het debat tussen de internationalisten en 

nationalisten, een onderscheid dat MERRYMAN in 1986 voor het eerst maakte.520 

Nationalisten zijn van mening dat erfgoed dat zich op het grondgebied van een staat bevindt, 

de staat toekomt.521 Het Verdrag betreffende illegale in- en uitvoer van cultuurgoederen in 

1970 is volgens MERRYMAN het voorbeeld bij uitstek voor de nationalistische houding. Niet 

enkel door het feit dat de export is gericht op de teruggave aan de staat op wiens grondgebied 

het erfgoed oorspronkelijk is gevonden, maar ook door het gegeven dat de lidstaat zélf kan 

kiezen welk erfgoed onder het toepassingsgebied van het verdrag zal vallen.522 Volgens 

internationalisten daarentegen is de zorg voor cultuur een verantwoordelijkheid van 

eenieder, net zoals eenieder belang heeft bij het behoud van dit erfgoed. Special Rapporteur 

Karima BENNOUNE drukt dit uit door te stellen dat “each people makes its contribution to the 

culture of the world”.523 De plicht om cultureel erfgoed te vrijwaren is op grond van het 

internationalisme tweeledig: enerzijds is een staat verplicht cultureel erfgoed te behouden en 

te beschermen om het recht van zijn eigen burgers om deel te nemen aan het culturele leven 

                                                     

518  K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus 
Nijhoff publishers, 1998, 79. 

519  Preambule, §2, Werelderfgoedverdrag; Preambule Verdrag van den Haag van 1954; A. JAKUBOWSKI, 
Territoriality and state succession in cultural heritage, International Journal Of Cultural Property 2014, vol. 
21, nr. 4, 378-379; C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New 
York, Routledge, 2010, 11. 

520  J. MERRYMAN, “Two ways of thinking about cultural property”, American Journal for International Law 
1986, 831-853; zie hierover ook J. WATKINS, “Cultural nationalists, internationalists, and “intra-
nationalists”: who’s right and whose right?”, International Journal Of Cultural Property 2005, 78-91; A. 
SLJIVIC, “Why Do You Think Its Yours - An Exposition of the Jurisprudence Underlying the Debate between 
Cultural Nationalism and Cultural Internationalism”, George Washington Journal of International Law and 
Economics 1997, 393-438; R. ANGLIN, “The World Heritage List: Bridging the Cultural Property 
Nationalism-Internationalism Divide”, Yale Journal of Law & Humanities 2008, 244-246; zie C. FORREST, 
International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 408-413. 

521  J. MERRYMAN, “Two ways of thinking about cultural property”, American Journal for International Law 
1986, 842-845. 

522  Alle erfgoedverdragen voorzien evenwel in de mogelijkheid voor lidstaten om zelf te kiezen welk erfgoed 
dat zich op hun grondgebied onder het verdrag zal vallen, waardoor de absolute tweedeling tussen 
nationalisme en internationalisme volgens FORREST overdreven is, zie C. FORREST, International law and 
the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 410; zie ook R. O’KEEFE, “The 
meaning of cultural property under the 1954 Hague Convention”, Netherlands International Law Review 
1999, 26-56. 

523  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 8. 
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te vrijwaren; anderzijds heeft het ook een verplichting ten opzichte van de internationale 

gemeenschap in het algemeen.524 Deze gedachten vinden uiting in het beginsel van het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. 

 

100. In 1945 werd een voorstel van Brazilië om in het UN Charter een bepaling op te nemen 

die cultuur als gemeenschappelijk erfgoed van de mens zou erkennen, verworpen.525 De idee 

van cultureel erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid werd voor het eerst in 

1954 in het Verdrag van den Haag aangehaald. Dit verdrag stelt in zijn preambule dat “the 

preservation of the cultural heritage is of great importance for all peoples of the world”. 

Daarna werd de idee van cultureel erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed opnieuw 

aangehaald in de schoot van de IUCN in aanloop van de opmaak van het 

Werelderfgoedverdrag, waar werd erkend dat er natuurlijke en culturele sites bestaan die van 

dermate groot belang zijn dat hun behoud van belang is voor de gehele mensheid.526 Dit uit 

zich ook in de preambule van het Werelderfgoedverdrag: “parts of the cultural or natural 

heritage are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world 

heritage of mankind as a whole”. Naast het Werelderfgoedverdrag vindt het beginsel van een 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid ook weerslag in andere internationale 

verdragen ter bescherming van onroerend erfgoed. Zo verwijst de preambule van het Verdrag 

betreffende het immaterieel erfgoed naar “the common concern to safeguard the intangible 

cultural heritage of humanity”. Het Verdrag betreffende de bescherming van onderwater 

erfgoed van 2001 erkent in haar preambule “the importance of underwater cultural heritage 

as an integral part of the cultural heritage of humanity and a particularly important element 

in the history of peoples, nations, and their relations with each other concerning their common 

heritage”. Ook het Culturele diversiteitsverdrag verwijst naar gemeenschappelijk erfgoed in 

haar preambule en stelt dat “cultural diversity forms a common heritage of humanity”. De 

verwijzingen naar het beginsel in internationale wetgeving impliceren echter niet noodzakelijk 

dat cultureel erfgoed, en meer specifiek onroerend erfgoed, ook effectief als 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid kan worden beschouwd. 

 

                                                     

524  R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the community as a whole?”, International & 
Comparative Law Quarterly 2004, vol. 53, nr. 1, 192. 

525  R. WOLFRUM, “The common heritage of mankind”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
2009, § 10; C. FORREST, “Cultural heritage as the common heritage of mankind: a critical re-evaluation”, 
The Comparative and International Law Journal of Southern Africa 2007, vol. 40, nr. 1, 128. 

526  WORLD HERITAGE COMMITTEE, Remarks By The Honorable Russell E. Train, Chairman World Wildlife Fund 
before the international World Heritage Committee Meeting, Santa Fe, 16e sessie, 7 december 1992, 
WHC-92/CONF.002/12, 99-106; E. J. GOODWIN, “The world heritage convention, the environment, and 
compliance”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 2009, 159; hoewel reeds in 
eerdere internationale verdragen een impliciete verwijzing naar het beginsel kan teruggevonden worden, 
zie bv. het Ramsarverdrag dat in zijn preambule stelt dat “that waterfowl in their seasonal migrations may 
transcend frontiers and so should be regarded as an international resource”. 
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101. Dat de bescherming van onroerend erfgoed een verplichting is ten opzichte van de 

internationale gemeenschap wordt wel in beperkte mate reeds aanvaard in het oorlogsrecht 

in de zin dat misdaden ten opzichte van cultureel erfgoed als oorlogsmisdaden (misdaden 

tegen de mensheid) kunnen worden beschouwd.527 Dit impliceert dat individuele 

strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan worden afgeleid uit het internationaal recht.528 De 

ICTY heeft in haar rechtspraak in de context van genocide reeds erkend dat “where there is 

physical and biological destruction there are often simultaneous attack on the cultural and 

religous property and symbols of the targeted group as well, attack which may legitimately be 

considered as evidence of an intent to physically destroy the group”,529 en ook het ICJ heeft 

deze rechtspraak onderschreven.530 Het ICJ benadrukte dat “the destruction of historical, 

cultural and religious heritage cannot be considered … [as] fall[ing] within the categories of 

acts of genocide”. Het ICTY daarentegen is van mening dat wanneer de vernieling van cultureel 

erfgoed vanuit een discriminatoire doelstelling gebeurt, i.e. met de bedoeling een 

gemeenschap uit te roeien, de vernieling een misdaad tegen de mensheid zou kunnen 

uitmaken. Recent heeft ook het ICC voor het eerst een veroordeling uitgesproken voor de 

vernieling van onroerend erfgoed als individuele oorlogsmisdaad.531 In casu ging het over de 

vernieling van historische en religieuze gebouwen in Timbuktu. Al Mahdi, als hoofd van de 

Hesbah, vernielde of beschadigde verschillende belangrijke historische en religieuze 

gebouwen van Timbuktu, die geen militaire doelstellingen dienden, louter en alleen omwille 

van hun religieuze en historische waarde voor Timbuktu en Mali. Voor de vernieling van tien 

van deze gebouwen werd hij voor het ICC verantwoordelijk gesteld. Doordat hij, samen met 

anderen, de vernieling van deze gebouwen beoogde binnen een niet-internationaal 

gewapend conflict, oordeelde het ICC dat “all elements for the war crime of attacking 

protected objects are established”.532 Voor deze oorlogsmisdaden werd Al Mahdi veroordeeld 

tot negen jaar cel. Het is dan wel baanbrekend dat iemand individueel wordt veroordeeld voor 

het moedwillig vernielen van onroerend erfgoed, het ICC erkent de moedwillige vernieling van 

cultureel erfgoed (nog) niet als een misdaad tegen de mensheid.533  

                                                     

527  Zie M. FRULLI, “The criminalization of offences against cultural heritage in times of armed conflict: the 
quest for consistency”, European Journal of International Law 2011, 203-217. 

528  F. LENZERINI, “The role of international and mixed criminal courts in enforcement”, in F. FRANCIONI en J. 
GORDLEY (eds.), Enforcing international cultural heritage law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 42. 

529  Waarbij de vernieling van cultureel erfgoed zelfs onderdeel kan zijn van genocide, indien de vernieling is 
bedoeld om om een volledige gemeenschap uit te roeien, zie ICTY 2 augustus 2001, Case IT-98-33-T, Trial 
Chamber, Prosecutor v. Krstic, §580; zie voor een goed overzicht van de rechtspraak van het ICTY, F. 
LENZERINI, “The role of international and mixed criminal courts in enforcement”, in F. FRANCIONI en J. 
GORDLEY (eds.), Enforcing international cultural heritage law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 46-
55. 

530  ICJ 26 februari 2007, Bosnië en Herzegovina t. Servië en Montenegro. 
531  ICC 27 september 2016, ICC-01/12-01/15, Al Mahdi. 
532  Ibid, §52. 
533  Zie in deze context F. LENZERINI, “The role of international and mixed criminal courts in enforcement”, in 

F. FRANCIONI en J. GORDLEY (eds.), Enforcing international cultural heritage law, Oxford, Oxford 
University Press, 2013, 63. 
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102. LENZERINI leidt uit de rechtspraak van het ICTY en het ICJ een holistische benadering ten 

opzichte van de bescherming van cultureel erfgoed af, waarbij cultureel erfgoed als onderdeel 

van de identiteit van een gemeenschap een spirituele waarde heeft die van belang is voor de 

gehele mensheid.534 In dit opzicht gaat de rechtspraak volgens hem nog een stap verder dan 

het Werelderfgoedverdrag, dat enkel erfgoed van uitzonderlijke universele waarde 

beschermenswaardig acht.535 Nochtans heeft het ICTY haar rechtspraak enkel toegepast op 

cultureel erfgoed dat in de werelderfgoedlijst is opgenomen.536 En ook de vernielde 

monumenten die het onderwerp waren in de Al Mahdi zaak waren, met uitzondering van één 

gebouw, werelderfgoed.537 Ook BASLAR is van oordeel dat erfgoed dat wordt beschermd op 

grond van regionale wetgeving (zoals Europees of nationaal) nooit als gemeenschappelijk 

erfgoed van de mensheid kan worden beschouwd. Een andere interpretatie zou ervoor zorgen 

dat het beginsel niets bijdraagt tot de bescherming van onroerend erfgoed en niets verandert 

aan de wettelijke status ervan.538 

 

103. In de context van het internationaal humanitair recht, ongeacht of het al dan niet om 

internationale gewapende conflicten gaat, kan LENZERINI worden gevolgd in zijn pleidooi voor 

een ruimere toepassing van de moedwillige vernieling of beschadiging van cultureel erfgoed 

met het oog op het uitroeien van een volledige gemeenschap. Ook dit kan immers een 

misdaad ten opzichte van de internationale gemeenschap als een geheel vormen, ongeacht 

of het erfgoed an sich van internationaal belang is. De uitroeiing van een culturele identiteit 

van een gemeenschap, met inbegrip van de vernieling van cultureel erfgoed, is als een vorm 

van genocide een misdaad ten opzichte van de internationale gemeenschap als een geheel. 

Hoewel onroerend erfgoed uiteraard ook buiten gewapende conflicten om moet worden 

behouden om de culturele identiteit te waarborgen,539 is een algemene toepassing buiten 

deze context veel problematischer. Zo zullen handelingen die een bedreiging vormen voor 

onroerend erfgoed in de meeste gevallen niet uitgaan van de doelstelling om de identiteit van 

een bepaalde gemeenschap uit te roeien, maar ingegeven zijn door andere sectorale 

belangen, zoals economische groei. De hierboven vermeldde rechtspraak kan in deze context 

                                                     

534  Ook sommige internationale verdragen en andere rechtsleer zijn van mening dat alle cultureel erfgoed 
moet worden beschouwd als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid; zie o.a. Preambule 
Werelderfgoedverdrag: “deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage 
constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world”; zie ook Preambule 
Verdrag van den Haag 1954; Preambule Culturele diversiteitsverdrag; zie supra, nrs. 96-117 en infra de 
bespreking over de intrinsieke waarde van onroerend erfgoed, nrs. 121-125. 

535  F. LENZERINI, “The role of international and mixed criminal courts in enforcement”, in F. FRANCIONI en J. 
GORDLEY (eds.), Enforcing international cultural heritage law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 56. 

536  Dit erkent LENZERINI zelf ook, ibid, 57. 
537  ICC 27 september 2016, ICC-01/12-01/15, Al Mahdi, §39. 
538  K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus 

Nijhoff publishers, 1998, 302. 
539  K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during peacetime”, 

Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 271. 
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dan ook geen gevolgen hebben, behalve wanneer de handelingen effectief de uitroeiing van 

de identiteit van een bepaalde gemeenschap met zich zal meebrengen.  

 

Zoals eerder reeds aangehaald strooien ook de strikte criteria voor de toepassing van het 

beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid roet in het eten. Niet alle 

onroerend erfgoed voldoet aan de vereisten voor gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid zoals de klassieke visie bepaalt.540 Niet in het minst doordat de lasten om het 

erfgoed te beschermen gelegen zijn bij de staat op wiens grondgebied het erfgoed gelegen 

is.541 Enkel wanneer kan worden aangetoond dat zij een belang voor de internationale 

gemeenschap in zijn geheel vertegenwoordigen, de territoriale grenzen overschrijdend, 

kunnen ze worden beschouwd als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid.542 In deze 

context komt het Werelderfgoedverdrag toch weer in zicht, nu het onroerend erfgoed 

beschermt omwille van de uitzonderlijke universele waarde. Inderdaad gaat het 

Werelderfgoedverdrag in de preambule ervan uit dat “parts of the cultural or natural heritage 

are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the world heritage 

of mankind as a whole” en wijst ze erop dat “deterioration or disappearance of any item of 

the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the 

nations of the world”.543 Ook artikel 6, §1 van het Werelderfgoedverdrag wijst erop dat de 

internationale gemeenschap verplicht is samen te werken met het oog op de bescherming van 

cultureel erfgoed.544 Bovendien gaat ook veel rechtsleer ervan uit dat werelderfgoed deel 

uitmaakt van het gemeenschappelijk erfgoed van de wereld.545 Desondanks is vanuit de 

klassieke visie op het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van het mensheid het 

beginsel niet zonder meer op werelderfgoed toe te passen. Een van de redenen voor de 

terughoudendheid van lidstaten om cultureel erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed te 

erkennen is gelegen in het feit dat in dat geval andere lidstaten over een recht zouden 

beschikken om te interveniëren wanneer een staat zijn erfgoed niet goed beheert, beschermt 

of beschikbaar stelt.546 Hieronder wordt aan de hand van de verschillende constitutieve 

                                                     

540  Ibid, 186; zie supra, nrs. 96-98. 
541  Ibid, 192. 
542  F. LENZERINI, “The role of international and mixed criminal courts in enforcement”, in F. FRANCIONI en J. 

GORDLEY (eds.), Enforcing international cultural heritage law, Oxford, Oxford University Press, 2013, 58. 
543  Preambule Werelderfgoedverdrag; eigen onderlijning toegevoegd. 
544  Zie ook R. ANGLIN, “The World Heritage List: Bridging the Cultural Property Nationalism-Internationalism 

Divide”, Yale Journal of Law & the Humanities 2008, 241-275. 
545  H. HOHMANN, “Environmental implications of the principle of sustainable development and their 

realization in international law”, in S.R. CHOWDHURY, E.M.G. DENTERS en P.J.I.M. DE WAART (eds.), The 
right to development in international law, Dordrecht, M. Nijhoff, 1992, 279; P. SLINN, “Development 
issues: the international law of development and global climate change”, in R. CHURCHILL en D. 
FREESTONE (eds.), International law and global climate change, Londen, Graham & Trotman, 1991, 84-
85. 

546  M. C. VERNON, “Common Cultural Property: The Search for Rights of Protective Intervention”, Case 
Western Reserve Journal of International Law 1994, vol. 26, nr. 2-3, 475-476; K. BASLAR, The concept of 
the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 1998, 24-
25 en 131-139. 
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bestanddelen van het concept geëvalueerd of werelderfgoed in aanmerking zou komen voor 

het statuut. 

 Werelderfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 

2.1. Soevereiniteit 

104. Oorspronkelijk werden enkel materies die niet onderworpen zijn aan de jurisdictie van 

staten als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid beschouwd,547 terwijl bij cultureel 

erfgoed ook aandacht moet worden besteed aan de belangen van de staat.548 Hierdoor lijkt 

een verwijzing naar het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid een miskenning te zijn 

van de soevereine rechten van staten. Net dit is voor de erkenning van werelderfgoed als 

gemeenschappelijk erfgoed problematisch. Immers, enkel erfgoed dat zich op het 

grondgebied van een lidstaat bevindt, komt in aanmerking voor opname in de 

Werelderfgoedlijst. Bovendien dient de lidstaat zelf dit erfgoed voor te dragen voor opname 

en is ze a priori zelf verantwoordelijk voor het behoud en beheer van dit werelderfgoed.549 

Om deze reden zijn sommige auteurs van mening dat het gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid en het werelderfgoed als twee te onderscheiden principes moeten worden 

beschouwd.550 Andere rechtsleer maakt om deze reden een onderscheid tussen 

gemeenschappelijk erfgoed (‘common heritage’) en een gemeenschappelijke bezorgdheid 

(‘common concern’), waarbij ‘common concern’ betrekking heeft op materies onder de 

rechtsmacht van staten.551 Door het gebruik van de notie ‘common concern’ wordt het 

internationaal belang van het behoud van erfgoed benadrukt, zonder dat de territoriale 

soevereiniteit van een lidstaat wordt aangetast.552 Andere auteurs maken dit onderscheid dan 

                                                     

547  P. VAN HEIJNSBERGEN, International legal protection of wild fauna and flora, Amsterdam, IOS Press, 1997, 
69; C. C. JOYNER, “Legal implications of the concept of the common heritage of mankind”, International 
& Comparative Law Quarterly 1986, 190-199; S.M. WILLIAMS, “The law of outer space and natural 
resources”, International & Comparative Law Quarterly 1987, 144; K. BASLAR, The concept of the common 
heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 1998, 137; J. YONGMING, 
“Nature of the principle of common heritage of mankind”, China Oceans Law Review 2005, 600-619; A.C. 
KISS, “The common heritage principle: Utopia or reality”, International Journal 1985, 4423-4425. 

548  J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 
1, 70. 

549  Art. 11, §1 en §2 en art. 4 Werelderfgoedverdrag. 
550  P. HASSAN, “Moving towards just international environmental law”, in S. BILDERBEEK en A. WIJGERDE 

(eds.), Biodiversity and international law, Oxford, IOS Press, 1992, 86; K. BASLAR, The concept of the 
common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 1998, 300. 

551  Zie bv. F. MAES en A. CLIQUET, Internationaal en nationaal recht inzake de bescherming van de Noordzee, 
Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, 219; J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, 
International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 71; M. FITZMAURICE, “Some Reflections 
on Legal and Philosophical Foundations of International Environmental Law”, Polish Yearbook of 
International Law 2012, 89-111; M. BOWMAN, P. DAVIES en C. REDGWELL, Lyster's International Wildlife 
Law, 2010, Cambridge, Cambridge University Press, 51-52. 

552  Zie bv. Convention on Biological Diversity, 22 juni 1992, te consulteren op 
https://www.cbd.int/convention/text/; Verdrag betreffende het immaterieel erfgoed; A. BOYLE, “The Rio 

https://www.cbd.int/convention/text/
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weer niet553 of zijn van mening dat beide begrippen hetzelfde betekenen.554 Het maakt een al 

te strikte interpretatie van het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 

uit om te gewagen dat een verwijzing ernaar met betrekking tot onroerend erfgoed, meer 

specifiek werelderfgoed, een miskenning van de soevereine rechten zou betekenen. Zo 

verwijzen het Werelderfgoedverdrag en het Culturele-diversiteitsverdrag naar erfgoed als 

“world heritage of mankind” en erkennen tegelijkertijd de soevereiniteit van de lidstaten.555 

Bovendien werd ook met betrekking tot natuurlijk erfgoed het begrip zonder problemen mét 

erkenning van de nationale soevereiniteit toegepast.556 Een erkenning als het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat een 

lidstaat geen soevereine rechten meer kan inroepen over dit gebied.557 Wel zal het mee 

moeten bepalen op welke manier dit gemeenschappelijk erfgoed wordt gebruikt.558 In die zin 

bestaat er wel een verplichting tot ‘non-exclusive use’, wat betekent dat lidstaten toegang tot 

en het genot van gemeenschappelijk erfgoed op hun grondgebied moeten verzekeren.559 Deze 

                                                     

Convention on biological diversity”, in M. BOWMAN en C. REDGWELL (eds)., International Law and the 
conservation of biological diversity, 1996, Londen, Kluwer law international, 39-40. 

553  P. VAN HEIJNSBERGEN, International legal protection of wild fauna and flora, Amsterdam, IOS Press, 1997, 
70-74; S. PANNATIER, L’Antarctique et la protection international de l’environnement, Zürich, Schulthess, 
1994, 215-221; zij maken een onderscheid maakt tussen ‘common heritage by affection’ en ‘common 
heritage by nature’, waarbij het laatste concept betrekking heeft op res communis; zie ook N. SINGH, “The 
right to environment and sustainable development as a principle of international law”, Studia Diplomatica 
1988, 51, die gebruik maakt van de term ‘environmental commons’ om het onderscheid te maken; P.-M. 
DUPUY, “Soft law and the international law of the environment”, Michigan Journal of International Law 
1991, 427, deze auteur gebruikt de term ‘contemporary ‘common heritage’’. 

554  G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 143, voetnoot 46; zie ook K. BASLAR, The concept of the 
common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 1998, 107-111, 
deze auteur ziet de ‘common concern of mankind’ als een substantieel onderdeel van het begrip ‘common 
heritage of mankind’. 

555  Art. 6, §1 Werelderfgoedverdrag en art. 1, h) en art. 2, §2 Culturele-diversiteitsverdrag; terwijl velen dit 
als een doorslaggevend element van het Werelderfgoedverdrag beschouwen (zie bv. A.-C. KISS, “La notion 
du patrimoine commun de l'humanite,” Recueil des Cours 1982 -II, 99-256) zijn anderen van mening dat 
het Werelderfgoedverdrag verder had moeten gaan en universeel erfgoed had moeten vestigen (zie bv J. 
SIMMONDS, “UNESCO World Heritage Convention”, Art, Antiquity and Law 1997, 253; J. BLAKE, “On 
defining the cultural heritage”, International & Comparative Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 71. 

556  Zie P. VAN HEIJNSBERGEN, International legal protection of wild fauna and flora, Amsterdam, IOS Press, 
1997, 70-72; G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 142-144; K. BASLAR, The concept of the common heritage of 
mankind in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 1998, 90; zie art. 2, §3 
Werelderfgoedverdrag en naar art. 6 Ramsarverdrag, Stockholm Declaration 1972, Preambule Verdrag 
van Bonn, Preambule Biodiversiteitsverdrag, preambule Verdrag van Bern. 

557  Waarbij een interventie onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn, zie M.C. VERNON, “Common 
Cultural Property: The Search for Rights of Protective Intervention”, Case Western Reserve Journal of 
International Law 1994, vol. 26, nr. 2-3, 448. 

558   C. FORREST, “Cultural heritage as the common heritage of mankind: a critical re-evaluation”, The 
Comparative and International Law Journal of Southern Africa 2007, vol. 40, nr. 1, 144. 

559  K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus 
Nijhoff publishers, 1998, 91; dit komt ook tot uiting bij het recht om deel te nemen aan het culturele leven 
op internationaal vlak, zie supra, nrs. 85-86. 
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verplichting volgt overigens uit artikel 4 van het Werelderfgoedverdrag op grond waarvan 

lidstaten het werelderfgoed ook moeten aanbieden (“presenting”). 

2.2. Afdwingbaarheid 

105. Het algemeen uitgangspunt bij het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid luidt dat dit erfgoed op internationaal niveau wordt beschermd, zodat het 

internationale belang voor het nationale belang komt te staan.560 Dit houdt ook in dat de 

verplichtingen die voortvloeien uit de erkenning van gemeenschappelijk erfgoed ook 

afdwingbaar moeten zijn.561 Bijgevolg kan ook het gebrek aan een internationaal orgaan dat 

instaat voor of afdwingbare procedures met betrekking tot de bescherming van onroerend 

erfgoed dat van gemeenschappelijk belang is voor de mensheid, tegen de toepassing van het 

begrip op cultureel erfgoed pleiten. Zo haalt BASLAR het gebrek aan sterke, afdwingbare 

instrumenten in het Werelderfgoedverdrag als een van de redenen aan waarom 

werelderfgoed niet voldoet aan de voorwaarden om als gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid te worden beschouwd.562 Nochtans voorziet het Werelderfgoedverdrag wel in de 

oprichting van een intergouvernementeel orgaan dat in staat voor de bescherming van het 

cultureel en natuurlijk erfgoed van uitzonderlijk universeel belang, i.e. het 

Werelderfgoedcomité.563 Omdat werelderfgoed niet in zijn geheel onder de administratie van 

het Werelderfgoedcomité valt en de beslissingen van het Werelderfgoedcomité niet 

afdwingbaar zijn, besluit BASLAR dat werelderfgoed niet kan worden beschouwd als 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid.564  

 

106. Het Werelderfgoedcomité staat in voor het uitoefenen van de gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheden in het Verdrag. De functies van het Werelderfgoedcomité worden 

onder meer uitgelegd in paragraaf 24 van de Operational Guidelines 2019 en zijn zeer 

uitgebreid.565 Op het vlak van implementatie van het Werelderfgoedverdrag heeft het 

Werelderfgoedcomité evenwel slechts beperkte mogelijkheden. Het Werelderfgoedcomité 

                                                     

560  P. W. BIRNIE, A. E. BOYLE en C. REDGWELL, International law and the environment, Oxford/New York, 
Oxford University Press, 2009, 449-450. 

561  Deze voorwaarde geldt reeds sinds het ontstaan van het begrip; zie supra, nr. 97. 
562  K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus 

Nijhoff publishers, 1998, 300-301. 
563  Art. 8, §1 Werelderfgoedverdrag. 
564  Ibid, 301. 
565  Zie ook D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an 

autonomy-gaining international institution”, GLR 2008, 1844 (zie ook dezelfde publicatie in D. ZACHARIAS, 
“The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-gaining 
international institution”, in A. VON BOGDANDY, R. WOLFRUM, J. VON BERNSTORFF, P. DANN en M. 
GOLDMANN (eds.), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International 
Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 313); T. SCOVAZZI, “Articles 8-11. World Heritage Committee 
and World Heritage List”, in F. FRANCIONI, The 1972 World Heritage Convention. A commentary, New 
York, Oxford University Press, 2008, 150. 
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heeft de verplichting om de implementatie van het Werelderfgoedverdrag te evalueren via 

periodieke rapportering566 en reactieve opvolging.567 Wanneer hieruit blijkt dat lidstaten niet 

voldoen aan de verplichtingen uit het verdrag, heeft het Werelderfgoedcomité inderdaad 

maar weinig slagkrachtige instrumenten. Indien een goed is ingeschreven op de 

werelderfgoedlijst, heeft het Werelderfgoedcomité de mogelijkheid het in de lijst van 

werelderfgoed in gevaar op te nemen of te (dreigen met het) schrappen.568 Doordat een 

inbreuk op het Werelderfgoedverdrag door het Werelderfgoedcomité openbaar wordt 

verkondigd, kunnen lidstaten worden aangemoedigd de nodige maatregelen te nemen om de 

uitzonderlijke universele waarde van het werelderfgoed te behouden. Deze maatregelen 

kunnen worden beschouwd als ‘reputation enforcement’.569 Hoewel de schrapping van 

werelderfgoed rechtstreeks van de werelderfgoedlijst slechts twee keer effectief gebeurde 

(het Arabisch Oryx Sanctuary in Oman in 2007 en de Dresden Elbe vallei in 2009) werd het wel 

reeds herhaaldelijk succesvol gebruikt als drukkingsmiddel om naleving van het 

Werelderfgoedverdrag af te dwingen.570 Nochtans biedt de dreiging om te schrappen, of als 

                                                     

566  De lidstaten moeten elke zes jaar een rapport indienen bij het Werelderfgoedcomité waarin wordt 
aangetoond welke administratieve en legislatieve maatregelen reeds genomen werden ter bescherming 
van het werelderfgoed op hun grondgebied (zie art. 29, §1 en §2 Werelderfgoedverdrag). Veel lidstaten 
laten evenwel na hun rapporteringsverplichting na te komen, wat een effectieve controle op de 
implementatie bemoeilijkt. Het Werelderfgoedcomité dient op haar beurt elke twee jaar een rapport in 
te dienen bij de Algemene Vergadering van de UNESCO omtrent haar recente activiteiten (zie art. 29, §3 
Werelderfgoedverdrag; Operational Guidelines 2019, §24, h)). 

567  Wanneer naar aanleiding van de periodieke rapportering, via de toepassing van paragraaf 172 Operational 
Guidelines 2019 of op een andere manier aan het licht komt dat werelderfgoed mogelijk in gevaar is, kan 
het Werelderfgoedcomité de lidstaat opleggen om een State of Conservation Report op te stellen, waaruit 
moet blijken of de uitzonderlijke universele waarde in het gedrang komt. Op basis hiervan kan het 
Werelderfgoedcomité vervolgens beslissen welke maatregelen noodzakelijk zijn.  

568  G. P. BUZZINI en L. CONDORELLI, “Article 11. List of world heritage in danger and deletion of a property 
from the world heritage list”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, 197; D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world 
heritage as prototype of an autonomy-gaining international institution”, GLR 2008, 1856; D. ZACHARIAS, 
“The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-gaining 
international institution”, in A. VON BOGDANDY e.a. (eds.), The Exercise of Public Authority by 
International Institutions: Advancing International Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 327; voor een 
scherpe kritiek op de doeltreffendheid van deze instrumenten zie E.B. KEOUGH, “Heritage in Peril: A 
Critique of UNESCO’s World Heritage Program”, Washington University Global Studies Law Review 2011, 
vol. 10, nr. 3, 593-615. 

569  D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-
gaining international institution”, GLR 2008, 1856 en D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the 
protection of world heritage as prototype of an autonomy-gaining international institution”, in A. VON 
BOGDANDY e.a. (eds.), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing 
International Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 327; zie voor andere voorbeelden van maatregelen 
die afdwingbaar zijn via ‘reputation enforcement’, G. MAJONE, “Delegation of regulatory powers in a 
mixed polity”, European Law Journal 2002, vol. 8, nr. 3, 336-337; P. T. LEESON, “Contracts without 
Government”, Journal of private enterprise 2003, 35-54.  

570  Zie bv. Ichkeul Nationa Park in Tunesië; Kathmandu Valley in Nepal (27COM7B.52, § 6 en 28COM15A.25, 
§8; Garamba nationaal park in Congo (29COM7A.4, §18); Kathedraal in Keulen (29COM7A.29, §9), zie in 
dit verband D. ZACHARIAS, “Cologne Cathedral versus Skyscrapers – World Heritage Protection as 
archetype of a multilevel system”, Max Plank Yearbook of United Nations Law 2006, 273-366; Ksar of Aït-
Ben-Haddou (29COM7B.43, §8); zie G. P. BUZZINI EN L. CONDORELLI, “Article 11. List of world heritage in 



  

 
115 

ultieme redmiddel de effectieve schrapping van de Werelderfgoedlijst niet altijd genoeg 

waarborgen om de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed te behouden. Zo 

stapte het Werelderfgoedcomité af van het plan om het Kakadu Nationaal Park in de lijst van 

werelderfgoed in gevaar op te nemen op basis van de geplande aanleg van een uraniummijn 

in een enclave in het park door de tegenstand van de Australische overheid. Hierdoor wou het 

Werelderfgoedcomité de kans op niet-naleving van het verdrag verkleinen en zo schade aan 

het werelderfgoed voorkomen.571 Ook de schrapping van de Dresden Elbe Vallei in 2009 toont 

aan dat de dreiging door het Werelderfgoedcomité om het werelderfgoed van de lijst te 

schrappen niet noodzakelijk volstaat om naleving van het Werelderfgoedverdrag af te 

dwingen. In 2005 werd door de inwoners van Dresden in een referendum voor de bouw van 

een brug over de vallei gestemd, die enkele maanden eerder op de Werelderfgoedlijst werd 

ingeschreven. Ondanks de verschillende pogingen van het Werelderfgoedcomité om de bouw 

van de brug tegen te houden, de onderhandelingspogingen van Dresden met het 

Werelderfgoedcomité én de tegenstand van een deel van de bevolking, werd de bouw 

aangevat en Dresden van de Werelderfgoedlijst geschrapt. De resultaten van het referendum 

bleken meer doorslaggevend te zijn dan de verplichtingen die uit het Werelderfgoedverdrag 

vloeien en de aanmaningen van het Werelderfgoedcomité.572  

 

107. Maar niet enkel het Werelderfgoedcomité kan naleving van het Werelderfgoedverdrag 

afdwingen. Het Werelderfgoedverdrag maakt geen internationaal gerechtshof bevoegd voor 

conflicten die rijzen in verband met de uitvoering van het verdrag. Dit betekent niet dat 

verdragspartijen geen mogelijkheid hebben om naleving van het Werelderfgoedverdrag (in 

het bijzonder van artikel 4) door andere verdragspartijen af te dwingen voor een 

internationaal Hof. Op grond van artikel 36, §1 van het Statuut van het Internationaal Hof van 

Justitie573 is het Hof bevoegd voor alle zaken die verdragspartijen aan hem toevertrouwen. 

Artikel 36, §2 van het Statuut van het Internationaal Hof van Justitie bepaalt meer specifiek 

                                                     

danger and deletion of a property from the world heritage list”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World 
Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 196; E. J. GOODWIN, “The 
world heritage convention, the environment, and compliance”, Colorado Journal of International 
Environmental Law and Policy 2009, 175-178; zie ook D. SCHOCH, “Whose world heritage? Dresden’s 
Waldschlosschen Bridge and UNESCO’s delisting of the Dresden Elbe Valley”, International Journal Of 
Cultural Property 2014, 216. 

571  D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-
gaining international institution”, in A. VON BOGDANDY e.a. (eds.), The Exercise of Public Authority by 
International Institutions: Advancing International Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 335; zie in dit 
verband WORLD HERITAGE COMMITTEE, State of conservation of Kakadu National Park, Australia, 3e 
buitengewone sessie, Parijs, 12 juli 1999, WHC-99/CONF.205/4. 

572  D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-
gaining international institution”, in A. VON BOGDANDY e.a. (eds.), The Exercise of Public Authority by 
International Institutions: Advancing International Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 335-336; zie 
in dit verband D. SCHOCH, “Whose world heritage? Dresden’s Waldschlosschen Bridge and UNESCO’s 
delisting of the Dresden Elbe Valley”, International Journal Of Cultural Property 2014, 199-233. 

573  San Francisco, 24 oktober 1945, te consulteren op 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=I-3&chapter=1&clang=_en.  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=I-3&chapter=1&clang=_en
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dat: “The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as 

compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting 

the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning: […] c. the 

existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international 

obligation”.574 In totaal hebben 72 verdragspartijen dergelijke verklaring afgelegd, waardoor 

geschillen tussen twee van deze verdragspartijen automatisch onder de jurisdictie van het 

Internationaal Hof van Justitie vallen.575 Daarnaast is het ook mogelijk dat lidstaten die 

dergelijke verklaring niet hebben afgelegd, nog steeds op grond van een speciale 

overeenkomst de bevoegdheid van het Hof voor een specifiek geschil aanvaarden. Bovendien 

geeft artikel 48, eerste lid, a) van the International Law Commission’s Articles on the 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts lidstaten die niet zijn geschaad door 

een inbreuk op internationaal recht door een andere lidstaat, de bevoegdheid om op te treden 

indien “the obligation breached is owed to the international community as a whole”. Op grond 

van artikel 4 van het Werelderfgoedverdrag zijn lidstaten verplicht werelderfgoed te 

identificeren, beschermen, behouden, presenteren en over te dragen naar toekomstige 

generaties. De verplichting om werelderfgoed in goede staat te bewaren is bijgevolg een 

verplichting erga omnes partes en om die reden afdwingbaar door elke verdragspartij.576 

2.3. Billijke verdeling van voordelen en lasten 

108. Uit het Werelderfgoedverdrag vloeien twee verplichtingen voort.577 Enerzijds zijn 

lidstaten verplicht “the identification, protection, conservation, presentation and transmission 

to future generations” van werelderfgoed op hun grondgebied te verzekeren.578 Daarnaast is 

het ook de verplichting van de internationale gemeenschap om samen te werken voor de 

                                                     

574  Zie in dit verband R. SZAFARZ, The compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, Dordrecht, 
Martinus Nijhoff Publishers, 1993, 185 p. 

575  Dit zijn 72 van de in totaal 193 verdragspartijen bij de Verenigde Naties. Bijna alle verklaringen omvatten 
ook uitzonderingen. Zie http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3 . 

576  R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the community as a whole?”, International & 
Comparative Law Quarterly 2004, vol. 53, nr. 1, 190; de aanduiding als werelderfgoed zelf afdwingen lijkt 
op het eerste zicht niet mogelijk. Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn nu de rechtsgevolgen 
van het Werelderfgoedverdrag op alle erfgoed dat aan de definitie uit artikel 1 voldoet van toepassing 
zijn; zie infra, nr. 256; dit neemt bovendien niet weg dat de diplomatieke weg de meest haalbare blijft, 
niet in het minst door middel van ‘reputation enforcement’, zie ibid, 208; D. ZACHARIAS, “The Unesco 
regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-gaining international 
institution”, in A. VON BOGDANDY e.a. (eds.), The Exercise of Public Authority by International Institutions: 
Advancing International Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 328; . J. GOODWIN, “The world heritage 
convention, the environment, and compliance”, Colorado Journal of International Environmental Law and 
Policy 2009, 157-198. 

577  Deze plichten vloeien niet noodzakelijk voort uit de opname in de werelderfgoedlijst. Zowel art. 4 als art. 
6 verwijzen immers naar de definitie van artt. 1 en 2.; i.t.t. art. 6, §2 dat verwijst naar art. 11, §2 en 4 
welke gaan over opname in de werelderfgoedlijst of de lijst van werelderfgoed in gevaar; zie infra, nr. 256. 

578  Art. 4 Werelderfgoedverdrag. 

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3
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bescherming van werelderfgoed.579 Artikel 7 van het Werelderfgoedverdrag bepaalt dat 

“international protection of the world cultural and natural heritage shall be understood to 

mean the establishment of a system of international co-operation and assistance designed to 

support States Parties to the Convention in their efforts to conserve and identify that 

heritage.”580 De internationale bijstand wordt geconcretiseerd via het Werelderfgoedfonds. 

Dit fonds wordt gespijsd door zowel verplichte als vrijwillige bijdragen van de lidstaten.581 

Hoeveel een verdragspartij moet betalen hangt af van een percentage, vastgesteld door de 

Algemene Vergadering van de verdragspartijen bij het Werelderfgoedverdrag. De bijdrage kan 

echter nooit méér bedragen dan 1% van de bijdrage door de lidstaat aan de Gewone Begroting 

van de UNESCO.582 Een verdragspartij kan ook verklaren niet gebonden te zijn door artikel 16, 

§1 van het Werelderfgoedverdrag, in welk geval deze geen verplichte bijdragen zal moeten 

storten.583 Deze provisie brengt op het eerste zicht het gevaar met zich mee dat elke lidstaat 

zulks voorbehoud maakt. Daarom bestaan de bijdragen bij het fonds ook uit een ‘vrijwillige’ 

bijdrage. Elke verdragspartij die het voorbehoud voorzien in artikel 16, §2 van het 

Werelderfgoedverdrag heeft gemaakt, is verplicht regelmatig en minstens elke twee jaar een 

bijdrage te betalen.584 Aangezien de Engelse verdragstekst de term ‘shall’ gebruikt, is ook de 

‘vrijwillige’ bijdrage verplicht en verschilt ze in dit opzicht niet van de verplichte bijdrage onder 

artikel 16, §1 van het Werelderfgoedverdrag. Enkel het te betalen bedrag maakt deze bijdrage 

vrijwillig aangezien volgens de Engels tekst het bedrag minstens evenveel als de verplichte 

bijdragen ‘zou moeten’585 bedragen. Deze verdragspartijen zijn bijgevolg vrij een lagere som 

te betalen, zonder het Werelderfgoedverdrag te schenden.586 

 

109. Het Werelderfgoedcomité gebruikt de fondsen uit het Werelderfgoedfonds vervolgens 

voor de internationale bijstand die een lidstaat op grond van artikel 4 Werelderfgoedverdrag 

kan vragen bij de uitvoering van zijn verplichtingen op grond van het 

                                                     

579  Art. 6, §1 Werelderfgoedverdrag; volgens BASLAR is deze verplichting niet bindend, zie K. BASLAR, The 
concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus Nijhoff publishers, 
1998, 301. 

580  Zie G. CARDUCCI, “Articles 4-7. National and international protection of the cultural and natural heritage”, 
in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, 131-132. 

581  Art. 15, §3, (a) Werelderfgoedverdrag. 
582  Art. 16, §1 in fine Werelderfgoedverdrag; momenteel bedraagt de bijdrage 1%; lidstaten kunnen 

daarnaast ook een bijkomende vrijwillige vergoeding betalen. 
583  Art 16, §2 Werelderfgoedverdrag; op dit moment deden Brazilië, Bulgarije, Cabo Verde, Denemarken, 

Frankrijk, Duitsland, de Holy See, Noorwegen, Oman, Moldavië, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan en de Verenigde 
Staten dergelijke verklaring. 

584  Art. 16, §4 Werelderfgoedverdrag. 
585  De Engelse tekst gebruikt de term ‘should’; zie ook art. 16, §5 dat in dezelfde sanctie voorziet voor het 

niet betalen van zowel de verplichtige als de vrijwillige bijdrage: de lidstaat die zijn bijdrage niet betaalt 
komt niet in aanmerking als lid van het Werelderfgoedcomité. 

586  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 273-280. 
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Werelderfgoedverdrag.587 Dit is onmiddellijk ook een belangrijk voordeel, naast politieke en 

economische voordelen, zoals internationale bekendheid en groeiend toerisme dat uit de 

erkenning van werelderfgoed voortkomt. Hoewel dit niet letterlijk blijkt uit het 

Werelderfgoedverdrag, zal, net zoals alle verdragspartijen een bijdrage leveren aan het fonds 

naar hun mogelijkheden, ook de internationale bijstand worden verleend aan de meest 

behoevenden via een prioriteitenorde.588 Lidstaten zijn immers slechts verplicht een 

inspanning te leveren werelderfgoed te beschermen en te behouden “to the utmost of its own 

resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation […] 

which it may be able to obtain.” Het Werelderfgoedverdrag legt zelf geen evaluatiecriteria op 

maar bepaalt enkel dat een vraag tot bijstand voorkomend uit natuurrampen voorrang 

moeten krijgen.589 Ofschoon het evaluatierapport over de internationale bijstand op grond 

van het Werelderfgoedverdrag in 2005 had aanbevolen om enkel bijstand te verlenen aan 

ontwikkelingslanden,590 heeft het Werelderfgoedcomité in de Operational Guidelines een 

prioriteitenorde opgesteld waarbij voorrang aan deze landen wordt gegeven.591 Op deze 

manier wordt minstens de internationale bijstand zo goed als mogelijk op billijke wijze 

verdeeld.592 Wel zal het moeilijk zijn internationale bijstand af te dwingen. 

 

110. Ook andere voordelen die volgen uit de erkenning als werelderfgoed moeten billijk 

worden verdeeld. Een letterlijke invulling van de vereiste van een billijke verdeling impliceert 

dat ook de voordelen die uit de economische ontwikkeling van gemeenschappelijk erfgoed 

van de mensheid voortvloeien, billijk moeten worden verdeeld. Als voorbeeld kunnen de 

toegangsgelden van toeristen die werelderfgoed bezoeken worden genoemd. De aanduiding 

als werelderfgoed zorgt immers voor een toename aan toerisme, zodat dit voordeel 

rechtstreeks uit het Werelderfgoedverdrag voortvloeit.593 Het Werelderfgoedverdrag legt 

echter niet zulke verplichting op. Ons inzicht hoeft de voorwaarde van een billijke verdeling 

echter niet zo nauw te worden geïnterpreteerd, maar gaat het eerder over de niet-monetaire 

                                                     

587  Art. 13 Werelderfgoedverdrag; zie hierover A. F. VRDOLJAK, “Article 13. World Heritage Committee and 
international assisstance”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, 219-241. 

588  Operational Guidelines 2019, §239. 
589  Art. 21, §1 en §2 Werelderfgoedverdrag. 
590  Meer specifiek ‘least developed countries’ zoals gedefinieerd door het Committee for Development Policy 

van de Nations’ Economic and Social Council, zie https://www.un.org/development/desa/dpad/least-
developed-country-category.html; A. F. VRDOLJAK, “Article 13. World Heritage Committee and 
international assisstance”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, 235. 

591  Operational Guidelines 2019, §239, b). 
592  Volgens sommige rechtsleer voorziet het Werelderfgoedverdrag echter nog in te weinig waarborgen om 

een evenwichtige verdeling van de middelen te voorzien en om te verzekeren dat de bijstand evenredig 
wordt verdeeld, zonder dat sommige projecten voorrang wordt verleend omwille van ideologische, 
politieke of financiële redenen, zie E.B. KEOUGH, “Heritage in Peril: A Critique of UNESCO’s World Heritage 
Program”, Washington University Global Studies Law Review 2011, vol. 10, nr. 3, 600. 

593  E. J. GOODWIN, “The world heritage convention, the environment, and compliance”, Colorado Journal of 
International Environmental Law and Policy 2009, 168. 

https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html


  

 
119 

elementen.594 Bijgevolg zal het genot van het werelderfgoed zelf billijk moeten worden 

verdeeld. In die zin moet eenieder toegang kunnen krijgen tot werelderfgoed en zal de kennis 

die voortkomt uit onderzoek van archeologisch erfgoed moeten worden gedeeld, wat in 

artikel 4 wordt verwezenlijkt door lidstaten te verplichten werelderfgoed aan te bieden.595 

Bijgevolg is aan de voorwaarde van een billijke verdeling tussen de ‘lusten en lasten’ van 

werelderfgoed voldaan.  

2.4. Internationaal gewoonterecht? 

111. De vraag rijst of het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met 

betrekking tot onroerend erfgoed als internationaal gewoonterecht kan worden beschouwd. 

Wat de gebieden betreft die niet onderworpen zijn aan de soevereiniteit van een staat, i.e. 

minstens de open zee, de maan en de ruimte, wordt het beginsel door het grootste deel van 

de rechtsleer aanvaard als internationaal gewoonterecht.596 Ook werelderfgoed wordt door 

sommige internationale rechtsleer aangeduid als gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid. Het Werelderfgoedverdrag blijft desalniettemin een verdrag. Hoewel het beginsel 

lijkt ingebed in het internationaal recht, onder meer gezien het groot aantal verdragspartijen 

bij het Werelderfgoedverdrag, is dit niet voldoende om te gewagen dat de verplichting uit het 

Werelderfgoedverdrag om onroerend erfgoed te beschermen en te behouden voor derde 

partijen zou gelden, als verplichting van de internationale gemeenschap als een geheel.597 

Verdragen brengen immers principieel geen rechtsgevolgen voor derde partijen met zich mee: 

                                                     

594  Zie in gelijke zin E. MORGERA, “The need for an international legal concept of fair and equitable benefit 
sharing”, European Journal of International Law 2016, 370. 

595  A.C. KISS, “Conserving the Common Heritage of Mankind”, Revista Juridica Univ. Puerto Rico 1990, 776; C. 
FORREST, “Cultural heritage as the common heritage of mankind: a critical re-evaluation”, The 
Comparative and International Law Journal of Southern Africa 2007, vol. 40, nr. 1, 146. 

596  R. WOLFRUM, “The common heritage of mankind”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
2009, § 25; J. YONGMING, “Nature of the principle of common heritage of mankind”, China Oceans Law 
Review 2005, 600-619; in de jaren ’80 werd het begrip nog niet algemeen aanvaard als internationaal 
gewoonterecht, zie C. C. JOYNER, “Legal implications of the concept of the common heritage of mankind”, 
International & Comparative Law Quarterly 1986, 199; C. FORREST, “Cultural heritage as the common 
heritage of mankind: a critical re-evaluation”, The Comparative and International Law Journal of Southern 
Africa 2007, vol. 40, nr. 1, 127; B. LARSCHAN en B. C. BRENNAN, “The common heritage of mankind 
principle in international law”, Columbia Journal of Transnational Law 1983, 335-336; G. VAN HOORICK, 
“The importance of the principle of common heritage of mankind for climate change policy”, in Y. 
TUNYTSYA (ed.), World Environmental Constitution. Methodological foundation, Lviv, Ukrainian National 
Forestry University Press, 2014, 73. 

597  R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the community as a whole?”, International & 
Comparative Law Quarterly 2004, vol. 53, nr. 1, 191 en 193, voetnoet 24; C. FORREST, “Cultural heritage 
as the common heritage of mankind: a critical re-evaluation”, The Comparative and International Law 
Journal of Southern Africa 2007, vol. 40, nr. 1, 131; zie ook G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het 
natuurbehoud en de landschapszorg, Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 144; zie ook P. VAN 
HEIJNSBERGEN, International legal protection of wild fauna and flora, Amsterdam, IOS Press, 1997, 71-
72. Zij halen het grote aantal verdragspartijen bij het Werelderfgoed aan als één van de elementen om 
vast te stellen dat het beginsel internationaal gewoonterecht is. 
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pacta tertiis nec prosunt nec nosent.598 Bovendien doet ook niets uitschijnen dat de 

verdragspartijen de bedoeling hebben gehad rechten voor derden te creëren. Enkel in dit 

geval zal immers een recht voor derde partijen ontstaan, indien deze laatsten hier ook zelf 

schriftelijk mee hebben ingestemd.599 O’KEEFE merkt terecht op dat het onbillijk zou zijn dat 

derde partijen naleving van het Werelderfgoedverdrag zouden kunnen inroepen, zonder 

gebonden te zijn door de verplichting om samen te werken op grond van artikel 6, §1 van het 

Werelderfgoedverdrag.600 

 

112. Enkel wanneer de bescherming van werelderfgoed een verplichting is voor de 

internationale gemeenschap als een geheel, zal het Werelderfgoedverdrag ook voor derde 

partijen rechtsgevolgen kunnen hebben. O’KEEFE kwam in 2004 al tot de conclusie dat de 

bescherming van werelderfgoed dan wel de bezorgdheid van de internationale gemeenschap 

als een geheel uitmaakt, maar dat de bescherming ervan, buiten gewapende conflicten, nog 

geen verplichting is die op de internationale gemeenschap rust.601 Inderdaad is ook tot op 

heden geen state practice terug te vinden die de vernieling van werelderfgoed door een niet-

verdragspartij veroordeelt als een inbreuk op een wettelijke verplichting. Hoewel lidstaten de 

vernieling van erfgoed veroordelen, verwijzen ze nooit naar de verplichting van lidstaten om 

cultureel erfgoed op hun grondgebied te behouden als een internationale juridische 

verplichting ten opzichte van de internationale gemeenschap als een geheel.  

In het kader van de vernieling van de Buddha’s van Bamiyan door de toenmalige Taliban-

overheid, oordeelde de Algemene Vergadering van de UNESCO dat dit een “crime against the 

common heritage of humanity” uitmaakte, net zoals de Algemene Vergadering van de 

verdragspartijen bij het Werelderfgoedverdrag.602 Daarnaast nam de Algemene Vergadering 

van de VN in deze context enkele resoluties aan die de verantwoordelijkheid van de lidstaten 

                                                     

598  Art. 34 VCLT; R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the community as a whole?”, 
International & Comparative Law Quarterly 2004, vol. 53, nr. 1, 191. 

599  Art. 35 en 36, §1 VCLT; toestemming door de verdragspartijen wordt verondersteld tot bewijs van het 
tegendeel, tenzij het verdrag zelf anders bepaalt (§2); hetzelfde geldt voor de verplichting voor lidstaten 
op grond van artikel 15, §1, (a) ECOSOC-verdrag om cultureel erfgoed op hun grondgebied te behouden. 
Hoewel met betrekking tot het recht om deel te nemen aan het culturele leven wordt verwezen naar de 
verplichting van verdragspartijen om ‘mankind’s cultural heritage’ te beschermen en te presenteren, blijft 
ook het ECOSOC-verdrag een verdrag dat geen gevolgen met zich meebrengt voor derde partijen tenzij 
verdragspartijen die bedoeling hebben gehad en de derde partijen hiermee hebben ingestemd; zie 
Revised Guidelines regarding the Form and Contents of Reports to be submitted by States Parties under 
Arts 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc E/1991/23, 
88 at 108, para 1 (f); ibid, 192. 

600  Ibid, 191, voetnoot 18; zie ook North Sea Continental Shelf, HvJ 20 februari 1969, ICJ Reports 1969, 3, § 
28.  

601  Ibid, 207. 
602  Protection of the cultural heritage of humanity, Beslissing aangenomen door de Raad van Bestuur van 

UNESCO, 29 juni 2001, 161 EX/SR.12; Resolution on the protection of the cultural heritage of 
Afghanistan, aangenomen door de Algemene Vergadering van de verdragspartijen bij het 
Werelderfgoedverdrag, 25e sessie, Parijs, 30-31 oktober 2001. 
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om hun gemeenschappelijk erfgoed te beschermen benadrukten.603 Deze verwijzingen zijn 

evenwel te vaag om een algemene gewoonterechtelijke regel te vormen.604 Ook de Resolutie 

Acts constituting ‘crimes against the common heritage of humanity’605 van de Algemene 

Vergadering van de UNESCO geeft geen internationale verplichtingen weer nu het enkel de 

reeds bestaande principes aanhaalt en lidstaten aanmoedigt lid te worden bij de reeds 

bestaande verdragen ter bescherming van erfgoed. Ook met betrekking tot de vernielingen in 

Timbuktu oordeelde de Directeur-Generaal bij de UNESCO dat het cultureel erfgoed van Mali 

“is our common heritage, nothing can justify damaging it”. Net zoals de aanklager van het ICC 

hierover oordeelde dat: “Such attacks affect humanity as a whole. We must stand up to the 

destruction and defacing of our common heritage.”606 Hoewel de verwijzingen naar het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid ook hier talrijk zijn, doet niets blijken dat de 

verplichting om cultureel erfgoed te behouden internationaal gewoonterecht is. En ook de 

soft law van UNESCO, zoals de Aanbeveling over de deelname van het grote publiek aan het 

culturele leven en hun inbreng van 26 november 1976,607 wekt geen dergelijk vermoeden. Dit 

vloeit niet enkel voort uit het gebruik van een aanbeveling, maar ook uit het voorzichtige 

taalgebruik (‘it is recommended’608 en ‘should’609 in plaats van ‘shall’ en ‘responsibility’610 in 

                                                     

603  Situation of human rights in Afghanistan, Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering, 25 
februari 1999, A/RES/53/165, §16; Question of human rights in Afghanistan, Resolutie aangenomen door 
de Algemene Vergadering, 29 februari 2000, A/RES/54/185, §16; Question of human rights in Afghanistan, 
Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering, 13 maart 2001, A/RES/55/119, §19; zie ook The 
destruction of relics and monuments in Afghanistan, Resolutie aangenomen door de Algemene 
Vergadering, 1 mei 2001, A/RES/55/243, preambule; al deze resoluties werden zonder stemming 
aangenomen. 

604  R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the community as a whole?”, International & 
Comparative Law Quarterly 2004, vol. 53, nr. 1, 203. 

605  27 October 2001, aangenomen door Commission IV on Culture for final adoption by the UNESCO General 
Conference at its 31st session (15 October-3 November 2001). 

606  Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, at the opening of the 
confirmation of charges hearing in the case against Mr Ahmad Al-Faqi Al Mahdi, 1 maart 2016, 
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-01-03-16 . 

607  http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
608  Art. 4 Aanbeveling over de deelname van het grote publiek aan het culturele leven en hun inbreng. 
609  Art. 4 Aanbeveling betreffende de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed op nationaal niveau 

van 17 oktober 2003, te consulteren op http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; dit artikel bevat nochtans de sterkste 
regel: “The cultural and natural heritage represents wealth, the protection, conservation and presentation 
of which impose responsibilities on the States in whose territory it is situated, both vis-a-vis their own 
nationals and vis-a-vis the international community as a whole.”; zie ook art. 7 Verklaring over de 
verantwoordelijkheden van de huidige generaties ten opzichte van toekomstige generaties van 12 
november 1997, te consulteren op http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html; § IV Verklaring betreffende de 
moedwillige vernieling van cultureel erfgoed van van 17 oktober 2003, te consulteren op 
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

610  Art. 7 Verklaring over de verantwoordelijkheden van de huidige generaties ten opzichte van toekomstige 
generaties; art. 4 Aanbeveling betreffende de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed op 
nationaal niveau; § VI Verklaring betreffende de moedwillige vernieling van cultureel erfgoed. 

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-stat-01-03-16
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13178&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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plaats van ‘duty’) en uit de expliciete beperking van de draagwijdte van de regels tot lidstaten 

van UNESCO.611 

Afdeling 3.  NOOD AAN EEN NIEUW BESCHERMINGSREGIME? 

113. Uit wat hierboven is beschreven blijkt dat onroerend erfgoed als gemeenschappelijk 

erfgoed van de mensheid vooralsnog niet als internationaal gewoonterecht wordt erkend. 

Werelderfgoed kan dan wel in zekere zin als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 

worden beschouwd, het Werelderfgoedverdrag brengt vooralsnog geen rechten of plichten 

mee voor derde staten die geen partij zijn bij het verdrag. Hoewel de opname van 

werelderfgoed in de werelderfgoedlijst geen conditio sine qua non is voor de rechtsgevolgen 

uit het Werelderfgoedverdrag,612 gelden de verplichtingen uit artikel 4 en artikel 6, §1 en 2 

van het Werelderfgoedverdrag énkel voor verdragspartijen. Dit impliceert echter niet dat 

staten niets kunnen betekenen bij de bescherming van onroerend erfgoed. Zelf lijken staten 

over het algemeen aan te nemen dat ze over de bevoegdheid beschikken om via diplomatieke 

weg tussen te komen, ongeacht of het onroerend erfgoed zich op het grondgebied van de 

staat bevindt.613 En ook internationale organen eigenen zich deze mogelijkheid toe. Dit recht 

is uiteraard sterker wanneer de staat die onroerend erfgoed schaadt, ook lid is van de 

Algemene Vergadering van UNESCO in het geval deze de aanbevelingen en verklaringen 

aanneemt of wanneer ze verdragspartij is bij het Werelderfgoedverdrag.614 

Hoewel de aangenomen teksten niet-bindend zijn en de bewoording niet sterk genoeg is om 

te kunnen spreken van internationaal gewoonterecht, beïnvloeden en controleren ze tot op 

zekere hoogte wel het gedrag van lidstaten en individuen. In deze context kan een staat dan 

ook niet meer beweren dat de bescherming van cultureel erfgoed een louter nationale 

aangelegenheid is.615  

 

114. Hierboven werd bovendien aangehaald dat ook het Werelderfgoedcomité via 

diplomatiek weg reeds grote slagkracht heeft via ‘reputation enforcement’. Hieruit bleek ook 

dat ‘reputation enforcement’ in sommige gevallen niet voldoende is om effectieve 

bescherming van onroerend erfgoed af te dwingen. Bijgevolg lijkt er toch nog nood aan een 

juridische erkenning van sommig onroerend erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid. Ook nationaal lijkt sommige rechtsleer voor het idee gewonnen om het principe 

                                                     

611  R. O’KEEFE, “World cultural heritage: obligations to the international community as a whole?”, 
International & Comparative Law Quarterly 2004, 202-203. 

612  Zie hierover uitgebreid infra, nr. 256. 
613  Zie de evaluatie van state practice door O’KEEFE met betrekking tot de vernieling van de Buddhas van 

Bamiyan, ibid, 189-209. 
614  Ibid, 206. 
615  R.R. BAXTER, ”International law in “her infinite variety””, International & Comparative Law Quarterly 

1980, 564-565. 
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van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid in te voeren.616 Met betrekking tot 

natuur werd deze gedachte door verschillende auteurs uitgesproken.617 Een toepassing van 

het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid op onroerend erfgoed net zoals bij 

natuurbescherming zou in ieder geval een hoop juridische knelpunten kunnen oplossen. In 

het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed ligt immers de sleutel voor de oplossing van 

de vraag of er een recht bestaat op bescherming van onroerend erfgoed. Dit zou niet enkel 

betekenen dat staten zich zouden moeten onthouden van het vernielen van cultureel erfgoed, 

maar houdt ook een verantwoordelijkheid in om het behoud van dit erfgoed mee te 

ondersteunen. Wanneer toegepast op natuurbescherming kunnen op basis van het beginsel 

van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid samen met het beginsel van ecologische 

verantwoordelijkheid, staten door andere staten aansprakelijk worden gesteld in geval van 

een niet-duurzame aanwending van natuurlijke rijkdommen, onder welke rechtsmacht deze 

zich ook moge bevinden.618 Voor onroerend erfgoed betekent dit dat staten aansprakelijk 

kunnen worden gesteld wanneer ze onroerend erfgoed dat deel uitmaakt van het 

gemeenschappelijk erfgoed van de wereld doelmatig vernielen. Ook op nationaal vlak zou het 

een oplossing kunnen bieden voor bepaalde problemen. Op deze manier zouden niet alleen 

aan het eigendomsrecht op onroerend erfgoed beperkingen kunnen worden opgelegd ten 

behoeve van de gemeenschap, maar zou een particulier rechten kunnen laten gelden over de 

manier waarmee anderen met dit erfgoed omgaan.  

 

115. De vraag rijst welk onroerend erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 

kan worden beschouwd en wie de bevoegdheid heeft om dit erfgoed als dusdanig aan te 

duiden. Zoals reeds aangehaald zal voor een goede toepassing enkel een selectie van 

onroerend erfgoed deel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid kunnen 

uitmaken. Enkel wanneer kan worden aangetoond dat een onroerend goed een belang voor 

de internationale gemeenschap in zijn geheel vertegenwoordigt, de territoriale grenzen 

                                                     

616  G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 146. 

617  A. CARETTE, Herstel van en vergoeding voor aantasting aan niet-toegeëigende milieubestanddelen, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia Rechtswetenschappen, 1997, 501-529; G. VAN HOORICK, Juridische 
aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 142-148; 
B. JADOT, “L’article 714 du Code Civil et la protection de l’environnement, in IGEAT (ed.), L’actualité de 
droit de l’environnement, Brussel, Bruylant, 1995, 53-72; B. JADOT, “L’environnement n’appartient à 
personne et l’usage qui en est fait est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d’en jouir”, in 
F. OST en S. GUTWIRTH (eds.), Quel avenir pour le droit de l’environnement?, Brussel, 
VUBPress/Publications Fac. Univ. St.-Louis, 1996, 93-144; A. LEBRUN, “Le droit civil d’usage sur les ‘res’, 
éléments vitaux de l’environnement”, in L. LAVRYSEN (ed.), Milieurecht. Recente ontwikkelingen, vol. II., 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 389-431; F. OST, “Quel rapport juridique à la nature: laissez-faire, 
réglementation, contrat naturel ou responsabilité?”, Amén. 1991, 190-195; G. VAN HOORICK, “The 
importance of the principle of common heritage of mankind for climate change policy”, in Y. TUNYTSYA 
(ed.), World Environmental Constitution. Methodological foundation, Lviv, Ukrainian National Forestry 
University Press, 2014, 77-78. 

618  G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 145. 
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overschrijdend, kan het worden beschouwd als gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid.619 De vraag is uiteraard welk onroerend erfgoed hier precies onder kan vallen. 

Komen enkel zeer grote, representatieve sites in aanmerking? Indien het 

Werelderfgoedverdrag als referentiekader wordt genomen, blijkt dit inderdaad het geval te 

zijn. Op grond van het Werelderfgoedverdrag komt enkel onroerend erfgoed van uitzonderlijk 

universeel belang in aanmerking voor opname in de Werelderfgoedlijst.620 De Operational 

Guidelines versterken dit nog door bij de selectiecriteria herhaaldelijk te verwijzen naar “an 

outstandig example” of “a unique or at least exceptional testimony”.621 In de rechtsleer wordt 

nochtans opgemerkt dat ook de bescherming van erfgoed van kleinere gemeenschappen voor 

de internationale gemeenschap van belang kan zijn, bijvoorbeeld omwille van het behoud van 

pluralisme. Om deze reden zouden zij soms meer de titel gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid verdienen dan nationaal erfgoed.622 Hoewel inderdaad niet enkel erfgoed van 

internationaal belang per definitie in aanmerking mag komen voor bescherming, is een 

afdwingbaar beginsel van gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid moeilijk hanteerbaar 

zonder duidelijk referentiekader die een grens stelt aan wat hieronder kan worden begrepen. 

In het andere geval bestaat de vrees dat er geen rem meer zal staan op een onophoudelijke 

stroom aan vorderingen ter bescherming van cultureel erfgoed van algemeen belang op 

internationaal niveau.623 Toch hoeft het gebruik van de werelderfgoedlijst als referentiekader 

wat als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid kan worden begrepen, niet te impliceren 

dat erfgoed van minderheden niet in aanmerking kan komen. Hoewel de grote meerderheid 

van de lijst gebouwde gehelen, het christendom, historische perioden en elitaire architectuur 

betreft, groeit immers het besef dat ook traditionele culturen een plek op de 

werelderfgoedlijst verdienen.624 De opmaak van een evenwichtige, representatieve 

werelderfgoedlijst is dan ook een ideale en pragmatische oplossing voor de toepassing van 

het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. 

 

                                                     

619  Zie supra, nr. 103; F. LENZERINI, “The role of international and mixed criminal courts in enforcement”, in 
F. FRANCIONI en J. GORDLEY (eds.), Enforcing international cultural heritage law, Oxford, Oxford 
University Press, 2013, 58. 

620   Hoewel ook hier een zekere verschuiving waarneembaar is van ‘wonders of the world’ naar een 
representatieve werelderfgoedlijst, zie infra, nr. 258. 

621  Operational Guidelines 2019, § 77.  
622  K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during peacetime”, 

Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 272; WANGKEO gebruikt de term cultureel erfgoed 
in plaats van gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. 

623  Dezelfde vrees heerst over de invoering van een subjectief recht op een gezond leefmilieu, zie L. 
LAVRYSEN en J. THEUNIS, “Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Een blik over de 
grenzen en een blik achterom”, in X., Liber Amicorum Paul Martens. L’Humanisme dans la résolution des 
conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007, 382; zie ook infra, nr. 94. 

624  WORLD HERITAGE COMMITTEE, Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World 
Heritage List, te consulteren http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/#objectives, laatst geconsulteerd 
op 19 september 2017; L. MESKELL, “UNESCO and the fate of the World Heritage Indigenous Peoples 
Council of Experts (WHIPCOE)”, International Journal of Cultural Property 2013, vol. 75, nr. 3, 155-174. 

http://whc.unesco.org/en/globalstrategy/#objectives
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Wél moet met de keuze voor werelderfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid 

de meerwaarde van dit beginsel op nationaal niveau worden genuanceerd. Immers, maar 

weinig erfgoed zal aan de definitie van werelderfgoed voldoen, zodat het toepassingsgebied 

van het beginsel wordt verkleind.625 Een algemeen recht op onroerend erfgoed dan wel 

andere instrumenten zullen op nationaal niveau dan ook efficiënter zijn.626 

 

116. Met de werelderfgoedlijst als referentiepunt rijst vervolgens nog de vraag wat de 

erkenning als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid precies moet inhouden. Het 

voorstel door Brazilië in 1945 om aan het UN Charter een bepaling die cultuur als het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid erkende toe te voegen, omvatte ook de 

oprichtingen van een internationaal orgaan om de bescherming van het cultureel erfgoed te 

coördineren.627 Hoewel dit voorstel niet werd weerhouden, is het ook nu nog actueel. BAXTER 

gaat bij de vaststelling als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid uit van twee 

mogelijkheden: ofwel betekent erkenning dat het beheer van het onroerend erfgoed wordt 

overgedragen naar een internationaal orgaan onder de Verenigde Naties; ofwel blijft het 

beheer in handen van de staat, met eerbied voor de culturele rechten van derden. Wanneer 

in het laatste geval de staat vervolgens haar verplichtingen niet nakomt, kan de internationale 

gemeenschap tussenkomen in naam en op grond van de plicht tot bescherming van het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Hoewel op deze manier de erkenning als 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid de soevereiniteit van de lidstaat in zekere mate 

beperkt, is er geen volledig verbod van toe-eigening.628 Deze zienswijze is niet helemaal nieuw, 

maar omvat een vernieuwde visie op het concept gemeenschappelijk erfgoed van de 

mensheid, waarbij de botsing tussen soevereine rechten en gemeenschappelijk erfgoed van 

de mensheid niet meer of toch in mindere mate bestaat.629  

 

117. De eerste toepassing doet de vraag rijzen aan welk internationaal orgaan het beheer van 

het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid kan worden toevertrouwd. In de rechtsleer 

werd reeds geopperd dat het wenselijk is dat de bescherming van het gemeenschappelijk 

erfgoed wordt ondergebracht onder één orgaan, dat bevoegd is voor alle soorten cultureel 

                                                     

625  Op dit ogenblik zijn 13 sites in België op de werelderfgoedlijst ingeschreven. 
626  De toepassing op nationaal niveau van het beginsel zou verregaande aanpassingen aan het privaatrecht 

vergen. Voor een goede bescherming van nationaal of regionaal erfgoed dat niet onder het beginsel van 
het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid valt zijn er dan ook pragmatischere mogelijkheden; zie 
in verband met natuur G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 146, met verwijzingen naar rechtsleer; zie i.v.m. een recht op 
cultureel erfgoed naar nationaal recht, supra, nr. 89-94; zie voor andere instrumenten zoals een 
initiatiefrecht voorbeelden in het Waals, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Duitstalige Gemeenschap, zie 
infra, resp. nrs. 360 en 362-364 en nrs. 383 en 386-391 en nrs. 404-405 en 407-408. 

627  C. FORREST, “Cultural heritage as the common heritage of mankind: a critical re-evaluation”, The 
Comparative and International Law Journal of Southern Africa 2007, vol. 40, nr. 1, 128-129. 

628  K. BASLAR, The concept of the common heritage of mankind in international law, den Haag, Martinus 
Nijhoff publishers, 1998, 303-304. 

629  Zie supra, nr. 104. 
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erfgoed.630 Niet enkel is dit geheel onwenselijk gezien de verschillende noden van elke soort 

erfgoed,631 ook is dit niet het grootste struikelblok voor de toepassing van het beginsel van 

het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid op onroerend erfgoed. Tot op heden is het 

Werelderfgoedcomité, als onderdeel van UNESCO,632 het belangrijkste orgaan dat instaat voor 

de bescherming van onroerend erfgoed. Zoals hierboven reeds aangetoond heeft het 

Werelderfgoedcomité voornamelijk diplomatieke slagkracht en heeft het slechts beperkte 

afdwingingsmechanismes.633 Voor een goede toepassing van het beginsel van het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid zal het Werelderfgoedcomité een grotere 

slagkracht moeten krijgen om bescherming van dit erfgoed te kunnen verzekeren. Het 

volledige beheer toevertrouwen aan het Werelderfgoedcomité in toepassing van het beginsel 

van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid lijkt ons desondanks niet wenselijk, noch 

haalbaar. Het is immers onwaarschijnlijk dat lidstaten bereid zullen zijn hun soevereiniteit op 

hun grondgebied dermate te laten inperken. 

Bij de tweede toepassingsmogelijkheid rijzen deze problemen niet. Indien het beginsel van 

het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid bindende kracht krijgt door een wettelijke 

verankering, is het dan ook logischer het beheer in handen van de staat te houden. De 

internationale gemeenschap zou dan wel, individueel of door tussenkomst van het 

Werelderfgoedcomité, kunnen tussenkomen op grond van de plicht tot bescherming van het 

gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Uiteraard zou dergelijke invulling van 

onroerend erfgoed als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid wel een wijziging van het 

karakter van het Werelderfgoedverdrag vereisen, wat opnieuw moeilijk ligt.634 Een plicht om 

te beschermen via het beginsel van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid is aldus 

nog niet voor meteen.  

  

                                                     

630  Ibid, 94-96. 
631  Zie supra, nrs. 73-76. 
632  Het Werelderfgoedcomité wordt enkel samengesteld uit verdragspartijen, het secretariaat wordt 

aangeduid door de Directeur-Generaal van de UNESCO. 
633  Zie supra, nrs. 105-107. 
634  D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-

gaining international institution”, German Law Journal 2008, vol. 9, nr. 11, 1863. 
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DEEL IV. DE SELECTIE VAN BESCHERMENSWAARDIG ERFGOED 

HOOFDSTUK 1. DE WAARDERING VAN ONROEREND ERFGOED 

Afdeling 1.  ERFGOEDWAARDE VERSUS BESCHERMENSWAARDIGHEID 

118. De erfgoedwaarde is een determinerend element voor de bepaling wat onroerend 

erfgoed is. Ze manifesteert zich vanaf het ogenblik dat een gemeenschap erfgoedwaarde aan 

een goed of praktijk toekent. Datgene wat van belang is voor de ene gemeenschap, heeft niet 

noodzakelijk dezelfde waarde voor een andere gemeenschap. De term erfgoedwaarde is 

bijgevolg een verzamelnaam voor alles wat door elke gemeenschap beschermenswaardig 

wordt geacht. Waarderen is niet objectief, maar gebeurt door de manier waarop mensen zich 

het verleden herinneren en is van belang voor de manier waarop wij dit erfgoed 

beschermen.635 Vanaf het ogenblik dat een gemeenschap erfgoedwaarde toekent aan iets, 

wordt het beschermenswaardig voor die gemeenschap. De gemeenschap zal het erfgoed 

immers een belang toekennen dat vereist dat het behouden blijft voor toekomstige 

generaties. Om deze reden is erfgoed dan ook een evolutief begrip, dat in de tijd een 

inhoudelijke evolutie heeft gekend.636 De vaststelling dat een onroerend goed erfgoedwaarde 

heeft en bijgevolg als onroerend erfgoed kan worden beschouwd, impliceert evenwel niet 

altijd dat dit onroerend erfgoed ook als dusdanig juridisch zal worden beschermd. Wat 

beschermenswaardig is voor een gemeenschap is niet hetzelfde als juridische 

beschermenswaardigheid. Vanaf het moment dat de wetgeving erfgoed op een of andere 

wijze beschermt door het in zijn toepassingsgebied op te nemen, wordt het erfgoed juridisch 

beschermenswaardig geacht. Elke wetgeving bepaalt afzonderlijk wat voor de toepassing 

ervan als erfgoed moet worden beschouwd en op basis van welke criteria zal worden 

overgegaan tot bescherming. Dat iets niet voldoet aan de criteria betekent dan wel dat het 

niet juridisch beschermenswaardig wordt geacht, maar verhindert niet dat de lokale 

gemeenschap zelf kan voorzien in het behoud van het erfgoed. 

                                                     

635  E. C. AVRAMI, R. MASON en M. DE LA TORRE, Values and Heritage Conservation: Research Report, Los 
Angeles, Getty Conservation Institute, 2000, 7; C. FORREST, International law and the protection of 
cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 4; zie ook J.W. NICKEL, “Intrinsic value and 
cultural preservation”, Arizona State Law Journal 1999, 360; zie ook de definitie van erfgoed, supra, nr. 
44. 

636  Zoals de evolutie van de architectura maior naar de architectura minor, zie hierover A.M. DRAYE, 
Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers, 
1993, 92-93.  
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Afdeling 2.  DEFINIËRENDE VERSUS SELECTIECRITERIA 

 Algemeen 

119. In de wetgeving die de bescherming van onroerend erfgoed beoogt, kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen de definiërende- en de selectiecriteria.637 Daar waar de definiërende 

criteria bepalen wat juridisch als onroerend erfgoed moet worden beschouwd, leggen de 

selectiecriteria vast welk onroerend erfgoed beschermenswaardig is, i.e. in een 

beschermingsregime moet worden vervat.638 Om deze reden is het onderscheid tussen de 

definiërende criteria enerzijds en de selectiecriteria anderzijds enkel duidelijk terug te vinden 

in wetgeving die de bescherming van een selectie van onroerend erfgoed beogen. Een 

concreet voorbeeld kan in het OED worden teruggevonden. Onroerend erfgoed wordt in 

artikel 2.1, 39° van het OED gedefinieerd als “het geheel van archeologische sites, 

monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten”. Deze mogelijke 

vormen van onroerend erfgoed worden op hun beurt ook gedefinieerd. Wanneer een 

onroerend goed aan een van deze definities voldoet kan het worden beschouwd als 

onroerend erfgoed, hoewel dit nog niet wil zeggen dat het beschermd is. Dit is pas het geval 

wanneer de geëigende procedure ex hoofdstuk 6 van het OED werd doorlopen.639 Ook het 

Werelderfgoedverdrag beoogt de bescherming van zowel natuurlijk als cultureel erfgoed van 

uitzonderlijke universele waarde, zoals gedefinieerd in de artikelen 1 en 2 van het 

Werelderfgoedverdrag. Indien onroerend erfgoed aan een van deze definities voldoet, kan 

het worden beschouwd als werelderfgoed. Pas na nominatie door de lidstaat en het 

doorlopen van de voorgeschreven procedure in artikel 11 van het Werelderfgoeddecreet is 

onroerend goed op de werelderfgoedlijst opgenomen. 

 

103. Anders is het bijvoorbeeld in het Europees Landschapsverdrag dat de bescherming, het 

beheer en de planning beoogt te bevorderen van alle landschappen “whose character is the 

result of the action and interaction of natural and/or human factors”.640 Wat de bescherming 

van landschappen betreft, werkt het Europees Landschapsverdrag niet met lijsten maar 

hanteert het enkel een definitie van landschapsbescherming. Landschapsbescherming 

betekent “actions to conserve and maintain the significant or characteristic features of a 

landscape, justified by its heritage value derived from its natural configuration and/or from 

                                                     

637  Deze terminologie wordt ook in andere rechtsleer gebruikt, zie R. M. THOMAS, “Heritage protection 
criteria: an analysis”, Journal of Planning Law 2006, 956-963, dat een beknopte analyse bevat van de 
criteria voor de bescherming van onroerend erfgoed in de Engelse wetgeving; A. A. YUSUF, “Article 1. 
Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A 
commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 28-31; C. REDGWELL, “Article 2. Definition of natural 
heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, 66-79. 

638  Het feit dat een onroerend goed nog niet is beschermd, betekent bovendien niet dat het niet voldoet aan 
bepaalde selectiecriteria, zie bv. RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas. 

639  Art. 2.1, 14° tem 18° OED. 
640  Art. 1, a) en art. 3 Europees Landschapsverdrag. 
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Figuur 2 

human activity”.641 Dit zijn de definiërende criteria. De precieze invulling hiervan en de 

effectieve selectie van beschermenswaardig erfgoed wordt aan de lidstaten zelf in hun 

onroerenderfgoedbeleid overgelaten.642 Hoewel het verdrag kan fungeren als overkoepelend 

kaderverdrag, draagt het weinig bij aan de effectieve bescherming van onroerend erfgoed. 

 

120. Samengevat kan worden gesteld dat de definiërende criteria in de wetgeving bepalen 

wat juridisch als onroerend erfgoed moet worden beschouwd, terwijl de selectiecriteria 

bepalen welk van dit erfgoed in aanmerking komt voor een bijzonder beschermingsregime. 

Deze selectiecriteria houden niet noodzakelijk enkel inhoudelijke voorwaarden in, maar 

kunnen ook neerkomen op de verplichting een procedure te doorlopen, i.e. de procedurele 

criteria. 

 Schematisch  

 

 

                                                     

641  Art. 1, d) Europees Landschapsverdrag. 
642  Het Europees Landschapsverdrag vereist hier alleen dat lidstaten “recognise landscapes in law as an 

essential component of people’s surroundings, an expression of the diversity of their shared cultural and 
natural heritage, and a foundation of their identity” en “establish and implement landscape policies aimed 
at landscape protection”, zie art. 5, a) en b) Europees Landschapsverdrag . 
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Afdeling 3.  DE INTRINSIEKE WAARDE VERSUS DE INSTRUMENTELE WAARDE 

121. De waardering van erfgoed kan gebeuren aan de hand van de intrinsieke waarde dan wel 

de instrumentele waarde van onroerend erfgoed. Dit vertaalt zich in respectievelijk het 

objectcentrisme en het functionalisme. Bij het objectcentrisme staat het object centraal. De 

intrinsieke waarde zal bij het objectcentrisme de doorslaggevende rol spelen bij de waardering 

van onroerend erfgoed en ook bij het behoud ervan. Het functionalisme gaat daarentegen uit 

van de functie van het erfgoed in de maatschappij. Alleen deze functie geeft onroerend 

erfgoed de waarde die (juridische) bescherming rechtvaardigt.643  

 

122. Vóór de eerste wetgeving met betrekking tot de bescherming van onroerend erfgoed 

speelde het functionalisme de hoofdrol. Op internationaal vlak werd enkel erfgoed met een 

economische waarde of een functie voor de gemeenschap belangrijk geacht. En ook in België 

lag de “herinnering aan het grootste verleden”, als functie voor de gemeenschap, vaker aan 

de basis van een bescherming dan de erfgoedwaarde an sich.644 Door de jaren heen groeide 

echter het besef dat ook erfgoed dat op het eerste zicht geen onmiddellijke (economische) 

functie had voor de maatschappij waardevol kon zijn met het oog op het doorgeven van 

informatie aan volgende generaties. Dit uitte zich in een meer objectcentristische benadering. 

Ofschoon het objectcentrisme zijn waarde heeft door bijvoorbeeld economische motieven te 

weren uit de beslissing om onroerend erfgoed te beschermen, is reeds gebleken dat het niet 

mogelijk is op een objectieve manier intrinsieke waarde aan onroerend erfgoed toe te 

kennen.645 Het is immers problematisch om ervan uit te gaan dat de waarde van onroerend 

erfgoed uitgaat van het onroerend goed zelf. Een test om op de klassieke manier na te gaan 

of een onroerend goed al dan niet intrinsieke waarde bezit kan gebeuren aan de hand van 

volgende vraag: heeft x nog steeds waarde, zelfs al bestaan er geen mensen meer (of andere 

waarderende instituten)? Deze vraag moet alleszins voor cultureel onroerend erfgoed 

negatief worden beantwoord. Het Belfort van Gent of zelfs het Colloseum in Rome zal geen 

waarde meer hebben, indien er niemand meer is om het een waarde toe te kennen. Net de 

waardering door een gemeenschap is immers de basis van de erfgoedwaarde van cultureel 

erfgoed. Erfgoedwaarden komen voort uit de interactie van het object zelf en zijn context, ze 

komen niet voort uit het object zelf. Erfgoedwaarde kan enkel worden begrepen in zijn 

historische, sociale en zelfs ruimtelijke context. 646  

 

                                                     

643  M. MÜLLER, “Cultural heritage protection: legitimacy, property, and functionalism”, International Journal 
of Cultural Property 1998, 396. 

644  Vaak was zelfs de loutere leeftijd doorslaggevend; voor een overzicht van de monumenten- en 
landschapszorg in België, zie H. STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de 
monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, Brussel, Stichting Vlaams Erfgoed, 1998, 418 p. 

645  R. MASON, “Assessing values in conservation planning: methodological issues and choices”, in M. DE LA 
TORRE (ed.), Assessing the values of cultural heritage, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 2002, 8. 

646  J.S. BELL, “The politics of preservation: priviliging one heritage over another”, International Journal of 
Cultural Property 2013, nr. 20, 433-434. 
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123. Bijgevolg werd geprobeerd om erfgoed op een andere manier intrinsieke waarde toe te 

kennen. Zo kan een roerend of immaterieel goed volgens HARDING intrinsieke waarde hebben 

wanneer het een waarde heeft onafhankelijk van de waarde van die dingen die het teweeg 

kan brengen.647 Ook deze definitie is nog steeds een toepassing van het objectcentrisme, de 

intrinsieke waarde staat immers nog steeds centraal. Ook alle elementen die iets met 

intrinsieke waarde verwezenlijken, zouden volgens HARDING intrinsieke waarde hebben. Zo 

stelt ze dat een rijk menselijk leven intrinsieke waarde heeft, zodat ook de elementen die dit 

verwezenlijken intrinsieke waarde bezitten. Ze haalt hiervoor het voorbeeld van kunst aan. 

Wanneer wordt aangenomen dat een leven met kunst een waardevol element is voor een rijk 

leven, dan heeft deze kunst op zich ook intrinsieke waarde. HARDING benadrukt hierbij dat “It 

is important to recognize that under this explanation art, very broadly defined, does not simply 

contribute or cause the desired effect of an enriched life, it is an important element of such a 

life. If we consider art to be something that simply makes a life better, just as winning a lottery 

arguably makes a life better, then it clearly does not have intrinsic value. If, on the other hand, 

the existence of art does not simply make a life better but is in fact part of at least one definition 

of what it means to have a good life, then it is an element of, or it is a constituent of, a 

flourishing life.”648 

Op deze manier wordt de intrinsieke waarde op een evolutieve manier geïnterpreteerd, wat 

essentieel is voor de waardebepaling van erfgoed. Wat gisteren erfgoedwaarde heeft, heeft 

niet noodzakelijk vandaag ook nog diezelfde waarde. Deze definitie van intrinsieke waarde is 

ook bruikbaar bij de bepaling van wat onroerend erfgoed is, ofschoon HARDING ze enkel 

toepast op roerend en immaterieel erfgoed.  

 

124. Toch is deze wijze van waarderen niet helemaal feilloos. Ten eerste wil HARDING aan het 

bestaan van intrinsieke waarde bepaalde verplichtingen ten aanzien van de gemeenschap 

verbinden, hoewel in haar definitie bijna alle onroerend erfgoed intrinsieke waarde kan 

hebben, zolang er maar iemand is die dit onroerend erfgoed als essentieel onderdeel van zijn 

leven beschouwt.649 Iets anders zou betekenen dat er een bepaald subjectivisme meespeelt 

bij de selectie van beschermenswaardig erfgoed.650 Dat geen selectie wordt gemaakt maar 

alles onder de noemer erfgoed kan vallen en beschermd moet worden, is dan ook net de basis 

van het objectcentrisme. Het is uiteraard zeer moeilijk hier rechtsgevolgen aan te verbinden. 

Bij de selectie van beschermenswaardig erfgoed worden dan ook altijd criteria toegepast, die 

op een of andere manier een weerspiegeling zijn van de gemeenschap vandaag. Hoewel er op 

basis van de intrinsieke waarde dan wel een morele plicht kan ontstaan om het onroerend 

                                                     

647  S. HARDING, “Value, obligation and cultural heritage”, Arizona State Law Journal 1999, 318-321; zie ook 
L. GURUSWAMY, J. C. ROBERTS EN C. DRYWATER, Protecting the cultural and natural heritage: finding 
common ground, Tulsa Law Journal 1999, vol. 34, nr. 4, 717. 

648  S. HARDING, “Value, obligation and cultural heritage”, Arizona State Law Journal 1999, 321-323. 
649  J.W. NICKEL, “Intrinsic value and cultural preservation”, Arizona State Law Journal 1999, 360-361. 
650  M. MÜLLER, “Cultural heritage protection: legitimacy, property, and functionalism”, International Journal 

of Cultural Property 1998, 398. 
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goed te behouden door het intrinsieke waarde toe te kennen, is een algemene juridisch 

bindende zorgplicht voor alle onroerend goederen met enige intrinsieke waarde niet 

toepasbaar. 

 

En er is nog een ander probleem. Doordat de theorie van HARDING veronderstelt dat enkel 

elementen die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van een verrijkende menselijke activiteit 

intrinsieke waarde kunnen hebben, vallen sommige toch waardevolle onroerende goederen 

buiten het toepassingsgebied. Neem nu een art-deco woning als voorbeeld van onroerend 

erfgoed, die de uiting is van een bepaalde historische architecturale periode, welke intrinsieke 

waarde heeft. Om de beleving van deze architecturale periode te verzekeren is geen enkele 

art-decowoning onontbeerlijk en bezit dus geen enkele woning intrinsieke waarde, zolang er 

voldoende gelijkaardige woningen bestaan. Wanneer er nog maar één of enkele art-deco 

woningen overblijft, staat de intrinsieke waarde wél vast.651 Als tegenargument kan worden 

geopperd dat op kleinere schaal het mogelijk is dat een art deco woning van intrinsieke 

waarde is voor een bepaalde gemeenschap en daarom intrinsieke waarde bezit. Dit ligt in lijn 

met de aandacht in België voor de architectura minor vanaf de jaren 70.652 Dit brengt ons bij 

het hierboven aangehaalde probleem met betrekking tot het zeer uitgebreide 

toepassingsgebied van intrinsieke waarde.  

 

Dit brede toepassingsgebied zorgt ook nog voor andere obstakels. Op het eerste zicht lijkt het 

wenselijk dat de intrinsieke waarde moet voorgaan op de instrumentele waarde van het 

onroerend goed.653 Wanneer een onroerend goed bijvoorbeeld intrinsieke waarde heeft voor 

een gemeenschap, zoals een kerk, maar het gebouw heeft ook een zeer sterke economische 

waarde, bijvoorbeeld voor een nieuw ontwikkelingsproject, zou de intrinsieke waarde van de 

kerk voorrang moeten krijgen op de economische waarde. Dit is problematisch. Wanneer ook 

maar één iemand intrinsieke waarde aan een onroerend goed toekent, zou deze waarde voor 

moeten gaan op enige andere instrumentele waarde, wat uiteraard niet haalbaar is en zou 

leiden tot een impasse. Bovendien wordt steeds meer de nadruk gelegd op de integratie van 

het onroerenderfgoedbeleid binnen andere sectoren, waarbij onroerend erfgoed wordt 

afgewogen ten opzichte van andere sectorale belangen.654  

 

                                                     

651  Zie ook NICKEL die een gelijkaardige vergelijking maakt in verband met immaterieel erfgoed, ook J.W. 
NICKEL, “Intrinsic value and cultural preservation”, Arizona State Law Journal 1999, 359-360. 

652  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 92-93. 

653  S. HARDING, “Value, obligation and cultural heritage”, Arizona State Law Journal 1999, 351. 
654  De integratie van onroerend erfgoed in de ruimtelijke ordening, Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 

10; dit vindt ook uiting in de onwil van sommige auteurs om de term intrinsieke waarde nog te gebruiken, 
maar enkel instrumentele waarde aan erfgoed toe te kennen, R. MASON, “Assessing values in 
conservation planning: methodological issues and choices”, in M. DE LA TORRE (ed.), Assessing the values 
of cultural heritage, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 2002, 8; J. W. NICKEL, “Intrinsic value and 
cultural preservation”, Arizona State Law Journal 1999, 357. 
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125. Om al deze redenen draagt het objectcentrisme en de vaststelling van intrinsieke 

waarden maar weinig bij tot de selectie van beschermenswaardig erfgoed. We hebben 

hierboven aangetoond dat erfgoed ook intrinsieke waarde kan hebben – ten minste in de 

ruimere definitie die HARDING hieraan geeft–, in die zin dat de functie van het erfgoed geen 

rol speelt bij de beoordeling. Een selectie op basis van de intrinsieke waarde is desondanks 

niet mogelijk, net zoals de juridische bescherming van alle onroerend erfgoed met intrinsieke 

waarde niet mogelijk is. Enkel de mooiste of meest interessante elementen zouden moeten 

worden beschermd. En net op dit punt komt ook het functionalisme in het vizier. Het 

functionalisme in zijn zuivere vorm beschouwd enkel erfgoed met een instrumentele waarde 

als erfgoed. Instrumentele waarden moeten de legitimatie vormen voor de juridische 

bescherming van onroerend erfgoed.655 Hoewel velen waarschijnlijk eerst aan de 

economische waarde als meest voor de hand liggende instrumentele waarde denken, vallen 

ook onder meer representativiteit of uitzonderlijkheid hieronder. 

  

                                                     

655  M. MÜLLER, “Cultural heritage protection: legitimacy, property, and functionalism”, International Journal 
of Cultural Property 1998, 399. 
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HOOFDSTUK 2. DEFINIËRENDE CRITERIA 

Afdeling 1.  BESCHERMINGSINSTRUMENTEN 

126. De definiërende criteria bepalen wat onder onroerend erfgoed moet worden 

begrepen.656 Hierboven wezen we er reeds op dat er geen algemene definitie van onroerend 

erfgoed bestaat: elke wetgeving met betrekking tot onroerend erfgoed omschrijft voor de 

toepassing ervan zelf wat hieronder moet worden begrepen.657 In Deel II werd reeds een 

overzicht gegeven van verschillende juridische invullingen die aan het begrip worden gegeven. 

Deze algemene definities van onroerend erfgoed bepalen echter niet alleen wat als onroerend 

erfgoed kan worden beschouwd. Wanneer het gaat over wetgeving die in een specifiek 

beschermingsregime voorziet, worden de beschermingsinstrumenten ook in de wetgeving 

gedefinieerd en bepalen zij ook mee wat als juridisch onroerend erfgoed moet worden 

beschouwd. Hierna volgt een analyse van de verschillende beschermingsinstrumenten die 

zowel op internationaal niveau als op regionaal niveau in België worden gehanteerd. 

 Werelderfgoed 

1.1. Algemeen 

127. Het Werelderfgoedverdrag beschermt zowel natuurlijk als cultureel erfgoed van 

uitzonderlijke universele waarde. Werelderfgoed zelf wordt door het Werelderfgoedverdrag 

niet gedefinieerd. Wat als werelderfgoed moet worden beschouwd, is bepaald door de 

definities van natuurlijk en cultureel erfgoed in de artikelen 1 en 2 van het 

Werelderfgoedverdrag.658 Deze definities zijn dezelfde gebleven sinds de ondertekening van 

het Werelderfgoedverdrag. De betekenis en draagwijdte ervan is wel geëvolueerd. Deze 

wijzigingen zijn zichtbaar in de Operational Guidelines, het ‘uitvoeringsbesluit’ bij het 

Werelderfgoedverdrag. Deze Operational Guidelines vullen de definities aan en leggen ze uit 

en werden herhaaldelijk gewijzigd.659 Op dit ogenblik zijn 1121 goederen of gebieden 

opgenomen in de Werelderfgoedlijst, waarvan 869 cultureel, 213 natuurlijk en 39 gemengd 

werelderfgoed.660 

 

De definities van natuurlijk en cultureel erfgoed in het Werelderfgoedverdrag zijn 

symmetrisch opgesteld: zowel natuurlijk als cultureel erfgoed wordt in drie categorieën 

                                                     

656  Zie supra, nr. 119. 
657  Zie supra, nr. 40. 
658  Zie o.a. F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford 

University Press, 2008, 23-84; C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, New 
York, Routledge, 2009, 230-231. 

659  Operational Guidelines 2019, § 45-53; A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. 
FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 
2008, 29. 

660  http://whc.unesco.org/en/list/, geconsulteerd op 5 december 2019. 

http://whc.unesco.org/en/list/
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verdeeld. Beiden geven een beeld van wat als werelderfgoed kan worden beschouwd, net 

zoals de drie categorieën tezamen cultureel of natuurlijk werelderfgoed definiëren.  

1.2. Cultureel werelderfgoed 

128. In het Werelderfgoedverdrag beperkt UNESCO zich bij de bepaling van wat als cultureel 

erfgoed moest worden beschouwd tot onroerend erfgoed dat van uitzonderlijk belang is. Op 

grond van artikel 1 van het Werelderfgoedverdrag bestaat cultureel erfgoed uit:  

 

“monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or 

structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of 

features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or 

science; 

groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their 

architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal 

value from the point of view of history, art or science; 

sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including 

archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, 

ethnological or anthropological point of view.” 

 

De eigenlijke definitie is nog steeds dezelfde als bij de totstandkoming van het verdrag in 1972. 

Desondanks is de feitelijke invulling en draagwijdte onderhevig geweest aan evolutie. Hoewel 

het gebruik van de term cultureel erfgoed bij de voorbereiding van het Werelderfgoedverdrag 

de hoop deed leven op een brede interpretatie,661 bleek bij de opmaak van de 

werelderfgoedlijst het tegendeel. Er volgde al snel kritiek op de enge benadering van cultureel 

erfgoed in het Werelderfgoedverdrag. De definitie werd door sommigen verweten te zijn 

gebaseerd op een ‘Europees geïnspireerde monumentale visie’ waarbij enkel de fysieke 

dimensie in rekening wordt genomen.662 De immateriële aspecten van cultureel erfgoed zijn 

                                                     

661   ‘Cultural property’ heeft immers een veel bredere draagwijdte dan ‘cultural property’ dat voorheen 
meestal werd gehanteerd, zie J. BLAKE, “On defining the cultural heritage”, International & Comparative 
Law Quarterly 2000, vol. 49, nr. 1, 65-67; M. FRIGO, “Cultural property v. Cultural Heritage: a “battle of 
concepts” in international law”, International Review Of The Red Cross 2004, vol. 86, 368-369; G. SHENG, 
“International Protection of Cultural Property: Some Preliminary Issues and the Role of International 
Conventions”, Singapore Year Book of International Law 2008, vol. 12, 59; A. A. YUSUF, “Article 1. 
Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A 
commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 27. 

662  Zie bv. L. MESKELL, “Negative Heritage and Past Mastering in Archeology”, Anthropological Quarterly 
2002, vol. 75, nr. 3, 557-574; N. AFFOLDER, “Mining and the World Heritage Convention: Democratic 
legitimacy and treaty compliance”, Pace Environmental Law Review 2007, 65; L. STEINER en B. S. FREY, 
“Imbalance of world heritage list: did the Unesco strategy work?”, Working Paper Series 2011, nr. 14, 6; 
ook het Werelderfgoedcomité erkende dit probleem, zie Report of the World Heritage Committee on its 
twenty-fourth session, 16 februari 2000, WHC-2000/CONF.204/21; dit leidde tot een onderzoek van 
ICOMOS, zie J. JOKILEHTO, H. CLEERE, S. DENYER en M. PETZET, The World Heritage List: Filling the gaps 
– an action plan for te future, Mûnchen, ICOMOS, 2005, 189 p. 
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geen onderdeel van de definitie in het Werelderfgoedverdrag. Ook de ruimtelijke, temporele 

en sociale aspecten van cultureel erfgoed zouden uit het oog worden verloren. De nadruk op 

de fysieke elementen van cultureel erfgoed zorgde ervoor dat aan de culturele processen 

voorbij zou worden gegaan bij de bepaling van wat werelderfgoed is. Enkel het eindproduct 

valt immers onder de definitie. Een gevolg hiervan was dat de werelderfgoedlijst 

onevenwichtig bleek te zijn, zowel wat de verdeling natuur en cultureel erfgoed betrof, als de 

geografische verdeling van werelderfgoed. De meest eenvoudige manier om aan deze 

verzuchtingen tegemoet te komen, bleek door een wijziging van de uitzonderlijke universele 

waarde. Zij wordt immers niet gedefinieerd in het Werelderfgoedverdrag zelf, maar maakt wel 

een fundamentele voorwaarde uit voor de identificatie van zowel natuurlijk als cultureel 

erfgoed.663 Zodoende evolueerde aan de hand van wijzigingen van de selectiecriteria en de 

opmaak van een global strategy de invulling van het begrip cultureel erfgoed waarbij ook 

wetenschap, culturele diversiteit en ook verschillende culturele manifestaties in rekening kan 

worden genomen.664 

1.3. Natuurlijk werelderfgoed 

129. Zoals hierboven reeds op gewezen werd, gebruikt het Werelderfgoedverdrag als enige 

internationale verdrag de term erfgoed voor de bescherming van de natuur.665 Natuurlijk 

erfgoed wordt in artikel 2 van het Werelderfgoedverdrag omschreven en omvat:  

 

“natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, 

which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view; 

geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the 

habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the 

point of view of science or conservation; 

natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point 

of view of science, conservation or natural beauty.” 

 

In tegenstelling tot andere internationale verdragen die habitat- en soortenbescherming 

beogen, legt het Werelderfgoedverdrag niet de nadruk op flora en fauna, net zoals ecologische 

concepten zoals biodiversiteit en ecosystemen niet worden vernoemd.666 Artikel 2 van het 

Werelderfgoedverdrag vermeldt immers enkel ‘features’, ‘formations’ en ‘sites’ van 

                                                     

663  A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 
Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 30. 

664  Zie infra de bespreking van de uitzonderlijke universele waarde, nrs. 199-203; immaterieel erfgoed wordt 
in het Werelderfgoedverdrag buiten beschouwing gelaten, maar wordt beschermd via het Verdrag 
immaterieel erfgoed; ibid, 30-31. 

665  Zie supra, nr. 48. 
666  C. REDGWELL, “Article 2. Definition of natural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 

Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 65. 
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uitzonderlijke universele waarde. Net zoals bij cultureel erfgoed bepaalt voornamelijk de 

uitzonderlijke universele waarde zoals omschreven in de Operational Guidelines wat onder 

natuurlijk erfgoed moet begrepen worden. 

1.4. Culturele landschappen 

130. Het Werelderfgoedverdrag voorziet enkel in een definitie van natuurlijk en cultureel 

werelderfgoed. Ofschoon beide definities samen het werelderfgoed uitmaken, is er geen 

definitie van een onroerend goed dat werelderfgoed is omwille van zowel natuurlijke als 

culturele waarden. Het is nochtans niet ondenkbaar dat werelderfgoed zowel onder de 

definitie van natuurlijk als cultureel erfgoed valt. Het type erfgoed waarbij het verband tussen 

natuurlijk en cultureel erfgoed voornamelijk tot uiting komt zijn de culturele landschappen. 

Een louter natuurlijk landschap is immers nog zeer zeldzaam. Net de interactie tussen mens 

en natuur zorgt voor de natuurlijke én culturele ontwikkeling binnen een site. Zulk erfgoed 

wordt gemengd werelderfgoed genoemd. De eerste Operational Guidelines van 1977 en de 

artikelen 1 en 2 van het Werelderfgoedverdrag vertoonden geen samenhang.667 Op grond van 

artikel 1 van het Werelderfgoedverdrag kunnen in twee gevallen natuurlijke elementen mee 

in rekening worden genomen bij de beoordeling of cultureel erfgoed in aanmerking komt als 

werelderfgoed. Artikel 1 omschrijft groepen van gebouwen als: “groups of separate or 

connected buildings which, because of […] their place in the landscape, are of outstanding 

universal value” en sites zijn ondermeer “the combined works of nature and man”.668 De 

definitie van natuurlijk erfgoed nam echter geen culturele elementen mee in beschouwing.669 

Nochtans verwezen de selectiecriteria voor natuurlijk erfgoed wel naar de interactie tussen 

mens en natuur,670 terwijl hier bij de selectiecriteria voor cultureel erfgoed geen sprake van 

was. Dit zorgde voor verwarring en betekende dat sommige culturele landschappen op basis 

van de selectiecriteria dan ook eerder als natuurlijk erfgoed moesten worden beschouwd. 

Bovendien werd duidelijk dat de uitzonderlijke universele waarde van veel erfgoed gevormd 

werd door de natuurlijke en culturele elementen samen, zonder dat een van deze elementen 

sterker was dan de andere. Nochtans voorzag het Werelderfgoedverdrag niet in de 

mogelijkheid om gemengde sites als werelderfgoed te beschermen, en was ook de verwijzing 

naar gemengd erfgoed in criterium (ii) voor natuurlijk erfgoed gesneuveld.671 Om die reden 

was er maar weinig aandacht voor gemengd werelderfgoed, en had de meerderheid van de 

                                                     

667  UNESCO Doc. SC/85/CONF.008/03, 19 november 1985, § 3.3. 
668  Ibid, § 2.2. 
669  Ibid, § 2.3. 
670  Criterium (ii) omvatte ook “interaction between man and his natural environment”, terwijl criterium (iii) 

ook betrekking had op “exceptional combinations of natural and cultural elements”, zie Operational 
Guidelines 1980, § 21. 

671  K. WITHBY-LAST, “Article 1. Cultural Landschapes”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 
Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 53. 
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nominaties betrekking op natuurlijk of cultureel erfgoed.672 In 1985 kwam een task force 

samen die dit probleem moest verhelpen.673 Toch duurde het nog tot 1994 vooraleer culturele 

landschappen gedefinieerd werden in de Operational Guidelines als een gemeenschappelijk 

werk van de mens en de natuur en op basis hiervan een specifieke status kregen.674 De 

verwijzingen naar gemengd erfgoed in de criteria voor natuurlijke sites werden geschrapt. 

Culturele landschappen worden sindsdien als cultureel erfgoed met natuurlijke 

erfgoedwaarden beschouwd. Dit werd nog extra benadrukt in de Operational Guidelines van 

2005 die culturele landschappen expliciet als cultureel erfgoed aanduiden.675 De Operational 

Guidelines omschrijven drie verschillende categorieën van culturele landschappen. Ten eerste 

de landschappen die klaarblijkelijk door de mens zijn geschapen, zoals parken en tuinen. De 

tweede zijn de organisch gevormde landschappen. Ten derde is er het associatief landschap, 

waarbij er een sterke religieuze, artistieke of culturele associatie is met natuurlijke 

elementen.676 Op heden werden 102 sites als cultureel landschap in de werelderfgoedlijst 

opgenomen.677 

1.5. Gemengd erfgoed 

131. Het Werelderfgoedverdrag voorziet niet een definitie van gemengd erfgoed, zodat een 

bescherming als gemengd werelderfgoed louter op basis van het Werelderfgoedverdrag niet 

mogelijk is.678 Toch wordt deze term gebruikt in de Operational Guidelines.679 Op het gebruik 

hiervan is sinds lange tijd dan ook heel wat kritiek.680 Desondanks werd een bescherming op 

grond van zowel natuurlijke als culturele waarde immers wel noodzakelijk geacht. In 1996 

werd een wijziging van de Operational Guidelines geïnitieerd zodat er slechts één set van tien 

criteria meer zou bestaan voor de inschrijving in de werelderfgoedlijst, welke in 2005 definitief 

in de Operational Guidelines werden opgenomen.681 Op deze manier ligt de focus op 

inschrijving van werelderfgoed in de werelderfgoedlijst, eerder dan op natuurlijk of cultureel 

werelderfgoed. Op grond van de criteria kan een onroerend goed dan zowel onder de definitie 

van cultureel als natuurlijk werelderfgoed vallen, en zoals gemengd erfgoed worden 

                                                     

672  UNESCO Doc. SC/84/CONF.004/9, 2 november 1984; bv. Yosemite National Park (VS). De nominatie bracht 
naast natuurlijke ook enkele culturele aspecten aan, maar werd uiteindelijk enkel aanvaard omwille van 
de natuurlijke waarde. Een voorbeeld waarbij zowel culturele als natuurlijke criteria mee in rekening 
werden genomen is het Kakadu National Park (Australië)), dat in de werelderfgoedlijst is opgenomen in 
1981. 

673  UNESCO Doc. SC/85/CONF.008/3, 19 november 1985. 
674  Operational Guidelines 1994, § 24, b), (i) en (ii) en § 37 ev.; zie ook Operational Guidelines 2019, § 47. 
675  Operational Guidelines 2005, annex 3, § 6; A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. 

FRANCIONI, The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 
49. 

676  Operational Guidelines 2019, annex 3, 83. 
677  http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/; van deze 102 sites werd de Dresden Vallei reeds geschrapt. 
678  UNESCO Doc. SC/85/CONF.008/3, 19 november 1985, § 4.4. 
679  Operational Guidelines 2019, § 46. 
680  UNESCO Doc. SC/85/CONF.008/03, 19 november 1985, § 4.4. 
681  Zie infra, nr. 201. 

http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
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beschouwd, zónder dat een aparte definitie van gemengd erfgoed vereist is. Hierbij moet nog 

worden opgemerkt dat ondanks dat sommige culturele landschappen als gemengd erfgoed 

kunnen worden beschouwd, gemengd erfgoed in geen geval beperkt is tot culturele 

landschappen. Op heden zijn van de 35 gebieden en elementen die in de werelderfgoedlijst 

als gemengd erfgoed zijn opgenomen, slechts 15 te beschouwen als een cultureel landschap. 

1.6. Bufferzone 

132. De Operational Guidelines voorzien in de verplichting een bufferzone af te bakenen 

“wherever necessary for the proper protection of the property”.682 Paragraaf 104 van de 

Operational Guidelines omschrijft een bufferzone als: “an area surrounding the nominated 

property which has complementary legal and/or customary restrictions placed on its use and 

development to give an added layer of protection to the property. This should include the 

immediate setting of the nominated property, important views and other areas or attributes 

that are functionally important as a support to the property and its protection.”  

In een bufferzone zal rekening worden gehouden met belangrijke uitzichten en bijkomende 

elementen die de waarde van zowel natuurlijk als cultureel werelderfgoed mee bepalen. Voor 

natuurlijk erfgoed moet de bufferzone voornamelijk verzekeren dat de bestaande 

ecosystemen intact blijven. In stedelijke context zal een bufferzone de visuele impact op het 

werelderfgoed kunnen beperken. In beide gevallen zal de bufferzone moeten worden 

afgebakend met het oog op visuele en esthetische gevolgen van nieuwe projecten en 

ontwikkelingen.683 De grootte van een bufferzone is niet vastgelegd en hangt af van concrete 

omstandigheden, welke in het nominatiedossier goed zullen moeten worden geduid. In de 

praktijk blijkt de bufferzone die rond werelderfgoed wordt voorzien echter vaak vaag, zonder 

duidelijke afbakening.684 

 Vlaams Gewest 

2.1. Soorten bescherming  

133. Het OED voorziet in twee soorten bescherming: de inventarisatie en de bescherming. Een 

beschermd goed wordt in het OED gedefinieerd als “een beschermde archeologische site, een 

beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap of een beschermd stads- of 

                                                     

682  Operational Guidelines 2019, § 103. 
683  B. BOER, “Article 3. Identification and delineation of world heritage properties”, in F. FRANCIONI (ed.), 

The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 96. 
684  Zie bv. de afbakening van de bufferzone rond de binnenstad Brugge, te consulteren op 

https://whc.unesco.org/en/list/996/multiple=1&unique_number=1160; ook projecten die buiten de 
bufferzone plaatsvinden kunnen een impact hebben op de stadskern, zo blijkt uit het afgevoerde project 
om twee windturbines in het zicht van het historisch stadscentrum te plaatsen, zie State of conservation 
of World Heritage properties inscribed on the World Heritage List, 34e sessie van het werelderfgoecomité, 
Brazilië, 2010, WHC-10/34.COM/7B.Add, 139. 

https://whc.unesco.org/en/list/996/multiple=1&unique_number=1160
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dorpsgezicht.”685 Een archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap of stads- of 

dorpsgezicht is dan weer beschermd wanneer het “voorlopig of definitief beschermd is 

overeenkomstig hoofdstuk 6 [van het OED]”.686  

 

Een inventaris is “een oplijsting van onroerende goederen en gehelen van onroerende 

goederen met erfgoedwaarde”.687 Het OED voorziet in een expliciete rechtsgrond voor vijf 

inventarissen: de landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, de inventaris van 

bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de 

inventaris van historische tuinen en parken.688 Terwijl het bestaan van de landschapsatlas en 

de inventaris bouwkundig erfgoed wordt bevestigd, zorgt het OED voor een decretale 

verankering van de praktijk wat betreft de overige inventarissen.689 Zowel de inventaris van 

archeologische zones, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de 

inventaris van historische tuinen en parken werden voorheen reeds opgemaakt en 

bijgehouden, maar nooit vastgesteld. Dit zijn louter wetenschappelijke inventarissen en 

moeten worden onderscheiden van een vastgestelde inventaris, i.e. een inventaris die is 

vastgesteld volgens de procedure in het OED. Dit onderscheid is van groot belang: enkel een 

vastgestelde inventaris verleent aan een onroerend goed dat erin is opgenomen een juridisch 

statuut en brengt rechtsgevolgen met zich mee.690 

                                                     

685  Art. 2.1, 15° OED. 
686  Art. 2.1, 14°, 16°, 17° en 18° OED; van de historisch gegroeide, zij het enigszins misleidende benaming van 

voorlopig beschermde goederen als “op de ontwerpen van lijst van voor bescherming vatbare” goederen 
werd afgestapt. Hoewel de rechtsgevolgen al vanaf de voorlopige bescherming gelden, deed deze term 
het tegenovergestelde vermoeden; zie G. VAN HOORICK, “Monumenten en stads- en dorpsgezichten in 
het Vlaams Gewest”, TROS 2005, 339; zie art. 13 Archeologiedecreet, art. 5 Monumentendecreet; het 
Decreet Landschapszorg hanteerde wel al de term ‘voorlopige bescherming’, zie art. 6 Decreet 
Landschapszorg; voor een uitgebreide bespreking van de beschermingsprocedure zie L. VANDENHENDE, 
“Het Onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest herschikt”, 
TROS 2014, 53-56.  

687  Art. 2.1, 31° OED. 
688  Art. 4.1.1 OED; naast deze vijf decretaal vastgelegde inventarissen worden ook reeds geruime tijd 

wetenschappelijke inventarissen opgemaakt van orgels, vaartuigen en oorlogsrelicten. 
689  De landschapsatlas kreeg in 2002 een decretale basis in art. 38, §1 Decreet Landschapszorg bij art. 10 

Decr.Vl. 21 december 2001 tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van 
landschappen, BS 19 februari 2002; de inventaris bouwkundig erfgoed werd decretaal verankerd in art. 
12/1 Monumentendecreet bij art. 99 Decr. Vl. 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het 
ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, BS 15 mei 2009; L. VANDENHENDE, 
“Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, 
Larcier, 2016, 3; de inventaris werd laatst vastgesteld bij Besluit van de administrateur-generaal van 28 
november 2014 houdende de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, BS 1 december 
2014 

690  Zo rust er ex art. 4.1.9 OED een zorgplicht met een zeer beperkt toepassingsgebied op de administratieve 
overheid en schrapte de Vlaamse decreetgever het verplicht advies van het agentschap onroerend 
erfgoed ex artikel 4.1.10 van het OED voor vergunningsplichtige werken aan vastgeld bouwkundig erfgoed 
en vastgestelde houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Dit werd een onroerenderfgoedtoets die door 
de vergunningverlenende overheid zelf moet worden uitgevoerd; zie hierover uitgebreid ibid, 1-31. 
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De rechtsgevolgen van de opname in een vastgestelde inventaris zijn in vergelijking met een 

eigenlijke bescherming zeer beperkt. De rechtsgevolgen focussen zich dan ook niet echt op 

het behoud van vastgesteld onroerend erfgoed, maar eerder op een controle van handelingen 

aan onroerende goederen met erfgoedwaarde. De bedoeling van de Vlaamse decreetgever 

zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding was nochtans dat ook ten aanzien van 

vastgesteld erfgoed moet worden beoogd elke schade te voorkomen. Dit komt evenwel niet 

tot uiting in de bepalingen zelf van het OED.691 Het beperkte toepassingsgebied van de 

zorgplicht en de loutere bijkomende motiveringsplicht ten aanzien van de 

vergunningverlenende overheid bij vergunningsplichtige werken aan geïnventariseerd 

bouwkundig erfgoed en houtige beplantingen met erfgoedwaarde, zal immers niet alle schade 

aan onroerend erfgoed voorkomen, zoals de rechtsgevolgen van de eigenlijke bescherming 

wel beogen te doen. De inventarisatie vormt in deze zin een eerste beleidsmatig oordeel bij 

het uittekenen van een onroerenderfgoedbeleid en duidt op de erfgoedwaarde van een goed. 

Pas bij de bescherming wordt een eerste waardeoordeel geveld over de noodzaak tot het 

behoud van een onroerend goed.692 Zo zijn er meer dan 85.000 items opgenomen in één van 

de inventarissen693 terwijl ‘slechts’ 13.624 onroerende goederen beschermd zijn.694 De 

rechtsgevolgen van een bescherming zijn dan ook veel uitgebreider en brengen onder meer 

een actief- en passiefbehoudsverplichting met zich mee.695 

                                                     

691  Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 36; in dezelfde zin bepaalt de toelichting van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed bij het OED ook dat de inventaris kan worden ingezet om onroerend erfgoed te 
behouden, zie AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onroerend erfgoed, een toelichting, Brussel, 2014, 
24. 

692   A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming”, in 
A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 17. 

693   Enkel de inventaris bouwkundig erfgoed en delen van de Landschapsatlas zijn vastgestelde inventarissen, 
de overige inventarissen zijn voorlopig louter wetenschappelijke inventarissen, tot het moment zij volgens 
de procedure in het OED zijn vastgesteld. 

694   D.d. 5 december 2017. 
695   Art. 6.4.1 en 6.4.3 OED; zie o.a. L. VANDENHENDE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van 

onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest herschikt”, TROS 2016, 56-57; M. DEWEIRDT, “Beschermingen”, 
in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 88-89; het 
actiefbehoudsbeginsel legt zakelijkrechthouders en gebruikers de verplichting op het beschermde goed 
in goede staat te behouden door de nodige instandhoudings-, beveiligings-, beheers-, herstellings- en 
onderhoudswerken uit te voeren. Het passiefbehoudsbeginsel houdt een algemene 
onthoudingsverplichting in voor eenieder. Dit houdt in dat het verboden is beschermde goederen te 
ontsieren, te beschadigen, te vernielen of andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan 
aantasten. Daarnaast geldt er voor bepaalde handelingen aan beschermd onroerend erfgoed ook een 
specifieke toelatingsprocedure en een verbod een beschermd monument of stads- of dorpsgezicht in zijn 
geheel te slopen, zie art. 6.4.4-6.4.7 OED en art. 6.3.1-6.3.11 en 6.3.13-6.3.30 OEB; de toelatingsplichtige 
handelingen zijn opgesomd in art. 6.2.1-6.2.13 OEB; voor de meeste handelingen binnen een beschermd 
stads- of dorpsgezicht geldt een meldingsplicht (slechts voor enkele handelingen, zoals sloop, is een 
toelating vereist), zie art. 6.2.5 OED en art. 6.3.12 OEB; zie hierover L. VANDENHENDE en G. VAN HOORICK, 
“Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind?”, TMR 2014, 534-540; A.M. DRAYE, “Het 
nieuw onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 661-663. 
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2.2. Inventarisatie 

2.2.1. Landschapsatlas 

134. Terwijl de decretale basis van de landschapsatlas dateert van 2002,696 gebeurt de 

opmaak van de wetenschappelijke landschapsatlas al veel langer. Reeds in 1948 werd door 

het Bestuur van de Stedebouw en de Ruimtelijke Ordening een eerste voorlopige inventaris 

opgemaakt.697 Het OED definieert de landschapsatlas als “de inventaris van de relicten van de 

traditionele landschappen waarin de landschapskenmerken weergegeven worden als ze een 

erfgoedwaarde hebben”.698 Volgens de inventarismethodologie bevat de landschapsatlas 

waardevolle relicten, zowel gebieden als elementen, die getuigen van het vroegere landschap. 

De materie waarover de landschapsatlas handelt, is het landschap. Ook deze term wordt in 

het OED gedefinieerd: "een deel van het grondgebied, zoals dat door de menselijke bevolking 

wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of 

menselijke factoren en de wisselwerking daartussen".699 Het begrip landschap is veel 

holistischer dan het cultuurhistorisch landschap. Een landschap kan alle ruimere gehelen 

omvatten waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en 

de wisselwerking daartussen. Bijgevolg kan een landschap ook bebouwde gehelen, zoals 

stads- en dorpsgezichten omvatten.700 Hiermee is de landschapsatlas duidelijk ruimer dan een 

loutere opsomming van als cultuurhistorisch landschap beschermenswaardig onroerend 

erfgoed.  

 

135. Net zoals voorheen omvat de landschapsatlas gehelen waarbinnen punten, lijnen en 

kleine vlakvormige elementen kunnen worden afgebakend. De grotere landschappelijke 

gehelen worden aangeduid als ankerplaatsen. Dit zijn gebieden die behoren tot de meest 

waardevolle landschappelijke plaatsen, die een geheel van gevarieerde erfgoedelementen 

vormen. Op grond van het Decreet Landschapszorg konden deze ankerplaatsen ook worden 

aangeduid, wat enkele rechtsgevolgen met zich mee bracht.701 Het OED schafte de decretale 

verankering van ankerplaatsen opnieuw af. Definitief vastgestelde ankerplaatsen worden wel 

automatisch beschouwd als vaststelling van de landschapsatlas overeenkomstig hoofdstuk 4 

van het OED.702  

                                                     

696  De landschapsatlas kreeg in 2002 een decretale basis in art. 38, §1 Decreet Landschapszorg bij art. 10 
Decr.Vl. 21 december 2001 tot wijziging van het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van 
landschappen, BS 19 februari 2002. 

697  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 171. 

698  Art. 2.1, 34° OED. 
699  Art. 2.1, 33° OED. 
700  Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 18. 
701  Art. 15 Decreet Landschapszorg. 
702  Art. 12.3.15 OED. 
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Binnen deze grotere landschappelijke gehelen kunnen punt-, lijn- en vlakvormige elementen, 

van natuurlijke of antropogene oorsprong aanwezig zijn. De inventarismethodologie van de 

landschapsatlas verduidelijkt dat die landschapselementen uiteenlopend van omvang kunnen 

zijn. Zo kan het gaan om holle wegen, hoogstamboomgaarden, sloten, poelen, waterlopen, 

akkercomplexen enzovoort.703 Bij de recentste vaststellingen worden geen afzonderlijke 

landschapselementen meer vastgesteld. Ook worden historische tuinen en parken en houtige 

beplantingen met erfgoedwaarde niet meer afzonderlijk vastgesteld binnen hun eigen 

inventaris, wanneer ze gelegen zijn binnen een gebied uit de vastgestelde landschapsatlas. 

Enkel het ruimere gebied wordt nog vastgesteld.704 Deze werkwijze komt dan wel tegemoet 

aan een holistische landschapsbenadering, waarbij een geïntegreerde landschapszorg 

centraal staat, de combinatie van beide is nefast voor de houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde. Zij worden voor zover gelegen binnen gebied uit de vastgestelde 

landschapsatlas niet meer afzonderlijk in een inventaris opgenomen. Er kunnen dan ook 

vragen worden gesteld over het nut van de vijf inventarissen die met het OED decretale basis 

kregen, zéker nu de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde als één van de 

weinige inventarissen bijkomende rechtsgevolgen teweegbrengt.705 

2.2.2. Inventaris van archeologische zones 

136. Het OED voorziet voor het eerst in een decretale basis voor de inventaris van 

archeologische zones. Terwijl de inventaris zelf niet wordt gedefinieerd in het OED, is er wel 

een definitie van archeologische zones terug te vinden. Volgens deze definitie worden in de 

inventaris van archeologische zones gebieden opgenomen waarvan op basis van 

waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kan worden dat ze met hoge 

waarschijnlijkheid archeologische waarde hebben.706 De inventaris is gebaseerd op de huidige 

kennis en inzichten, opgebouwd met bekende waarnemingen en wetenschappelijke 

argumenten. De inventarismethodologie benadrukt om die reden dat de inventaris niet 

exhaustief is: de afgebakende archeologische zones vertegenwoordigen slechts een (bekend) 

deel van het archeologisch bodemarchief. Door nieuw onderzoek komen er voortdurend 

zones bij of worden andere zones geschrapt. Dit laatste kan voorvallen wanneer het 

archeologisch erfgoed verdwenen is door opgravingen of natuurlijke processen zoals erosie of 

indien na onderzoek blijkt dat het erfgoed met zekerheid niet voldoende goed bewaard is.707 

De inventarismethodologie van archeologische zones stelt dat het vastgestelde onderdeel van 

                                                     

703  Zie ook A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving 
van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 241. 

704  Zie bv. MB 25 september 2018 tot de vaststelling van het gebied 'Vallei van de Mombeek en Fonteinbeek 
en de burcht en het bos van Kolmont' en de 'Spoorwegbedding lijn 23: deel Bergloon-Tongeren' in de 
landschapsatlas, BS 24 oktober 2018. 

705  Zie art. 4.1.10 OED. 
706  Art. 2.1, 11° OED. 
707  Art. 4.1.4 OEB. 
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de inventaris van archeologische zones is bedoeld als instrument voor de zorg van het in situ 

bewaard gebleven archeologisch erfgoed. 

2.2.3. Inventaris bouwkundig erfgoed 

137. De inventaris bouwkundig erfgoed wordt niet gedefinieerd in het OED, zodat ook hier de 

inventarismethodologie voor de inventaris van het bouwkundig erfgoed veel moet 

verduidelijken. Volgens de inventarismethodologie bevat de inventaris bouwkundig erfgoed 

een selectie van het gebouwde patrimonium in Vlaanderen. Elke type van gebouw of 

gebouwengroepen, complexen, met bijhorende interieurs en (onroerende) 

interieurelementen, komt in aanmerking voor opname op de inventaris. Naast de grote, 

monumentale gebouwen gaat er volgens de inventarismethodologie ook aandacht uit naar de 

meer bescheiden architectuur zoals woonhuizen, kapellen, ijskelders of duifhuizen. Ook 

typologieën zoals begraafplaatsen, infrastructuur, industrieel erfgoed, sociale huisvesting, 

monumentale beeldhouwwerken en straatmeubilair behoren tot het bouwkundig erfgoed dat 

in de inventaris kan worden opgenomen. Bij de opname wordt steeds getracht het 

bouwkundig erfgoed in de context te plaatsen. Zodoende komen naast alleenstaande 

gebouwen ook ensembles in aanmerking voor opname op de inventaris bouwkundig erfgoed. 

Bovendien benadrukt de inventarismethodologie dat er geen tijdslimiet wordt opgelegd, 

waardoor ook jonge architectuur in aanmerking komt. 

 

138. De inventaris bouwkundig erfgoed werd voor de provincie Limburg bij MB van 16 januari 

2018 vastgesteld overeenkomstig het OED.708 Daarna werd bij MB van 14 maart 2019 ook nog 

de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen vastgesteld.709 Voor de 

overige gebieden geldt nog steeds de meest recente vaststelling van de inventaris 

overeenkomstig het Monumentendecreet als vaststelling op grond van het OED.710 Artikel 1 

van het MB van 16 januari 2018 over de vaststelling in Limburg wijst de onroerende goederen 

aan die reeds waren opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed vastgesteld 

overeenkomst het Monumentendecreet en nu ook in de nieuw vastgestelde inventaris zullen 

worden opgenomen. Artikel 2 van het MB van 16 januari 2018 bepaalt dat “de onroerende 

goederen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld 

overeenkomstig het besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014 houdende 

de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed […] gelegen in de provincie 

                                                     

708  MB 16 januari 2018 tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg, BS 18 
januari 2018. 

709  MB 14 maart 2019 tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen, BS 
19 maart 2019. 

710 Art. 12.3.18, tweede lid OED; het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris bouwkundig 
erfgoed voor de provincie Antwerpen liep van 1 juni 2018 tot en met 30 juli 2018; de inventaris 
bouwkundig erfgoed werd op grond van artikel 12/1 Monumentendecreet een laatste keer vastgesteld 
bij besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014 houdende de vaststelling van de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed, BS 1 december 2014. 
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Limburg worden geschrapt uit die inventaris, met uitzondering van de 3 onroerende goederen 

opgenomen in het beveiligd digitaal bestand genaamd "vaststelling_01_02_2018_artikel2" 

van 22 december 2017.” Dit betekent dat alle items uit de inventaris bouwkundig erfgoed 

worden geschrapt, met uitzondering van drie onroerende goederen. Uit de bezwaren die 

werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek bleek dat deze onroerende goederen per 

vergissing niet in de nieuwe vaststellingslijst werden opgenomen, maar wel degelijk nog 

voldeden aan de criteria ex artikel 4.1.1 OEB. Eerder dan ervoor te opteren de 

vaststellingsprocedure opnieuw aan te vatten voor deze drie onroerende goederen, maakt de 

minister gebruik van deze kunstgreep. Nochtans heeft de niet opname in de nieuw 

vastgestelde inventaris enkele gevolgen. Zo is voor deze onroerende goederen de zorgplicht 

ex artikel 4.1.9 van het OED niet van toepassing is. Voor deze onroerende goederen werd 

immers geen openbaar onderzoek gehouden.711 De onroerenderfgoedtoets die de 

vergunningverlenende overheid moet toepassen ex artikel 4.1.10 van het OED is wel van 

toepassing op sloopaanvragen met betrekking tot alle geïnventariseerd bouwkundig 

erfgoed.712 Voor de gebieden waarvoor reeds een herinventarisatie volgens de procedure in 

het OED werd doorgevoerd zal aldus steeds goed moeten worden nagegaan of een onroerend 

goed in het nieuwe vaststellingsbesluit is opgenomen, dan wel nog geïnventariseerd is volgens 

het besluit van de administrateur-generaal.713 Dit komt vanzelfsprekend de rechtszekerheid 

niet ten goede. Deze rechtsonzekerheid wordt nog versterkt doordat uit het MB van 16 januari 

2018 niet rechtstreeks te halen is over welke onroerende goederen het gaat. Het 

desbetreffende digitaal bestand "vaststelling_01_02_2018_artikel2" is terug te vinden in de 

databank van het agentschap onroerend erfgoed.714 Echter ook dit document biedt geen 

uitsluitsel aangezien enkel wordt verwezen naar de erfgoedid’s van de onroerende goederen. 

Bijgevolg zal een nazicht van de databank steeds noodzakelijk zijn om de rechtsgevolgen die 

aan een bepaalde onroerend goed kleven, te kennen. 

2.2.4. Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

139. De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde wordt in artikel 4.1.1 van het 

OED voor het eerst decretaal verankerd. Een definitie voorziet het OED niet. De 

                                                     

711  Zie hierover L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), 
OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 24; S. AERTS, “Interactie van het onroerend 
erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 87-89. 

712  Op grond van artikel 4.1.10 OED is de vergunningverlenende overheid ingeval van een sloopaanvraag van 
vastgesteld bouwkundig erfgoed of een aanvraag voor het kappen van een onroerend goed dat is 
opgenomen in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, verplicht te motiveren op 
welke wijze ze de erfgoedwaarden in acht heeft genomen. Dit artikel werd met ingang van 1 januari 2017 
vervangen bij art. 3 Decr.Vl. 15 juli 2016, BS 2 september 2016: de motiveringsplicht van de 
vergunningverlenende overheid werd ingevoerd ter vervangen van het verplichte advies van het 
agentschap Onroerend Erfgoed bij de sloopaanvragen voor vastgesteld bouwkundig erfgoed. 

713  Voorlopig is dit enkel Limburg in het geval.  
714  https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14564.  

https://besluiten.onroerenderfgoed.be/besluiten/14564
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inventarismethodologie van de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

beschrijft de inventaris als volgt: “In de inventaris van houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde worden beplantingsvormen opgenomen die representatief zijn voor het werk 

van de mens of van de natuur of van beide samen. Oude bomen en struiken vertellen ons vaak 

veel over de geschiedenis van een bepaalde plaats. Het zijn illustraties van oude gebruiken, 

historisch landgebruik of bepaalde technieken. In de inventaris worden bijvoorbeeld statige 

kasteeldreven, in vorm gesnoeide hagen, kapelletjesbomen, vredesbomen en hakhoutpercelen 

opgenomen. Die items vertellen het verhaal van hoe onze voorouders omgingen met die 

houtige beplantingen, hoe ze de beplantingen nuttig aanwendden, welke rol ze speelden in 

bijgeloof en rituelen, hoe bomen en struiken voor het esthetische genot werden aangeplant 

enzovoort.” Hoewel bomen of andere landschappelijke elementen ook als monument kunnen 

worden beschermd,715 zullen ze in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

worden opgenomen. Houtige beplantingen die deel uitmaken van een vastgesteld landschap 

worden bij recente vaststellingen dan weer niet meer afzonderlijk in de inventaris van houtige 

beplantingen met erfgoedwaarde opgenomen. Zij zullen eventueel als puntrelict deel 

uitmaken van het vastgestelde landschap, hoewel ze ook niet meer als zodanig zullen worden 

afgebakend.716 Dit heeft uiteraard gevolgen voor de rechtsgevolgen die aan een afbakening 

zijn verbonden, nu in dit geval de onroerenderfgoedtoets ex artikel 4.1.10 OED niet van 

toepassing zal zijn. Deze beslissing kan dan wel worden begrepen met het oog op het 

voorkomen van overlappingen, er kunnen wel vragen worden gesteld bij de juridische 

meerwaarde van de decretale verankering van deze inventaris.  

2.2.5. Inventaris historische tuinen en parken 

140. De vaststelling van de inventaris van historische tuinen en parken krijgt in het OED voor 

het eerst een rechtsgrond. Het OED geeft geen verdere duiding welke soort onroerend 

erfgoed in deze inventaris kan worden opgenomen. De inventarismethodologie van 

historische tuinen en parken legt uit dat de opgenomen items zowel qua schaal als functie 

zeer uiteenlopend kunnen zijn. Ze variëren van bescheiden voortuinen en villatuinen over 

stadsparken en de groene aanleg van tuinwijken tot kasteeldomeinen van verschillende 

hectaren. In de inventaris wordt ook aandacht besteed aan de aanleg, de evolutie en de 

                                                     

715  De memorie van toelichting bij het OED verwijst voor de definitie van een monument naar de definitie uit 
artikel 2,2° van het Monumentendecreet, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 19. Uit de memorie van 
toelichting bij het Monumentendecreet blijkt dat ook bomen als monument kunnen worden beschermd, 
Parl.St. Ned. Cult. R. 1973-74, nr. 122/1, 1; zie ook A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en 
onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse 
Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 64. 

716  Zie supra, nr. 135; merk op dat dit bij enkele recente vaststellingen van de landschapsatlas op grond van 
het OED wel nog gebeurde, zie de vaststelling van de gebieden ‘Oud bos, kastelen en parken van 
Nieuwenhoven, Nonnemielen, Spinveld, Terkelen, Nieuwerkerken en Kortenbos’ en ‘Haspengouw van 
Borgloon tot Vechmaal’, respectievelijk vastgesteld bij MB 27 mei 2016, BS 6 juli 2016 en MB 23 december 
2016, BS 26 januari 2017. 
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huidige toestand van de opgenomen tuinen en parken. Daarbij is er aandacht voor de 

architecturale en ruimtelijk-structurerende kenmerken, zoals de aanwezigheid van zichtassen, 

parkmeubilair, het architecturale microreliëf en de padenstructuur. Het aanwezige 

bomenbestand geeft informatie over de verschillende aanplantingscampagnes en de 

soortenvariatie die in de tuin of het park aanwezig is. Ook de aanwezige struik- en kruidlaag 

bevat waardevolle informatie en wordt mee in de inventaris opgenomen. Net zoals bij houtige 

beplantingen met erfgoedwaarde zullen ook de historische tuinen en parken die deel 

uitmaken van een vastgesteld landschap bij nieuwe vaststellingen niet meer afzonderlijk in de 

inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde worden opgenomen.  

2.3. Bescherming 

2.3.1. Monument 

2.3.1.1 Werk van de mens, van de natuur of van beide samen 

141. Een monument is “een onroerend goed, werk van de mens of van de natuur of van beide 

samen, met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, 

inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen van algemeen belang 

wegens de erfgoedwaarde(n)”.717  

 

Niet enkel een louter werk van de mens maar ook van de natuur of van beide samen kan als 

monument worden aangemerkt. Een werk van de mens is duidelijk en behoeft geen verdere 

verduidelijking. De bescherming als monument van een werk van de natuur is minder 

eenduidig. Aangezien de parlementaire voorbereiding bij het OED geen verdere 

verduidelijking geeft, moet worden teruggrepen naar de parlementaire voorbereiding bij het 

Monumentendecreet: de invoering van een bescherming als monument van een werk van de 

natuur moest toelaten om onroerende goederen die vroeger enkel als landschap konden 

worden beschermd, ook als monument konden worden beschermd.718 De overheid kan echter 

niet vrij kiezen of een werk van de natuur als monument dan wel als landschap zal worden 

beschermd. Niet alle natuurelementen kunnen als monument en als landschap worden 

beschermd. Volgens BOES wijst een werk van de natuur op een bijzondere vorm of kenmerk 

van het goed, terwijl een landschap een grotere oppervlakte beslaat en waardevol is omwille 

van het geheel van samenstellende elementen.719 Zo kan een merkwaardige boom als 

monument worden beschermd. Ook een werk van de natuur en de mens tezamen wordt niet 

uitgelegd in het decreet of in de parlementaire voorbereiding. Grotere gehelen zijn vaak een 

                                                     

717  Art. 2.1, 38° OED. 
718  Parl.St. Ned. Cult. R. 1973/1974, nr. 122/1, 1; A. M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend 

erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, 
Gent, Larcier, 2007, 64. 

719  M. BOES, “Monumenten en landschappen”, in D. MEULEMANS (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende 
vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 152. 
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werk van de mens en de natuur tezamen, maar zullen eerder als cultuurhistorisch landschap 

worden beschermd. Nochtans kan ook een bulkenlandschap met hakhout en knotbomen als 

monument worden beschermd. De natte, lagergelegen gronden werden immers vroeger 

ontgonnen door de mens door het delven van grachten op regelmatige afstand van elkaar en 

waarlangs houtkanten en knotbomen werden geplant. Door deze ontwateringstechnieken 

konden bulken ontstaan die gekenmerkt worden door een afwisseling van akkers en hooiland 

met een gesloten karakter door de houtkanten en knotbomen die tevens dienen als brand-, 

ambachts-, bouw- en griefhout of loofvoedering. Hoewel in casu de keuze tussen een 

landschap en een monument mogelijk was, oordeelde de Raad van State dat het 

bulkenlandschap voldeed aan de begripsomschrijving van monument als werk van de mens 

en de natuur tezamen.720 Daarnaast kan ook worden gedacht aan een boom die werd gepland, 

een tumulus721 of grotten.722 

 

Terwijl de keuze tussen een monument of landschap vroeger belangrijker was, gezien de 

verschillende beschermingsregimes die voor beiden golden,723 is dit op heden minder 

relevant. Het OED voorziet immers dezelfde beschermingsprocedure en rechtsgevolgen voor 

alle soorten onroerend erfgoed. Wél zal bij een bescherming als cultuurhistorisch landschap 

de eigenaar niet persoonlijk op de hoogte worden gesteld van het voorlopig en definitief 

beschermingsbesluit. Bovendien voor de zakelijkrechthouders van percelen binnen 

cultuurhistorische landschappen niet in de mogelijkheid voorzien om voorafgaand aan de 

voorlopige bescherming hun opmerkingen te doen gelden.724 In ieder geval kiest de overheid 

bij recentere beschermingen enkel voor een cultuurhistorisch landschap indien het om grote 

gehelen gaat, terwijl bij kleinere gehelen eerder voor een monument zal worden gekozen.725  

 

142. De geografische afbakening van een monument moet duidelijk in het 

beschermingsbesluit worden omschreven door aanduiding van de kadastrale percelen waarop 

het monument zich bevindt. Het plan dat aan elk beschermingsbesluit moet worden gehecht, 

biedt uitsluitsel over de afbakening. Wel zullen de motieven die aan de grondslag van de 

afbakening liggen uit het beschermingsbesluit zelf moeten blijken en zullen zij verband 

                                                     

720   RvS 23 juni 2015, nr. 231.710, Kervyn de Volkaersbeke. 
721  Dit zijn romeinse grafheuvels. Een voorbeeld is de Avernassetom, een tumulus die bedekt is door gras en 

loofbomen, zie MB 13 maart 1979, BS 21 juni 1979; een tumulus is op heden eerder te beschouwen als 
archeologisch erfgoed.  

722  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van het 
voorhanden zijnde instrumentarium”, TROS 2005, 218.  

723  A. M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 64. 

724  Zie infra, nr. 341, zie ook nr. 344 over het hoorrecht. 
725  Ook in het geval van het bulkenlandschap ging het om een beperkte oppervlakte, zie MB 5 november 

2013, BS 16 december 2013. 
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moeten houden met de aanwezige waarden.726 Hoewel dit in de praktijk vaak het geval is, is 

het niet noodzakelijk dat de bescherming het volledige kadastrale perceel inneemt. Zo is de 

gedeeltelijke bescherming van een onroerend goed als monument niet uitdrukkelijk 

uitgesloten. Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt om enkel de gevel of bedaking van een 

monument in het beschermingsbesluit op te nemen. Toch gebeurde dit sinds 1976 slechts in 

een heel beperkt aantal gevallen en zal steeds uitdrukkelijk in het beschermingsbesluit 

worden opgenomen. Daarnaast werd in sommige gevallen ook enkel het gebouwde 

onroerend goed als monument beschermd. DRAYE gaf in 2007 enkele voorbeelden van 

uitsluitingen die ook nu nog de beschermingspraktijk goed illustreren.727 Zo kan bijvoorbeeld 

een molensite worden beschermd als monument, terwijl een recenter gebouw met weinig 

waarde van de bescherming wordt uitgesloten. Volgens de meest recente administratieve 

praktijk wordt meestal het volledige kadastrale perceel waarop het te beschermen gebouw of 

object zich bevindt in de bescherming meegenomen.728 Dit impliceert dat onder meer ook een 

waardevolle tuinaanleg of een omheiningsmuur in de bescherming zal zijn inbegrepen. De in 

het verleden in een aantal gevallen toegepaste praktijk waarbij het gebouwde onroerend goed 

als monument en het omliggende perceel als stads- of dorpsgezicht werd beschermd, zal bij 

recentere beschermingsbesluiten geen toepassing meer vinden. Bovendien hoeft de 

afbakening van een monument zich niet te beperken tot één kadastraal perceel. In een recent 

arrest heeft de Raad van State immers nog expliciet geoordeeld dat het ook mogelijk is om 

het terrein dat het gebouw omringt, bijvoorbeeld een tuin, in de bescherming op te nemen 

“ook al bevindt er zich op dit terrein geen beschermenswaardig gebouw of object en ook al 

heeft dit terrein een ander kadastraal nummer dan het perceel waar het gebouw zich op 

bevindt. Voorwaarde voor de opname in de bescherming is wel dat het omliggende terrein 

participeert in de artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-

archeologische of andere sociaal-culturele waarde die de bescherming van het gebouw 

verantwoordt.”729 Zolang het perceel bijdraagt tot, ofte “participeert in” de erfgoedwaarde 

van het geheel, is de afbakening geoorloofd. De verbondenheid tussen de percelen moet aldus 

blijken uit de omschrijving van de erfgoedwaarden. Toch moeten niet alle erfgoedwaarden 

                                                     

726  A.M. DRAYE, “De bescherming van onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van het 
voorhanden zijnde instrumentarium”, TROS 2005, 219. 

727  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 68. 

728  Onder de Wet van 7 augustus 1931 was het gedeeltelijk beschermen van onroerend erfgoed een meer 
gangbare praktijk. Het ging hierbij vooral om kerkgebouwen waarbij enkel het oudste gedeelte werd 
beschermd. Deze gedeeltelijke beschermingen werden nagenoeg allemaal uitgebreid tot het volledige 
kerkgebouw; zie ibid, 67. 

729  RvS 26 september 2017, nr. 239.207, Gemeente Wemmel, eigen onderlijning toegevoegd, besproken in 
L. VANDENHENDE, “Wat erfgoedwaarde heeft kan worden beschermd”, TOO 2018, 331-334; zie in 
dezelfde zin RvS 21 maart 2017, 237.731, Gemeente Wemmel. 
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van toepassing zijn op elk onderdeel van een monument. Het volstaat dat de afzonderlijke 

waarden van die onderdelen samen de bescherming in zijn geheel verantwoorden.730  

2.3.1.2 Cultuurgoederen 

143. Hoewel roerend erfgoed principieel een gemeenschapsbevoegdheid is,731 kunnen 

roerende goederen in beperkte mate ook op grond van het OED worden beschermd. Het OED 

beoogt een integrale bescherming van het monument met inbegrip van de cultuurgoederen 

die integrerend deel uitmaken van een monument, inzonderheid de bijhorende uitrusting en 

de decoratieve elementen.732 Onroerende goederen uit hun aard – bijvoorbeeld beplantingen 

en constructies – zijn automatisch mee beschermd. In de oorspronkelijke definitie in het 

Monumentendecreet werden ook de roerende zaken, onroerend door bestemming, 

automatisch in de bescherming inbegrepen.733 Onroerende goederen door bestemming zijn 

roerende goederen die ofwel door economische bestemming ofwel door incorporatie met een 

onroerend goed verbonden zijn, zoals voorwerpen voor de exploitatie van een erf, 

schilderijen, orgels of kerkelijk meubilair.734 De automatische bescherming van deze roerende 

goederen was echter moeilijk hanteerbaar en leidde tot ongewenste situaties en 

betwistingen.735 Bovendien kon op deze manier door een loutere wilsbeschikking van de 

eigenaar iets uit de bescherming worden gelicht. De definitie werd in 1998 dan ook 

gewijzigd.736 Sindsdien werden cultuurgoederen die integrerend deel uitmaakten van een 

monument, inzonderheid hun waardevolle bijhorende uitrusting en decoratieve elementen, 

nog wel mee beschermd, maar gebeurde dit niet meer automatisch indien het goed 

onroerend was door bestemming.737 Ook de Raad van State oordeelde dat het zakelijk 

karakter van een roerend goed niet doorslaggevend is om als cultuurgoed te kunnen worden 

                                                     

730  RvS 31 maart 2017, nr. 237.898, De Meulenaere; zie in dezelfde zin RvS 26 maart 2012, nr. 218.618, 
Deheegher. 

731  Zie supra, nr. 5. 
732  DEWEIRDT, M., De bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 

2015, 72.  
733  Art. 2, 2 oorspronkelijke versie Monumentendecreet; zie bv. A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen 

in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 91; M. BOES, “Monumenten en 
landschappen”, in D. MEULEMANS (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, 
Antwerpen, Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 151. 

734  Zie hierover supra, nrs. 57-58. 
735  Zo zou de bescherming van een hoevegebouw ook de bescherming van de levende veestapel impliceren, 

zie Parl.St. Vl.Parl. 1997-1998, nr. 1129/1, 3; Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 19; zie bv. RvS 19 mei 
2009, nr. 193.429 (prejudiciële vraag) en RvS 14 oktober 2010, nr. 208.131, nv Compagnie het Zoute; A.M. 
DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming”, in A.M. 
DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 27-28; M. BOES, “Het decreet van 
3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten”, TBP 1977, 159; A.M. 
DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 
92. 

736  Wijzigingsdecreet 8 december 1998, BS 26 januari 1999, in werking op 5 februari 1999. 
737  Art. 2, 2° Monumentendecreet. 
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beschouwd.738 Enkel als vaststond dat de roerende goederen integrerend deel uitmaakten van 

het monument, werden ze automatisch mee beschermd. Sommige roerende goederen die 

onroerend door bestemming zijn, kunnen bijgevolg nog als cultuurgoed worden 

gekwalificeerd hoewel dit niet voor alle onroerende goederen door bestemming het geval zal 

zijn. Op grond van het Monumentendecreet was het niet vereist dat de cultuurgoederen in 

het beschermingsbesluit werden opgesomd. Terwijl in heel wat beschermingsbesluiten reeds 

vrijwillig een opsomming van de cultuurgoederen werd gemaakt, gaven ook veel 

beschermingsbesluiten geen verdere duiding wat onder de bijbehorende uitrusting en 

decoratieve elementen moest worden begrepen.739 In sommige gevallen kon het inhoudelijke 

dossier of het advies van de KCML eventueel nog duidelijkheid scheppen. De praktijk wees 

echter uit dat niet altijd gemakkelijk viel te onderscheiden welke objecten wel en welke niet 

automatisch in de bescherming waren opgenomen. Ofschoon een decretale wijziging op zich 

liet wachten tot het OED, werd in 2009 bij de administratie een beleidskader cultuurgoederen 

gehanteerd. Op grond hiervan moesten cultuurgoederen aan een aantal inhoudelijke criteria 

voldoen en uitdrukkelijk worden opgesomd in het beschermingsbesluit of in een bijlage 

daarbij. Sindsdien gebeurde de opsomming van cultuurgoederen in beschermingsbesluiten 

consequent. Het OED gaat voort op dit elan. Onroerende goederen uit hun aard – i.e. 

goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks, natuurlijk of kunstmatig, met de grond 

verbonden zijn740 - en onroerende goederen door incorporatie – i.e. roerende goederen die 

blijvend met het onroerend goed verbonden zijn en er onlosmakelijk deel van uitmaken, zoals 

glasramen of voorwerpen die met gips, kalk of cement bevestigd zijn741 - zijn automatisch mee 

beschermd en kunnen dus niet als cultuurgoed worden beschouwd. De memorie van 

toelichting gaat ervan uit dat ook onroerende goederen door bestemming die fysiek 

verplaatsbaar blijven, i.e. onroerend door economische bestemming, niet meer automatisch 

mee beschermd worden. De vraag rijst of zij dan wel als cultuurgoed kunnen worden 

beschouwd. De definitie van een cultuurgoed gaat immers nog steeds uit van roerende 

goederen.742 Op het eerste zicht zou deze afbakening volgens het burgerlijk recht moet 

worden geïnterpreteerd, wat betekent dat roerende goederen onroerend door economische 

bestemming niet als cultuurgoed kunnen worden beschouwd. Het agentschap gaat er 

nochtans van uit dat ook deze onroerende goederen als cultuurgoed kunnen worden 

opgesomd.743 Bovendien zou dergelijke redenering waarbij het zakelijk karakter van het 

roerend goed achterwege wordt gelaten in overeenstemming met de eerder vermelde 

                                                     

738  RvS 30 juni 2008, nr. 184.936, vzw Zusters van Maria. 
739  Het gaat vooral om oudere beschermingsbesluiten, waaronder veel kerkelijk erfgoed; zie A. M. DRAYE, De 

bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het 
Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 66-67. 

740  Zie supra, nr. 57. 
741  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 20; zie supra, nr. 59. 
742  Art. 2.1, 21°/1 OED. 
743  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Cultuurgoederen in monumenten. Richtlijn om te beoordelen of 

cultuurgoederen deel uit maken van de bescherming, s.l., 2015, 4; zie in dezelfde zin DEWEIRDT, M., De 
bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2015, 72. 
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rechtspraak van de Raad van State over het Monumentendecreet. 744 In de praktijk maakt dit 

evenwel weinig uit. Deze onroerende goederen zullen wel mee kunnen worden beschermd, 

ongeacht of het al dan niet over cultuurgoederen gaat, indien ze uitdrukkelijk in het 

beschermingsbesluit worden opgesomd, bijvoorbeeld via de opsomming van de 

erfgoedelementen.745 Rest nog de vraag wat er gebeurt met het beschermd statuut van 

onroerende goederen door incorporatie of economische bestemming, die na de bescherming 

opnieuw roerend worden gemaakt. Gezien de staat van het onroerend goed op het ogenblik 

van de bescherming geldt als referentietoestand, is het aannemelijk dat dergelijke opnieuw 

roerend geworden goederen nog steeds onder de bescherming zullen vallen, hoewel ze in dit 

geval niet meer onder de bevoegdheid van het gewest zullen vallen.746 Dit geldt des te meer 

wanneer deze goederen uitdrukkelijk zijn opgesomd in het beschermingsbesluit. 

 

144. Enkel cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument kunnen 

worden beschermd op grond van het OED.747 Doordat een cultuurgoed integrerend deel moet 

uitmaken van een monument, kunnen niet alle waardevolle voorwerpen die aanwezig zijn in 

een monument mee worden beschermd. Tussen de cultuurgoederen en het monument moet 

een ‘werkelijke band’ bestaan.748 Het OED definieert cultuurgoederen als: “roerende 

goederen, die omwille van hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn, waarvan het samen 

voorkomen met het gebouw een bijzondere waarde heeft en die ofwel ontworpen zijn voor of 

vervaardigd met het beschermd goed ofwel gerelateerd zijn aan de functie van het beschermd 

goed en waarvoor historische verbondenheid met het beschermd goed kan aangetoond 

worden. Voor beschermde onroerende goederen in eigendom van privépersonen of -

rechtspersonen moeten de cultuurgoederen opgenomen zijn in een beschermingsbesluit of een 

goedgekeurd beheersplan of er moet voorheen voor het beheer ervan een premie verleend zijn 

opdat ze als cultuurgoederen beschouwd kunnen worden.”749 

                                                     

744  RvS 30 juni 2008, nr. 184.936, vzw Zusters van Maria. 
745  Art. 2.1, 23°, art. 6.1.4, §2, 6° en art. 6.1.14, §° OED; AERTS wijst nog op artikel 6.4.5 OED op grond waarvan 

enkel voor cultuurgoederen een verbod geldt om deze buiten het monument te brengen zonder toelating. 
Hij laat hier evenwel buiten beschouwing dat toelatingsplichten aan het beschermingsbesluit kunnen 
worden toegevoegd. Bovendien is artikel 6.4.5 OED enkel van toepassing wanneer de cultuurgoederen 
zelf ook in het beschermingsbesluit worden opgesomd, zie infra, nr. 252. 

746  Zie in dezelfde zin GwH 17 maart 2010, nr. 25/2010; Adv. RvS nr. 20611/8, Parl.St. Vl.Parl. 1992-1993, nr. 
258/1, 38. 

747  Art. 2.1, 38° OED. 
748  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 20; deze voorwaarde werd ook reeds impliciet gesteld in het 

Monumentendecreet, zie A. M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, 
decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 
2007, 67. 

749  Art. 2.1, 21°/1 OED; oorspronkelijk was deze definitie opgenomen in het OEB. Dit was problematisch 
aangezien het OED niet in een delegatie voorzag voor de verduidelijking van dit begrip, zie oud art. 2, 8° 
OEB en A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en 
bescherming”, in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 28; de 
definitie uit het OEB verschilde evenwel niet van de uitlegging die aan cultuurgoederen in de 
parlementaire voorbereiding wordt gegeven, zodat het begrip cultuurgoederen in het OED sowieso 
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Deze definitie omvat verschillende aspecten. Ten eerste dient het cultuurgoed zélf een 

intrinsieke waarde te bezitten. Dit volgt niet enkel uit de definitie van een cultuurgoed, maar 

blijkt ook uit de bewoording van artikel 2.1, 38° van het OED dat de definitie van een 

monument bevat.750 Deze intrinsieke waarde moet niet in de enge zin van het woord worden 

geïnterpreteerd,751 en kan ook instrumentele waarden omvatten. Wel zal het cultuurgoed een 

opzichzelfstaande waarde moeten hebben, die niet louter wordt verwezenlijkt door het 

samen voorkomen met het onroerend erfgoed. Dit impliceert niet dat de erfgoedwaarde een 

volledig andere moet zijn dan de erfgoedwaarden van het onroerend goed. De erfgoedwaarde 

van het cultuurgoed moet ook in het beschermingsbesluit worden omschreven. 

 

Daarnaast moet er tussen het cultuurgoed en het onroerend goed een bijzondere, i.e. 

waardeversterkende band bestaan. Terwijl het cultuurgoed een opzichzelfstaand 

erfgoedwaarde bezit, wordt deze versterkt door het samen voorkomen met het onroerend 

erfgoed. Wanneer het cultuurgoed wordt verwijderd, zou dit een waardvermindering van het 

onroerend erfgoed betekenen. De decreetgever neemt echter geen genoegen met een 

loutere waardeversterkende band. De werkelijke band moet immers voorkomen uit het feit 

dat het cultuurgoed ofwel ontworpen is voor of vervaardigd is met het beschermd goed óf 

gerelateerd is aan de functie van het onroerend goed, waarbij de historische verbondenheid 

met het beschermd goed moet worden aangetoond. Ofschoon het uit de letter van de tekst 

niet onmiddellijk duidelijk is of de historische verbondenheid van toepassing is op alle 

cultuurgoederen, dan wel voor cultuurgoederen die een functionele verbondenheid vertonen, 

kan worden aangenomen dat het de bedoeling is geweest deze vereiste op alle 

cultuurgoederen van toepassing te verklaren. Een cultuurgoed dat vervaardigd is met het 

beschermde goed zal immers altijd een historische verbondenheid vertonen.  

De parlementaire voorbereiding legt uit wanneer de werkelijke band is aangetoond.752 Ten 

eerste is dit het geval wanneer de cultuurgoederen deel uitmaken van het totaalconcept van 

het onroerend goed, zoals in het geval de cultuurgoederen samen zijn ontworpen of 

vervaardigd met en voor het gebouw, zoals een art-nouveauwoning met volledig intact 

bewaard interieur ontworpen door de architect. Daarnaast kan de werkelijke band ook 

worden aangetoond door de verbondenheid van het cultuurgoed met het onroerend erfgoed 

                                                     

conform deze definitie moest worden geïnterpreteerd. Bovendien oordeelde de Raad van State dat artikel 
2, 8° van het OEB steeds in samenhang met artikel 1.2, 38° van het OED moet worden gelezen. De definitie 
van een cultuurgoed doet immers geenszins afbreuk aan de definitie van een monument in het OED, zodat 
nog steeds énkel cultuurgoederen die werkelijk integrerend onderdeel uitmaken van een monument in 
een beschermingsbesluit kunnen worden opgenomen, RvS 17 januari 2017, nr. 237.048, vzw Koninklijke 
Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België; de definitie werd door het art. 2 
Wijzigingsdecreet ex-post evaluatie verplaatst naar art. 2.1 van het OED. 

750  Art. 2.1, 38° OED luidt: “met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, 
inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen van algemeen belang wegens de 
erfgoedwaarde(n)”. 

751  Zie hierover supra, nrs. 121-125. 
752  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 20-21. 



  

 
154 

wanneer a) de historische verbondenheid met het gebouw kan worden aangetoond aan de 

hand van bronnenmateriaal, zoals een schilderij van de onmiddellijke omgeving van het 

onroerend goed met intrinsieke erfgoedwaarde, dat specifiek op aanvraag van de eigenaar en 

voor het onroerend goed werd vervaardigd; b) het cultuurgoed is gerelateerd aan de functie 

van het gebouw, zoals oude motoren en machines, of; c) de cultuurgoederen deel uitmaken 

van het levenswerk van een belangrijk persoon, waarvan het leven en werk aan de grondslag 

liggen van de bescherming, zoals bij de bescherming van een kunstenaarswoning, inclusief 

cultuurgoederen.753  

 

145. Wanneer de intrinsieke waarde van het cultuurgoed en de waardeversterkende band 

met het monument vaststaat, kan een roerend goed in eigendom van een publieke 

rechtspersoon als een cultuurgoed in de zin van het OED worden beschouwd. Voor goederen 

in eigendom van privé- of rechtspersonen geldt nog een extra criterium. Opdat ze als 

cultuurgoederen beschouwd kunnen worden moeten de cultuurgoederen voor de toepassing 

van het OED zijn opgenomen in een beschermingsbesluit of een goedgekeurd beheersplan of 

er moet voorheen voor het beheer ervan een premie verleend zijn. De ratio legis ligt in de 

rechtszekerheid die deze bepaling voor privé- of rechtspersonen met zich meebrengt: op deze 

manier weten zij welke roerende goederen als cultuurgoederen worden beschouwd. 

Nochtans maakt deze bepaling zijn doelstelling niet onmiddellijk waar. Voor 

beschermingsbesluiten genomen op grond van de Monumentenwet of het 

Monumentendecreet geldt deze bijkomende voorwaarde immers sowieso niet. In 

tegenstelling tot deze vaststelling bevat de richtlijn van het agentschap een omgekeerde 

redenering.754 Deze richtlijn is evenwel geen juridisch bindend instrument. Bovendien bepaalt 

artikel 12.3.2 van het OED ten aanzien van oude beschermingsbesluiten dat zij hun 

rechtskracht behouden tot zij overeenkomstig het OED worden gewijzigd of opgeheven. De 

cultuurgoederen die overeenkomstig het Monumentendecreet of de Monumentenwet deel 

uitmaakten van de bescherming, zullen dat ook nu nog doen. Het tweede lid van artikel 12.3.2 

van het OED verbindt aan deze beschermingsbesluiten dezelfde rechtsgevolgen die het OED 

aan een bescherming als monument verbindt. Wanneer een bepaling expliciet naar de 

definitie van een cultuurgoed verwijst of zelf de voorwaarde oplegt dat de cultuurgoederen in 

het beschermingsbesluit moeten zijn opgesomd, zal ze uiteraard niet van toepassing zijn op 

oude beschermingsbesluiten wanneer de cultuurgoederen niet zijn opgesomd. Zo zal het 

verbod om een cultuurgoed buiten een monument te verplaatsen zonder toelating van het 

agentschap niet op deze cultuurgoederen van toepassing zijn. In dit geval wordt zelfs expliciet 

gesteld dat het cultuurgoed in het beschermingsbesluit moet zijn opgenomen. De verplichting 

geldt immers enkel ten aanzien van “cultuurgoederen die opgenomen zijn in een besluit tot 

                                                     

753  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 20. 
754  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Cultuurgoederen in monumenten. Richtlijn om te beoordelen of 

cultuurgoederen deel uit maken van de bescherming, s.l., 2015, 10.  
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bescherming van een monument”.755 Ook voor het uitvoeren van werken aan een cultuurgoed 

dat niet in een beschermingsbesluit is opgenomen, geldt de verplichte voorafgaande toelating 

van het agentschap niet, desondanks het feit dat een gelijkaardige verplichting ook in het 

Monumentendecreet was ingeschreven.756 

 

Hoewel de voorwaarde van opname in een beschermingsbesluit of een goedgekeurd 

beheersplan niet geldt ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen ook zij een 

goedgekeurd beheersplan of reeds eerder verleende premie als bewijs opwerpen opdat 

bepaalde roerende goederen als cultuurgoed worden beschouwd. Dat de cultuurgoederen 

niet in een beheersplan zijn opgenomen of nog niet het voorwerp van een premie is geweest 

zal voor publieke rechtspersonen echter geen uitsluitsel geven. 

 

146. Uit de definitie van cultuurgoederen kan verder worden afgeleid dat het goed op het 

moment van de bescherming in het onroerend goed aanwezig moet zijn: “[…] waarvan het 

samen voorkomen met het gebouw een bijzondere waarde heeft”.757 Dit blijkt ook uit artikel 

6.4.5 van het OED dat bepaalt dat “de cultuurgoederen die opgenomen zijn in een besluit tot 

bescherming van een monument, […] niet buiten het monument [mogen] worden verplaatst 

zonder toelating van het agentschap.” In deze context rijst de vraag wat het juridisch lot is van 

een cultuurgoed dat op definitieve wijze buiten een beschermd monument wordt gebracht. 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat hiervoor steeds een toelating van het agentschap of 

de onroerenderfgoedgemeente zal moeten worden verkregen.758 Volgens DRAYE brengt de 

definitieve verwijdering van een cultuurgoed uit een monument de opheffing van de 

bescherming met zich mee.759 Dat een bescherming van cultuurgoederen die zijn beschermd 

omdat ze onroerend door bestemming waren, en niet in het beschermingsbesluit worden 

opgesomd, automatisch wordt opgeheven door het verwijderen ervan uit het monument kan 

worden aanvaard.760 Het verwijderen van een cultuurgoed dat in het beschermingsbesluit is 

                                                     

755  Art. 6.4.5 OED. 
756  Art. 6.2.8 OED; het actief- en passiefbehoudsbeginsel van artikel 6.4.1 en artikel 6.4.3 van het OED geldt 

wél voor cultuurgoederen, ongeacht of ze in een beschermingsbesluit of goedgekeurd beheersplan zijn 
opgenomen of er reeds een premie voor het beheer ervan is verleend; art. 8, 6° BVR 17 november 1993 
tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten, BS 10 maart 1994. 

757  Eigen onderlijning toegevoegd; zie ook AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Cultuurgoederen in 
monumenten. Richtlijn om te beoordelen of cultuurgoederen deel uit maken van de bescherming, s.l., 
2015, 9; A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en 
bescherming”, in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 29. 

758  Art. 6.4.5 OED en art. 6.2.8, 7° OEB.  
759  A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming”, in 

A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 29; Het gaat hierbij niet om 
een schilderij of kerkschat die voor restauratiewerken of een tentoonstelling tijdelijk buiten het 
beschermde gebouw wordt gebracht, maar bijvoorbeeld wel om cultuurgoederen die vanuit een kerk 
omwille van conserverings- of beveiligingsredenen definitief in een museum worden ondergebracht. 

760  Eventueel kan in dit geval wel toepassing worden gemaakt van een schending van het 
passiefbehoudsbeginsel, dat ook in art. 11, §1 Monumentendecreet vervat zit (zie art. 13, 3° OED). Op 
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opgesomd, brengt echter niet automatisch de opheffing van de bescherming met zich mee. 

Niet enkel omdat het cultuurgoed hoe dan ook integrerend deel uitmaakt van het onroerend 

erfgoed, maar ook omdat het niet de bedoeling van de decreetgever kan geweest zijn om de 

bescherming van een cultuurgoed opnieuw volledig afhankelijk te maken van een loutere 

wilsbeschikking van de eigenaar. Bovendien voorziet het OED in een vast aantal gevallen 

waarin een beschermingsbesluit kan worden opgeheven of gewijzigd. Zo kan een 

beschermingsbesluit op grond van artikel 6.2.1, 1° van het OED voor opheffing in aanmerking 

komen indien de erfgoedwaarden van het monument onherstelbaar zijn aangetast of verloren 

gegaan. Wordt het cultuurgoed na een voorafgaande goedkeuring van het agentschap 

onroerend erfgoed definitief uit het monument verwijderd, bijvoorbeeld ten behoeve van 

veiligheidsredenen, impliceert dit niet noodzakelijk dat de erfgoedwaarden onherroepelijk 

zijn verloren gegaan. De bijzondere waarde die “het samen voorkomen [van het cultuurgoed] 

met het gebouw” impliceert, kan m.i. nog steeds in stand worden gehouden, wanneer het 

cultuurgoed niet meer fysiek aanwezig is, maar de band tussen het cultuurgoed met het 

monument niet wordt verbroken. De bijzondere waarde vereist immers geen louter materiële 

band. Terwijl die materiële band volgens de memorie van toelichting wel vereist is op het 

ogenblik van de bescherming,761 staat de omschrijving van de vereiste van een “werkelijke 

band” niets in de weg dat deze behouden blijft ook na een definitieve verwijdering uit een 

monument.  

 

Ook de vaststelling dat de bescherming van cultuurgoederen slechts een accessoire 

bevoegdheid van het Vlaams Gewest uitmaakt verzet zich niet tegen een voortdurende 

bescherming van een cultuurgoed dat definitief uit een beschermd monument wordt 

verwijderd. Wanneer bij het verplaatsen van een cultuurgoed de waardeversterkende band 

tussen het gebouw en het cultuurgoed behouden blijft, wordt niet aan de doelstelling van 

deze bevoegdheid voorbijgegaan. Wanneer een cultuurgoed definitief buiten een monument 

wordt gebracht, zal het echter moeilijk aantoonbaar zijn dat de band tussen beiden niet 

verbroken is. Toch zijn er gevallen denkbaar waar dit niet het geval is. Zo is het denkbaar dat 

een kerkschat om veiligheidsredenen buiten een kerk wordt bewaard. Dit impliceert echter 

niet dat de werkelijke band tussen de kerk en de kerkschat verbroken is. Zeker wanneer de 

kerkschat in een museum wordt tentoongesteld met verwijzing naar de oorsprong ervan, lijkt 

de werkelijke band niet geschonden en is er niet automatisch een gedeeltelijke opheffing van 

het beschermingsbesluit noodzakelijk. Het samen voorkomen van de kerk en de kerkschat 

blijft zijn bijzondere waarde behouden, ongeacht het feit of het cultuurgoed zich op een 

andere plaats bevindt. Een andere interpretatie zou m.i. in strijd zijn met de doelstellingen 

                                                     

grond hiervan mogen eigenaars en vruchtgebruikers het beschermde goed niet ontsieren, beschadigen of 
vernielen. Indien door de loutere wilsbeschikking een cultuurgoed niet meer onder de bescherming valt, 
kan dit in sommige gevallen betekenen dat de erfgoedwaarde van het onroerend goed vermindert (zoals 
nu vereist wordt vooraleer een roerend goed al cultuurgoed in een beschermingsbesluit kan worden 
opgenomen).  

761  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 20. 
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van het OED. De voorwaarde ex artikel 6.4.5 van het OED dat een cultuurgoed niet buiten het 

monument mag worden verplaatst zonder toelating van het agentschap is in deze 

interpretatie een te zware last voor de zakelijkrechthouder. Immers, wanneer het agentschap 

de toelating weigert of er voorwaarden aan koppelt, kan de aanvrager nog in beroep gaan bij 

de minister, waarna de mogelijkheden zijn uitgeput.762 DRAYE wijst er dan ook op dat deze 

regeling een discriminatie kan uitmaken ten opzichte eigenaars van de roerende goederen die 

worden beschermd op grond van het Topstukkendecreet.763 Wanneer de overheid finaal de 

toestemming weigert om een topstuk buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen (en niet 

louter uit het gebouw waar het zich bevindt), kan de eigenaar immers verzoeken dat de 

overheid zelf dan wel een derde een aanbod van verwerving formuleert. Wanneer uiteindelijk 

geen overeenkomst wordt bereikt, impliceert dit dat alsnog toestemming wordt verleend het 

topstuk te exporteren.764  

 

147. Anders is het wanneer een cultuurgoed dat in het beschermingsbesluit is opgesomd, 

zonder toelating van het agentschap uit het monument wordt verwijderd. Dit houdt ten eerste 

een misdrijf Onroerend Erfgoed in, dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 

dagen tot 5 jaar en/of met een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro.765 Wanneer het 

cultuurgoed wordt verkocht, zal vaak niet verwezen worden naar de herkomst van het 

cultuurgoed en zal de werkelijke band tussen het cultuurgoed en het monument verdwijnen. 

Zéker wanneer na een herstelvordering blijkt dat feitelijk herstel niet meer tot de 

mogelijkheden behoort, is duidelijk dat de erfgoedwaarden onherroepelijk zijn verloren 

gegaan en zal het beschermingsbesluit voor gedeeltelijke opheffing in aanmerking komen.766 

2.3.2. Stads- en dorpsgezicht 

148. Het OED omschrijft een stads- of dorpsgezicht als “een geheel van een of meer 

monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, zoals beplantingen, 

omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, straten en pleinen, van algemeen belang wegens 

de erfgoedwaarde”.767  

                                                     

762  Art. 6.3.13 t.e.m. 6.3.26 OEB. 
763  A.M. DRAYE, “Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, bescherming van onroerend erfgoed en 

schadevergoeding” (noot onder GwH 1 oktober 2015), RW 2016, 72. 
764  Art. 13, §2 Topstukkendecreet; uiteraard is dit niet het geval wanneer de aanvrager zelf de 

onderhandelingen afbreekt. 
765  Art. 11.2.2, 3° OED. 
766  Het Hof van Cassatie oordeelde recent nog dat uit de omstandigheid dat een onroerend goed door 

bestemming werd doorverkocht aan derden te goeder trouw niet verhindert dat herstel in de 
oorspronkelijke staat wordt bevolen, zie Cass. 2 oktober 2018, AR P.17.0854.N, besproken in L. 
VANDENHENDE, “Beschermde cultuurgoederen: return to sender”, STORM 2019, 2/01-2/04 en L. 
VANDENHENDE, “Kunstroof blijft niet ongestraft”, TOO 2018, 132-140 waarin Antwerpen 28 juni 2017 
werd besproken. 

767  Art. 2.1, 45° OED. 
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Terwijl de Monumentenwet nog niet voorzag in een specifieke beschermingsmogelijkheid 

voor ruimere bebouwde gehelen, werd deze mogelijkheid ingevoerd met het 

Monumentendecreet.768 Sindsdien konden ruimere bebouwde gehelen ook als stads- of 

dorpsgezicht worden beschermd. Later werd nog een tweede deel aan de definitie 

toegevoegd, op basis waarvan ook de onmiddellijke omgeving van een beschermd monument 

als stads- of dorpsgezicht (het omgevingsstads- of –dorpsgezicht) kon worden beschermd.769 

Deze tweede definitie moest volgens de parlementaire voorbereiding tegemoet komen aan 

een reeks betwistingen voor de Raad van State, waarbij de Raad oordeelde dat “een 

groepering van een of meer monumenten” automatisch sites uitsloot die uit de omgeving van 

één monument bestaan.770 Inderdaad oordeelde de Raad van State dat de bescherming van 

de omgeving van een monument als dorpsgezicht slechts mogelijk was op voorwaarde de 

omgeving zelf als dorpsgezicht een intrinsieke waarde heeft. Een bescherming als 

dorpsgezicht met het loutere doel een onbelemmerd zicht op een monument te waarborgen 

of de totstandkoming van storende constructies in diens onmiddellijke nabijheid te beletten 

was niet mogelijk.771 Nochtans bleek dat ook vaak de omgeving van een monument zoals een 

windmolen of een hoeve mee bepalend was voor de waarde van het monument en dus moest 

worden gevrijwaard. Om die reden werd het omgevingsstads- of dorpsgezicht ingevoerd, 

waarbij de visuele verbondenheid van de omgeving op het monument primeerde.772 De 

rechtsgevolgen van de bescherming van de omgeving van een monument waren evenwel 

                                                     

768  Art. 2, 3° Monumentendecreet; dit beschermingsinstrument kwam mede onder impuls van de evoluties 
binnen de Raad van Europa tot stand, welke ook leidden tot het Verdrag van Granada, dat de noodzaak 
om ruimere gebouwde gehelen te beschermen expliciet stelde; A.M. DRAYE, “De bescherming van het 
onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van het voorhanden zijnde instrumentarium”, 
TROS 2005, 217; voorheen werden bebouwde gehelen aldus vaak beschermd als landschap, AGENTSCHAP 
ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport Bouwkundige gehelen. Doelmatigheidsanalyse van het 
beschermingsinstrumentarium, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van 
de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2019, 46. 

769  Ingevoerd bij Decreet van 22 februari 1995 tot wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 5 april 1994; met betrekking tot de werking in de tijd 
van de toegevoegde betekenis oordeelde de Raad van State dat bij beschermingsbesluiten die genomen 
zijn voor de decreetswijziging van 22 februari 1995 geen beroep kan worden gedaan op het stads- of 
dorpsgezicht ter bescherming van de omgeving van een beschermd monument, zie RvS 10 februari 1999, 
nr. 78.642, De Maeseneer e.a.; RvS 10 maart 1999, nr. 79.193, Mortier e.a.; RvS 16 februari 2000, nr. 
85.375, Abts; RvS 11 juli 2006, nr. 161.224, nv Debail; zie A. M. DRAYE, De bescherming van het roerend 
en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse 
Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 74. 

770  Parl.St. Vl.R. 1993-1994, nr. 589/1, 2; A. M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. 
Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, 
Larcier, 2007, 72. 

771  RvS 24 november 1994, nr. 50.372 (schorsing) en RvS 10 maart 1999, nr. 79.193 (vernietiging), Mortier 
e.a. 

772  Parl.St. Vl.R. 1993-1994, nr. 589/1, 2; A.M. DRAYE, “De bescherming van stads- en dorpsgezichten en de 
recente rechtspraak van de Raad van State”, in K. DEKETELAERE (ed.), Feestbundel milieurecht, Leuven, 
Brugge, die Keure, 2005, 41 e.v. 
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dezelfde als die bij de bescherming van een omgeving met intrinsieke erfgoedwaarden.773 Al 

gauw bleek dat deze te stringent waren om louter te dienen als een soort bufferzone om te 

vermijden dat er zich storende elementen zouden ontwikkelen. Bovendien was er ook heel 

wat onduidelijkheid over het onderscheid tussen een omgevingsstads- en –dorpsgezicht en 

een landschap.774 De Raad van State bevestigde dat bij de bescherming als stads- of 

dorpsgezicht de nadruk ligt op een zekere bouwdensiteit waardoor de groepering van een 

reeks hoofdzakelijk onbebouwde percelen dan ook niet onder de noemer dorpsgezicht kon 

worden beschermd.775 Ook een verzameling van nagenoeg ongerepte landbouwgronden, met 

hoeves op meer dan één km van elkaar, kan moeilijk als dorpsgezicht worden beschouwd.776 

 

Ook bij een omgevingstads- of –dorpsgezicht kon alleen de directe en visuele omgeving, die 

onmiddellijk met een monument verbonden is, worden beschermd. Zo kon de bescherming 

als omgevingsdorpsgezicht van de ruime omgeving van twee hoeves en een kapel met een 

totale oppervlakte van 147 ha, grotendeels gevormd door landbouwgrond, volgens de Raad 

van State niet door de beugel.777 Desondanks kunnen elementen die ook kenmerken in zich 

dragen om te worden beschermd als landschap wel deel uitmaken van een beschermd stads- 

of dorpsgezicht indien de samenhang met het stads- of dorpsgezicht duidelijk wordt 

aangegeven. Zo oordeelde de Raad van State dat de omgeving van een beschermd monument 

van 4 ha, waaronder akkers, een boomgaard, resten van een meidoornhaag en een holle weg, 

als stads- of dorpsgezicht kan worden beschermd.778 En ook nog recenter oordeelde de Raad 

van State dat een boomgaard kan worden beschermd als onderdeel van een stads- of 

dorpsgezicht, aangezien hij “deel uitmaakt van de groepering van onroerende goederen en 

monumenten met omgevende bestanddelen die samen refereren aan de historische context 

waarin de kerk en de pastorie tot stand kwamen en samen een voorbeeld vormen van een 

dorpskern die zowel haar landelijke karakter als historische configuratie behouden heeft, wat 

de historische waarde verantwoord.”779 Dat de boomgaard ook kenmerken in zich draagt om 

als landschap te worden beschermd, maakt het besluit niet onwettig.  

 

De tweeledige definitie werd in het OED dan ook niet weerhouden. De decreetgever keerde 

terug naar de oorspronkelijke betekenis van een stads- of dorpsgezicht, zoals aanvankelijk in 

het Monumentendecreet opgenomen. Enkel de bescherming van een groepering van een of 

                                                     

773  Zo ondergingen de eigenaars van onroerend goederen gelegen binnen een omgevingsstads- of -
dorpsgezicht dezelfde lasten als monumenten. 

774  Zie A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van het 
voorhanden zijnde instrumentarium”, TROS 2005, 221. 

775  RvS 21 december 1995, nr. 57.161, Boucqueau e.a.; zie ook GwH 24 juni 1996, nr. 50/93, JT 1993, 622; 
RW 1993-1994, 220; Res.Jur.Imm. 1993, 183; TMR 1993/5, 313, met noot A.M. DRAYE. 

776  RvS 16 februari 2000, nr. 85.375, Abts. 
777  RvS 28 juni 1999, nr. 81.382 en RvS 14 juli 2000, nr. 88.984, Boucqueau e.a. 
778  RvS 8 juni 2009, nr. 193.928, Thans. 
779  RvS 5 januari 2016, nr. 233.390, Marechal, besproken in A. LUST, “Is er (weer) hoop voor eigenaars binnen 

een stads- en dorpsgezicht?”, TOO 2016, 326-330. 



  

 
160 

meerdere onroerende goederen en/of monumenten met omgevende bestanddelen als een 

geheel is aldus nog mogelijk. De bescherming als stads- of dorpsgezicht van de omgeving rond 

een beschermd monument is wel nog mogelijk op voorwaarde dat de omgeving zélf een 

intrinsieke waarde bezit.780 Deze vereiste houdt niet in dat elk goed binnen een beschermd 

stads- of dorpsgezicht afzonderlijk voldoende erfgoedwaarde moet bezitten om een 

bescherming te verantwoorden.781 Binnen een dorpsgezicht kunnen dan ook onroerende 

goederen vallen die op zich geen bijzondere waarde hebben maar die opgenomen worden in 

een beschermingsbesluit omdat zij deel uitmaken van een geheel dat een waarde van 

algemeen belang heeft.782 Het geheel als een ensemble primeert op het belang van elke gevel 

afzonderlijk.783 Een afzonderlijke omschrijving van de erfgoedwaarde voor elk perceel of 

onroerend goed is dan ook niet vereist. Het volstaat dat gemotiveerd wordt waarom het 

geheel van algemeen belang is.784 Bovendien is het niet noodzakelijk dat een stads- of 

dorpsgezicht uit één of meer beschermde monumenten bestaat, hoewel het niet uitgesloten 

is.785 Dit volgt ook uit de definitie: “Een geheel van een of meer monumenten en/of onroerende 

goederen”. Dat beperkingen worden opgelegd aan het exterieur van waardevolle panden, 

brengt niet met zich mee dat er eerder sprake zou zijn van een afzonderlijke bescherming van 

ieder pand als monument.786 Ook is het niet vereist dat elk onderdeel van een stadsgezicht 

een beeldbepalend karakter heeft en als dusdanig visueel zichtbaar is. Immers komen naar 

luid van artikel 2.3 van het Monumentendecreet ook omgevende bestanddelen zoals onder 

meer wegen in aanmerking voor bescherming, zonder dat die decretale bepaling vereist dat 

elk bestanddeel zichtbaar is.787  

 

149. Deze rechtspraak staat in schril contrast met de vroegere rechtspraak van de Raad van 

State op grond waarvan de sloop binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht niet mogelijk 

                                                     

780  RvS 24 november 1994, nr. 50.372 en nr. 50.373, Mortier e.a.; RvS 10 maart 1999, nr. 79.193, Mortier 
e.a.; RvS 15 juni 1995, nr. 53.743, Emmerechts; RvS 6 juni 1996, nr. 59.905, Vlaamse Gewest; RvS 21 
december 1995, nr. 57.161, Boucqueau e.a.; RvS 28 juni 1999, nr. 81.382, Boucqueau e.a.; RvS 11 juli 
2006, nr. 161.224, nv Debail; voor de gebieden waar dit niet meer van toepassing is, introduceert het OED 
een overgangszone. 

781  RvS 23 februari 2000, nr. 85.595 en RvS 23 februari 2002, nr. 85.595, Vervliet. 
782  RvS 25 juni 2019, nr. 244.937, Stichting Arboretum Wespelaar. 
783  RvS 17 januari 2017, nr. 237.049, BVBA Immo Lovaniensis; A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend 

en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse 
Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 106; zie ook RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas 
i.v.m. de bescherming als geheel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

784  RvS 18 november 2010, nr. 208.976, De Burbure de Wezembeek; M. DEWEIRDT, “De bescherming van het 
onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest”, X., Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 
afl. 279, XVI.R – 89/90. 

785  RvS 24 oktober 2011, nr. 215.956, Lerner e.a. 
786  RvS 17 januari 2017, nr. 237.049, BVBA Immo Lovaniensis. 
787  RvS 17 december 2008, nr. 188.905, Lammertyn e.a. (noot A.M. DRAYE, “De bescherming van stads- en 

dorpsgezichten: een moeilijke evenwichtsoefening”, TROS 2009, 334-340); zie ook RvS 9 juni 2009, nr. 
194.004, Lammertyn e.a.; RvS 17 januari 2017, nr. 237.049, BVBA Immo Lovaniensis. 
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was.788 De Raad van State was hierover van mening dat een sloopvergunning ingaat tegen het 

wezen van een beschermingsbesluit dat het behoud van de bestaande toestand 

vooropstelt.789 De rechtspraak van de Raad van State kon worden gevolgd voor zover ze 

inhield dat de sloop van een wezenlijk bestanddeel van een stads- of dorpsgezicht een 

miskenning van het beschermingsbesluit was.790 En ook de sloop van niet beeldbepalende 

onderdelen binnen een stads- of dorpsgezicht, die slechts een kleine ingreep betroffen binnen 

de globale oppervlakte van een stads- of dorpsgezicht, was voor de Raad van State 

onaanvaardbaar vanuit de gedachte dat een bescherming behoud impliceert. Enkel een 

opheffing of wijziging van het beschermingsbesluit zou de sloop mogelijk maken.  791  

Met het arrest van de Raad van State over de kasseiverharding in de Gentse Voorhaven, kwam 

een einde aan de ultra strenge rechtspraak. Zodra voldoende rekening werd gehouden met 

de bescherming en kon worden aangetoond dat de geplande werken geen afbreuk deden aan 

de erfgoedwaarde, kon een sloop volgens de Raad van State nu toch worden toegestaan.792 

Ook het Hof van Cassatie heeft zich expliciet over deze materie uitgesproken. Het Hof 

oordeelde dat “uit […] artikel 9 van het Monumentendecreet […] niet [kan] worden afgeleid 

dat het steeds tot het wezen van het beschermingsbesluit behoort de bestaande toestand 

integraal te behouden en dat een bouw- of verkavelingsvergunning op de gronden die zijn 

opgenomen in het beschermingsbesluit altijd vereist dat het beschermingsbesluit 

voorafgaandelijk wordt opgeheven of gewijzigd.”793 Deze rechtspraak ligt in lijn met oudere 

rechtspraak van de Raad van State in verband met werken binnen een beschermd landschap. 

Een vergunning voor werken binnen een beschermd landschap kan worden verleend indien 

de werken de wezenlijke kenmerken van het beschermde landschap niet tenietdoen.794 

                                                     

788  Zie RvS 2 april 2004, nr. 130.112, Gyselinck; RvS 18 april 2003, nr. 118.490, De Pauw e.a.; zie ook A. M. 
DRAYE, “(G)een toekomst voor beschermde stads- en dorpsgezichten” (noot onder RvS 13 augustus 2004), 
CDPK 2005, 195-202; A. LUST, “Is er (weer) hoop voor eigenaars binnen een stads- of dorpsgezicht?”, TOO 
2016, 328. 

789  RvS 8 september 2003, nr. 122.597, Gyselinck. 
790  RvS 28 juni 1996, nr. 60.594, vzw Restauratie Integratie Mechelen e.a.; RvS 28 juni 1996, nr. 60.595, Stad 

Mechelen en 28 januari 1998, nr. 71.256, vzw Restauratie Integratie Mechelen e.a.; RvS 2 april 2004, nr. 
130.112 en 1 oktober 2004, nr. 135.600, Gyselinck; voor een bespreking van deze arresten zie A.M. DRAYE, 
De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen 
het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 104-105; zie ook RvS 18 december 
1997, nr. 70.420 en 9 juni 1999, nr. 80.776, Roelandts e.a. m.b.t. de gedeeltelijke sloop van een 
monument. 

791  RvS 18 april 2003, nr. 118.490 en 13 augustus 2004, nr. 134.298, De Pauw e.a.; A.M. DRAYE, “(G)een 
toekomst voor beschermde stads- en dorpsgezichten?”, CDPK 2005, 195-202. 

792  RvS 7 oktober 2011, nr. 215.635, Lammertyn; zie A. LUST, “Is er (weer) hoop voor eigenaars binnen een 
stads- of dorpsgezicht?”, TOO 2016, 328-329. 

793  Cass. 17 maart 2016, nr. C.13.0399.N, gemeente Schoten t. T.D. e.a. 
794  RvS 4 november 1988, nr. 31.288, Commune de Wanze, Amèn. 1989, 14; in dit arrest werd geoordeeld 

dat de vergunde werken geen afbreuk deden aan de erfgoedwaarden van het beschermde landschap; zie 
ook RvS 9 november 1989, nr. 33.367 en 24 juni 1998, nr. 74.452, Van Marcke waarin de Raad van State 
wel van oordeel was dat de toelating tot het uitvoeren van werken binnen een beschermd landschap 
inging tegen de essentie van het beschermingsbesluit; zie A.M. DRAYE, “(G)een toekomst voor 
beschermde stads- en dorpsgezichten?”, CDPK 2005, 198. 
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Uiteindelijk heeft het OED in lijn met de evolutie in de rechtspraak in de mogelijkheid voorzien 

om een deel van een beschermd monument of een stads- of dorpsgezicht te slopen op 

voorwaarde dat de sloop de erfgoedwaarde die tot de bescherming aanleiding gaven niet 

wezenlijk wordt aangetast.795 De toelating moet de voorwaarden vermelden waaronder de 

sloop en het optrekken, plaatsen of herbouwen van het gebouw of de constructie worden 

toegelaten.796 

2.3.3. Cultuurhistorisch landschap 

150. Landschappen kunnen worden beschermd onder de noemer ‘cultuurhistorisch 

landschap’, d.i. “een begrensde grondoppervlakte met een geringe dichtheid van bebouwing 

en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de samenhang het resultaat 

zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen van algemeen belang 

wegens de erfgoedwaarde”.797 Deze term is nieuw in het OED en komt in de plaats van de 

landschappen. De terminologie wijst erop dat met de cultuurhistorische landschappen enkel 

de bescherming van grote gehelen wordt beoogd die door de mens zijn beïnvloed. Louter 

natuurlijke landschappen komen niet in aanmerking. Dit is volgens de minister geen probleem 

aangezien geen louter natuurlijke landschappen meer voorkomen in het Vlaams gewest.798  

 

151. Net als op grond van het Decreet Landschapszorg799 is de bescherming als 

cultuurhistorisch landschap exclusief voorbehouden voor begrensde grondoppervlakten. Bij 

de afbakening zal steeds worden uitgegaan van de bestaande kadastrale percelen. Daar waar 

gebieden met een hoge bouwdensiteit als stads- of dorpsgezicht kunnen worden beschermd, 

benadrukt de definitie van cultuurhistorische landschappen dat hierbij de open ruimte 

primeert op bebouwing. Zoals reeds eerder aangehaald vormt de bouwdensiteit aldus een 

nuttig criterium van onderscheid met stads- en dorpsgezichten.800 Terwijl de 

Monumentenwet bij gebrek aan enig ander beschermingsinstrument ook de bescherming van 

stedelijke gehelen als landschap toeliet,801 werd bij de invoering van stads- en dorpsgezichten 

                                                     

795  Art. 6.4.7, tweede lid OED. 
796  Hiervoor zal steeds het advies van het agentschap onroerend erfgoed vereist zijn overeenkomstig artikel 

6.4.4, §2 van het OED en artikel 35, §3, 1° Omgevingsvergunningsbesluit. Voorheen zat deze 
adviesverplichting vervat in art. 1, 1°, b) van het Besluit adviesverlenende instanties. 

797  Art. 2.1, 22° OED; deze definitie is gebaseerd op de definitie van ‘landschap’ in het Decreet 
Landschapszorg, zie art. 3, 1° Decreet Landschapszorg: “landschap: een begrensde grondoppervlakte met 
een geringe dichtheid van bebouwing en een onderlinge samenhang waarvan de verschijningsvorm en de 
samenhang het resultaat zijn van natuurlijke processen en van maatschappelijke ontwikkelingen”. 

798  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/8, 56-57; om die reden ontbreekt ook de natuurlijke waarde in het 
OED, zie infra, nr. 222. 

799  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 235. 

800  Zie RvS 15 juni 1995, nr. 53.743 (schorsing), Emmerechts en 21 december 1995, nr. 57.161 (vernietiging), 
Boucqueau e.a.; RvS 16 februari 2000, nr. 82.375, Abts. 

801  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 170; zo zijn er bijvoorbeeld enkele begijnhoven beschermd als landschap, zie bv. het Begijnhof Sint-
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in het Monumentendecreet het begrip landschap verengd naar louter groene landschappen, 

waardoor het criterium van onderscheid wel van belang werd. Dit onderscheid gold des te 

meer bij de inwerkingtreding van het Decreet Landschapszorg, dat andere gevolgen verbond 

aan een bescherming als landschap dan het Monumentendecreet aan een bescherming als 

stads- of dorpsgezicht.802 Reeds in 1985 was de Raad van State van mening dat het naast elkaar 

bestaan van een beschermingsregime voor stads- en dorpsgezichten enerzijds en van 

landschappen anderzijds betekende dat een groepering van ongebouwde onroerende 

goederen alleszins niet onder het begrip stads – en dorpsgezicht konden ressorteren.803 

Terwijl deze rechtspraak inhield dat de bescherming van een ongebouwd geheel als stads- of 

dorpsgezicht niet mogelijk was, leek de Raad van State zich niet uit te spreken over de 

mogelijkheid om bebouwde gehelen als landschap te beschermen. De Raad van State 

oordeelde alleszins later nog dat de Monumentenwet een bescherming als landschap van een 

geheel waarin zich gebouwen verbinden niet uitsluit.804 In het arrest van 24 juni 1993 heeft 

het Grondwettelijk Hof (toenmalig Arbitragehof) zich uitdrukkelijk over het onderscheid 

tussen landschappen en stads- en dorpsgezicht uitgesproken en bevestigde dat bij een 

landschap de open ruimte en de vegetatie als de belangrijkste waardebepalende elementen 

gelden.805 De decreetgever voerde de vereiste van een geringe bouwdensiteit dan ook 

expliciet in de definitie van landschap in het Decreet Landschapszorg in. Dit wil echter niet 

zeggen dat de loutere omstandigheid dat een bescherming onder meer een perceel omvat 

waarop een moderne villa is gebouwd op zich volstaat om te doen besluiten dat dit perceel 

niet als landschap zou kunnen worden beschermd.806 De bescherming als landschap doet ook 

niets af aan het feit dat dit gebouw ook erfgoedwaarden kan bezitten, welke dan in het 

beschermingsbesluit kunnen worden vernoemd. De vereiste van bouwdensiteit als criterium 

                                                     

Elisabeth in Gent, KB 28 maart 1956, BS 6 juni 1956, dit Begijnhof is later ook nog beschermd als 
stadsgezicht, zie MB 21 december 1994, BS 17 maart 1995. 

802  Zo voorzag het Decreet Landschapszorg in een tegemoetgekoming voor zakelijkrechthouders voor de 
waardevermindering van hun goed als gevolg van de bescherming, zie art. 35 Decreet Landschapszorg. 
Het Monumentendecreet voorzag niet in een soortgelijk artikel. Het OED stelt beiden weer gelijk en 
voorziet voor geen enkel beschermingsbesluit nog in een schadevergoedingsregeling. Het Grondwettelijk 
Hof heeft hieromtrent geoordeeld dat dit geen schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 GW, in 
samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM en met het beginsel 
van de gelijkheid van de burgers voor openbare lasten, zie GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, Amén. 
2016 (weergave M. PAQUES), 99; APT 2016 (samenvatting), 44; NJW 2016, 856, met noot J. TOURY; RW 
2015-2016 (samenvatting), afl. 10, 397; RW 2016-2017, 57, met noot A.M. DRAYE; TMR 2016, 47, met 
noot G. VAN HOORICK en L. VANDENHENDE; T.Gem. 2016, 37, met noot L. VANDENHENDE. 

803  Advies buiten betwisting, A.29/563/VII-9-860 van 23 april 1985, naar verwezen in A. M. DRAYE, De 
bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het 
Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 236. 

804  RvS 26 mei 1994, nr. 47.592, Kerremans; zie ibid, 235. 
805  GwH 24 juni 1996, nr. 50/93, JT 1993, 622; RW 1993-1994, 220; Res.Jur.Imm. 1993, 183; TMR 1993/5, 313, 

met noot A.M. DRAYE. 
806  RvS 11 april 2003, nr. 118.281, Winsen en Stroobant. 
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van onderscheid zorgt alleszins voor enige rechtszekerheid. De hierboven aangehaalde 

rechtspraak is ook sinds de inwerkintreding van het OED relevant.807 

 

Net zoals bij stads- en dorpsgezichten is niet vereist dat elk onderdeel afzonderlijk 

erfgoedwaarde bezit, zolang het landschap als geheel voldoet aan de vereiste 

erfgoedwaarde.808 Zo dient ook niet te worden gemotiveerd waarom bepaalde percelen uit 

de bescherming worden gelaten.809  

 

152. Het OED voorziet ook in een definitie van het begrip landschap: “een deel van het 

grondgebied, zoals dat door de menselijke bevolking wordt waargenomen en waarvan het 

karakter bepaald wordt door natuurlijke of menselijke factoren en de wisselwerking 

daartussen”.810 Het begrip landschap is gebaseerd op de definitie uit de Europese 

Landschapschapsconventie, kan veel grotere gebieden beslaan en is holistischer dan het 

begrip cultuurhistorisch landschap.811 Een landschap kan echter niet onder deze noemer 

worden beschermd. Steeds zal moeten worden gezocht naar het meest passende 

beschermingsinstrument, zoals een bescherming als cultuurhistorisch landschap, dan wel via 

erfgoedlandschappen812 of onroerenderfgoedrichtplannen.813 

2.3.4. Archeologische site 

153. Hoewel dit onderzoek zich niet focust op de beschermingscriteria van archeologisch 

erfgoed, is het voor de volledigheid toch aangewezen ook de definitie van archeologische sites 

te duiden, niet in het minst gezien de verhouding tussen monumenten en archeologisch 

                                                     

807  Zie ook de rechtspraak over de verhouding tussen de bescherming als archeologisch patrimonium of als 
monument, die hiermee in sterk contrast staat, infra, nr. 155. 

808  RvS 30 september 1998, nr. 76.054, Hopchet e.a. 
809  RvS 21 januari 2010, nr. 199.723, NV De Heuvels e.a. 
810  Art. 2.1, 33° OED. 
811  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 18. 
812  Een erfgoedlandschap is volgens art. 2.1, 25° OED: “een gebied dat wegens de erfgoedwaarde 

overeenkomstig de geldende regelgeving opgenomen is in een ruimtelijk uitvoeringsplan op basis van een 
onroerenderfgoedrichtplan of vastgestelde inventaris”. Door deze gebieden in overdruk op te nemen in 
een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen de erfgoedwaarden van grotere ruimtelijke gehelen worden 
beschermd via integratie in de ruimtelijke ordening, zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 68. 
Erfgoedlandschappen waren voorheen opgenomen in het Decreet Landschapzorg, wat deed vermoeden 
dat zij enkel voor gebieden met een lage bouwdensiteit konden worden aangewend. In ieder geval kunnen 
erfgoedlandschappen sinds de inwerkingtreding van het OED ook gebouwde gehelen omvatten, zie A.M. 
DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 663. 

813  Onroerenderfgoedrichtplannen bevatten specifieke ontwikkelingsperspectieven voor onroerend erfgoed 
per geografisch afgebakend gebied of per thema (art. 7.1.2 OED). Bij de start van een planproces of project 
kan een onroerenderfgoedrichtplan inzichten bieden over de erfgoedvisie op de toekomstige 
ontwikkelingen van onroerend erfgoed in een gebied of met betrekking tot een bepaald thema. Volgens 
de parlementaire voorbereiding opent het onroerenderfgoedrichtplan op deze manier de deur naar een 
meer transversaal landschapsbeleid, zie Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 69-70. Voor deze gebieden 
is het immers van belang om de bescherming af te toetsen aan andere sectorale belangen zoals in de 
ruimtelijke ordening gebeurt. 
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erfgoed. Reeds lange tijd heerst immers onduidelijkheid over het onderscheid tussen de 

definitie van een archeologisch monument en een monument. Op grond van het OED kan 

archeologisch erfgoed worden beschermd als een archeologische site. Dit is “een onroerend 

goed dat ondergronds, aan de oppervlakte of onder water aanwezig is, […] van algemeen 

belang wegens de archeologische erfgoedwaarde”.814 De term archeologische site voegt de 

archeologische zones en de onroerende archeologische monumenten uit het 

Archeologiedecreet samen.815 Ook nu nog heeft de definitie niet enkel betrekking op 

goederen op het land, maar worden ook vondsten in de binnenwateren die binnen het 

Vlaamse Gewest zijn gelegen, geviseerd.816 Een archeologische site moet net zoals alle ander 

onroerend erfgoed van algemeen belang zijn, ditmaal wegens haar archeologische 

erfgoedwaarde.817 Net zoals cultuurgoederen bij monumenten behoren archeologische 

artefacten – dit zijn roerende goederen van algemeen belang wegens hun archeologische 

erfgoedwaarde818 – tot een archeologische site indien ze er integrerend deel van uitmaken. 

De context is evenwel verschillend. Archeologische artefacten zijn tot hun opgraving immers 

letterlijk met de grond verbonden en dus onroerend.819 Maar ook na hun opgraving blijven ze 

onder het toepassingsgebied van het OED vallen, zelfs al maken ze geen deel meer uit van 

onroerend erfgoed.820 

 

154. Het Archeologiedecreet definieerde een archeologische zone als “alle gronden die van 

wetenschappelijk en cultuurhistorisch belang zijn wegens de mogelijk aanwezige 

archeologische monumenten, met inbegrip van een bufferzone”.821 De Raad van State 

oordeelde dat uit deze definitie blijkt dat de mogelijke aanwezigheid van archeologische 

monumenten volstaat om een grond binnen een archeologische zone op te nemen.822 De 

definitie van een archeologische site in het OED bevat echter geen verwijzing meer naar de 

mogelijke aanwezigheid van erfgoedwaarde. De definitie van een archeologische zone bepaalt 

                                                     

814  Art. 2.1, 10° OED. 
815  Art. 3, 2° en 3° Archeologiedecreet. 
816  Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, 1901/1, 16; A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. 

Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, 
Larcier, 2007, 159, aldaar als voorbeeld verwezen naar Hand. Vl.Parl. 2005-06, 11 mei 2006, 9, vraag om 
uitleg; binnenwateren zijn een bevoegdheid van de gewesten, terwijl het archeologisch erfgoed in de 
Noordzee nog steeds een bevoegdheid is van de federale overheid, zie DEWEIRDT, M., “De bescherming 
van het archeologisch onroerend erfgoed”, X., Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., 
afl. 244, 225-226. 

817  Zie over de archeologische waarde, infra, nrs. 223-225. 
818  Art. 2.1, 5° OED. 
819  A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming” in 

A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 25. 
820  Hoewel het roerend archeologisch erfgoed een gemeenschapsbevoegdheid blijft, kende het BVR 3 juni 

2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (BS 22 september 2005) het 
archeologisch patrimonium in zijn geheel aan het beleidsveld onroerend erfgoed toe. Art. 1.1 OED stelt 
dan ook dat het decreet zowel een gewest- als een gemeenschapsbevoegdheid regelt. 

821  Art. 3, 3° Archeologiedecreet. 
822  RvS 25 april 2017, nr. 237.989, Indekeu. 
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wél dat wanneer “op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd 

kan worden dat [de zone] met hoge waarschijnlijkheid archeologische waarde heeft” 

voldoende is om als archeologische zone te worden beschouwd. Ook selectiecriteria in het 

OEB en de inventarismethodologie van archeologische zones doen verstaan dat het voldoende 

is dat een zone “waarschijnlijk voldoende bewaard is” om in de inventaris van archeologische 

zones te worden opgenomen.823 Op het eerste zicht lijkt de vroegere rechtspraak over het 

Archeologiedecreet niet meer op de archeologische sites van toepassing te zijn. Om een 

archeologische site af te bakenen, zal op het eerste zicht de aanwezigheid van de 

archeologische waarde moeten vaststaan. Een archeologische site is immers “van algemeen 

belang wegens de archeologische erfgoedwaarde”. Hiertoe zullen waarschijnlijk de nodige 

opgravingen dienen te gebeuren, wat in strijd is met het beginsel van de in situ bewaring – 

een veruitwendiging van het preventiebeginsel – dat bij de bescherming van archeologisch 

erfgoed voorop staat.824 Het is dan ook aangewezen dat de decreetgever verduidelijkt of de 

waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van erfgoedwaarde als voldoende voorwaarde voor 

de bescherming van archeologische sites kan gelden. 

 

155. De vraag rijst hoe een archeologische site en een monument zich ten opzichte van elkaar 

verhouden. Uit de definitie van een archeologische site blijkt dat het niet determinerend is 

voor de bepaling wat archeologisch erfgoed is of een onroerend goed nog moet worden 

opgegraven of zich al bovengronds bevindt, zolang de erfgoedwaarde vaststaat. Ook 

omgekeerd verhindert het feit dat een gebouw zich (deels) ondergronds bevindt niet dat het 

als monument kan worden beschermd. Met betrekking tot de bescherming als monument van 

onder- en bovengrondse relicten van een voormalig Karthuizerklooster diende de Raad van 

State zich uit te spreken over de verhouding tussen de bescherming als archeologisch erfgoed 

en monumenten. De eigenaars van onbebouwde gronden die in de bescherming waren 

meegenomen, waren van oordeel dat de ondergrondse relicten niet als een monument 

kunnen worden aangemerkt in de zin van het Monumentendecreet en hooguit in aanmerking 

kunnen komen voor beschermingsmaatregelen op grond van het Archeologiedecreet. De 

Raad van State oordeelde dat uit de definitie van een monument niet blijkt “dat de notie 

“monument” beperkt zou zijn tot onroerende goederen die geheel bovengronds zijn gelegen. 

[…] Dat het perceel van de verzoeksters geen bovengrondse relicten omvat en zelfs volledig 

onbebouwd is, doet evenmin ter zake, nu de bestreden besluiten betrekking hebben op de 

onder- en bovengrondse relicten op de hele site, die naast het perceel van de verzoeksters ook 

andere percelen omvat.”825 Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat een bescherming als 

                                                     

823  Art. 4.1.3 OEB 
824  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 3. 
825  RvS 15 september 2008, nr. 186.269, Van Schepdael e.a.; zie ook RvS 12 december 2003, nr. 126.371, Van 

Schepdael (schorsing), noot T. EYSKENS, TROS 2005, 57-60; RvS 17 juni 2008, nr. 184.286, Verschaeve-
Grouset e.a.; RvS 9 september 2009, nr. 195.864, Van Schepdael e.a.; A.M. DRAYE, “De bescherming van 
onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van het voorhanden zijnde instrumentarium”, 
TROS 2005, 220; zie ook de discussie die vroeger heerste over het al dan niet tijdelijk karakter van een 
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monument van relicten die zich énkel ondergronds bevinden mogelijk wel problematisch zal 

zijn. De Raad van State stelt verder wel dat “dat de onder- en bovengrondse relicten van het 

voormalig Kartuizerklooster eventueel onder het toepassingsgebied zouden kunnen vallen van 

het archeologisch patrimoniumdecreet is niet ter zake, nu de overheid in het bestreden besluit 

heeft gekozen voor een bescherming als monument en als dorpsgezicht overeenkomstig het 

monumentendecreet.” Hieruit kan worden afgeleid dat de Raad van State ook zou aanvaarden 

dat volledig ondergrondse relicten als monument worden beschermd, voor zover ze kunnen 

worden beschouwd als een werk van de mens of van de mens en de natuur tezamen. Verder 

merkte de Raad van State nog op “Dat de gevolgen van een bescherming van de relicten als 

monument verregaander kunnen zijn voor de verzoeksters dan de maatregelen op grond van 

het archeologisch patrimoniumdecreet verhindert de overheid niet om een beroep te doen op 

de bescherming als monument wanneer dat haar een meer wenselijke beleidskeuze lijkt, 

voorzover die beleidskeuze op zich beschouwd juridisch kan worden verantwoord.” In casu 

werd de keuze voor een bescherming als monument door de overheid verantwoord vanuit 

het ontbreken van enig voornemen om opgravingen door te voeren, waardoor de regelgeving 

met betrekking tot het archeologisch patrimonium ongeschikt leek. De beleidskeuze tussen 

een monument en een archeologische site is ook met de inwerkingtreding van het OED nog 

steeds niet achterhaald. Terwijl er voorheen verschillen waren zowel op het vlak van 

erfdienstbaarheden als op het vlak van de premieregeling,826 stemde het OED bepaalde 

rechtsgevolgen van beide beschermingsinstrumenten op elkaar af. Ook de bescherming als 

archeologische site op grond van het OED impliceert immers het behoud ervan.827 Toch zijn 

de criteria van onderscheid tussen een monument en archeologische site ook met de 

inwerkingtreding van het OED nog steeds relevant. Er worden immers andere 

oppervlaktecriteria gehanteerd voor de toepassing van het archeologietraject voor 

                                                     

beschermingsbesluit dat op grond van het Archeologiedecreet was genomen. Zo was BECUWE van mening 
dat de meeste archeologische relicten niet boven het maaiveld uitkwamen en daardoor slechts een 
tijdelijk archeologische bescherming behoefden, in afwachting van het archeologisch onderzoek en de 
opgraving, zie F. BECUWE, “Archeologische monumentenzorg in Vlaanderen”, Notarius 1997/2, 98-100; 
zie in dit verband ook T. EYSKENS, Het archeologiedecreet van onder het stof gehaald?” TROS 2004, 10 en 
17; A. M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving 
van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 185. DRAYE merkt 
terecht op dat in beschermingsbesluiten met betrekking tot archeologisch erfgoed nergens werd voorzien 
in een bepaling omtrent het tijdelijk karakter ervan, zodat niet kan worden aangenomen dat zij een 
tijdelijk karakter zouden hebben. Hoewel een bescherming als monument of landschap aldus niet moet 
volgen op een bescherming als archeologisch erfgoed, sluit niets uit dat archeologisch erfgoed ook als 
dusdanig zou worden beschermd. Ook op grond van het Onroerenderfgoeddecreet kan een monument, 
cultuurhistorisch landschap of stads- of dorpsgezicht worden beschermd omwille van de archeologische 
waarde, zie art. 2.1, 26° OED; Parl. St. Vl.Parl. 2012-2013, 1901/1, 14 en W. DECOCK, “Wat brengt het 
nieuwe Onroerenderfgoeddecreet?”, TOO 2014, 83. 

826  A.M. DRAYE, “De bescherming van onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van het 
voorhanden zijnde instrumentarium”, TROS 2005, 219. 

827   Art. 6.4.1 en 6.4.3 OED. 
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beschermde archeologische sites als voor andere soorten onroerend erfgoed.828 De keuze van 

beschermingsinstrument kan in het geval van archeologisch erfgoed dan ook cruciaal zijn voor 

de toepassing van bepaalde rechtsgevolgen, zoals het archeologietraject. Bovendien is de 

loutere keuze om het archeologietraject niet van toepassing te laten verklaren, vanuit 

juridisch oogpunt moeilijk aanvaardbaar.829 De keuze tussen een archeologische site en een 

monument blijft in sommige gevallen een feitenkwestie. In ieder geval zijn de gevolgen van 

een afbakening als archeologische site verregaander dan die van een monument, zodat 

minstens dit geen reden meer kan zijn om voor een monument te kiezen. Anderzijds 

impliceert de keuze van een archeologische site als beschermingsinstrument dat de 

totaalbescherming van een monument niet van toepassing zal zijn. In sommige gevallen zal 

het dan ook eerder aangewezen zijn een dubbele bescherming (eventueel in hetzelfde 

beschermingsbesluit) vast te stellen. 

2.3.5. Overgangszone 

156. Een overgangszone is “een begrensde grondoppervlakte die de erfgoedwaarde van een 

archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap of stads- en dorpsgezicht 

ondersteunt.”830 Inspiratie hiervoor werd gehaald bij het Werelderfgoedverdrag en zijn 

Operational Guidelines, welke de creatie van bufferzones rond beschermd werelderfgoed 

verplicht stellen indien dit noodzakelijk is voor het behoud ervan.831 In Vlaanderen bestond 

vóór de inwerkingtreding van het OED enkel de mogelijkheid om rond archeologische zones832 

of landschappen833 een bufferzone af te bakenen. Nochtans was er ook voor monumenten en 

stads- en dorpsgezichten in bepaalde gevallen nood aan een bufferzone om de 

erfgoedwaarden te verzekeren. In 1995 werd dan ook een tweede definitie van een stads- en 

                                                     

828  Zie art. 5.4.1, eerste lid en 5.4.2, eerste lid OED; de toepassing van het archeologietraject impliceert dat 
een archeologisch vooronderzoek moet worden uitgevoerd vooral de omgevingsvergunning kan worden 
verleend; zie L. VANDENHENDE, “De renovatie van de archeologieregelgeving op Vlaamse wijze: hoe meer 
gangen, hoe groter de doolhof”, TROS 2016, 13-14. 

829  Indien de minister beslist om een onroerend goed te beschermen als monument, is het op het ogenblik 
van de aanvraag van een omgevingsvergunning wel nog steeds mogelijk archeologische opgravingen als 
voorwaarde op te leggen in de vergunning, hoewel hier tal van juridische en praktische bezwaren tegen 
op te werpen zijn, zie hierover L. VANDENHENDE, “De renovatie van de archeologieregelgeving op 
Vlaamse wijze: hoe meer gangen, hoe groter de doolhof”, TROS 2016, 11-12; M. DEWEIRDT, “De zorgplicht 
in het Archeologiedecreet: beperkte draagwijdte” (noot onder Cass. 23 februari 2012), TBO 2012, 157; V. 
TOLLENAERE, “Archeologie: een belangrijk getuige, hoewel weinig zichtbaar”, in B. GOOSSENS, Y. LOIX en 
F. SEBREGHTS (eds.), Tussen toegewijde zorg en algemeen belang, Antwerpen, Intersentia, 2014, 352; J. 
TOURY, “Het Archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend?” (noot onder 
Cass. 23 februari 2012), NJW 2012, 676-677 

830  Art. 2.1, 43° OED; B. VAN HERREWEGHE, “Het archeologisch traject bij vergunningsplichtige ingrepen in 
de bodem”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 43-61; W. 
DE COCK, “De archeologieregelgeving geeft zich meer en meer bloot”, TOO 2016, 70-75. 

831  Operational Guidelines 2019, § 103; Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/21. 
832  Deze mogelijkheid werd ingevoerd bij decreet van 28 februari 2003 tot wijziging van het decreet van 

30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, BS 24 maart 2003. 
833  Art. 5 Decreet Landschapszorg. 
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dorpsgezicht ingevoerd, die het mogelijk maakte ook de onmiddellijke omgeving van een 

beschermd monument als stads- of dorpsgezicht te beschermen (het omgevingsstads- of –

dorpsgezicht).834 Bij de opmaak van het OED bleek dat deze definitie nog steeds niet tegemoet 

kwam aan de doelstelling om de onmiddellijke omgeving van een beschermd monument te 

vrijwaren. Vooral de rechtsgevolgen die een bescherming van de omgeving van een 

monument met zich meebracht bleken te stringent. Om impact te hebben op de omgeving 

van een beschermd onroerend goed zijn minder strenge bepalingen vaak voldoende om de 

erfgoedwaarden van het betreffend onroerend goed te vrijwaren.835 

 

157. Binnen het kader van de bescherming van een onroerend goed biedt een overgangszone 

aanvullende voorschriften aan zodat zij het behoud van de erfgoedwaarden van beschermd 

onroerend erfgoed kan waarborgen. Een overgangszone kan zowel rond een beschermd 

monument, cultuurhistorisch landschap, beschermd stads- of dorpsgezicht of een 

beschermde archeologische site worden afgebakend en moet onmiddellijk aansluiten bij het 

beschermd onroerend erfgoed. Ze omvat gebieden die een belangrijke functionele drager zijn 

voor het beschermd onroerend erfgoed. De parlementaire voorbereiding haalt twee treffende 

voorbeelden aan: de windvang van een windmolen en de aangrenzende percelen bij een 

defensiedijk waardoor het dijklichaam beter kan beschermd worden tegen riviererosie.836 

Noch in het OED, noch in de parlementaire voorbereiding wordt duidelijk omschreven hoe en 

op basis van welke gegevens een overgangszone kan worden afgebakend of wat de 

richtoppervlakte hiervan is. Dit is een oud zeer. Ook in het Archeologiedecreet en het Decreet 

Landschapszorg werd niet in enige verduidelijking voorzien.837 Wel werd in het ontwerp van 

decreet van 8 februari 1995 een artikel 14, §4 opgenomen dat bepaalde dat de 

vergunningverlenende instanties een niet-bindend advies moesten inwinnen met betrekking 

tot vergunningsaanvragen gelegen binnen de perimeter van 50 meter rondom voorlopig of 

definitief beschermde landschappen.838 Deze adviesverplichting werd ook met betrekking 

vergunningsaanvragen binnen een perimeter van 50 meter rond een voorlopig of definitief 

beschermd monument ingevoerd in het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van 

de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen,839 maar werd bij besluit van 

                                                     

834  Ingevoerd bij Decreet van 22 februari 1995 tot wijziging van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten, BS 5 april 1994; eerder had de Raad van State de 
bescherming van de omgeving van een monument zonder eigen intrinsieke waarde vernietigt, RvS 10 
maart 1999, nr. 79.193, Mortier e.a.; zie supra, nr. 148. 

835  Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, 1901/1, 55. 
836  Ibid. 
837  Zie A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving 

van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 161. 
838  Parl.St. Vl.R. 1994-1995, nr. 731/1, 10; Volgens FIERLAFIJN lag in deze bepaling de oorsprong van de 

invoering van een overgangszone, M. FIERLAFIJN, “Het Decreet van 16 april 1996 houdende bescherming 
van landschappen”, TROS 1996, bijzonder nummer, 22. 

839  BS 24 augustus 2009. 
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12 juli 2013 weer opgeheven.840 Toch lijkt de afbakening van een bufferzone van ongeveer 50 

meter nog steeds aanvaardbaar. Positief is dat het OED het statuut van een overgangszone 

verduidelijkt. Het beschermingsbesluit moet bepalen of de bescherming ook de afbakening 

van een overgangszone omvat en de kadastrale gegevens van de percelen die binnen de 

overgangszone vallen bevatten, waardoor over de precieze afbakening meer duidelijkheid zal 

bestaan.  

 

158. Doordat in het Vlaams Gewest de overgangszone pas in het OED werd ingevoerd, 

bevatten de meeste beschermingsbesluiten geen overgangszone. En ook bij nieuwe 

beschermingsbesluiten wordt de overgangszone nog maar in zeer beperkte mate gebruikt. 

Nochtans kan een overgangszone een belangrijke meerwaarde vormen, zeker bij 

beschermingen waarbij het uitzicht vanuit het monument841 of het zicht op het monument842 

van groot belang is bij de bepaling van de erfgoedwaarde. De afbakening van elke 

overgangszone gebeurt immers steeds in het licht van een goed behoud en beheer van 

onroerend erfgoed.843 Op deze manier kan de omgeving rond een beschermd onroerend goed 

worden gevrijwaard, zonder te strenge voorwaarden aan dergelijke afbakening te verbinden. 

In uitvoering hiervan laat het OED toe om naast de bijzondere voorschriften voor de 

instandhouding en het onderhoud ook andere rechtsgevolgen van een afbakening van een 

overgangszone in het beschermingsbesluit zelf op te sommen.844 Dit is van groot belang 

aangezien het OED geen specifieke rechtsgevolgen aan de afbakening van een overgangszone 

verbindt. Het OED legt vooralsnog niet op dat de opname van een eventuele overgangszone 

moet worden gemotiveerd. 

 

159. Een voorbeeld van een overgangszone rond een monument is terug te vinden bij de 

bescherming van het oorlogshospitaal in Veurne, dat later het Sanatorium Sint-Idesbald 

werd.845 Het oorlogshospitaal werd beschermd omwille van de historische en architecturale 

waarde. Het hospitaal was opgericht voor de verzorging van achtergebleven burgers in het 

                                                     

840  BVR 12 juli 2013 tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot 
aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen en artikel 6 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 22 augustus 2013; ook in art. 35, §3 
Omgevingsvergunningsbesluit is geen gelijkaardige adviesverplichting terug te vinden. 

841  Zie bv. de bescherming van een kapel op een ziekenhuissite waarbij de VCOE voorstelde om de omgeving 
rond het de kapel af te bakenen als overgangszone, zie advies VCOE 2019/14 van 14 februari 2019. Het 
agentschap legde het advies van de VCOE naast zich neer, zie bijlage 4 bij het MB 3 juni 2019 tot definitieve 
bescherming als monument van de Kapel Universitair Ziekenhuis Gent, BS 28 juni 2019, 3. 

842   Zie bv. de bescherming van de reclamemuurschildering van Olijfje waarbij de aanpalende perceelstroken 
nog zijn beschermd als een ondersteunend dorpsgezicht, zie MB 30 september 2014, BS 20 oktober 2014. 

843  Art. 2.1, 43° OED; zie ter vergelijking ook art. 3, 8° CoPat en art. 203, 3° BWRO. 
844  Art. 6.1.4 en art. 6.1.14 OED; FIERLAFIJN wees reeds op deze noodzaak, zie M. FIERLAFIJN, “Het Decreet 

van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen”, TROS 1996, bijzonder nummer, 22; Parl.St. 
Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 21. 

845  MB 31 maart 2017 tot definitieve bescherming als monument met overgangszone van het 
oorlogshospitaal, later sanatorium Idesbald in Veurne (Houtem), BS 5 september 2017. 
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onbezette deel van België, met een focus op de behandeling van besmettelijke ziektes. Het is 

een belangrijke historische getuige van de zware oorlogsomstandigheden en de beperkte 

medische voorzieningen waarmee de burgerbevolking geconfronteerd werd. De 

overgangszone werd afgebakend “om de relatie tussen de naar het zuiden gerichte lighalle en 

de Houtgracht te vrijwaren evenals het tracé van de nog steeds bestande toegangsweg en om 

het zicht op en de relatie tussen de verschillende waardevolle gebouwen te bewaken.” Dit is 

ook onmiddellijk de beheersdoelstelling die in artikel 3.2 van het beschermingsbesluit voor de 

overgangszone wordt vooropgesteld. Bovendien legt het beschermingsbesluit in artikel 5.2 

enkele toelatingsplichten op voor handelingen in de overgangszone. Zo is een toelating vereist 

voor het plaatsen, slopen, verbouwen of heropbouwen van een constructie en voor het 

uitvoeren van bepaalde omgevingswerken zoals het plaatsen of wijzigen van bovengrondse 

nutsvoorzieningen of het aanleggen of wijzigen van een verharding met een minimale 

gezamenlijke grondoppervlakte van 30 m². Deze toelatingsplichten zijn veel beperkter dan 

diegene die gelden voor handelingen aan het beschermd monument.  

 

Een ander voorbeeld is de overgangszone bij de bescherming van het huis Limburg in Leuven. 

Het huis Limburg zelf werd in 2017 beschermd omwille van de archeologische, architecturale, 

historische, ruimtelijke-structurerende en wetenschappelijke waarde.846 De bescherming van 

de overgangszone wordt als volgt gemotiveerd: “Het huis Limburg is met zijn opvallende 

voorgevel en hoog diephuisvolume onder zadeldak een visueel ijkpunt in de westelijke 

gevelwand van de Naamsestraat tussen het Heilige Geestcollege en de universiteitshal. Deze 

prominente zichtbaarheid van op het openbaar domein bepaalt mee de architecturale en 

ruimtelijk-structurerende waarde van het huis Limburg. Met het oog op de vrijwaring van het 

pand als een visueel ijkpunt in het straatbeeld is een overgangszone afgebakend rond het 

beschermde perceel van het huis Limburg.” Ook in dit beschermingsbesluit zijn de 

beheersdoelstellingen dezelfde als de motivering van de bescherming. 

 

160. Er moet nog op worden gewezen dat het OED niet voorziet in de mogelijkheid om een 

overgangszone afzonderlijk af te bakenen, nadat een beschermingsbesluit reeds werd 

genomen. Artikel 6.1.1 van het OED bepaalt dat “de Vlaamse Regering […] een archeologische 

site, monument, cultuurhistorisch landschap, stadsgezicht of dorpsgezicht, desgevallend met 

inbegrip van een overgangszone, [kan] beschermen.” En ook in artikel 6.2.1 van het OED dat 

de redenen voor wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit bevat wordt nergens 

verwezen naar de toevoeging van een overgangszone. Nochtans werd de mogelijkheid om een 

overgangszone af te bakenen pas ingevoerd bij het OED. Bijgevolg bestaan er heel wat 

beschermingsbesluiten die geen overgangszone bevatten, maar waar dit wel wenselijk zou 

zijn. Mogelijk zou de toevoeging van een overgangszone kunnen gebeuren via artikel 6.2.1, 3° 

                                                     

846  MB 23 mei 2017 tot definitieve bescherming als monument met overgangszone van het huis Limburg in 
Leuven, BS 16 juni 2017. 
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van het OED op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing mogelijk is 

indien ze is vereist omwille van het algemeen belang. Voor de rechtszekerheid is het aan te 

bevelen dat de wijziging van een beschermingsbesluit in die zin uitdrukkelijk mogelijk wordt 

gemaakt.  

 Waals Gewest 

3.1. Soorten bescherming 

161. Op grond van artikel 1, eerste lid van de CoPat moet onroerend erfgoed worden 

beschouwd als “Le patrimoine comprend l'ensemble des biens immobiliers qui constituent un 

reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle 

évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt notamment archéologique, 

historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique, technique, 

paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, d'authenticité, d'intégrité 

ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction 

dans le temps entre les personnes et les lieux.” Deze definitie werd bij het decreet van 26 april 

2018 nog gewijzigd en is volledig geïnspireerd op de definitie die aan cultureel erfgoed op 

Europees niveau wordt gegeven, zoals in het Verdrag van Faro, waarbij naast materiële 

aspecten ook immateriële erfgoedwaarden een prominente rol spelen.847 Hierbij werd de 

eerste zinsnede aan de definitie toegevoegd (“qui constituent un reflet et une expression des 

valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution”), waardoor 

anders dan in het Vlaams Gewest de definitie nu ook naar de immateriële waarden van 

onroerend erfgoed verwijst.  

 

De definitie van onroerend erfgoed werd in 2014 ook uitgebreid met enkele bijkomende 

criteria, die deels aan de Operational Guidelines bij het Werelderfgoedverdrag zijn ontleend: 

zeldzaamheid, authenticiteit, integriteit en representativiteit.848 De bewoording van artikel 1, 

eerste lid van de CoPat doet vermoeden dat het om definiërende criteria gaat waardoor het 

toepassingsgebied van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van onroerend 

erfgoed wordt beperkt. Uit de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 11 april 2014 

tot wijziging van de CWATUP lijkt dan weer te kunnen worden afgeleid dat ze eerder als 

selectiecriteria voor de eigenlijke bescherming van onroerend erfgoed moeten worden 

                                                     

847  Parl.St. W.Parl. 1998-1999, nr. 488/1, 6; Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 
7; art. 2, a van het Verdrag van Faro definieert cultureel erfgoed als: “a group of resources inherited from 
the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their 
constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment 
resulting from the interaction between people and places through time”. 

848  Art. 1 Decr.W. 11 april 2014 “modifiant le Livre III du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 
l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie portant les dispositions relatives au patrimoine”, BS 4 juni 
2014; Parl.St. W.Parl. 2013-2014, nr. 1016/1, 2 en 4; authenticiteit en integriteit worden ook in de 
Operational Guidelines gebruikt, zie Operational Guidelines 2019, § 79-95. 
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beschouwd: “Chaque intérêt pouvant s’appliquer avec plus ou moins de force selon les cas, il 

est désormais “croisé”, lors de l’examen d’une demande de classement, avec quatre critères 

de sélection et d’évaluation issus des recommandations internationales : la représentativité du 

bien, sa rareté, son authenticité et son intégrité.”849 Vervolgens bespreekt de parlementaire 

voorbereiding de selectiecriteria op dezelfde hoogte als de erfgoedwaarden, welke 

definiërende criteria zijn. Desondanks geeft de parlementaire voorbereiding uitsluitsel door 

te stellen dat ze, hoewel ze inderdaad reeds worden gehanteerd worden bij de inventarisatie, 

als algemene kwaliteitsindicatoren moeten worden beschouwd: “Leur croisement avec un 

intérêt permet de mieux mesurer la force avec laquelle cet intérêt s’applique à un bien 

patrimonial, notamment par le recours à des comparaisons et à une contextualisation au sein 

de la typologie traitée.”850 Op deze manier gelden de criteria dus wel degelijk als 

selectiecriteria waarbij reeds een eerste waardeoordeel over het onroerend erfgoed wordt 

geveld. Zij worden dan ook later besproken.851 

 

162. Wat de bescherming van onroerend erfgoed precies inhoudt, wordt niet meer 

uitdrukkelijk gedefinieerd. Artikel 1, tweede lid van de CoPat luidt: “La Région, les communes, 

les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, 

à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins 

de le transmettre aux générations futures.” Volgens de parlementaire voorbereiding moet 

deze bepaling worden beschouwd als de definitie van het begrip bescherming. Deze definitie 

is alleszins ruimer dan diegene die voorheen in artikel 187, 8° van de CoPat werd 

gehanteerd,852 en houdt aldus ook nu nog steeds zowel de identificatie van onroerend erfgoed 

via inventarisatie als de opname op de bewaarlijst (“la liste de sauvegarde”) of een eigenlijke 

bescherming (“classement”) in. Artikel 11 van de CoPat voorziet ook in drie soorten 

inventarissen: een gewestelijke inventaris, een gemeentelijke inventaris en een 

archeologische kaart. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de inventarissen eerder 

als een bron van informatie moeten worden beschouwd die niet tegenstelbaar zijn aan 

derden.853 Desondanks geldt ten aanzien van vergunningplichtige werken aan vastgesteld 

erfgoed een adviesverplichting van de administratie onroerend erfgoed.854 

 

                                                     

849  Parl.St. W.Parl. 2013-2014, nr. 1016/1, 2. 
850  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 2, Avant-projet de décret, 67; M. QUINTIN, “Réglementation 

du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 2015, 88.  
851  Zie infra, nr. 304-306. 
852  Art. 187, 8° CoPat definieerde de bescherming als volgt: “l’ensemble des mesures visant l’identification au 

moyen d’inventaires, l’étude scientifique, la sauvegarde ou le classement du patrimoine immobilier, en ce 
compris l’établissement d’une zone de protection s’il échet”; zie in dezelfde zin hierover E. ORBAN DE 
XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. Présentation des 
nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 149. 

853  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 11. 
854  Art. 31 CoPat; zie ook infra, nr. 169. 
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De bewaarlijst en de eigenlijke bescherming beogen wel effectief de bescherming van 

onroerend erfgoed. Een beschermd onroerend goed wordt in de Copat gedefinieerd als:  

“tout bien faisant l'objet d'une protection en raison de sa valeur patrimoniale et qui, en tout 

ou en partie:  

a) soit, au titre de monument, contient toute réalisation architecturale, sculpturale ou végétale 

isolée et remarquable, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination 

et les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire 

et les éléments décoratifs; 

b) soit, au titre d'ensemble architectural, contient tout groupement de constructions, en ce 

compris les éléments qui les relient, remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans 

le paysage; 

c) soit, au titre de site, contient toute œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme 

et de la nature qui constitue un espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés 

à l'article 1er, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation 

topographique; 

d) soit, au titre de site archéologique, contient tout terrain, formation géologique ou 

pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé 

receler des biens archéologiques;”855  

 

Deze definitie slaat zowel op de opname in de bewaarlijst als op de eigenlijke bescherming. 

Volgens de Raad van State wordt het onroerend erfgoed door het onderscheid tussen de 

inventarisatie enerzijds en de opname in de bewaarlijst en de eigenlijke bescherming 

anderzijds opgedeeld in twee categorieën: “le patrimoine “principal” et le patrimoine dit 

“secondaire”.856 “Le patrimoine “principal”” is dan het onroerend erfgoed dat in aanmerking 

komt voor bescherming of desgevallend voor opname op de bewaarlijst doordat het zowel 

aan de criteria van artikel 1 als van artikel 3, 7° van de CoPat voldoet. De tweede categorie 

“inclut les biens qui répondent aux conditions – notamment d’intérêt – et aux critères de 

l’article 1er, mais non à celles de l’article 3, 7°: ils peuvent être repris dans l’un des inventaires 

du patrimoine”. Terwijl bij de inventarisatie reeds een eerste waardeoordeel zal worden 

geveld, vindt een eerste echt oordeel over de noodzaak tot het behoud van onroerend erfgoed 

pas plaats bij de eventuele opname op de bewaarlijst en de eigenlijke 

beschermingsprocedure. 

 

163. De bewaarlijst wordt in artikel 2, 5° van de CoPat gedefinieerd als “la liste des biens 

immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à 

titre temporaire”. De inschrijving op de bewaarlijst geldt slechts 12 maanden, in welke periode 

de administratie moet onderzoeken of een definitieve bescherming wenselijk is. Het resultaat 

                                                     

855   Art. 3, 7° CoPat. 
856   Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, , 42. 
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hiervan moet uitdrukkelijk worden vastgelegd in een rapport.857 Aangezien deze bescherming 

maar tijdelijk is, is ze voorbehouden voor bedreigd onroerend erfgoed.858 Daarom kan de 

opname in de bewaarlijst worden beschouwd als een noodprocedure.859 De inschrijving op de 

bewaarlijst is omwille van de tijdelijkheid eerder te beschouwen als een accessorium bij de 

eigenlijke bescherming.860 Toch is de bescherming een afzonderlijke procedure. Zo is het niet 

vereist dat een onroerend goed eerst op de bewaarlijst is opgenomen, vooraleer het kan 

worden beschermd. Om die reden is het ook logisch dat indien er enige voorkennis omtrent 

een bedreigd onroerend goed voorhanden is, eerder onmiddellijk van de 

beschermingsprocedure gebruik wordt gemaakt. Op deze manier verkeert de 

zakelijkrechthouder minder in onzekerheid over een mogelijke bescherming, terwijl de 

overheid minder administratieve procedures moet doorlopen.861 Ook de rechtsgevolgen 

verschillen naargelang een onroerend goed in de bewaarlijst is opgenomen dan wel 

beschermd is.  

 

164. Op basis van de reeds beschermde monumenten, landschappen, architecturale gehelen 

en archeologische sites maakt de overheid verder ook nog een lijst op met beschermde 

goederen waarvan hij de uitzonderlijke erfgoedwaarde erkent.862 Onroerend erfgoed dat is 

ingeschreven in de bewaarlijst komt hier niet voor in aanmerking.863 De KCML brengt over 

deze lijst van uitzonderlijk erfgoed advies uit. Terwijl de lijst voorheen driejaarlijks moest 

worden vastgesteld, voorziet de CoPat niet meer in dergelijke verplichting. Het staat de 

overheid vrij de reeds bestaande lijst in zijn geheel aan te passen, dan wel ad hoc de 

uitzonderlijke erfgoedwaarde van een beschermd onroerend goed vast te stellen, mits advies 

van de KCML wordt gevraagd.864 Een inschrijving op deze lijst brengt geen extra verplichtingen 

voor de zakelijkrechthouder met zich mee, maar houdt onder meer wel een verhoging van het 

                                                     

857  Art. 15, §2 CoPat. 
858  Zie hierover ook infra, nr. 307. 
859  M. QUINTIN, “Art. 193 C.W.A.T.U.P”, Commentaire systématique du nouveau CWATUP 2011, afl. 49, 52. 
860  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 183. 
861  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

uitgevers, 1993, 228. 
862  Art. 20 CoPat; de laatste vaststelling op grond van art. 196, tweede lid CoPat, die in de opmaak van 

eenzelfde lijst voorzag, gebeurde bij B.W.Reg. 6 oktober 2016 “déterminant la liste du patrimoine 
immobilier exceptionnel de la Région wallonne”, BS 26 oktober 2016. 

863  I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 
nr., 18. 

864  Zie oud art. 196, derde lid CoPat. 
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maximum subsidiepercentage in.865 Bovendien worden vanuit deze lijst voorstellen voor 

werelderfgoed geformuleerd.866 

 

165. Verder voorziet de CoPat ook in een definitie van “le petit patrimoine populaire Wallon” 

(het zogenaamde klein volkserfgoed) in artikel 3, 4° van de CoPat. Dit is het zogenaamde 

volkserfgoed dat bestaat uit “les petits éléments non classés du patrimoine qui sont reconnus 

par le Gouvernement comme présentant un intérêt patrimonial, qui sont visibles depuis 

l'espace public ou accessibles au public, et qui servent de référence à une population locale ou 

qui contribuent à son sentiment d'appartenance”. Het gaat hierbij over onroerend erfgoed dat 

niet noodzakelijk in aanmerking komt voor bescherming, maar toch een bepaald 

erfgoedkarakter heeft dat van belang is voor een (lokale) gemeenschap. Voorwaarde is dat 

het gaat om elementen die behoren tot het publieke of private domein en zichtbaar zijn vanop 

de openbare weg of minstens regelmatig toegankelijk zijn voor het publiek. Enkel onroerend 

erfgoed dat niet het voorwerp uitmaakt van een bescherming, komt voor kwalificatie als klein 

volkserfgoed in aanmerking.867 De kwalificatie gebeurt niet door de opmaak van een lijst, maar 

geschiedt louter door het verlenen van subsidies met het oog op de instandhouding en zelfs 

de promotie van klein volkserfgoed.868 Het volstaat om louter te verwijzen naar de regionale 

inventaris, nu deze het klein volkserfgoed moet bevatten.869 

 

166. Tenslotte bevat de CoPat ook een definitie van werelderfgoed. Werelderfgoed is “tout 

bien immobilier classé reconnu en application de la Convention pour la protection du 

patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 16 novembre 1972”.870 De CoPat 

voorziet niet in een afzonderlijke bescherming. Wel bepaalt artikel 7, tweede lid CoPat dat een 

beschermingsbesluit van een onroerend goed dat in de werelderfgoedlijst is opgenomen 

desgevallend moet worden gewijzigd om een vrijwaringszone aan de bescherming toe te 

                                                     

865  Art. 514/10, tweede lid CoPat; daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een raamovereenkomst met de 
overheid af te sluiten (art. 44 CoPat) en impliceert een opname ook dat elke archeologische opgraving 
aan dit onroerend goed automatisch een regionale status krijgt, waarvoor beperkingen inzake de toelating 
gelden (artt. 37 en 38 CoPat). 

866  A.M. DRAYE, “De bescherming van Vlaams werelderfgoed: een specifieke decretale regeling vereist?”, in 
D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A.M. DRAYE (eds.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 
2011, 62. 

867  Onroerend erfgoed dat voorkomt op de bewaarlijst of een inventaris kan wel nog in aanmerking komen 
voor kwalificatie als klein volkserfgoed. 

868  B.W.Reg. van 10 december 1998 “à l’octroi de subventions pour la restauration du Petit Patrimoine 
Populaire Wallon, BS 26 januari 1999. 

869  Art. 11, tweede lid CoPat; in februari 2018 lanceerde de Waalse minister van Erfgoed nog een oproep om 
projecten met betrekking tot klein volkserfgoed in te dienen. 31 van de 83 ingestuurde projecten 
verkregen uiteindelijk een subsidie. Voor een overzicht van deze projecten zie 
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/actualites/fichiers/petit_patrimoine_projets_retenus.pdf 
(laatst geconsulteerd op 28 september 2018); voor het decreet van 26 april 2018 moest de persoon die 
de subsidie aanvroeg zelf duidelijk moest omschrijven waarom het beoogde onroerend goed als klein 
volkserfgoed kon worden beschouwd. 

870  Art. 3, 9° CoPat. 

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/actualites/fichiers/petit_patrimoine_projets_retenus.pdf
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voegen, in uitvoering van de verplichting om een bufferzone rond werelderfgoed af te 

bakenen.871 Daarnaast beveelt de CoPat ook dat “Lorsqu'un élément du patrimoine ou une 

partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial, l'impératif de protection de 

sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui 

en assurent l'objectif sont pris en compte dans les autorisations d'actes et de travaux qui s'y 

rapportent.”872  

3.2. Inventarisatie 

167. Artikel 11 van de CoPat voorziet in drie soorten inventarissen: een gewestelijke 

inventaris, een gemeentelijke inventaris en een archeologische kaart.873 Zowel de gewestelijke 

als gemeentelijke inventaris werd ingevoerd bij decreet van 26 april 2018, weliswaar 

geïnspireerd op oud artikel 192 van de CoPat dat vastlegde dat “Le Gouvernement dresse, tient 

à jour et publie un inventaire du patrimoine.”874 De gewestelijke inventaris volgt deze 

“Inventaire du patrimoine culturel immobilier” op en is dus niet nieuw.875 Naast het relevante 

onroerend erfgoed dat reeds in de oude inventaris was opgenomen, bevat de gewestelijke 

inventaris ook het klein volkserfgoed zoals omschreven in artikel 3, 4° van de CoPat. Hoewel 

artikel 11 (en vroeger ook artikel 192 van de CoPat) verwijst naar “[des] biens bâtis, non bâtis 

ou archéologiques” en aldus de inventarisatie van alle soorten onroerend erfgoed, inclusief 

landschappen, mogelijk maakt, bevat hij in de praktijk enkel gebouwd onroerend erfgoed.876 

De initiële gebiedsdekkende inventarisatie werd in 1997 afgerond. Sinds 1998 wordt de 

inventaris geleidelijk aan geactualiseerd.  

 

168. Naast de gewestelijke inventaris voorziet artikel 12 van de CoPat in de mogelijkheid voor 

het college van burgemeester en schepenen, of de gemeentelijke commissie indien zij bestaat, 

om een gemeentelijke inventaris op te stellen van onroerend erfgoed “qui sont représentatifs 

du territoire communal et qu'il estime devoir être protégés”. De opmaak is aldus geen 

verplichting.877 De gemeentelijke inventaris is geïnspireerd op de gemeentelijke lijst van 

                                                     

871  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/4, 11; de overgangszone wordt afgebakend overeenkomstig art. 21 
CoPat. 

872  Art. 4 CoPat; zie hierover E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en 
Région wallonne. Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 151. 

873  Art. 11-14 CoPat. 
874  Voor de citaten in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gewerkt met de officiële Franse 

tekst. De officiële vertalingen die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd zijn van slechte kwaliteit en 
bevatten enkele fouten. 

875  De eerste decretale verankering gebeurde reeds bij decreet van 17 juli 1987, maar werd zelfs reeds eerder 
opgesteld op initiatief van de toenmalige Administration du Patrimoine, dit was de zogenaamde 
“Inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique”, zie Parl.St. Fr.Gem.R. 1985-1986, nr. 32/27, 3; dit 
in tegenstelling tot de landschapsatlas en de inventaris bouwkundig erfgoed die respectievelijk pas in 
2002 en 2009 decretaal verankerd werden. De overige inventarissen werden pas voor het eerst in het 
OED vastgelegd. 

876  De inventaris is te consulteren op http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php.  
877  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/4, 6. 

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php
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opmerkelijke bomen, struiken en hagen zoals voorzien is in de CoDT, maar is ruimer dan dat.878 

De archeologische kaart wordt beschreven in artikel 13 van de CoPat: “La carte archéologique 

est l'outil cartographié d'aide à la décision en matière d'information, de prévention et de 

gestion de lieux de découvertes de biens archéologiques et des sites archéologiques recensés.” 

De archeologische kaart bevat gebieden waarin de kans op archeologische vondsten bijzonder 

hoog is en kan daarom worden vergeleken met de inventaris van archeologische zones in het 

Vlaams Gewest. Toch wordt de archeologische kaart in de CoPat niet echt op dezelfde hoogte 

als de gewestelijke en gemeentelijke inventaris geplaatst en betreft ze een apart 

beleidsinstrument. De parlementaire voorbereiding haalt de archeologische kaart aan als “un 

document d’information aisé d’accès et un outil d’aide à la décision évolutifs puisque nourris 

des données recueillies en permanence par les archéologues.”879 Bijgevolg dient ze 

voornamelijk als hulpmiddel met betrekking tot beslissingen aangaande archeologie en 

ruimtelijke ordening. Aangezien archeologisch erfgoed buiten de afbakening van dit 

onderzoek valt, zal hier niet dieper op worden ingegaan.880 

 

169. Een opname in de inventaris brengt naast de verplichte adviesvraag aan de administratie 

onroerend erfgoed bij vergunningsplichtige werken op grond van artikel 31, 2°, 3° en 4° van 

de CoPat geen andere rechtsgevolgen met zich mee.881 Dit ligt in lijn met het doel van de 

inventarisatie. Reeds vanaf de eerste decretale verankering van de inventaris werd de 

inventaris immers hoofdzakelijk als een “moyen d’information” beschouwd.882 Dit wordt 

bevestigd in de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 26 april 2018: “Suite à leur 

publication au Moniteur belge, l’inventaire régional du patrimoine, les inventaires communaux 

et la carte archéologique constituent une simple information non opposable aux tiers.”883 De 

gewestelijke inventaris vormt aldus een belangrijk bron van informatie voor onder meer lokale 

besturen die een eigen monumentenbeleid willen uitbouwen. Uit de parlementaire 

voorbereiding blijkt dat de inventaris beoogt een leidraad te vormen bij de opstart van 

projecten waarin onroerend erfgoed betrokken is en bij de beoordeling van een eventuele 

                                                     

878   Deze lijst omvat zowel beschermde als niet-beschermde bomen, struiken en hagen. Hij dient sinds 1 
januari 2017 elke drie jaar te worden opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen, zie 
art. R.IV.4-9 CoDT; Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 11; voordien diende 
deze lijst in principe elk jaar te worden opgesteld, doch dit werd in de praktijk niet toegepast (zie oud art. 
268 CoPat); A. LUST, “Over merkwaardige en monumentale bomen en botsende rechtsregels”, TOO 2016, 
127. 

879  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 12. 
880  Zie hierover E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région 

wallonne. Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 151-152 en 155. 
881  Het gaat zowel om onroerend erfgoed op de gewestelijke, een gemeentelijke inventaris als op de 

inventaris van het klein volkserfgoed; anders dan in het Vlaams Gewest is er geen algemene 
vergunningsplicht ingevoerd voor de sloop van vastgesteld bouwkundig erfgoed; ook de opname in de 
oude inventaris bracht geen rechtsgevolgen met zich mee, zie RvS 29 oktober 2009, nr. 197.533, Bossard 
en Favaro. 

882  Parl.St. Fr.Gem.R. 1985-1986, nr. 32/27, 2. 
883  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 11. 
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vergunningsaanvraag.884 Sinds het decreet van 26 april 2018 dient dit beleid vervolgens te 

worden vertaald in een gemeentelijke inventaris. Hiervoor kan de gemeente kan zich baseren 

op de gewestelijke inventaris, maar hij kan ook ruimer zijn dan dat.  

In ieder geval moeten inventarissen steeds meer de basis vormen voor het 

beschermingsbesluit. Artikel 11 van de CoPat bepaalt dat de toekomstige gewestelijke 

inventaris moet bestaan uit “les biens relevant de l'inventaire du patrimoine immobilier 

culturel et les biens relevant du petit patrimoine populaire visé à l'article 3, 4°“.885 Uit de 

parlementaire voorbereiding blijkt dat hiermee wordt verwezen naar de oorspronkelijke 

inventaris, “l’Inventaire du patrimoine monumental (IPM)”, zoals hij tot 1997 werd 

gepubliceerd en waarin erfgoed met een zwarte stip is gemerkt “indiquant une qualité 

supposée suffisante pour justifier une procédure de classement comme monument”.886 De 

nieuwe inventaris lijkt aldus selectiever te willen zijn door er naast klein volkserfgoed enkel 

onroerend erfgoed dat in aanmerking komt voor bescherming in op te nemen. En ook de 

gemeentelijke inventaris dient het onroerend erfgoed te bevatten “qui sont représentatifs du 

territoire communal et qu'il estime devoir être protégés.” Dit omvat minstens het klein 

volkserfgoed dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt en waarvoor een subsidie 

wordt of werd verleend. De opname in de inventaris is geen garantie dat het goed zal worden 

beschermd.887 Er zijn dan ook veel meer onroerende goederen geïnventariseerd, dan dat er 

beschermd zijn: momenteel zijn meer dan 51100 onroerende goederen geïnventariseerd, ten 

opzichte van meer dan 4200 beschermde onroerende goederen.  

3.3. Bescherming 

3.3.1. Monument 

170. Op grond van artikel 3, 7°, a) van de CoPat kan als monument worden beschouwd “toute 

réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée et remarquable, en ce compris les 

éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en font partie 

intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs.” Deze 

definitie is veel ruimer dan de oude definitie van monument uit oud artikel 185, tweede lid, a) 

van de CoPat, welke enkel het werk van de mens en niet dat van de natuur omvatte.888 Dit kon 

                                                     

884  Ibid, 69. 
885  Eigen onderlijning toegevoegd. 
886  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 46. 
887  De parlementaire voorbereiding bij de wijziging van de CoPat in 2018 vermeldt expliciet dat de inventaris 

zowel beschermd als niet beschermd onroerend erfgoed bevat “dont l’intérêt patrimonial justifie 
 une attention particulière en fonction de critères objectivables”; zie Commentaire des articles, Parl.St. 

W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 9; A.M. DRAYE, “ De bescherming van het onroerend erfgoed in het Waals 
Gewest (Frans Taalgebied)”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 
178; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 182. 

888  Deze definitie luidde: ““toute réalisation architecturale ou sculpturale considérée isolément, y compris les 
installations et les éléments décoratifs faisant partie intégrante de cette realisation”. Hiermee was de 
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voor problemen zorgen bij de bescherming van natuurlijk erfgoed, zoals een boom.889 Tijdens 

de parlementaire voorbereiding van het decreet van 17 juli 1987 ter vervanging van de 

Monumentenwet werd het voorstel om de definitie van monument te verruimen naar 

analogie met het Monumentendecreet zodat ook een werk van de natuur of van de mens en 

de natuur tezamen onder de definitie van monument zou kunnen vallen, nog afgewezen. Een 

boom zou immers sowieso kunnen worden beschermd als onderdeel van een beschermde site 

én “toute réalisation” zou kunnen worden geïnterpreteerd als “toute oeuvre de l’homme et de 

la nature”.890 Bij de wijziging van de CoPat in 2018 werd er klaarblijkelijk toch voor geopteerd 

om op zichzelfstaand klein natuurlijk erfgoed, zoals een boom, als monument te 

beschermen.891 Grotere gehelen worden door de zinsnede “toute réalisation […] isolée” van 

het toepassingsgebied uitgesloten. Dit zou ook kunnen verklaren waarom in het Waals Gewest 

zelden wordt geopteerd voor een integrale bescherming van een monument. Zo zijn er ook 

nu nog zeer veel (oudere, maar ook recente) beschermingsbesluiten terug te vinden waarbij 

enkel de gevel of bedaking het voorwerp uitmaakt van een beschermingsbesluit.892  

 

171. De bescherming van een monument viseert ook de bescherming van cultuurgoederen, 

dit zijn “les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens culturels qui en 

font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs." 

Deze definitie sluit gedeeltelijk aan bij de definitie uit het OED: roerende goederen die 

integrerend deel uitmaken van het monument, inclusief de bijhorende uitrusting en 

decoratieve elementen worden mee met het monument beschermd.893 In tegenstelling tot 

het Vlaams Gewest zijn ook roerende goederen die door economische bestemming dan wel 

door incorporatie met een onroerend goed verbonden zijn, uitdrukkelijk automatisch mee 

beschermd. Nochtans was de definitie van cultuurgoederen in het Waals Gewest 

oorspronkelijk net minder ruim. Op grond van artikel 185, tweede lid, b van de CoPat kon een 

monument immers worden beschermd “y compris les installations et les éléments décoratifs 

faisant partie intégrante de cette réalisation.”894 Terwijl de ongewenste resultaten van de 

                                                     

definitie enger dan de definitie van monument in het OED, die wel de bescherming van een louter werk 
van de natuur of van de natuur en de mens tezamen mogelijk maakte. 

889  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 
uitgevers, 1993, 220; M. BOES, “Monumenten en landschappen”, in D. MEULEMANS (ed.), Recente 
ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 
107; A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Waals Gewest (Frans Taalgebied)”, 
Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 175. 

890  Parl.St. Fr.Gem.R. 1985-1986, nr. 32/27, 5. 
891  Zie in dezelfde zin E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région 

wallonne. Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 150. 
892  M. GOBLET, T. CORTEMBOS, P. VERHAEGEN, A.M. DRAYE, J.-P. VAN REYBROECK en F. JORIS, “Belgium”, in 

R. PICKARD (ed.), Policy and Law in Heritage Conservation, Abingdon, Spon Press, 2001, 16; zie bv. MB 27 
februari 2012 dat uitdrukkelijk enkel de gevel en bedaking van ‘le maison du peuple’ in Dinant beschermd, 
BS 14 juni 2012 of MB 16 januari 2002 dat de voorgevel, bedaking en de inkomsthal van een huis 
beschermd als monument, BS 4 april 2002. 

893  Zie supra, nrs. 143-145. 
894  Zie oud art. 185, tweede lid, b CoPat. 
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automatische bescherming van onroerende goederen door bestemming en door incorporatie 

in het Vlaams Gewest reeds in 1998 aanleiding gaven tot een aanpassing van de definitie in 

het Monumentendecreet,895 past het Waals Gewest in 2018 de definitie in de omgekeerde zin 

aan. Over de reden van deze aanvulling valt niets te lezen in de parlementaire voorbereiding. 

Net zoals in het Vlaams Gewest zal een roerend goed dat zijn band met het onroerend erfgoed 

verliest, niet meer onder het toepassingsgebied van de CoPat vallen.896 In dit geval zal het 

Decreet roerend erfgoed van de Franstalige Gemeenschap van toepassing zijn. In tegenstelling 

tot het Vlaams Gewest zal het roerend goed ook geen deel meer uitmaken van de 

bescherming, nu nergens in een opsomming van de cultuurgoederen is voorzien. Een andere 

interpretatie zou veel problemen inzake bewijsvoering met zich meebrengen. 

3.3.2. Architecturaal geheel 

172. Architecturale gehelen (“ensemble architectural”) zijn op grond van artikel 3, 7°, b) van 

de CoPat “tout groupement de constructions, en ce compris les éléments qui les relient, 

remarquable par sa cohérence ou par son intégration dans le paysage”. Hiermee stapt de 

definitie voorgoed af van de verwijzing naar landschappelijke gehelen, welke was geïnspireerd 

op het Verdrag van Granada.897 Dit sluit aan bij de ratio legis van de invoering van het 

architecturale geheel als beschermingsinstrument in 1987, dat een aanvulling moest vormen 

op de bescherming als monument of landschap. Een bescherming als monument kon immers 

niet in alle hypothesen een afdoende oplossing bieden voor gebouwd erfgoed. Ook de 

oplossing om gebouwde gehelen als landschap te beschermen was niet ideaal. Het 

architecturaal geheel beoogt dan ook reeds van bij het begin een meer aangepast 

beschermingsinstrument te vormen voor gebouwde gehelen die hun waarde voornamelijk 

ontlenen aan hun samenhang.898 Inhoudelijk is de bescherming als een architecturaal geheel 

dan ook gelijk te stellen met stads- en dorpsgezichten in het Vlaams Gewest. Net als een stads- 

en dorpsgezicht moet een architecturaal geheel niet noodzakelijk een monument bevatten. 

                                                     

895  Zie supra, nr. 143. 
896  C. ROMAINVILLE, “Les collection des musées en droit domanial et le droit à la culture”, CDPK 2009, 476; 

M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Brugge, Vanden Broele, 2009, 89; M. QUINTIN, 
“Patrimoine culturel immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT, Le droit 
bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 681; M. ELST, G. VAN 
DER BIESEN en J. BAERT, “De culturele aangelegenheden”, in B. SUETIN en G. VAN HAEGENDOREN (eds.), 
De bevoegdheden van de gemeenschappen, Brugge, die Keure, 2017, 30. 

897  Art. 1, 2) Verdrag van Granada luidt: “homogeneous groups of urban or rural buildings conspicuous for 
their historical, archaeological, artistic, scientific, social or technical interest which are sufficiently coherent 
to form topographically definable units”; ook de definitie in oud artikel 185, tweede lid, b CoPat verwees 
immers wel nog naar landschappelijke gehelen: “tout groupement de constructions urbaines ou rurales”; 
A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 
uitgevers, 1993, 221. 

898  M. WASTERLAIN, “Considerations sur le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine 
culturel immobilier de la Communaité française”, Bulletin de la CRMS, t. 14, 1987-1989, 8; M. QUINTIN, 
La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 166-167.  
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Om als architecturaal geheel te kunnen worden beschermd dient het niet enkel te gaan om 

een groepering van constructies, maar moet de groepering ook “remarquable” (vertaald: 

merkwaardig) zijn door samenhang of hun integratie in het landschap. Hiermee neemt de 

definitie twee voorwaarden samen die voorheen afzonderlijk moesten zijn vervuld. De oude 

definitie vereiste immers dat de groepering zowel samenhangend als merkwaardig was 

omwille van de homogeniteit of integratie in het landschap.899 

3.3.3. Landschap 

173. Een landschap (“site”) wordt gedefinieerd in artikel 3, 7°, c) van de CoPat en is “toute 

œuvre de la nature ou toute œuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un 

espace remarquable au regard d'un ou plusieurs critères visés à l'article 1er, suffisamment 

caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique”. De 

bescherming als landschap is voorbehouden voor grotere gehelen en kan zowel voor 

natuurlijke landschappen als cultuurlandschappen. De definitie van landschappen in de CoPat 

is hiermee veel ruimer dan de definitie van cultuurlandschappen in het OED, die de 

bescherming van louter natuurlijke landschappen uitsluit. Door ook louter natuurlijke 

landschappen te omvatten, gaat de definitie zelfs verder dan het Verdrag van Granada dat 

enkel de bescherming van “the combined works of man and nature” beoogt.900  

 

174. Noch over bebouwing noch over de grootte van een te beschermen landschap geeft de 

definitie uitsluitsel. Waarschijnlijk zal de bescherming als landschap naar analogie met de 

cultuurlandschappen in het Vlaams Gewest enkel voorbehouden zijn voor begrensde 

grondoppervlakten. Ook kan worden aangenomen dat in landschappen bebouwing zal kunnen 

voorkomen, zij het dan in ondergeschikte orde.901 Hoewel ten tijde van de Monumentenwet 

ook bebouwde gehelen als landschap werden beschermd, zal naar analogie met het Vlaams 

gewest ook in het Waals gewest de voorkeur worden gegeven aan een architecturaal geheel 

als beschermingsinstrument wanneer de bebouwing primeert. Het Grondwettelijk Hof leidde 

uit het naast elkaar bestaan van stads- en dorpsgezichten en landschappen af dat in een 

landschap de open ruimte en de vegetatie de belangrijkste waardebepalende elementen 

uitmaken. Het Hof verwees in deze context ook nog naar de parlementaire voorbereiding bij 

                                                     

899  P. THIEL, “La protection du patrimoine en Région wallonne. Commentaire du décret du 18 juillet 1991 
relatif aux monuments, sites et fouilles”, Amén. 1993, 5; A.M. DRAYE, “ De bescherming van het onroerend 
erfgoed in het Waals Gewest (Frans Taalgebied)”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief 
recht. Boek XV, 2003, 176. 

900  Art. 1, 3) Verdrag van Granada; dit is waarschijnlijk ook eigen aan het Waals Gewest dat zich kenmerkt 
door veel uitgestrektere natuurlijke landschappen dan in het Vlaams Gewest; M. QUINTIN, La protection 
du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 167; het is dan ook niet ondenkbaar dat een 
onroerend goed zowel beschermd wordt onder de erfgoedwetgeving als onder de natuurwetgeving, zie 
I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 
nr., 15. 

901  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 167. 
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de Monumentenwet die opperde dat: “in een landschap wordt in beginsel niet gebouwd, tenzij 

met eerbiediging van de aard van het landschap, zoals bouwwerken ten behoeve van 

landbouwbedrijven”.902 Tijdens de parlementaire voorbereiding van het decreet van 18 juli 

1991 werd ook even geopperd dat de definitie van landschap ook aanwijzingen moest geven 

over de oppervlakte. De definitie bleef uiteindelijk ongewijzigd om zoveel mogelijk 

landschappen, ook met een geringe oppervlakte, in de definitie te kunnen onderbrengen.903 

Wanneer het gaat over geïsoleerde elementen zoals een boom zal door de uitbreiding van de 

definitie van een monument bij decreet van 26 april 2018 eerder worden geopteerd voor de 

bescherming als monument.904 Dit neemt niet weg dat de definitie van een landschap een 

bescherming van bijvoorbeeld een geïsoleerde boom nog steeds niet in de weg staat.905 

3.3.4. Archeologische site 

175. Een archeologische site (“site archeologique”) is “tout terrain, formation géologique ou 

pédologique, bâtiment, ensemble de bâtiments ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé 

receler des biens archéologiques”.906 De definitie werd oorspronkelijk bij decreet van 18 juli 

1991 “relatif aux monuments, aux sites et aux fouilles”907 ingevoerd in artikel 185, tweede lid, 

d) van de CoPat. De CoPat van 26 april 2018 neemt deze definitie over maar laat de verwijzing 

naar monumenten en architecturale gehelen achterwege.908 Hierdoor kan een groepering van 

gebouwen of een gebouw op zichzelf leiden tot de kwalificatie van een archeologische site, 

zonder dat deze onder de definitie van een monument of architecturaal geheel ex artikel 3, 7° 

van de CoPat moeten vallen.909 Anders dan in het Vlaams Gewest volstaat hier uitdrukkelijk 

een vermoeden van de aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Hierbij gaat het volgens de 

Raad van State niet om een vermoeden in de juridische betekenis, “namelijk het afleiden van 

een nog niet vaststaand feit uit een bekend feit”, maar eerder over een “mening, oordeel, 

louter gebaseerd op tekenen van waarschijnlijkheid”, wat een feitenbeoordeling inhoudt.910 

                                                     

902  GwH 24 juni 1993, nr. 50/93, overw. B.1.4; Parl.St. Senaat, 1928-1929, nr. 52, 2 en 5; P. THIEL, “Les 
obligations notariales en patière de monuments, sites et fouilles”, in Y. LEJEUNE en P.-Y. ERNEUX (eds), 
Pratique notariale et droit administratif : aménagement du territoire, environnement et opérations 
immobilières des pouvoirs locaux, Brussel, De Boeck, 1998, 124. 

903  Parl.St. W.Gew.R. 1990-1991, nr. 237/5, 15-16; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden 
Broele, Brugge, 2009, 168; P. THIEL, “La protection du patrimoine en Région wallonne. Commentaire du 
décret du 18 juillet 1991 relatif aux monuments, sites et fouilles”, Amén. 1993, 5. 

904  Zie supra, nr. 170. 
905  Zie RvS 27 april 2016, nr. 234.545, Delhaye. 
906  Art. 3, 7°, d) CoPat. 
907  BS 1 januari 1992. 
908  Art. 185, tweede lid, d van de CoPat luidde: “tout terrain, formation géologique, monument, ensemble 

architectural ou site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques.” (eigen 
onderlijning toegevoegd); in het voorontwerp van decreet werd niet meer in de mogelijkheid voorzien 
om een onroerend goed als archeologische site te beschermen, maar zou moeten worden beschermd als 
landschap. 

909  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 10.  
910  RvS 26 maart 1998, nr. 72.807, Vanzeebroeck, Amén. 1999, 121-124, noot P. THIEL. 
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In uitvoering hiervan oordeelde de Raad van State dat een historische studie waarin de auteur 

zelf de onzekerheid onderstreept over de hypothese dat er archeologisch erfgoed aanwezig is 

niet voldoende is om aan te nemen dat er een vermoeden bestaat dat er archeologische 

overblijfselen aanwezig zijn. 

3.3.5. Overgangszone 

176. De overgangszone (“zone de protection”) wordt in artikel 3, 8° van de CoPat gedefinieerd 

en is een “zone établie autour d’un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé 

et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce 

bien.” Een eerste versie van de definitie werd ingevoerd bij decreet van 17 juli 1987: “la zone 

établie autour d'un monument, d'un ertsemble architectural ou d'un site dont le périmètre est 

fixé en fonction des exigences de Ia protection des abords du bien.”911 Op basis van deze 

definitie kon enkel rond beschermd onroerend erfgoed een overgangszone worden 

afgebakend. Rond erfgoed dat was ingeschreven op de bewaarlijst was dit niet mogelijk. In 

het decreet van 18 juli 1991 “relatif aux monuments, aux sites et aux fouilles”912 werd op 

voorstel van de KCML een aangepaste definitie opgenomen. Hoewel de Koninklijke Commissie 

de oorspronkelijke definitie uit het decreet van 17 juli 1987 voorstelde, werd deze definitie te 

weinig aangepast aan de huidige situatie geacht. Het moest immers ook mogelijk zijn om rond 

een onroerend goed dat op de bewaarlijst was opgenomen een overgangszone af te 

bakenen.913 Maar ook tegen deze uitbreiding van het gebruik van een overgangszone rees 

tijdens de parlementaire voorbereiding enig verzet. Het amendement om het gebruik van de 

overgangszone opnieuw te beperken tot gerangschikt onroerend erfgoed werd desondanks 

verworpen.914 De gebruikte argumentatie dat voor de inperking van het toepassingsgebied 

van de overgangszone het niet in het minst zeker is dat een onroerend goed op de bewaarlijst 

ook effectief beschermd zal worden, houdt inderdaad weinig steek. Net als bij de 

overgangszone in het OED is het de bedoeling om een buffer te creëren tussen het 

beschermde goed en de (mogelijke) omringende bebouwing. Dit kan ook zijn nut hebben bij 

een tijdelijke bescherming zoals de inschrijving op de bewaarlijst omdat deze net beoogt de 

erfgoedwaarden van het betreffende onroerend erfgoed te vrijwaren. De definitie luidde met 

ingang van 1 januari 1992: “la zone établie autour d’un bien inscrit sur la liste de sauvegarde 

ou classé, et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de mise en valeur et de 

conservation intégrée de ce bien.”915 DRAYE merkte terecht op dat de verwijzing naar “des 

                                                     

911  Art. 1er, f Decreet van 17 juli 1987 “relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la 
Communauté française”, BS 30 september 1987; tijdens de opmaak van het decreet werd door M. Walry 
een amendement ingediend om de mogelijkheid om een overgangszone rond een landschap te 
schrappen, hij vond dit immers onlogisch aangezien “le site comprend évidemment toute d’aire à 
protéger”, zie subamendement 10, Parl.St. Fr.Gem.R. 1985/1896, 32/7, 4. 

912  BS 1 januari 1992. 
913  Parl.St. W.Gew.R. 1990-1991, nr. 237/5, 16. 
914  Parl.St. W.Gew.R. 1990-1991, nr. 237/2, amendement 16. 
915  Art. 14 Decr.W. 18 juli 1991 “relatif aux monuments, aux sites et aux fouilles”, BS 1 januari 1992. 
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exigences de mise en valeur et de conservation intégrée de ce bien” onduidelijker was dan in 

de oorspronkelijke definitie.916 Bij decreet van 1 april 1999 werd de definitie uiteindelijk 

gewijzigd naar de vorm zoals ze ook nu nog in artikel 187, 7° CoPat staat ingeschreven.917 

Hiermee werd opnieuw meer afstand gedaan van een geïntegreerd behoud en werd de 

nadruk gelegd op de bescherming van onroerend erfgoed zelf.918 De definitie doet verder ook 

vermoeden dat een overgangszone zowel rond een onroerend goed dat op de bewaarlijst is 

opgenomen als rond een beschermd onroerend goed moet worden afgebakend, hoewel uit 

artikel 21 van de CoPat blijkt dat een overgangszone kan worden afgebakend “en fonction des 

exigences de la conservation intégrée de ce bien.” Bijgevolg dient de overgangszone om de 

omgeving rond beschermd onroerend erfgoed af te bakenen die zelf geen intrinsieke waarde 

heeft, maar toch van belang is voor het geïntegreerd behoud van de erfgoedwaarde van het 

beschermde onroerend erfgoed.919 De overgangszone dient aldus enkel als een buffer 

waarbinnen beperkingen worden opgelegd om de relatie tussen de omgeving en het 

beschermde onroerend goed te verzekeren.920 Ook na de inschrijving op de bewaarlijst of de 

definitieve bescherming kan de overheid bij gemotiveerd besluit nog een overgangszone 

afbakenen. Aan deze procedure zijn evenwel niet dezelfde waarborgen verbonden dan 

wanneer de afbakening gebeurt samen met de bescherming of inschrijving op de bewaarlijst 

van een onroerend goed.921 

 

177. Hoe groot een overgangszone kan zijn wordt niet gespecifieerd. Reeds tijdens de 

parlementaire voorbereiding van het decreet van 17 juli 1987 wees de bevoegde minister erop 

dat de overheid een zekere beleidsvrijheid moest behouden, rekening houdend met de 

concrete situatie en het advies van de KCML. De minister verwees naar een oppervlakte van 

ongeveer 330 à 400 meter.922 Hierdoor kan een overgangszone in het Waals Gewest véél 

ruimer zijn dan in het Vlaams Gewest. In een overgangszone worden bepaalde beperkingen 

opgelegd die het harmonisch samengaan tussen het beschermde onroerend erfgoed en de 

omgeving moet bevorderen. Wel zijn de rechtsgevolgen van een aanduiding van een 

                                                     

916  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 
uitgevers, 1993, 223. 

917  Art. 5 Decr.W. 1 april 1999 “relatif à la conservation et à la protection du patrimoine”, BS 22 mei 1999. 
918  Ibid, 247; M. WASTERLAIN, “Considerations sur le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du 

patrimoine culturel immobilier de la Communaité française”, Bulletin de la CRMS, t. 14, 1987-1989, 16-
17. 

919  Hiermee komt de overgangszone aldus tegemoet aan het feit dat een bescherming niet mogelijk is indien 
de omgeving zelf geen intrinsieke waarde heeft, zie P. THIEL, “Les monuments, sites et fouilles en Région 
wallonne”, in X., Guide de droit immobilier, s.l., Kluwer, losbl., VII 4.2.5.2-6, alwaar hij verwijst naar RvS 24 
november 1994, nr. 50.372, Mortier e.a.; I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens 
relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. nr., 18; A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. 
Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers, 1993, 223. 

920  Zie RvS 1 maart 2012, nr. 218.286, La Ville de Bruxelles; RvS 20 november 2009, nr. 198.079, Bedoret. 
921  Art. 21, tweede en derde lid CoPat; zie infra, nr. 376. 
922  Parl.St. Fr.Gem.R. 1985-1986, nr. 32/27, 7, naar verwezen in A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen 

in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers, 1993, 223. 
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overgangszone veel beperkter dan de rechtsgevolgen van een bescherming of inschrijving op 

de bewaarlijst.923 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

4.1. Soorten bescherming 

178. Onroerend erfgoed wordt in artikel 206 van het BWRO omschreven als “het geheel van 

de onroerende goederen met een historische, archeologische, artistieke, esthetische, 

wetenschappelijke, sociale, technische, landschappelijke, stedenbouwkundige of volkskundige 

waarde”.924 Zowel afzonderlijke bouwkundige werken of beeldhouwwerken, met inbegrip van 

de elementen die er deel van uitmaken, als de gehelen waarvan de afzonderlijk genomen 

bestanddelen niet noodzakelijk bijzondere behoudsmaatregelen zouden rechtvaardigen, 

maar die moeten worden behouden en beschermd omdat ze een samenhangend of 

merkwaardig geheel vormen, behoren volgens de parlementaire voorbereiding bij de 

Ordonnantie van 4 maart 1993 tot het onroerend erfgoed.925 Het onroerend erfgoed wordt 

onderverdeeld in vier categorieën: monumenten, gehelen, landschappen en archeologische 

vindplaatsen. 

 

179. De BWRO voorziet in een inventaris, een bewaarlijst (“la liste de sauvegarde”) en een 

beschermingsprocedure (“le classement”).926 De parlementaire voorbereiding verduidelijkt 

dat de inventaris wordt gezien als een echt beschermingsinstrument.927 Ook de bewaarlijst 

bedoeld in artikel 210 van het BWRO beoogt een definitieve bescherming,928 net zoals de 

eigenlijke beschermingsprocedure. De memorie van toelichting bij de ordonnantie van 4 

                                                     

923  RvS 11 december 2003, nr. 126.309, Van Immerzeele; deze rechtsgevolgen zijn niet opgenomen in de 
CoPat maar in de CoDT, zij hebben voornamelijk betrekking op stedenbouwkundige aspecten zoals 
vergunningen, zie hieromtrent A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers, 1993, 247. Hoewel het in deze publicatie over de oude wetgeving 
gaat, zijn de rechtsgevolgen nog steeds grotendeels dezelfde en blijft de bespreking relevant. 

924  De vertaling van de BWRO is duidelijk en er zal dan ook bij citaten naar de officiële Vlaamse tekst worden 
verwezen.  

925  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8. 
926  Respectievelijk art. 210 t.e.m. 221 en art. 222 t.e.m. 229 BWRO. 
927  Dit wordt bevestigd in Parl.St. Br.Parl. 2016-2017, nr. A-451/1, 134; dit neemt uiteraard niet weg dat de 

inventaris ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gezien als een documentatie- en 
sensibiliseringsinstrument. 

928  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 
Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 148; tijdens de parlementaire 
voorbereiding werd geopperd dat de bewaarlijst het mogelijk moest maken dringende 
vrijwaringsmaatregelen te nemen en dat de inschrijving op de bewaarlijst tijdelijk zou moeten zijn. Ook 
de bevoegde Staatssecretaris erkende dat de procedure kon worden gebruikt bij spoedgevallen; nochtans 
is de procedure niet tijdelijk en duurt ze vaak aanzienlijk langer dan de eigenlijke bescherming. zie Parl.St. 
Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 10 en 18; zie ook de bewaarlijst in de CoPat waar ze een soort 
spoedprocedure vormt in afwachting van de eigenlijke beschermingsprocedure, zie art. 15, §2 CoPat en 
supra, nr. 163 en infra, nr. 307; zie a contrario J.-F. NEURAY en P. TAPIE, Principes de droit de 
l’environnement droit international, droit européen, droit interne, Diegem, Kluwer, 1995, 201. 
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maart 1993 verduidelijkt dat de keuze tussen de bewaarlijst en de eigenlijke bescherming 

moet toelaten om de graad en de intensiteit van de bescherming geval per geval te 

beoordelen en aan te passen in functie van de toestand en de plaatselijke behoeften.929 Op 

deze manier vormt de bewaarlijst een ondergeschikte vorm van bescherming. De eigenlijke 

bescherming van onroerend erfgoed is de meest verregaande beschermende maatregel en 

zou zijn gereserveerd voor zogenaamde ‘topmonumenten’.930 Het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest telt momenteel ongeveer 3.000 monumenten en landschappen die beschermd zijn of 

ingeschreven op de bewaarlijst. Dit aantal is relatief beperkt in verhouding tot de totale 

bebouwing van het Gewest (minder dan 1%). Ook enkele blikvangers, zoals het atomium en 

de gebouwen van Thurn en Taxis zijn tot op heden nog niet beschermd.931  

 

180. Naast deze beschermingsinstrumenten voorziet het BWRO ook in een definitie van klein 

erfgoed. Onder klein erfgoed moet worden begrepen: “a) de bijzonder opmerkelijke 

sierelementen toegevoegd aan de structuur van het gebouw, bevestigd aan de straatgevel, 

aan de deur of aan de ramen zoals deurbellen, brievenbussen, glas-in-lood en handgrepen, de 

bijzonder opmerkelijke elementen die de gevelstructuren aan de straatzijde van het gebouw 

tooien zoals figuratieve of abstracte kunstwerken uitgevoerd in graffiti of polychrome 

betegeling of met behulp van ongeacht welke behandeling van gevelmaterialen, die bijdragen 

tot de verfraaiing of de identiteit van de gevel, en de bijzonder opmerkelijke elementen die 

integraal deel uitmaken van de omheining of de decoratie van de aan de straatzijde gelegen 

voortuintjes; b) uitzonderlijk buitenschrijnwerk dat deel uitmaakt van de gevel van het gebouw 

aan de straatzijde; c) bomen die zijn ingeschreven in de […] inventaris van het onroerend 

erfgoed”.932 Net als het klein volkserfgoed ex artikel 3, 4° van de CoPat, gaat het om erfgoed 

dat niet noodzakelijk in aanmerking komt voor bescherming, maar door hun typerend uitzicht 

de openbare ruimte verfraait en daarom ook een zekere aandacht verdient. Om die reden 

slaat de definitie enkel op elementen die zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Voor 

restauratie van erfgoed dat onder de definitie van klein erfgoed valt, kan het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest premies verlenen.933 

                                                     

929  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 10. 
930  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 

Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 160; M. QUINTIN, La protection du 
patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 257; Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 18; zie 
hierover infra, nr. 263-264. 

931  M. DEWEIRDT, “Monumentenbescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, OGP 2013, afl. 259, 
VI.L.1 – 1, 11. 

932  Art. 206, 11° BWRO; deze laatste twee elementen werden ingevoegd bij de laatste wijziging van het 
BWRO, Ord.Br. 30 november 2017, BS 20 april 2018. 

933  Art. 204, §4 BWRO en B.Br.Reg. van 24 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen 
van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed, BS 6 juli 2010; of een goed in aanmerking 
komt voor een premie wordt beoordeeld door de Directie Monumenten en landschappen op grond van 
de definitie in artikel 206, 11° van het BWRO en de toekenningsvoorwaarden. 
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4.2. Inventarisatie 

181. Op grond van artikel 207, §1 van het BWRO maakt de Brusselse Regering een inventaris 

op van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De inventaris kan 

worden opgesteld per gemeente of een deel van een gemeente. De inventaris neemt de vorm 

aan van één of meer websites, afhankelijk van de thematiek in kwestie.934 Er bestaan drie 

inventarissen van Brussels onroerend erfgoed: de inventaris van het bouwkundig erfgoed, de 

inventaris van het natuurlijk erfgoed (dit is de inventaris van merkwaardige bomen en 

landschappen) en de inventaris van de archeologische ondergrond.935 Enkel de inventaris van 

het bouwkundig erfgoed werd voor het deel van de Leopoldswijk gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad en heeft aldus een bindend karakter.936 In afwachting van een door een 

Regeringsbesluit bekrachtigde inventaris die het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bestrijkt, is een overgangsmaatregel van kracht die alle monumenten en gehelen gebouwd 

vóór 1932 automatisch beschouwt als ingeschreven in de inventaris.937 Deze 

overgangsmaatregel is reeds sinds 1993 van kracht,938 en geldt bij gebrek aan 

gebiedsdekkende inventaris nog steeds.939 Wanneer de inventaris van een gemeente of van 

een deel van een gemeente wordt gepubliceerd, vervangt deze inventaris de 

overgangsinventaris voor het grondgebied van deze gemeente. Dat de grens werd getrokken 

in 1932 zou geen verband houden met de inwerkingtreding van de Monumentenwet kort 

voordien, maar eerder met het feit dat de betreffende gebouwen meer dan 60 jaar oud waren 

op het ogenblik van de inwerkingtreding van de ordonnantie in 1993. Deze ouderdomsgrens 

neemt niet weg dat ook nieuwere gebouwen in de inventaris kunnen worden opgenomen. 

 

182. De inventaris van het bouwkundig erfgoed vindt zijn oorsprong in de ‘urgentie-inventaris’ 

van het stedenbouwkundig en architecturale bestand van het hoofdstedelijk gebied die in 

1979 werd gepubliceerd. De inventaris werd opgesteld door het Sint-Lukasarchief in opdracht 

van Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie (NCC). Een eerste 

versie beperkte zich tot het voor Brussel belangrijke maar sterk bedreigde erfgoed in het kader 

van het Monumentenjaar 1975. Later werd de opzet verruimd tot het hele 

stedenbouwkundige en architecturale bestand.940 De inventaris gebeurde op basis van een 

                                                     

934  Parl.St. Br.Parl. 2016-2017, nr. A-451/1, 135. 
935  Daarnaast bestaat er ook nog een inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed, van het roerend 

cultureel erfgoed en van de orgels.  
936  BS 24 juni 1994. 
937  Art. 333 BWRO. 
938  Zie ook art. 42 Ord. Br.R. 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, BS 7 april 1993, 

opgeheven bij art. 33 Ord. Br.R. 13 mei 2004, BS 26 mei 2004. 
939  Bij amendement werd voorgesteld om deze overgangsmaatregel te beperken tot twee jaar zodat de 

Brusselse Regering verplicht zou zijn binnen deze termijn een inventaris op te maken, maar dit 
amendement werd verworpen, zie Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/3, 13 en Parl.St. Br.Parl. 1992-
1993, nr. V.V. 15, 579. 

940  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 
uitgevers, 1993, 268-269. 



  

 
189 

visuele selectie, zonder systematisch bibliografisch of archiefonderzoek. Aan elk gebouw of 

geheel werd een waardecijfer toegekend, gaande van één tot zes. Categorie 1 bevatte unieke 

monumenten of gehelen met internationale betekenis. Categorie 2 was gericht op de zeer 

gedenkwaardige monumenten van nationaal belang, terwijl categorie 3 gedenkwaardige 

gebouwen met een streekgebonden betekenis omvatte. Categorie 4 was vervolgens voor de 

waardevolle monumenten en categorie 5 voor de begeleidend waardevolle monumenten. De 

zesde categorie tenslotte omvatte begeleidende architectuur.941 Het Sint-Lukasarchief stelde 

voor om de objecten die behoorden tot de eerste categorie (1280 gebouwen) onmiddellijk en 

na verloop van tijd nogmaals 3980 gebouwen, te beschermen. Dit is echter nooit volledig ten 

uitvoer gebracht.942 Nochtans zou zelfs dit slechts een bescherming van 0.5% van de totale 

bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben betekend.943  

 

De inventaris wordt nu systematisch geüpdatet met de resultaten van archief- en topologisch 

onderzoek, waarbij van de vroegere categorisatie wordt afgestapt. Dit gebeurde voor de 

grondgebieden van Brussel-Vijfhoek, de oostelijke uitbreiding van Brussel-Stad, de zuidelijke 

uitbreiding van Brussel-Stad, Elsene, Etterbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis. 

Van Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe werden slechts enkele wijken 

bestudeerd, terwijl de inventaris van de gemeente Vorst momenteel wordt opgemaakt. Voor 

de gemeenten waar nog geen update gebeurde, werd in 2015 een visuele bijwerking 

doorgevoerd, waarbij onder meer de bewaringstoestand werd nagegaan. 

 

183. Naast de inventaris van het bouwkundig erfgoed stelt de Directie Monumenten en 

Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook sinds 2002 een 

inventaris van het natuurlijk erfgoed vast. Deze inventaris werd niet officieel vastgesteld en 

heeft dus geen bindend karakter. Het betreft een louter wetenschappelijke inventaris. Het 

doel van deze inventaris is het behoud en de bescherming van het Brusselse bomenerfgoed. 

Sedert het begin van de inventariscampagne in 2002 werden meer dan 3400 bomen 

bestudeerd. Door er de gegevens van vorige inventarissen aan toe te voegen, telt de databank 

volgens de website nu zowat 5.800 bomen.944 Er zijn geen bindende selectiecriteria vastgelegd 

op grond waarvan een boom kan worden opgenomen in de inventaris. De Directie 

Monumenten en Landschappen publiceerde wel een afwegingskader op grond waarvan kan 

worden bepaald of een boom in aanmerking komt voor opname in de inventaris.945 De 

                                                     

941  J. APERS, A. HOPPENBROUWERS en J. VANDENBREEDEN, Bouwen door de eeuwen heen: urgentie-
inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie, Gent, Snoeck-Ducaju, 1979, XV. 

942  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 3; in 1992 bleken in totaal minder dan 350 gebouwen beschermd. 
943  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

uitgevers, 1993, 269, alwaar verwezen is naar A. HOPPENBROUWERS, “De urgentie-inventaris Brussel-
Hoofdstad”, Bouwkundig Erfgoed 1979, nr. 45, 10. 

944  http://bomen-inventaris.irisnet.be/.  
945  DIRECTIE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Heeft u een opmerkelijke boom?, Directie Monumenten en 

Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, s.d., 8 p.; zie infra, 437. 

http://bomen-inventaris.irisnet.be/
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Atlassen van de archeologische ondergrond van het Brussels Gewest, gepubliceerd per 

gemeente, bevatten elk een kaart van de bekende archeologische vindplaatsen, een kaart van 

archeologische potentieel, een synthese van de historiek van de gemeente en een inventaris 

van de archeologische vondsten.946 

 

184. De rechtsgevolgen verbonden aan de opname in de inventaris van het onroerend erfgoed 

zijn beperkt: ze brengt enkel een extra adviesverplichting met zich mee. Elke aanvraag van 

stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of stedenbouwkundig attest die 

betrekking heeft op een goed dat is ingeschreven op de inventaris van het onroerend erfgoed, 

is onderworpen aan het advies van de overlegcommissie.947 Deze rechtsgevolgen zijn enkel 

van toepassing op onroerend erfgoed dat in een juridisch vastgestelde inventaris is 

opgenomen.948 In de praktijk komt dit voorlopig nog neer op onroerend erfgoed dat volgens 

de overgangsmaatregel moet worden beschouwd als geïnventariseerd, dan wel is opgenomen 

in een inventaris die in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd (in casu de Leopoldswijk). De 

beperkte rechtsgevolgen kaderen in de perceptie dat de inventaris eerder dient om de 

aandacht van eigenaars en overheden te vestigen op de erfgoedwaarde van een onroerend 

goed en is er op gericht onoordeelkundige ingrepen met betrekking tot gebouwen die een 

zekere waarde hebben, te voorkomen. Net zoals in het Vlaams Gewest949 kan de inventaris 

dus eerder worden beschouwd als een kennisinstrument dan als een effectieve 

bescherming.950  

 

Ofschoon er geen verband bestaat tussen de inventarisatie en bescherming en het niet vereist 

is dat een onroerend goed eerst in de inventaris is opgenomen vooraleer het kan worden 

beschermd, kan de inventaris wel de basis zijn voor de selectie van beschermenswaardig 

onroerend erfgoed. De inventaris bevat immers onroerend erfgoed dat voldoet aan de 

definitie van onroerend erfgoed in artikel 206 van het BWRO en wijst op die manier 

onroerende goederen aan die vatbaar zijn voor opname in de bewaarlijst of voor 

                                                     

946  Zie http://erfgoed.brussels/ontdekken/publicaties/reeksen-over-archeologie/atlas-van-de-
archeologische-ondergrond-van-het-gewest-brussel.  

947  Zij kunnen facultatief advies vragen aan de KCML; art. 207, §3, eerste lid BWRO. 
948  Verder is het vaststellingsbesluit is immers een ministerieel besluit met een individuele strekking dat 

minstens bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt; zie art. 84, eerste lid, 1° 
BWHI; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER e.a., Belgisch Publiekrecht. Deel II, Brugge, die Keure, 2015, 
901; zie ook Cass. 16 juni 2008, RW 2009-10, 1600; J. DE JONGHE, De staatsrechtelijke verplichting tot 
bekendmaking van normen, Antwerpen, Kluwer, 1985, 86. 

949   Zie supra, nr. 133. 
950  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 

Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 147; de parlementaire voorbereiding 
spreekt van een referentienorm die belangstelling moet wekken”, zie Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-
165/1, 6-7; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 255; zie a 
contrario O. VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime applicable au patrimoine immobilier”, in J.-
F. NEURAY (ed.), La réforme du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 
30 november 2017, Brussels, Larcier, 2018, 251. 

http://erfgoed.brussels/ontdekken/publicaties/reeksen-over-archeologie/atlas-van-de-archeologische-ondergrond-van-het-gewest-brussel
http://erfgoed.brussels/ontdekken/publicaties/reeksen-over-archeologie/atlas-van-de-archeologische-ondergrond-van-het-gewest-brussel
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bescherming.951 Zo worden de meest merkwaardige bomen die zijn opgenomen in de 

inventaris van het natuurlijk erfgoed wel ter inschrijving voorgesteld op de bewaarlijst. In ieder 

geval zijn er ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heel wat meer geïnventariseerde 

onroerende goederen (bv. 40.000 op de inventaris van het bouwkundig erfgoed) dan dat er 

op de bewaarlijst zijn opgenomen of zijn beschermd. De inventaris is dan ook veel ruimer dan 

het register dat de overheid op grond van artikel 239/1 van het BWRO opmaakt van het 

onroerende erfgoed dat ingeschreven is op de bewaarlijst, beschermd is of dat het voorwerp 

van een beschermingsprocedure uitmaakt.952 

4.3. Bescherming  

4.3.1. Monument 

185. Een monument wordt omschreven als “elk bijzonder merkwaardig werk, met inbegrip 

van de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken”.953 De 

summiere definitie is nog grotendeels dezelfde als deze die werd ingevoerd bij Ordonnantie 

van 4 maart 1993 en is het resultaat van heel wat amendementen. Ze bevat geen verwijzing 

naar de oorsprong of aard van een monument. In het aanvankelijk ontwerp van de 

ordonnantie van 4 maart 1993 was sprake van “elk bouwkundig werk of beeldhouwwerk”, 

maar deze formulering werd geleidelijk aan afgezwakt tot zijn huidige vorm.954 Dit strookt met 

de bedoeling van de decreetgever om een zo veelzijdig mogelijke definitie te maken, die geen 

enkel potentieel monument van bescherming zou uitsluiten.955 Net omdat de definitie zeer 

ruim is, is ze ook eerder vaag. DRAYE kan worden gevolgd in haar vaststelling dat garanties 

tegen willekeurige beschermingen door de overheid alvast niet terug te vinden zijn in de 

definitie van een monument, maar uit de beschermingsprocedure zelf moeten worden 

geput.956  

 

De notie merkwaardig vormt de eerder ongelukkige vertaling van “remarquable”. De 

voorwaarde dat het moet gaan om een ‘bijzonder’ merkwaardig werk, werd toegevoegd bij 

ordonnantie van 30 november 2017, met ingang van 20 april 2019.957 De Franse tekst van het 

                                                     

951  D. BATSELE, Urbanisme et protection du patrimoine à Bruxelles, Brussel, Larcier, 2006, 132. 
952  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 260 en D. BATSELE, 

Urbanisme et protection du patrimoine à Bruxelles, Brussel, Larcier, 2006, 133. 
953  Art. 206, 1°, a) BWRO. 
954  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 16 en 1992-1993, nr. A-165/2, 27-28; zie hierover A.M. DRAYE, 

Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers, 
1993, 289-290. 

955  Zo sluit de definitie van een monument de bescherming van een boom niet uit, maar wordt een boom net 
zoals in het Waals Gewest enkel als landschap beschermd, zie bv. B.Br.Reg. 17 april 1997, BS 13 juni 1997; 
RvS 1 juni 2010, nr. 204.554, Gonthier. 

956  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 
Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 144. 

957  Ingevoegd bij art. 185 Ord.Br. 30 november 2017. 
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BWRO bevatte wel reeds een verwijzing naar “les réalisation particulièrement remarquables”, 

zodat een aanpassing van de Nederlandse tekst niet kan uitblijven. Deze voorwaarde is 

geïnspireerd op het Verdrag van Granada, dat monumenten definieert als “all buildings and 

structures of conspicuous historical, archaeological, artistic, scientific, social or technical 

interest, including their fixtures and fittings”.958 De beoordeling van het bijzonder 

merkwaardig karakter van een monument hangt dan ook nauw samen met de 

erfgoedwaarden die in artikel 206, 1° van het BWRO zijn beschreven.959  

 

Net zoals in het Vlaams Gewest werden vroeger ook regelmatig enkel de gevels en bedaking 

van een onroerend goed als monument beschermd.960 Ook in Brussel werd deze praktijk 

echter afgeschaft en omvatten recente beschermingsbesluiten minstens het volledige 

gebouw. Dat het exterieur zichtbaar is, is geen vereiste om in de bescherming te kunnen 

worden opgenomen.961 

 

186. Ook roerende goederen kunnen in beperkte mate deel uit maken van de bescherming 

als monument.962 In het ontwerp van ordonnantie konden enkel “de elementen die er 

noodzakelijk deel van uitmaken, onroerend van nature of door bestemming” mee worden 

beschermd.963 De uiteindelijke definitie die ook in artikel 206 van het BWRO nog steeds is 

ingeschreven, distantieert zich van het onderscheid tussen roerende en onroerende goederen 

op grond van het burgerlijk recht. Zo moeten cultuurgoederen geen onroerende goederen uit 

hun aard of door bestemming zijn.964 Monumenten kunnen worden beschermd “met inbegrip 

van de uitrusting of decoratieve elementen die er integrerend deel van uitmaken” ongeacht of 

het al dan niet gaat om een onroerend goed uit zijn aard of door bestemming.965 Volgens de 

Raad van State is het voldoende dat de cultuurgoederen een “lien indissociable” met het 

                                                     

958  Artikel 1, 1 Verdrag van Granada; eigen onderlijning toegevoegd. 
959  Dit is anders in het Waals Gewest waar de notie merkwaardig eerder als selectiecriterium zijn nut heeft, 

zie infra, nrs. 308-310. 
960  Zie bv. B.Br.Reg. 30 november 1960 tot bescherming van het Breughelhuis in de Hoogstraat in Brussel.  
961  RvS 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli. 
962  Reeds in 1994 oordeelde de Raad van State da teen monument kon worden beschermd omwille van de 

waarde van het interieur, zie RvS 2 februari 1994, nr. 45.966, S.A. Sabig: “contrairement à ce que semble 
penser la requérante, la loi du 7 août 1931 n'interdit pas le classement d'un immeuble comme monument 
en raison de l'intérêt que présente sa décoration, même s'il n'est plus utilisé comme il l'était à l'origine, 
qu'il soit ou non accessible au public”. 

963  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 16. 
964  Cass. 13 juni 2013, nr. AR C.12.0091.F, APT 2014, 80-83, met noot M.-S. DE CLIPPELE; M. QUINTIN, 

“Patrimoine culturel immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT (eds.), Le 
droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 686; zie ook N. 
BERNARD en M.-S. DE CLIPPELE, “Quand la définition de monument ne suit pas les catégories civiles du 
droit des biens: regards croisés entre droit administratif et droit civil, à la lumière du project de réforme 
du Code civil”, in J. VAN MEERBEECK e.a. (eds.), La distinction entre droit public et droit privé, Limal, 
Anthemis, 2019, 265-305. 

965  Brussel (21e kamer) 14 september 2011, nr. 2008/AR/1015, §29, geciteerd in M.-S. DE CLIPPELE, “Quand 
l’art ouvre la voie au droit: le palais Stoclet”, JT 2013, 52. 
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monument vertonen en “qu'ils en font partie intégrante, en sorte qu'ils contribuent à 

déterminer la valeur du monument et du jardin classés antérieurement et qu'ils doivent donc 

être protégés in situ avec ceux-ci, leur déplacement étant de nature à porter atteinte à 

l’intégrité de la réalisation remarquable à protéger”.966 Het Hof van Cassatie bevestigde dit en 

definieerde de uitrusting of decoratieve elementen die integrerend deel uitmaken van het als 

monument beschermde werk als “elk voorwerp dat, wegens de historische, archeologische, 

artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige band die het 

met dat werk verbindt, bijdraagt tot de socio-culturele, artistieke of historische waarde 

ervan.”967 Volgens DE CLIPPELE gaat de definitie zover dat simpele gebruiksvoorwerpen zoals 

een lepel of een kruik onder de bescherming als monument kunnen vallen doordat ze 

“deviennent un objet d’art par leur nouvelle valeur esthétique et s’intègrent dans dans 

l’ensemble de l’oeuvre d’art totale”.968 De Raad van State haalt in haar arrest van 2 februari 

2011 aan dat “certains objets sont, de par leur nature, tellement attachés à un monument, 

dont ils contribuent à déterminer la valeur socioculturelle, artistique ou historique, que, pour 

être pleine et entière, la protection du bâtiment comme monument doit s'étendre à ces objets, 

indépendamment de la valeur intrinsèque qu'ils pourraient avoir de manière isolée par rapport 

à l'ensemble dans lequel ils s'insèrent”. Uit de zinssnede “indépendamment de la valeur 

intrinsèque qu'ils pourraient avoir de manière isolée par rapport à l'ensemble dans lequel ils 

s'insèrent” kan worden afgeleid dat het cultuurgoed anders dan in het Vlaams Gewest zelf 

géén intrinsieke waarde moet hebben. In dat opzicht is de definitie van cultuurgoederen 

inderdaad dermate ruim dat ook een lepel of kruik hieronder zouden kunnen vallen. Echter, 

enkel in het geval de lepel of kruik dermate bijdraagt tot de erfgoedwaarde van een 

beschermd monument dat ze er integrerend deel van uitmaakt en een gezamenlijke 

bescherming noodzakelijk is, zal ze in de bescherming kunnen worden inbegrepen. Een 

roerend goed dat zijn band met het onroerend erfgoed verliest, zal niet meer onder het 

toepassingsgebied van het BWRO vallen969 en dus geen deel meer uitmaken van de 

                                                     

966  RvS 2 februari 2011, nr. 210.958, Stoclet; nochtans was de auditeur QUINTIN in zijn andersluidend 
auditoraatsverslag van mening dat om conform art. 6, §1, I, 7° BWHI te zijn enkel roerende goederen die 
onroerend door bestemming waren konden worden mee beschermd met onroerend erfgoed. Wel gaf hij 
roerend door bestemming vervolgens een zeer ruime betekenis, zie hierover B. JADOT, “De la difficulté 
de protéger, à Bruxelles, des oeuvres d'art faisant partie intégrante d'un monument”, Amén. 2006, 
bijzonder nummer, 46-50; minstens sluit het feit dat een decoratief element afneembaar is niet uit dat 
het integrerend deel uitmaakt van het gebouw, zie RvS 25 oktober 2001, nr. 100.286, Simon en Hennebicq. 

967  Cass. 13 juni 2013, nr. AR C.12.0091.F, APT 2014, 80-83, met noot M.-S. DE CLIPPELE; zie hierover ook M. 
QUINTIN, “Patrimoine culturel immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT 
(eds.), Le droit bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 685-
686. 

968  M.-S. DE CLIPPELE, “Quand l’art ouvre la voie au droit: le palais Stoclet”, JT 2013, 53. 
969  C. ROMAINVILLE, “Les collection des musées en droit domanial et le droit à la culture”, CDPK 2009, 476; 

M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Brugge, Vanden Broele, 2009, 89; M. QUINTIN, 
“Patrimoine culturel immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT, Le droit 
bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 681; M. ELST, G. VAN 
DER BIESEN en J. BAERT, “De culturele aangelegenheden”, in B. SUETIN en G. VAN HAEGENDOREN (eds.), 
De bevoegdheden van de gemeenschappen, Brugge, die Keure, 2017, 30. 
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bescherming. In dit geval zal het Decreet roerend erfgoed van de Franstalige Gemeenschap 

van toepassing zijn. 

 

De CLIPPELE kan worden gevolgd in haar bedenking dat de vereiste van een “lien indissociable” 

beter kan worden afgelijnd door duidelijkere criteria in te voeren. Het ontbreken van 

dergelijke criteria zorgt er immers voor dat niets eraan in de weg staat dat wat als cultuurgoed 

kan worden beschouwd zeer beperkt, dan wel zeer ruim zal worden geïnterpreteerd: “Même 

si la notion a été interprétée de manière proportionnée jusqu’à présent, l’absence d’éléments 

généraux constitutifs de la notion de lien indissociable risquerait de faire en sorte que cette 

notion soit interprétée de manière restrictive ou de manière large, sans que le propriétaire de 

biens meubles ne puisse prévoir quelle interprétation l’emporte.”970 Dergelijke critieria 

opstellen is evenwel niet eenvoudig en zal waarschijnlijk aanleiding tot discussies blijven 

geven. Bijgevolg zal naast deze criteria ook een oplijsting van de cultuurgoederen in het 

beschermingsbesluit onontbeerlijk zijn voor de rechtszekerheid.  

4.3.2. Geheel 

187. Een geheel (“ensemble”) is “iedere groep van onroerende goederen die een stedelijk 

geheel of een dorpsgeheel vormt dat voldoende samenhangend is om topografisch te worden 

afgebakend en merkwaardig is door zijn homogeniteit of doordat het in zijn omgeving is 

geïntegreerd”.971 Deze definitie werd voor het eerst ingevoerd door de ordonnantie van 4 

maart 1993 en blijft ook in de BWRO overeind. Ook deze definitie is sterk geïnspireerd op de 

definitie van “groups of buildings” in het Verdrag van Granada972 en komt overeen met de 

stads- en dorpsgezichten uit het OED.973 De BWRO legt twee vereisten op: enerzijds dient het 

geheel een bepaalde samenhang te vertonen, anderzijds moet het blijk geven van een 

homogeniteit of een zekere integratie in de omgeving.974 De samenhang kan blijken uit 

architectonische kenmerken, zoals de samenhang van gevels of de stijl van een reconstructie, 

of door de ordening, zoals de dichtheid van het geheel.975 De bescherming van enkele 

losstaande gebouwen die ver uit elkaar staan en ook architectonisch geen samenhang 

vertonen, zijn volgens de Raad van State niet voldoende om als geheel te worden 

beschouwd.976 Net als bij een stads- en dorpsgezicht in het Vlaams Gewest is het ook niet 

                                                     

970  M.-S. DE CLIPPELE, “Le Palais Stoclet, une protection d’ensemble à tout prix?”, APT 2014, 87. 
971  Art. 206, 1°, b) BWRO. 
972  Art. 1, 2 Vedrag van Granada definieert “groups of buildings” als “homogeneous groups of urban or rural 

buildings conspicuous for their historical, archaeological, artistic, scientific, social or technical interest 
which are sufficiently coherent to form topographically definable units”. 

973  Art. 2.1, 45° OED. 
974  RvS 23 oktober 2007, nr. 176.011, a.s.b.l. Maison Du Sacre-Coeur de Jette. 
975  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas. 
976  RvS 23 oktober 2007, nr. 176.011, a.s.b.l. Maison du Sacre-Coeur de Jette. 



  

 
195 

vereist dat elk afzonderlijk bestanddeel beschermenswaardig is.977 Zo oordeelde de Raad van 

State dat de afbakening van een geheel zelfs kan worden gerechtvaardigd omwille van de 

stabiliteit van sommige broze constructies die in het gedrang zouden kunnen komen door 

zware ingrepen.978  

Hoewel de bescherming van een geheel is voorbehouden voor groeperingen die een stedelijk 

of dorpsgeheel vormen, is het net als in het Vlaams Gewest niet uitgesloten dat ook niet-

bebouwde percelen deel uitmaken van de bescherming als geheel.979  

4.3.3. Landschap 

188. Een landschap (“site”) is “elk werk van de natuur of van de mens of van beide samen, met 

geen of gedeeltelijke bebouwing en dat een ruimtelijke samenhang vertoont”. Ook deze 

definitie is sinds de ordonnantie van 4 maart 1993 ongewijzigd gebleven. Ze verwijst zowel 

naar natuur- als cultuurlandschappen. Bijgevolg is de definitie veel ruimer dan de definitie van 

cultuurlandschappen in het Vlaams Gewest. Het is dan ook mogelijk om een onroerend goed 

als site te beschermen wanneer het ook beschermd wordt of in aanmerking komt voor 

bescherming op grond van het natuurbeleid,980 zoals het geval is voor het Zoniënwoud. 

 

Met de bescherming als landschap wordt niet noodzakelijk de bescherming van een ruimer 

geheel beoogd. Dit uit zich in het feit dat ook één enkele boom als landschap kan worden 

beschermd.981 

 

Door de vereiste dat een landschap “geen of gedeeltelijke bebouwing” omvat, kan de 

bouwdensiteit net zoals in het Vlaams Gewest een nuttig criterium van onderscheid vormen 

tussen een landschap en een geheel.982 Dit betekent niet dat de eventuele aanwezigheid van 

enkele woningen onverenigbaar is met het begrip landschap, net zoals “de beoordeling dat 

het gaat om een interessant landschap evenmin wordt ontzenuwd door de aanwezigheid van 

woningen of een spoorweg in de buurt van het dal, op de grond dat het niet zou gaan om "een 

stuk ongerepte natuur van bijzondere waarde", aangezien het in de ordonnantie genoemde 

begrip 'landschap' niet samenvalt met het begrip 'natuurgebied', maar slaat op "elk werk van 

de natuur of van de mens of van beide samen"”.983 Een landschap dient ruimtelijke samenhang 

                                                     

977  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8-9; RvS 23 oktober 2007, nr. 176.011, a.s.b.l. Maison Du Sacre-
Coeur de Jette. 

978  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas. 
979  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 240. 
980  I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 

nr., 15 alwaar wordt verwezen naar RvS 27 november 1992, nr. 41.210, consorts van der Linden 
d’Hooghvorst. 

981  Zie bv. B.Br.Reg. 13 februari 2003 tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de beuk (Fagus 
sylvatica var.atropunicia) gelegen Kasteel de Walzinlaan 11 te Ukkel, BS 17 juni 2004. 

982  Zie supra, nr. 151. 
983   RvS 3 maart 2005, nr. 141.563, OCMW Brussel. 
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te vertonen. Deze vereiste verwijst geenszins naar de ruimtelijke bestemming van het 

landschap. De Raad van State wees er op dat het feit dat een landschap “een zeer divers 

feitelijk gebruik kent en uit een “lappendeken van bestemming” bestaat, […] niet van die aard 

[is] om aan te tonen dat te dezen geen sprake zou zijn van een “ruimtelijke samenhang” in de 

zin van artikel 206, 1°, c) van het BWRO”.984 Bovendien is de vereiste van samenhang ook geen 

synoniem voor homogeniteit.985 De samenhang zal moeten blijken uit de omschrijving van de 

toepasselijke erfgoedwaarden. 

4.3.4. Archeologische vindplaats 

189. Een archeologische vindplaats (“site archéologique”) wordt gedefinieerd als “elk terrein, 

geologische formatie, gebouw, geheel of landschap dat archeologische goederen bevat of kan 

bevatten”.986 Deze beschermingsvorm werd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 

eerst ingevoerd met de ordonnantie van 4 maart 1993. Roerend erfgoed maakt deel uit van 

de archeologische vindplaats zolang het zich fysiek nog ter plaatse bevindt. Zodra 

archeologisch roerend erfgoed is opgegraven ontsnapt het aan de toepassing van het BWRO. 

Voor zover het tot het gewestelijk belang behoort, blijft de bevoegdheid voor het roerend 

erfgoed bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gewest oefent deze bevoegdheid samen 

uit met de Vlaamse-, Franse-, of Duitstalige Gemeenschap.987 

4.3.5. Vrijwaringszone 

190. Het BWRO voorziet in de mogelijkheid een vrijwaringszone (“zone de protection du 

patrimoine immobilier”) af te bakenen.988 Dit is de zone rondom een beschermd monument, 

een geheel, een landschap of een archeologische vindplaats, waarvan de omtrek wordt 

vastgesteld volgens de vereisten van de vrijwaring van de omgeving van het onroerend 

erfgoed.989 Een vrijwaringszone kan énkel rond beschermd onroerend erfgoed worden 

afgebakend, niet rond een onroerend goed opgenomen op de bewaarlijst.990 Hiermee is het 

toepassingsgebied van een vrijwaringszone enger dan de overgangszone in de CoPat, alwaar 

ook de afbakening rond een onroerend goed op de bewaarlijst mogelijk is.991 De verschillende 

behandeling is volgens ons te verantwoorden aan de hand van de verschillende doelstellingen 

van de opname van een onroerend goed in de bewaarlijst. Zo dient de bewaarlijst in het Waals 

                                                     

984  RvS 17 november 2011, nr. 216.293, Vanderschrik en nr. 216.294, Ocula en Verhevick. 
985  RvS 19 mei 2005, nr. 144.597, OCMW Brussel. 
986  Art. 203, 1°, d) BWRO. 
987  Zie supra, nr. 5. 
988  Art. 23 van de Ordonnantie van 4 maart 1993 voorzag in de verplichting om een vrijwaringszone rond een 

onroerend goed af te bakenen. Deze verplichting werd bij de integratie van de bescherming van 
onroerend erfgoed in de BWRO afgeschaft. 

989  Art. 206, 3° BWRO. 
990  Art. 222, §1 BWRO; Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 9. 
991  Zie supra, nrs. 176-177. 
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Gewest als voorlopige bescherming, waarna wordt onderzocht of een eigenlijke bescherming 

wenselijk is. Bijgevolg is het logisch dat de afbakening reeds bij de opname in de bewaarlijst 

zoveel als mogelijk dezelfde is als wanneer het onroerend goed zal worden beschermd. In het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de opname in de bewaarlijst definitief, zij het minder 

ingrijpend dan bij een eigenlijke bescherming. Dit impliceert dat de erfgoedwaarden niet van 

dermate groot belang zijn dat een eigenlijke bescherming zich opdringt, maar toch voldoende 

zijn om het behoud ervan na te streven. Ook het uitsluiten van de mogelijkheid om een 

vrijwaringszone af te bakenen kan hierin worden gekaderd. De erfgoedwaarde van de 

categorie van onroerend erfgoed dat zal worden ingeschreven op de bewaarlijst verantwoordt 

geen bijkomende verplichtingen en beperkingen via een afgebakende vrijwaringszone. De 

bedoeling van de afbakening van een vrijwaringszone is dezelfde als in het OED en de CoPat. 

Ze bestaat erin de omgeving van een beschermd onroerend goed aan een zekere controle te 

onderwerpen en te behoeden voor ingrepen die het zicht op of vanuit dit goed zouden kunnen 

schaden. De vrijwaringszone kan aldus niet worden gebruikt om de intrinsieke 

erfgoedwaarden van dat gebied te beschermen.992  

Met betrekking tot de omvang van de vrijwaringszone hult het BWRO zich in stilzwijgen. Deze 

zal dus geval per geval moeten worden vastgelegd.993 De vrijwaringszone moet in ieder geval 

op een plan worden afgebakend, dat als bijlage bij het beschermingsbesluit wordt gevoegd.994 

Het is mogelijk het beschermingsbesluit te wijzigen met het oog op de wijziging van de 

afbakening van de vrijwaringszone.995 Dit lijkt te impliceren dat het ook mogelijk is een later 

een beschermingsbesluit te wijzigen met het oog op de toevoeging van een vrijwaringszone. 

De rechtsgevolgen van een afbakening zijn vastgelegd in artikel 237, §1 van het BRWO. Dit 

artikel bepaalt dat alle handelingen en werkzaamheden, die van die aard zijn dat ze het uitzicht 

op of vanaf het goed dat tot het onroerend erfgoed behoort wijzigen, onderworpen zijn aan 

het advies van de KCML, evenals aan het advies van de overlegcommissie van de betreffende 

gemeente.996 Dit artikel voorziet evenwel niet in een vergunningsplicht, zodat ervan uit kan 

worden gegaan dat het de bedoeling is dat dit advies zal worden gevraagd in het kader van 

een vergunningsaanvraag.997 Handelingen die niet aan een vergunningsplicht onderworpen 

zijn, maar toch van aard zijn om het uitzicht op of vanaf het beschermd onroerend goed te 

wijzigen, ontsnappen met deze regeling dan ook aan enige controle.998 

                                                     

992  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas. 
993  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 

Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 145. 
994  Art. 228 BWRO. 
995  Art. 239, §1, eerste lid BWRO. 
996  Er wordt voor elke gemeente binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een overlegcommissie opgericht, 

zie art. 9 BWRO. 
997  Zie ook http://erfgoed.brussels/doen/wettelijke-aspecten/stedenbouwkundige-maatregelen-ivm-

erfgoed, geconsulteerd op 27 februari 2018.  
998  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

uitgevers, 1993, 306. 

http://erfgoed.brussels/doen/wettelijke-aspecten/stedenbouwkundige-maatregelen-ivm-erfgoed
http://erfgoed.brussels/doen/wettelijke-aspecten/stedenbouwkundige-maatregelen-ivm-erfgoed
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 Duitstalige Gemeenschap 

5.1. Soorten bescherming 

191. Onroerend erfgoed wordt in het Denkmalschutzdekret niet gedefinieerd. De 

bescherming van onroerend erfgoed bestaat enerzijds uit een inventarisatie van zowel het 

klein erfgoed als alle relevante gebouwen en anderzijds uit de bescherming van monumenten, 

ensembles en landschappen. Zowel de inventarisatie als de eigenlijke bescherming worden 

beschouwd als effectieve vormen van bescherming.999 De beschermingsprocedure verloopt in 

twee stappen: de voorlopige en de definitieve bescherming.1000 Op heden zijn 198 onroerende 

goederen beschermd.1001 Zowel de inventaris als het beschermd onroerend erfgoed zijn online 

consulteerbaar.1002 Voor de instandhouding van geïnventariseerd klein erfgoed kan de 

regering van de Duitstalige gemeenschap subsidies verlenen volgens de bepalingen ex artikels 

21 t.e.m. 23 van het Denkmalschutzdekret. De rechtsgevolgen van een voorlopige en een 

definitieve bescherming zijn omschreven in de artikelen 10 t.e.m. 18 van het 

Denkmalschutzdekret.1003  

5.2. Inventarisatie 

192. Het Denkmalschutzdekret voorziet in één inventaris die zowel het klein erfgoed als alle 

relevante gebouwen bevat. Klein erfgoed is volgens artikel 1, 6° van het Denkmalschutzdekret 

“de kleine gebouwde elementen, die geïsoleerd of deel uitmakend van een geheel, een stempel 

op de leefomgeving drukken, bij de lokale bevolking als refertepunt dienen of tot het 

verbondenheidsgevoel bijdragen, maar niet als monument gerangschikt zijn”. Het gaat onder 

meer over kruiswegen, kapellen, standbeelden en wasplaatsen.1004 De parlementaire 

voorbereiding bepaalt dat het gaat om onroerende goederen waarvan de eigenaar niet 

noodzakelijkerwijze bekend is, maar die wel belangrijk zijn voor een dorpsgemeenschap of de 

bewoners en daarom “schützenswert” zijn. Desondanks krijgen deze elementen geen 

eigenlijke bescherming, maar worden ze opgelijst in een inventaris van het klein erfgoed en 

relevante gebouwen, die gemeente per gemeente wordt opgesteld.1005 De omschrijving van 

                                                     

999  Zie infra.  
1000  Art. 2-18 Denkmalschutzdekret; er zal worden gewerkt met citaten uit de Nederlandse vertaling, tenzij 

deze afwijkt van de authentieke Duitse tekst. 
1001  Laatste nazicht op 6 maart 2019. 
1002  Beiden zijn consulteerbaar op http://www.ostbelgienkulturerbe.be; beiden zijn onderverdeeld per 

gemeente, niet per soort beschermd erfgoed. 
1003  Voor een uitgebreidere bespreking hierover zie A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de 

bescherming van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 35-39. 
1004  Het begrip werd ontleend aan het Zuid-Duitslandse en Oostenrijkse recht, zie Dekretentwurf über den 

Schutz der Denkmäler, Ensembles und Landschaften sowie über die Ausgrabungen, Parl.St. Parl.D.Gem. 
2007-2008, nr. 115/1, 11-12. 

1005  Art. 19 Denkmalschutzdekret; A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het 
onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 39. 

http://www.ostbelgienkulturerbe.be/
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klein erfgoed is te vergelijken met de omschrijving van klein volkserfgoed in artikel 3, 4° van 

de CoPat, met als enige verschil dat klein volkserfgoed in het Waals Gewest ook deel kan 

uitmaken van een beschermingsmaatregel (hoewel het niet noodzakelijk is), terwijl dit voor 

klein erfgoed op grond van het Denkmalschutzdekret uitgesloten is.1006 Dit lijkt te impliceren 

dat klein erfgoed dat later toch het voorwerp wordt van een eigenlijke 

beschermingsmaatregel, van de inventaris zal moeten worden geschrapt. Nochtans is deze 

situatie op grond van het Denkmalschutzdekret niet mogelijk. De relevante gebouwen zijn 

immers gebouwen die “nicht […] unter Schutz stehen/gestellt werden”.1007 Hierdoor behoort 

een bescherming niet meer tot de mogelijkheden eens een gebouw in de inventaris is 

opgenomen.1008 Dit zou betekenen dat de overheid bij de opname van een gebouw op de 

inventaris reeds een evaluatie, minstens prima facie, heeft gedaan van de 

beschermenswaardigheid van het gebouw. De overheid kan dan niet meer op deze beslissing 

terugkomen en het gebouw alsnog aan een beschermingsmaatregel onderwerpen, tenzij de 

bescherming kan worden verantwoord door nieuwe elementen die ten tijde van de opname 

in de inventaris nog niet geweten waren. Dit zou alleszins de rechtszekerheid ten aanzien van 

de eigenaar ten goede komen. Het is onduidelijk of het ook effectief de bedoeling van de 

decreetgever is geweest om dergelijk gevolg aan de inventarisatie te verbinden. Zo verwijst 

de parlementaire voorbereiding enkel naar gebouwen die op grond van het 

Denkmalschutzdekret niet beschermd zijn, maar maakt ze geen gewag van eventuele 

toekomstige beschermingen.1009 Daarnaast bevat enkel de Nederlandse vertaling dat 

relevante gebouwen die “niet beschermd zijn/worden” kunnen worden geïnventariseerd, 

terwijl de Franse vertaling bepaalt dat het gaat om gebouwen die “ne fait pas l'objet d'un 

classement conformément au chapitre II du présent décret.” Deze laatste tekst verwijst aldus 

niet naar gebouwen die onder bescherming zullen worden geplaatst. Hoewel de Duitstalige 

tekst als enige authentieke versie voorrang krijgt,1010 zorgen deze discrepanties toch voor 

enige onduidelijkheid. Indien inderdaad de hierboven beschreven verregaande gevolgen aan 

de inventarisatie van relevantie gebouwen kunnen worden toegeschreven, is het minstens 

                                                     

1006  Zie supra, nr. 165. 
1007  Art. 1, 7° Denkmalschutzdekret. 
1008  Zie ook A.M. DRAYE die stelt dat “Beeldbepalende gebouwen hebben een zeker belang vanuit historisch 

en architectonisch oogpunt, maar krijgen geen bescherming zoals ingeschreven in hoofdstuk II van het 
erfgoeddecreet.”, in A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend 
erfgoed”, CDPK 2009, 30. 

1009  Dekretentwurf über den Schutz der Denkmäler, Ensembles und Landschaften sowie über die 
Ausgrabungen, Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 12. 

1010  Decreten van de Duitstalige Gemeenschap worden afgekondigd in het Duits in het Belgisch Staatsblad, 
met een vertaling in het Nederland en in het Frans. Het gaat om ééntalige decreten, waarbij de vertalingen 
enkel informatieve waarde hebben, zie art. 47 Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen 
voor de Duitstalige Gemeenschap, BS 18 januari 1984; L. WINTGENS, De verplichting tot bekendmaking 
van de norm, Brugge, Die Keure, 2003, 110; J. DE JONGHE, De staatsrechtelijke verplichting tot 
bekendmaking van normen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 72. 
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opmerkelijk te noemen dat de decreetgever de vertalingen zo slordig heeft opgemaakt. De 

decreetgever zou er dan ook goed aan doen deze onduidelijkheid weg te werken. 

5.3. Bescherming 

5.3.1. Monument 

193. Een monument moet op grond van artikel 1, 1° van het Denkmalschutzdekret worden 

beschouwd als “een door de mens geschapen onroerend goed, inbegrepen alle inrichtingen en 

decoratieve elementen die integraal deel uitmaken van het onroerend goed, op voorwaarde 

dat dit goed van algemeen belang is omwille van zijn archeologische, esthetische, historische, 

artistieke, culturele, volkskundige, wetenschappelijke, sociale of technische waarde.”1011 Net 

zoals in de CoPat en het BWRO1012 kan een louter werk van de natuur niet als monument 

worden beschermd. Een boom zal in de Duitstalige Gemeenschap aldus niet als monument, 

maar eerder als landschap worden beschermd.1013 

 

194. Ook hier is het mogelijk dat roerende goederen mee worden genomen in de bescherming 

van een monument. Uit de definitie in het Denkmalschutzdekret blijkt niet dat roerende 

goederen onroerend door incorporatie of bestemming automatisch mee beschermd zijn. 

Enkel de “inrichtingen en decoratieve elementen die integraal deel uitmaken van het 

onroerend goed” kunnen mee worden beschermd. Deze bewoording is dezelfde als deze in de 

BWRO en is ook nauw verwant aan de definitie uit het OED.1014 Uit niets blijkt dat roerende 

goederen onroerend door incorporatie of bestemming automatisch mee beschermd zijn. Naar 

analogie met het BWRO kan hier aldus worden verondersteld dat het roerend goed de 

erfgoedwaarde van een onroerend goed dient te versterken. Er is geen opsomming in het 

beschermingsbesluit vereist. Cultuurgoederen zijn mee beschermd zodra ze integrerend deel 

uitmaken van een monument.  

                                                     

1011  Er wordt gewerkt met eigen vertalingen, aangezien de Nederlandse vertaling uit het Belgisch Staatsblad 
veel taalkundige fouten bevat. 

1012  Zie resp. supra nr. 170 en nr. 185. 
1013  Zie bv. B.D.Gem.Ex. 10 oktober 1985 waarin de Antoniusboom in St. Vith werd beschermd als landschap. 

Wel werd het gehele kadastrale perceel beschermd en werd later ook nog een beschermingsgebied rond 
het perceel afgebakend, zie B.D.Gem.Reg. 8 mei 2014 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 
10 oktober 1985 waarbij de Antoniusboom in Sankt Vith als landschap wordt gerangschikt, BS 28 augustus 
2014; zie echter ook B.D.Gem.Ex. 30 augustus 1984 waarin een Linde in Bütgenbach werd beschermd. 
Deze linde is gelegen op een perceel zonder kadastraal perceelnummer, waardoor enkel de boom zelf 
werd beschermd. Later werd ook hier evenwel een beschermingsgebied afgebakend, zie B.D.Gem.Reg. 22 
oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de oude linde 
in Weywertz als landschap wordt gerangschikt, BS 7 december 2015. 

1014  Zie resp. supra, nrs. 186 en 143-143. 
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5.3.2. Ensemble 

195. Artikel 2, 2° Denkmalschutzdekret definieert een ensemble als “een groepering van 

meerdere monumenten, met inbegrip van de ruimte die zij afbakenen en desgevallend de 

omgeving en de al dan niet bebouwde bestanddelen van die omgeving, op voorwaarde dat het 

geheel coherent genoeg is om een topografische afbakening mogelijk te maken en van 

algemeen belang is omwille van zijn archeologische, esthetische, historische, artistieke, 

culturele, volkskundige, wetenschappelijke, sociale of technische waarde”. Net als bij stads- en 

dorpsgezichten omvatten ensembles niet enkel de gebouwen zelf, maar ook de door deze 

gebouwen ingenomen ruimte en de omgeving. De definitie is net zoals de definitie van 

architecturale gehelen in de CoPat geïnspireerd op het Verdrag van Granada,1015 waardoor 

beide definities zeer gelijklopend zijn. Toch wordt een bescherming als ensemble niet op 

dezelfde manier als een stads- en dorpsgezicht of architecturaal geheel toegepast. Grotere 

bebouwde gehelen zullen immers als landschap en niet als ensemble worden beschermd. Zo 

werd het dorpscentrum Eynatten beschermd als landschap en niet als ensemble.1016 De 

bescherming als ensemble zal eerder worden gebruikt voor een huis, inclusief de tuin of 

bijgebouwen.1017  

5.3.3. Landschap 

196. Een landschap is op grond van artikel 1, 3° Denkmalschutzdekret “een door de natuur of 

door de mens en de natuur geschapen onroerend goed, op voorwaarde dat het geheel genoeg 

coherent is om een topografische afbakening mogelijk te maken en van algemeen belang is 

omwille van zijn archeologische, esthetische, historische, artistieke, culturele, volkskundige, 

wetenschappelijke, sociale of technische waarde”. Een landschap hoeft niet louter natuurlijk 

te zijn, maar kan ook zijn waarde ontlenen aan de wisselwerking tussen mens en natuur. Zo 

wordt een landschap in de Duitstalige gemeenschap ook gebruikt om de omgeving van een 

beschermd monument te vrijwaren1018 en zullen ook bebouwde gehelen eerder als landschap 

dan als ensemble worden beschermd. 

5.3.4. Archeologische vindplaats 

197. Een archeologische vindplaats is op grond van artikel 1, 9° van het Denkmalschutzdekret 

“elk gezamenlijk werk van mens en natuur waarbij het gedeeltelijk gaat om bebouwde 

gebieden, eigenaardig en homogeen genoeg om een topografische afbakening mogelijk te 

                                                     

1015  Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 6. 
1016  B.D.Gem.Ex. 11 januari 1985. 
1017  Zie bv. B.D.Gem.Ex. 21 december 2017 ‘zur endgültigen Unterschutzstellung des Hauses Bergstraße 111 

in Eupen mit seinen Nebengebäuden als Ensemble’, BS 1 maart 2018; hoewel dergelijk onroerend erfgoed 
ook vaak als monument wordt beschermd. 

1018  Zie bv. B.D.Gem.Ex. 30 augustus 1984, waarbij de tuin rond het beschermde monument in de 
Gosperstraße (Eurpen), als landschap werd beschermd. 
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maken en van uitzonderlijk belang omwille van hun archeologische, esthetische, historische, 

artistieke, culturele, volkskundige, wetenschappelijke, sociale of technische waarde”. Daar 

waar een landschap het werk van de natuur alleen kan zijn, is een archeologische vindplaats 

uit zijn aard steeds het werk van de mens en de natuur tezamen. Een archeologische 

vindplaats wordt niet op dezelfde manier als een monument, ensemble of landschap 

beschermd. Het Denkmalschutzdekret voorziet in een volledig afzonderlijk 

beschermingsregime, dat zich niet kenmerkt door een beschermingsprocedure. Wel houdt de 

regering een inventaris bij van alle archeologische vindplaatsen op het Duitstalige 

grondgebied. Aan deze opname is één belangrijk rechtsgevolg verbonden: een 

vergunningsplicht voor het uitvoeren van bepaalde handelingen.1019  

5.3.5. Beschermingsgebied 

198. Artikel 1, 4° Denkmalschutzdekret voorziet in een definitie van een “schutzbereich” of 

een beschermingsgebied. Dit is “een gebied dat vanuit een gerangschikt monument, ensemble 

of landschap zichtbaar is of er tegelijk mee zichtbaar is” en is vergelijkbaar met een 

overgangszone1020 of een vrijwaringszone.1021 In de Duitstalige Gemeenschap moet een 

beschermingsgebied evenwel niet noodzakelijk te zijn afgebakend in een beschermingsbesluit 

om rechtsgevolgen teweeg te brengen. Zo kan de minister ook rekening houden met de 

gebieden die zichtbaar zijn vanuit een beschermd onroerend goed bij de beoordeling van een 

erfgoedvergunningsaanvraag, zonder dat zij zijn afgebakend in het beschermingsbesluit 

zelf.1022 Omdat een afbakening wel de rechtszekerheid ten goede komt, werden reeds heel 

wat beschermingsbesluiten die geen afbakening van een beschermingsgebied voorzagen, 

aangepast. De Monumentenwet voorzag immers niet in de mogelijkheid een 

beschermingsgebied af te bakenen. Bovendien bepaalt artikel 13 van het 

Denkmalschutzdekret nu ook dat voor werken binnen een beschermingsgebied van een 

beschermd onroerend goed een erfgoedvergunning vereist is. Indien het beschermingsgebied 

niet in het beschermingsbesluit is afgebakend is de beoordeling of een vergunning vereist is, 

vanzelfsprekend moeilijk te maken, wat in strijd kan zijn met het rechtszekerheidsbeginsel. De 

afgebakende beschermingsgebieden zijn vaak heel ruim en omvatten verschillende kadastrale 

percelen.1023 

                                                     

1019  Art. 25 Denkmalschutzdekret; zie hierover A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming 
van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 40; de overige bepalingen in hoofdstuk VI met betrekking tot 
archeologie vertonen enkele gelijkenissen met titel IV van boek III van de CoPat. 

1020  Zie supra, nrs. 156-160 (Vlaams Gewest) en nrs. 176-177 (Waals Gewest). 
1021  Zie supra, nr. 190 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
1022  Parl.St. Parl.D.Gem. 2010-2011, nr. 60/1, 6. 
1023  Zie bv. B.D.Gem.Reg. 22 oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 

1984 waarbij de oude linde in Weywertz als landschap wordt gerangschikt, BS 7 december 2015; 
B.D.Gem.Reg. 8 mei 2014 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de 
Antoniusboom in Sankt Vith als landschap wordt gerangschikt, BS 28 augustus 2014; B.D.Gem.Reg. 6 
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Afdeling 2.  ERFGOEDWAARDE 

 Werelderfgoed: uitzonderlijke universele waarde 

1.1. Algemeen 

199. Het Werelderfgoedverdrag beoogt geen exhaustieve bescherming van onroerend 

erfgoed. Enkel onroerend erfgoed dat uitzonderlijke universele waarde bezit, kan als 

werelderfgoed worden beschouwd. De uitzonderlijk universele waarde is een constitutief 

bestanddeel van de definitie van zowel natuurlijk als cultureel werelderfgoed, en is bijgevolg 

een definiërend criterium. De uitzonderlijke universele waarde is een noodzakelijke 

voorwaarde om als cultureel of natuurlijk erfgoed voor de toepassing van het 

Werelderfgoedverdrag te kunnen worden beschouwd. Dat een onroerend goed niet in de 

werelderfgoedlijst is opgenomen doet geen afbreuk aan de uitzonderlijke universele 

waarde.1024 Zo verwijzen artikel 4 en artikel 6, §1 en §3 van het Werelderfgoedverdrag naar 

de artikelen 1 en 2 van het Werelderfgoedverdrag en niet naar artikel 11 van het 

Werelderfgoedverdrag dat de opname in de Werelderfgoedlijst vastlegt. Hierdoor is het voor 

de toepassing van deze verplichtingen niet noodzakelijk dat onroerend erfgoed éérst op de 

werelderfgoedlijst (of de indicatieve lijst) wordt ingeschreven.1025 Ook artikel 12 van het 

Werelderfgoedverdrag bepaalt dat “The fact that a property belonging to the cultural or 

natural heritage has not been included in either of the two lists […] shall in no way be construed 

to mean that it does not have an outstanding universal value for purposes other than those 

resulting from inclusion in these lists.”  

 

200. Ofschoon het begrip uitzonderlijke universele waarde herhaaldelijk wordt gehanteerd 

binnen het Werelderfgoedverdrag, is in het verdrag zelf geen definitie terug te vinden. De 

Operational Guidelines bij het Werelderfgoedverdrag verduidelijken wel wat onder 

uitzonderlijke universele waarde moet worden begrepen: “Outstanding Universal Value 

means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national 

boundaries and to be of common importance for present and future generations of all 

                                                     

februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 juni 1986 tot rangschikking als 
monument van het huis Raaff in Eynatten-Berlotte, BS 28 augustus 2014. 

1024  Een opname in de werelderfgoedlijst is geen vereiste om als werelderfgoed te worden beschouwd, noch 
om rechtsgevolgen teweeg te brengen; D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world 
heritage as prototype of an autonomy-gaining international institution”, in A. VON BOGDANDY e.a. (eds.), 
The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law , 
Berlijn, Springer, 2010, 328; zie ook Richardson t. Forestry Commission 1988, 164 CLR 261, written 
judgment J. GAUDRON. 

1025  Zie ook art. 6, §2 dat wel naar artikel 11 verwijst i.p.v. naar artikel 1 en 2; R. O’KEEFE, “World cultural 
heritage: obligations to the community as a whole?”, International & Comparative Law Quarterly 2004, 
vol. 53, nr. 1, voetnoot 7; zie ook D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage 
as prototype of an autonomy-gaining international institution”, in A. VON BOGDANDY e.a. (eds.), The 
Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing International Institutional Law, Berlijn, 
Springer, 2010, 329; zie ook infra, nrs. 253 en 256. 
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humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to 

the international community as a whole. The Committee defines the criteria for the inscription 

of properties on the World Heritage List.”1026  

 

De definities uit het Werelderfgoedverdrag vermelden wel vanuit welk opzicht de 

uitzonderlijke universele waarde moet worden geïnterpreteerd. Zo moeten een monument 

en groeperingen van gebouwen uitzonderlijke universele waarde hebben vanuit een 

historisch, kunstzinnig of wetenschappelijk standpunt. Voor landschappen wordt de 

uitzonderlijke universele waarde beoordeeld vanuit een historisch, esthetisch, etnologisch 

dan wel een antropologisch standpunt. De definities van natuurlijk erfgoed verwijzen naar de 

esthetische en wetenschappelijke aspecten, maar hechten ook belang aan de schoonheid of 

zelfs het louter behoud.1027 In de praktijk dragen zij evenwel zeer weinig bij tot de waardering 

van werelderfgoed. 

1.2. Tien criteria 

201. Als instrument om de uitzonderlijke universele waarde te evalueren zijn in de 

Operational Guidelines 2019 tien criteria vastgelegd.1028 Terwijl de definitie van cultureel en 

natuurlijk erfgoed in het Werelderfgoedverdrag nog niet werd gewijzigd,1029 is dit voor de 

criteria in de Operational Guidelines wel het geval. Het is de bedoeling om via deze criteria 

het hoofd bieden aan de evolutie van het begrip cultureel erfgoed, zonder het 

Werelderfgoedverdrag te moeten wijzigen.1030 Daar waar aanvankelijk klaarblijkelijk voorrang 

werd gegeven aan een ‘monumentalistische’ benadering waarbij vooral historische en 

religieuze gebouwen uit Europa werden beoogd1031 en levende culturen min of meer werden 

uitgesloten,1032 evolueerden de criteria naar een meer uitgebalanceerde omschrijving van de 

                                                     

1026  Operational Guidelines 2019, § 49.  
1027  Art. 1 en 2 Werelderfgoedverdrag. 
1028  Operational Guidelines 2019, § 77. 
1029  Er is ook nog geen voorstel ingediend om de definitie te wijzigen.  
1030  Voor een overzicht van de evolutie van de Operational Guidelines, zie A. A. YUSUF, “Article 1. Definition 

of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, 
Oxford University Press, 2008, 31-40 en C. REDGWELL, “Article 2. Definition of natural heritage”, in F. 
FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 
2008, 69-71. 

1031  WORLD HERITAGE COMMITTEE, Report of the Expert Meeting on the ‘Global Strategy’ and thematic 
studies for a representative World Heritage List, 13 oktober 1994, WHC-94/CONF.003/INF.6, 3. 

1032  Criteria zoals ‘bear a unique or at least exceptional testimony to a civilization which has disappeared’ 
sloten levende tradities uit; Operational Guidelines 1980, § 18, (iii); WORLD HERITAGE COMMITTEE, 
Report of the Expert Meeting on the ‘Global Strategy’ and thematic studies for a representative World 
Heritage List, 13 oktober 1994, WHC-94/CONF.003/INF.6, 4; BUREAU OF THE WORLD HERITAGE 
COMMITTEE, Synthetic Report of the Meeting on «Authenticity and Integrity in an African context», Great 
Zimbabwe National Monument, 15 juni 2000, WHC-2000/CONF.202/INF.13, 10. 
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uitzonderlijke universele waarde.1033 Zo werd het met de wijziging van criterium (iv) mogelijk 

dat ook onroerend erfgoed dat nauw verbonden is met immaterieel erfgoed van uitzonderlijk 

universeel belang in de zin van de Operational Guidelines wordt beschouwd.1034 

 

Tot eind 2004 werd gebruik gemaakt van afzonderlijke criteria voor natuurlijk en cultureel 

erfgoed: zes criteria voor cultureel en vier criteria voor natuurlijk erfgoed. Sinds de versie van 

de Operational Guidelines van 2005 wordt gebruik gemaakt van tien criteria die zowel op 

cultureel als natuurlijk erfgoed van toepassing zijn. Met deze wijziging werd teruggekeerd naar 

de basis van het Werelderfgoedverdrag: een gemeenschappelijke benadering van de 

bescherming van natuurlijk en cultureel werelderfgoed.1035 In de praktijk worden nog steeds 

de eerste zes voor cultureel erfgoed en de laatste vier voor natuurlijk erfgoed gebruikt. Voor 

gemengde sites wordt wel geput uit alle criteria.  

 

202. De tien criteria zijn terug te vinden in paragraaf 77 van de Operational Guidelines:  

“(i) represent a masterpiece of human creative genius; 

(ii) exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within 

a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, 

monumental arts, town-planning or landscape design; 

(iii) bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a 

civilization which is living or which has disappeared; 

(iv) be an outstanding example of a type of building, architectural or technological 

ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human 

history; 

(v) be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-

use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with 

the environment especially when it has become vulnerable under the impact of 

irreversible change; 

(vi) be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or 

with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal 

significance. (The Committee considers that this criterion should preferably be 

used in conjunction with other criteria) ; 

                                                     

1033  Zie A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 
Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 29 en 38-39; toch is ook nu nog westers 
monumentaal erfgoed oververtegenwoordigd op de werelderfgoedlijst, zie de verwijzingen supra, 
voetnoot 662. 

1034  Ibid, 37. 
1035  C. REDGWELL, “Article 2. Definition of natural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 

Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 74; BUREAU OF THE WORLD HERITAGE 
COMMITTEE, Report on the experts’ meeting on evaluation of general principles and criteria for 
nominations of natural world heritage sites, Parijs, 15 april 1996, WHC-96/CONF.202/INF.9, 1. 
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(vii) contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty 

and aesthetic importance; 

(viii) be outstanding examples representing major stages of earth's history, including 

the record of life, significant on-going geological processes in the development 

of landforms, or significant geomorphic or physiographic features; 

(ix) be outstanding examples representing significant on-going ecological and 

biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh 

water, coastal and marine ecosystems and communities of plants and animals; 

(x) contain the most important and significant natural habitats for in-situ 

conservation of biological diversity, including those containing threatened 

species of Outstanding Universal Value from the point of view of science or 

conservation.”1036 

 

203. Het is slechts vereist dat cultureel erfgoed aan een van de tien criteria voldoet. 

Desalniettemin zal in de meeste gevallen de inschrijving in de Werelderfgoedlijst gebaseerd 

zijn op meer dan één criterium.1037 Bovendien bevat criterium (vi) expliciet de voorkeur om 

een inschrijving op de werelderfgoedlijst op basis hiervan te combineren met andere criteria. 

De opstelling en verwoording van de criteria zijn van zeer groot belang aangezien zij mee 

bepalen welk erfgoed als werelderfgoed kan worden beschouwd. 

 Vlaams Gewest 

2.1. Evolutie 

204. Onroerende goederen kunnen worden beschouwd als onroerend erfgoed wanneer ze 

een bepaalde erfgoedwaarde bezitten. Zo bepaalt het OED dat onroerend erfgoed “het geheel 

van archeologische sites, monumenten, cultuurhistorische landschappen en stads- en 

dorpsgezichten” is.1038 De laatste drie zijn op grond van het OED onroerende goederen “van 

algemeen belang wegens de erfgoedwaarde(n)”.1039 Voor archeologische sites is enkel de 

archeologische waarde van belang.1040  

 

Op grond van de Monumentenwet was de erfgoedwaarde eerder een selectiecriterium. Dit 

lag aan het feit dat de Monumentenwet niet in een definitie van onroerend erfgoed, een 

                                                     

1036  Voor een uitgebreide bespreking van alle criteria zie C. REDGWELL, “Article 2. Definition of natural 
heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, 68-75. 

1037  Zo is 80% van de inschrijvingen van natuurlijk erfgoed gebaseerd op tenminste twee criteria, zie C C. 
REDGWELL, “Article 2. Definition of natural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 
Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 68. 

1038  Art. 2.1, 39° OED. 
1039  Art. 2.1, 22°, 38°, 45° OED. 
1040  Art. 2.1, 10° OED. 
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landschap of een monument voorzag.1041 Ook het Decreet Landschapszorg bevatte geen 

opsomming van de erfgoedwaarden bij de definitie van het begrip landschap. De 

landschapsbescherming in het Decreet Landschapszorg ging immers veel verder dan een 

loutere bescherming van landschappen met erfgoedwaarde. Artikel 5 van het Decreet 

Landschapszorg bepaalde wel dat “een landschap, dat van algemeen belang is wegens zijn 

natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde, kan worden 

beschermd”. De erfgoedwaarde was aldus ook in het Decreet Landschapszorg niet echt een 

definiërend element, maar eerder een selectiecriterium om te bepalen wat als landschap kon 

worden beschermd. Het Monumentendecreet gebruikte de erfgoedwaarde wél om een 

monument en stads- of dorpsgezicht te definiëren.1042 Net zoals in het OED kon de 

erfgoedwaarde in het Monumentendecreet dus wel als definiërend criterium worden 

omschreven. Nochtans bepalen ook nu dezelfde erfgoedwaarden mee welke onroerende 

goederen in een inventaris kunnen worden opgenomen. Een inventaris wordt door het OED 

omschreven als “een oplijsting van onroerende goederen en gehelen van onroerende goederen 

met erfgoedwaarde”. Op deze manier vormt de erfgoedwaarde nog steeds een 

selectiecriterium voor inventarissen.1043 Het begrip erfgoedwaarde wordt gedefinieerd in 

artikel 2.1, 26° van het OED en is de “archeologische, architecturale, artistieke, culturele, 

esthetische, historische, industrieel-archeologische, technische waarde, ruimtelijk-

structurerende, sociale, stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde 

waaraan onroerende goederen en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken 

hun huidige of toekomstige maatschappelijke betekenis ontlenen.” Deze opsomming is het 

resultaat van een evolutie van het begrip erfgoedwaarde sinds de Monumentenwet. De tabel 

hieronder geeft weer welke erfgoedwaarde in welke regelgeving reeds was opgenomen. 

 

 

 

 

Erfgoedwaarde  
Monumenten-
wet 

Monumenten- 
decreet 

Decreet 
Landschapszorg 

OED 

Archeologisch       x 

                                                     

1041  De Monumentenwet bepaalde dat monumenten en landschappen konden worden gerangschikt wanneer 
hun behoud “in historisch, artistiek of wetenschappelijk opzicht van nationaal belang” was, zie art. 1 
Monumentenwet. 

1042  Art. 2, 2e en 3e lid Monumentendecreet. 
1043  Een onroerend goed of een geheel van onroerende goederen kan worden opgenomen in de vastgestelde 

inventaris van bouwkundig erfgoed, de vastgestelde landschapsatlas, de vastgestelde inventaris van 
houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken 
als het een of meer erfgoedwaarden bezit en voldoende goed bewaard is, zie art. 4.1.1 OEB. Voor de 
inventaris van archeologische zones gelden deze voorwaarden niet. Dat op basis van waarnemingen en 
wetenschappelijke argumenten kan worden onderbouwd dat een zone met hoge waarschijnlijkheid 
archeologische waarde heeft, is volgens de definitie van archeologische zone voldoende. 
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Architecturaal       x 

Artistiek x x   x 

Cultureel       x 

Esthetisch     x x 

Herinnering x x x x 

Historisch   x   x 

Industrieel-archeologisch     x   

Landschappelijk       x 

Ruimtelijk-structurerend   x x   

Sociaal       x 

Stedenbouwkundig       x 

Technisch       x 

Volkskundig   x   x 

Wetenschappelijk x x   x 
Figuur 3 
 

205. De Monumentenwet bepaalde dat monumenten en landschappen konden worden 

gerangschikt wanneer hun behoud “in historisch, artistiek of wetenschappelijk opzicht van 

nationaal belang” was.1044 Wat de historische, artistieke of wetenschappelijke precies inhield, 

werd nergens verduidelijkt. 

 

Terwijl de Monumentenwet slechts drie waarden opsomde, die zowel op monumenten als 

landschappen van toepassing waren, breidde het Monumentendecreet, dat niet op 

landschappen van toepassing was, de opsomming van de erfgoedwaarden uit. Naast 

historische, artistieke en wetenschappelijke waarde konden ook onroerende goederen met 

“volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde” als monument 

en stads- en dorpsgezicht worden beschouwd.1045 Op deze manier werden de 

beschermingsgronden voor monumenten en stads- en dorpsgezichten aanzienlijk uitgebreid 

ten aanzien van de Monumentenwet. De hoofdreden hiervoor was de verruimde interpretatie 

van het begrip monument in de jaren ’70 ten opzichte van de interpretatie ten tijde van de 

Monumentenwet, waarbij naast aandacht voor de architectura maior, ook steeds meer 

aandacht uitging naar de architectura minor.1046  

 

Ook het Decreet Landschapszorg voorzag in meer verschillende erfgoedwaarden dan de 

Monumentenwet op grond waarvan een landschap kon worden beschermd. Daarnaast werd 

de benaming van de erfgoedwaarden uit de Monumentenwet aangepast aan de eigenheden 

van een landschap. De mogelijkheid om een landschap te beschermen omwille van de 

historische waarde werd behouden. Daarnaast werd de wetenschappelijke waarde 

                                                     

1044  Art. 1 Monumentenwet. 
1045  Art. 2, 2° en 3° Monumentendecreet. 
1046  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 

uitgevers, 1993, 92. 
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gepreciseerd tot natuurwetenschappelijke waarde en werd de artistieke waarde logischerwijs 

vervangen door esthetische waarde. Een ook de mogelijkheid om een landschap te 

beschermen omwille van de sociaal-culturele waarde naar analogie met het 

Monumentendecreet was nieuw.  

 

Aangezien het OED ook de bescherming van archeologisch erfgoed voorziet, werd de 

archeologische waarde aan de erfgoedwaarden toegevoegd. Doordat de archeologische 

waarde deel uitmaakt van de algemene definitie, maakt de parlementaire voorbereiding 

duidelijk dat ook monumenten omwille van archeologische erfgoedwaarden kunnen worden 

beschermd.1047 

2.2. Juridische basis 

206. Het OED stapt af van de opsomming van de toepasselijke erfgoedwaarden per 

beschermingsinstrument. Het begrip erfgoedwaarde wordt voor het eerst afzonderlijk 

gedefinieerd en is van toepassing op alle soorten onroerend erfgoed in het OED. De 

erfgoedwaarde zal aldus zeker geen criterium van onderscheid zijn tussen de verschillende 

beschermingsinstrumenten. Wanneer een onroerend goed minstens een van de 

erfgoedwaarden in artikel 2.1, 26° van het OED bezit, kan het als onroerend erfgoed worden 

beschouwd. De bescherming van elk onderdeel van een onroerend goed moet aldus niet 

worden verantwoord door alle in het beschermingsbesluit opgesomde waarden. Het volstaat 

dat die afzonderlijke waarden van alle onderdelen tezamen de bescherming van het 

monument in zijn geheel verantwoorden.1048 Een beschermingsbesluit dat is vastgesteld 

louter op grond van een erfgoedwaarde die niet decretaal is voorzien, is principieel onwettig. 

Echter, de meeste beschermingsbesluiten bevatten meerdere waarden, die voldoende 

kunnen zijn om het algemeen belang wegens de erfgoedwaarde van het beschermde 

onroerend goed te schragen. 

 

207. Een definitie van de erfgoedwaarden is niet terug te vinden in het OED. De 

inventarismethodologiëen die werden opgemaakt als leidraad bij de opname van onroerend 

erfgoed in de inventarissen, voorzien wel in een korte uitleg van elke erfgoedwaarde. 

Aangezien de inventaris dezelfde erfgoedwaarde gebruikt als selectiecriterium – hoewel de 

inventarismethodologieën dit niet als zodanig verwoorden1049 – is de beschrijving van de 

erfgoedwaarden in de inventarismethodologieën ook bij de bescherming relevant.  

                                                     

1047  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, 1901/8, 14; hierdoor wordt het onderscheid tussen monumenten en 
archeologische sites weer wat minder duidelijk. 

1048  RvS 3 februari 2011, nr. 210.983, Taleman. 
1049  Zie infra, nr. 285. 
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2.3. Decretale erfgoedwaarden 

2.3.1. Architecturale waarde 

208. De architecturale waarde lijkt dan wel een vanzelfsprekende waarde op grond waarvan 

gebouwd onroerend erfgoed (i.e. monumenten en stads- en dorpsgezichten) kan worden 

beschermd, deze waarde werd in het OED pas voor het eerst decretaal verankerd. Vóór het 

OED werd gebruik gemaakt van de historische waarde, die reeds in de Monumentenwet en 

later ook in het Monumentendecreet en het Decreet Landschapszorg was opgenomen. Een 

voorbeeld is de bescherming van een burgerhuis ontworpen door Jos. Goeyvaerts in 

Antwerpen omwille van de historische en artistieke waarde, waarbij de historische waarde 

wordt gespecifieerd tot de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. De 

architectuurhistorische waarde is volgens het beschermingsbesluit gebaseerd op de 

fijnzinnige en gevarieerde vormgeving en de ambachtelijke hoogstaande binnen- en 

buitenafwerking.1050 

 

De architecturale waarde kan worden omschreven als de getuige van een fase of aspect van 

de (landschaps)architectuur of de bouwkunst in het verleden. Het kan gaan om typologie, stijl, 

oeuvre of materiaalgebruik.1051 Ze werd ingevoerd om de specificiteit van het bouwkundig 

erfgoed te kunnen duiden.1052 Door deze omschrijving zou een bescherming van een 

monument omwille van de architecturale waarde op het eerste gezicht een cirkelbeweging 

kunnen zijn. Het begrip monument is evenwel veel ruimer dan enkel de architecturale waarde 

en kan bijvoorbeeld ook omwille van zijn archeologische of sociale waarde worden 

beschermd.1053 

2.3.2. Artistieke en esthetische waarde 

209. De artistieke waarde was reeds in de Monumentenwet vastgelegd. De esthetische 

waarde vindt daarentegen haar oorsprong in het Decreet Landschapszorg. De 

Monumentenwet of het Monumentendecreet voorzag niet in de mogelijkheid een monument 

of stads- of dorpsgezicht omwille van de esthetische waarde te beschermen. Desondanks zijn 

ook enkele beschermingen van monumenten terug te vinden die gebaseerd zijn op de 

                                                     

1050  MB 16 februari 2007, BS 3 juli 2007; in andere beschermingsbesluiten werd ook enkele keren rechtstreeks 
naar de architectuurhistorische waarde verwezen, ondanks een gebrek aan decretale basis voor deze 
erfgoedwaarde. Nochtans is het niet mogelijk om in de databank van beschermd onroerend erfgoed te 
zoeken op de architectuurhistorische waarde, wat de transparantie van beschermingsbesluiten allerminst 
ten goede komt; dit probleem moet evenwel worden genuanceerd nu dit voornamelijk bij oudere 
beschermingsbesluiten voorkomt; zie bv. de bescherming van 79 verschillende huizen in Gent omwille 
van de architectuurhistorische waarde, beschermd bij MB 3 september 1981, BS 9 december 1981. 

1051  Dit is de definitie uit de inventarismethodologiën.  
1052  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/1, 18. 
1053  De architecturale waarde kan wel mee bepalend zijn of de slechte bouwfysische toestand van een 

monument de bescherming in de weg staat, zie infra, nr. 302. 
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esthetische waarde. Het gaat hierbij voornamelijk om oude beschermingsbesluiten (genomen 

tussen 1973 en 1996).1054 Maar ook recentere beschermingsbesluiten van monumenten 

verwijzen naar de esthetische waarde. Vooral bomen en bomenrijen worden beschermd als 

monument omwille van hun esthetische waarde die wordt gevormd door het beeldbepalende 

karakter van de bomen in hun omgeving.1055 Daarnaast zijn er ook veel beschermingsbesluiten 

van landschappen terug te vinden die dateren van voor de inwerkingtreding van het Decreet 

Landschapszorg maar die wel onder meer op de esthetische waarde gebaseerd zijn, zij het dan 

als aspect van de artistieke waarde, welke wel reeds een juridische basis in de 

Monumentenwet had. Sinds de inwerkingtreding van het Decreet Landschapszorg zijn geen 

beschermingen van landschappen op grond van de artistieke waarde meer terug te vinden. 

De artistieke waarde werd in het Decreet Landschapszorg immers niet weerhouden en enkel 

overgenomen door het Monumentendecreet. Het OED maakt het wel weer mogelijk 

landschappen omwille van hun artistieke waarde te beschermen. Een voorbeeld is het Sint-

Arnolduspark en de Tiegemberg dat in 2017 definitief beschermd werd omwille van de 

historische, wetenschappelijke, culturele, architecturale, technische, esthetische, 

volkskundige, ruimtelijk-structurerende én artistieke waarde. De artistieke waarde wordt 

enkel gevormd door de gebouwde elementen binnen het cultuurhistorische landschap.1056 

Ook in het OED lijkt de artistieke waarde aldus voornamelijk op bouwstijlen te slaan. Volgens 

de inventarismethodologiëen heeft een onroerend goed artistieke waarde “als het getuigt van 

het kunstzinnige streven van de mens in het verleden.” De artistieke waarde wordt in 

beschermingsbesluiten vaak in verband gebracht met cultuurgoederen en interieur.1057 Dit 

neemt niet weg dat de artistieke waarde ook bijvoorbeeld voor de bouwstijl kan worden 

gebruikt. Zo werden in 1977 in een groepsbesluit verschillende herenhuizen beschermd louter 

omwille van de artistieke waarde.1058 Een beschrijving van de artistieke waarde is in dit 

beschermingsbesluit, zoals gebruikelijk was toen, niet terug te vinden. Een ander voorbeeld is 

een beschermingsbesluit van 2007 dat een burgerhuis in Antwerpen, ontworpen door Jos. 

Goeyvaerts, beschermd onder meer omwille van de artistieke waarde. Deze werd omschreven 

als “de naadloos met elkaar verweven eclectische, art nouveau, egyptiserende en neo-Vlaamse 

                                                     

1054  Toen werden de erfgoedwaarden nog niet in het beschermingsbesluit beschreven. Bovendien namen de 
bevoegde ministers en hun administratie het toen nog niet zo nauw met de erfgoedwaarden die de 
wetgeving voorzag. 

1055  Zie bv. de bescherming van de opgaande linde als vredesboom in Hofstade, MB 4 december 2013, BS 22 
januari 2014 of de bescherming van twintig knotbomen van zomereik in Aarschot, MB 12 juli 2010, BS 11 
augustus 2010 

1056  MB 26 juni 2017 tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van 'Sint-Arnolduspark en 
Tiegemberg' en als monument van neogotische 'Sint-Arnolduskapel', pittoreske 'Villa Albert' en 
cementrustieke 'Belvedère' in Anzegem (Tiegem) , BS 12 juli 2017. 

1057  Zie bv. MB 6 juli 2011 houdende bescherming als monument van het Schaliënhuys en klooster van de 
zusters van O.L.V.-visitatie van Kruibeke te Kruibeke, BS 23 augustus 2011; MB 16 juli 2017 tot 
bescherming als monument van de Sint Jacobus de Meerderekerk in Beveren, BS 27 augustus 2014. 

1058  MB 9 december 1977, BS 17 januari 1978. 
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renaissance stijlkenmerken”.1059 Bovendien zijn ook cultuurgoederen niet beperkt tot de 

artistieke waarde en kunnen zij ook andere erfgoedwaarden hebben. 

 

210. Vanaf haar decretale verankering in het Decreet Landschapszorg werd de esthetische 

waarde voornamelijk gebruikt om de beeldbepalende elementen aan te duiden of om te 

wijzen op de ongeschondenheid of eenheid van een landschap.1060 Dit gebruik komt overeen 

met de omschrijving van de esthetische waarde in de inventarismethodologieën: “een 

onroerend goed heeft esthetische waarde als het de waarnemer zintuiglijke schoonheid laat 

ervaren”. Bijgevolg hangt de esthetische waarde nauw samen met de 

‘schoonheidswaarde’.1061 Niets uit deze omschrijving wijst erop dat de esthetische waarde 

zuiver voor cultuurhistorische landschappen is gereserveerd, zodat ze ook zonder problemen 

voor monumenten en stads- en dorpsgezichten kan worden gebruikt. Overigens werd de 

esthetische waarde ook reeds voor gebouwd onroerend erfgoed binnen een beschermd 

landschap gebruikt. Zo werd de kastelensite in Zwijnaarde beschermd als cultuurhistorisch 

landschap, onder meer omwille van de esthetische waarde. De esthetische waarde werd 

gevormd door “de aanwezigheid van laatmiddeleeuwse sites met walgracht die zijn 

uitgebouwd tot buitengoed met stijlvolle gebouwen, park en oprijlanen”.1062 Ook nieuwe 

beschermingen van monumenten gebaseerd op de esthetische waarde bestaan veelal uit 

bomenrijen. Toch werden ook enkele gebouwde monumenten onder meer omwille van de 

esthetische waarde beschermd. Een voorbeeld is de woning Goffaerts in Leuven. Deze half-

vrijstaande neogotische woning ontleent haar esthetische waarde binnen het straatbeeld van 

de Kapucijnenvoer aan het open zicht op de woning en op de ruime stadstuin met bakstenen 

tuinmuur, de daar over hangende, gekandelaarde linde en de monumentale witte 

paardenkastanje achteraan in de tuin.1063 

2.3.3. Stedenbouwkundige en ruimtelijk-structurerende waarde 

211. De stedenbouwkundige en ruimtelijk-structurerende waarde zijn nieuw. De ruimtelijk-

structurerende waarde werd wel reeds gebruikt bij de aanduiding van ankerplaatsen.1064 De 

stedenbouwkundige waarde werd voorheen dan weer enkele keren gebruikt als specificatie 

van de sociaal-culturele waarde. Beide erfgoedwaarden werden ingevoerd in het OED om de 

erfgoedwaarde in het kader van ruimtelijke groei en opbouw van de historische leefomgeving 

te kunnen benoemen en uit te leggen. Hoewel de memorie van toelichting lijkt te impliceren 

                                                     

1059  Art. 2 MB 16 februari 2007, BS 3 juli 2007. 
1060  Zie bv. de bescherming van het Sint-Pieterveld in Wingene, MB 24 juni 2002, BS 20 september 2002. 
1061  A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche 

Boekhandel, 1975, 120. 
1062  Art. 2 MB 25 juli 2005, BS 28 april 2006. 
1063  MB 29 februari 2016 tot definitieve bescherming als monument van de woning Goffaerts met stadstuin 

in Leuven, BS 18 maart 2016. 
1064  Art. 15 Decreet Landschapszorg. 
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dat de ruimtelijk-structurerende en de stedenbouwkundige waarde enkel voor 

cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten kan worden gebruikt,1065 is dit 

zeker niet het geval. Ook een monument kan immers een ruimtelijk-structurerende waarde 

voor de omgeving bezitten. Volgens de inventarismethodologieën heeft een onroerend goed 

ruimtelijk-structurerende waarde “als het de ruimte ordent, afbakent, structureert of de blik 

leidt.” Een bescherming omwille van de ruimtelijk-structurerende waarde houdt rekening met 

de omgevende ruimte en ordening en legt de nadruk op het belang hiervan voor de 

erfgoedwaarde van het onroerend erfgoed. Zo werd de uitkijktoren of Belvedère op de 

Tiegemberg reeds voorlopig beschermd onder meer omwille van de ruimtelijk-structurerende 

waarde door de prominente ligging van de uitkijktoren of 'Belvedère' op een heuveltop van 

het Schelde-Leie-interfluvium. Hierdoor torent de pittoreske constructie boven de omgeving 

uit en markeert zij de heuveltop van de Tiegemberg. Ook de Tiegemberg zelf werd samen met 

het Sint-Arnolduspark beschermd als cultuurhistorisch landschap, onder meer omwille van de 

ruimtelijk-structurerende waarde. De ruimtelijk-structurerende waarde van het 

cultuurhistorisch landschap wordt bepaald door een opmerkelijke afwisseling van 

panoramische uitzichtpunten, gerichte vergezichten en opgaande bomenrijen met 

doorkijken.1066 

 

212. Daarnaast moet de ruimtelijk-structurerende waarde het ook mogelijk maken om 

onroerend erfgoed te beschermen, zonder de ruimtelijke ontwikkeling van een site te 

hypothekeren. Zo kan bij de bescherming van stads- en dorpsgezichten of cultuurhistorische 

landschappen de nadruk worden gelegd op de ruimtelijk-structurerende waarde van bepaalde 

gebouwen en patronen. Voor onderdelen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of 

cultuurhistorisch landschap die louter de ruimtelijk-structurerende waarde bezitten, zullen er 

meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Op deze manier moet worden getracht de 

stedenbouwkundige en economische ontwikkeling in overeenstemming te brengen met de 

doelstellingen van de bescherming van onroerend erfgoed. Dergelijke beschermingen zijn 

vooralsnog niet terug te vinden. 

 

213. Een onroerend goed heeft volgens de inventarismethodologieën stedenbouwkundige 

waarde “als het een rol speelt in de (planmatige) inrichting van de bebouwde ruimte in het 

verleden. Die inrichting omvat ook de wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte en de 

                                                     

1065  De memorie van toelichting verwijst naar de landschappen. Op grond van artikel 2.1, 33° OED vallen enkel 
cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten hieronder; zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, 
1901/8, 18. 

1066  MB 26 juni 2017 tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van 'Sint-Arnolduspark en 
Tiegemberg' en als monument van neogotische 'Sint-Arnolduskapel', pittoreske 'Villa Albert' en 
cementrustieke 'Belvedère' in Anzegem (Tiegem), BS 12 juli 2017; ook de Villa Albert werd in het 
beschermingsbesluit onder meer omwille van de ruimtelijk-structurerende waarde beschermd door de 
ligging aan de rand van het park, tegen een heuvelflank van de Tiegemberg aan, ontstaat er een 
uitgekiende visuele relatie tussen de 'Villa Albert' en de lager gelegen bronweide in het bedevaartpark.  
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samenhang tussen de verschillende schaalniveaus.” Een duidelijk voorbeeld is de bescherming 

als stadsgezicht van de Parklaan te Gent. De Parklaan bezit stedenbouwkundige waarde als 

stadsgezicht als “een belangrijk getuige van de 19de eeuwse stadsuitbreiding van Gent, die met 

de afschaffing van de octrooirechten in 1860 werd ingezet. De doordachte en planmatige 

aanleg van het Citadelpark en de urbanisering van de omliggende gebieden illustreert de wijze 

waarop het Gentse stadsbestuur bewust aan stadsplanning deed. Typerend voor de 

stedenbouwkundige opvattingen van de late 19de eeuw werden op de voormalige stadsvesten 

en in de omliggende wijken brede boulevards aangelegd die werden afgelijnd door statige 

burgerhuizen en steevast waren voorzien van één of meer beboomde promenades.”1067 Bij de 

stedenbouwkundige waarde zal het type bebouwing, zoals de herenhuizen in de Parklaan, 

vaak een rol spelen als voorbeeld van de inrichting van de bebouwde ruimte. Zo ook bij de 

herenwoning D’hanis in Antwerpen die met bewaarde open binnenplaats, koetshuis en 

tuinmuur met poort binnen de context van de 19de-eeuwse stadsuitbreiding van Antwerpen 

een gaaf bewaard ensemble en een zeldzame getuige van de karakteristieke, statige 

bebouwing uit de ontstaansperiode van de leien vertegenwoordigt.1068 Op dit punt 

onderscheidt de stedenbouwkundige waarde zich van de ruimtelijk-structurerende waarde 

die wijst op de ordening van de ruimte en de blikvanger op dit ogenblik. De 

stedenbouwkundige waarde verwijst daarentegen eerder naar de historisch gegroeide 

invulling van de ruimte. 

2.3.4. Historische waarde 

214. De historische waarde is de meest voor de hand liggende waarde van onroerend erfgoed 

en was reeds vastgelegd in de Monumentenwet. Ook het Monumentendecreet, het Decreet 

Landschapszorg en nu ook het OED namen deze waarde over. Vroeger werd de historische 

waarde vaak gebruikt als kapstokwaarde, waaraan dan andere waarden zoals de 

architectuurhistorische of bouwhistorische waarde konden worden opgehangen.1069 Sinds het 

OED zal de historische waarde in veel engere zin worden gebruikt. Volgens de 

inventarismethodologieën heeft een onroerend goed historische waarde “als het getuigt van 

een (maatschappelijke) ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het 

verleden van de mens.” De historische waarde zal dus niet meer gebruikt kunnen worden om 

de architectuurhistorische waarde van een gebouw te duiden (daarvoor zal bijvoorbeeld de 

                                                     

1067  De 32 gekandelaarde platanen van de laan werden als monument beschermd, ook onder meer omwille 
van de stedenbouwkundige waarde, zie MB 25 oktober 2017 tot definitieve bescherming als stadsgezicht 
van de Parklaan met omgeving en als monument van een laan met tweeëndertig gekandelaarde platanen 
in Gent, BS 22 november 2017. 

1068  MB 14 september 2016 tot definitieve bescherming als monument van de herenwoning Dhanis in 
Antwerpen, BS 18 oktober 2016. 

1069  Zie bv. de bescherming van de textielfabriek Cohen in Ninove, art. 2 MB 27 november 2009, BS 14 
december 2009; de bescherming van de Sint Jacobus de Meerderekerk in Beveren, art. 2 MB 16 juli 2014 
tot bescherming als monument van de Sint Jacobus de Meerderekerk in Beveren (Haasdonk), BS 27 
augustus 2014. 
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architecturale waarde kunnen worden gebruikt), maar zal voornamelijk duiden op de band 

met het verleden. Hiermee gaat de invulling van de historische waarde terug naar de 

oorspronkelijke betekenis die hieraan werd gegeven.1070 De historische waarde gebruiken als 

kapstokwaarde zal op grond van het OED niet meer mogelijk zijn.1071 Een voorbeeld van hoe 

de historische waarde reeds vroeger werd gebruikt en ook nu nog steeds mogelijk zal zijn, is 

de bescherming van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent. De historische waarde van 

het psychiatrisch centrum wordt als volgt in het beschermingsbesluit omschreven: “Het 

psychiatrisch ziekenhuis werd gebouwd onder impuls van professor dokter Joseph Guislain, 

grondlegger van de moderne psychiatrie in onze gewesten en eerste hoofdgeneesheer van het 

gesticht. Als psychiatrische inrichting vervult het voormalige Guislaingesticht een belangrijke 

rol in de geschiedenis van de congregatie van de Broeders van Liefde die mede aan de basis 

liggen van de wetgeving op de zorg voor krankzinnigen van 1850 en die van bij de oprichting 

van het Guislaingesticht instonden voor de verzorging van de patiënten.” Deze omschrijving 

van de historische waarde voldoet volledig aan de invulling die hieraan in de 

inventarismethodologieën wordt gegeven. 

2.3.5. Industrieel-archeologische en technische waarde 

215. De industrieel-archeologische waarde is enigszins misleidend, nu ze weinig te maken 

heeft met de archeologische waarde. Volgens de inventarismethodologieën heeft “een 

onroerend goed […] industrieel-archeologische waarde als het getuigt van een ambachtelijk of 

industrieel verleden.” De industrieel-archeologische waarde heeft betrekking op industrie en 

techniek en hangt dus nauw samen met de technische waarde. Het OED nam de industrieel-

archeologische waarde over uit het Monumentendecreet.1072 De invoering van deze 

erfgoedwaarde liep samen met de opkomst in ons land van de industriële archeologie als 

jonge wetenschap.1073 Voornamelijk windmolens en fabrieken of delen ervan werden en 

worden nog steeds beschermd omwille van hun industrieel-archeologische waarde. Maar ook 

een liftinstallatie in een appartementsgebouw,1074 (delen van) elektriciteitscentrales1075 en 

                                                     

1070  Zie A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche 
Boekhandel, 1975, 116-117. 

1071  Zie bv. de bescherming van de apotheek Lambrecht in Aalst, waarbij het ontwerp van de voorlopige 
bescherming bij de beschrijving van de historische waarde verwees naar strategische ligging van de 
apotheek en zijn stedenbouwkundige waarde. De VCOE merkte hierover op dat dit niet meer mogelijk 
was en dat indien nodig best naar deze waarden afzonderlijk werd verwezen, zie MB 23 april 2019 tot 
voorlopige bescherming als monument van Apotheek Lambrecht in Aalst, BS 16 mei 2019. 

1072  Art. 2, 3°, eerste streepje Monumentendecreet. 
1073  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 

1993, 93. 
1074  Zie bv. het appartementsgebouw Parc Résidence met lifinstallatie, beschermd bij MB 18 november 1991, 

BS 23 april 1992. 
1075  Zie bv. de turbinezaal van de Elektriciteitscentrale S.P.E, beschermd bij MB 18 november 1999, BS 17 mei 

2000. 
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zelfs stations1076 werden beschermd omwille van hun industrieel-archeologische waarde. En 

ook nieuwe beschermingen gebaseerd op de industrieel-archeologische waarde hebben 

vanzelfsprekend enkel betrekking op technische installaties en industrie.1077  

 

216. De technische waarde is een nieuwe waarde in het OED. Volgens de 

inventarismethodologieën heeft een onroerend goed technische waarde “als het de 

ontwikkeling van de (cultuur)techniek in het verleden illustreert. Het gaat om technische 

toepassingen als illustratie van zowel traditionele als innovatieve technieken en materialen.” 

De parlementaire voorbereiding geeft geen verdere duiding in welke context deze waarde 

dient te worden gehanteerd. Op het eerste zicht gaat de technische waarde voornamelijk om 

de bouwtechnische waarde, gebruikt bij de bescherming van bunkers, kranen of 

bedrijfsgebouwen. Maar ook bijvoorbeeld glasramen die getuigen van traditionele of 

innovatieve technieken kunnen worden beschermd omwille van de technische waarde. Een 

ander voorbeeld is de Nijverheidsschool en lagere school op de Lindenlei in Gent die 

beschermd is onder meer omwille van de technische waarde. Die uit zich door de aandacht 

voor gezonde lucht door middel van ventilatie, die nog aanwezig is bij de gebouwen uit de 

periode 1857- 1900. De verluchting en verlichting van de gebouwen gebeurde door middel 

van vernieuwende constructies (in het bijzonder de ventilatieroosters en opengaande delen 

in het schrijnwerk).1078 Het is duidelijk dat beide waarden voornamelijk een rol spelen bij de 

bescherming van gebouwd erfgoed en minder bij landschappen. Het onderscheid tussen de 

industrieel-archeologische en de technische waarde is evenwel niet heel duidelijk. Vóór de 

inwerkingtreding van het OED zijn geen beschermingen op grond van de technische waarde 

terug te vinden. Door een gebrek aan decretale basis werden deze onroerende goederen dan 

ook veelal beschermd omwille van de industrieel-archeologische waarde, die wel in het 

Monumentendecreet was voorzien.  

2.3.6. Culturele, sociale en volkskundige waarde 

217. Zowel de culturele als de sociale waarde zijn nieuw in het OED maar vormen wel een 

afgeleide van de sociaal-culturele waarde, welke was opgenomen in het Monumentendecreet 

en het Decreet Landschapszorg. De sociaal-culturele waarde was een containerbegrip en 

zorgde voor een zeer ruime appreciatiemarge van de beschermende overheid.1079 Volgens 

DRAYE voerde de decreetgever met de sociaal-culturele waarde zelfs een subjectief element 

                                                     

1076  Zie bv. het station van Zandbergen (Geraardsbergen), beschermd bij MB 20 juni 1999, BS 27 september 
1991. 

1077  Zie bv. de elektrische havenkraan 400 KA uit Antwerpen, beschermd bij MB 15 maart 2017, BS 5 april 
2017. 

1078  MB 30 november 2017 tot definitieve bescherming als monument van de nijverheidsschool en lagere 
school uit 1857-1912 in Gent, BS 21 december 2017. 

1079  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 67. 
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in de definitie in.1080 Door het brede toepassingsgebied kan de rechter een bescherming op 

grond van “andere sociaal-culturele waarde” immers slechts marginaal toetsen, terwijl hij bij 

een bescherming op grond van een andere waarde toch verder kon gaan.1081 FIERLAFIJN 

verwijst naar de definitie van Van Dale op grond waarvan sociaal-cultureel betekent: “de 

sociale en culturele aspecten van de maatschappij betreffende, rakende.”1082 Op basis van 

deze definitie kan elk waardevol onroerend goed wel op een of andere manier worden 

beschermd omwille van zijn sociaal-culturele waarde. Net dit ruime toepassingsgebied deed 

in het verleden al enkele vragen rijzen. Zo werd bij de parlementaire voorbereiding van het 

Decreet Landschapszorg de zorg over een mogelijke extensieve interpretatie van deze 

erfgoedwaarde geuit.1083 De minister wuifde deze zorg echter weg door te stellen dat de 

sociaal-culturele waarde slechts in een zeer beperkt aantal beschermingsdossiers werd 

gehanteerd. Terwijl deze stelling voor landschappen kan worden gevolgd (slechts 10 

landschappen werden omwille van de sociaal-culturele waarde beschermd), lijkt ze voor 

gebouwd erfgoed op heden alvast niet (meer) te kloppen: minstens 2229 monumenten en 

291 stads- en dorpsgezichten werden omwille van hun sociaal-culturele waarde 

beschermd.1084 

 

218. Door de sociaal-culturele waarde op te splitsen zou het mogelijk moeten zijn een 

preciezere waardeaanduiding in het beschermingsbesluit te doen. De omschrijving van de 

sociale en culturele waarde in de inventarismethodologieën beperkt het gebruik ervan 

aanzienlijk. Beiden wijzen eerder op de immateriële aspecten die met onroerend erfgoed 

verbonden zijn. De inventarismethodologie bepaalt dat een onroerend goed culturele waarde 

heeft als het getuigt van tijd- en regiogebonden menselijk gedrag. Deze omschrijving lijkt sterk 

op de omschrijving van de symbolische waarde door DE NAEYER in 1975. Volgens hem is de 

symbolische waarde immers gelegen in de associaties die een gebouw of voorwerp door zijn 

loutere verschijning oproept.1085 Zo werden heel wat Duitse bunkers en andere herinneringen 

aan de Eerste Wereldoorlog beschermd omwille van de culturele waarde “als materiële 

getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van 

ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledige verwoeste”.1086 De herinnering aan de 

                                                     

1080  A.M. DRAYE, Monumenten en Landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu 
uitgevers, 1993, 93. 

1081  De sociaal-culturele waarde wordt inderdaad in de praktijk op zeer uiteenlopende wijze beschreven, 
gaande van stedenbouwkundige tot zelfs landschappelijke waarde, zie bv. MB 13 november 1997 
houdende bescherming van de villa Eugeen Burm met bijgebouw, BS 22 januari 1998. 

1082  M. FIERLAFIJN, “Het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen”, TROS 1997, 
bijzonder nummer, 21. 

1083  Parl.St. Vl.R. 1994-1995, nr. 731/3, 17. 
1084  Consultatie databank beschermingen d.d. 28 juni 2017. 
1085  Zie A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche 

Boekhandel, 1975, 128. 
1086  MB 17 juli 2017 tot voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers 'Stützpunkt Gustav' 

(Hollandstellung) in Damme (Lapscheure) , BS 14 augustus 2017.  
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Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak. 

Een ander voorbeeld van wat de culturele waarde kan inhouden is de bescherming van de 

Milanenkapel uit de 19e eeuw in Zwevegem, die getuigt van een grotendeels verdwenen 

devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Milaan. De legende van de verdwaalde Rome- en 

Jeruzalembedevaarders verbindt een plaatselijk gegeven (inwoners uit Heestert en Sint-Denijs 

en een landelijke kapel) met een ruimer Europees cultureel-religieus fenomeen: het op 

bedevaart trekken. De vermelding van de Italiaanse stad Milaan onderscheidt deze legende 

van de vele andere vindingslegendes uit Vlaanderen.1087 Door te verwijzen naar een 

verdwenen gebruikt verschilt de culturele waarde van de sociale waarde, die vanaf nu verwijst 

naar het hedendaags gebruik van het onroerend erfgoed in de gemeenschap.1088 Een 

onroerend goed heeft sociale waarde als het in de hedendaagse gemeenschap nog een actief, 

overgeleverd sociaal gebruik heeft of gemeenschapsvormend is blijven werken. De Sint-

Jacobus de Meerderekerk in Beveren werd in 2014 onder meer omwille van sociaal-culturele 

waarde beschermd. Deze sociaal-culturele waarde werd gevormd door het feit dat de kerk 

gebouwd was op initiatief van de pastoor en de volledige geloofsgemeenschap, initieel enkel 

met donaties.1089 De vraag rijst of op basis van de huidige definitie de kerk op basis van de 

sociale waarde zou kunnen worden beschermd. Hierbij zal in ieder geval verdere duiding 

moeten worden geven over welke rol de kerk vandaag nog speelt voor de plaatselijke 

geloofsgemeenschap. De meeste beschermingsbesluiten die naar de sociaal-culturele waarde 

verwijzen kunnen eerder worden ondergebracht onder de culturele dan de sociale waarde.  

 

219. Zowel landschappen als monumenten en stads-en dorpsgezichten werden reeds 

beschermd omwille van hun sociale waarde, waarbij de verwijzingen naar het hedendaags 

gebruik vaak zeer duidelijk is. Zo werd de Bourgoyen-Ossemeersen beschermd als 

cultuurhistorisch landschap onder meer omwille van de sociale waarde doordat “het 

randstedelijk karakter van de Bourgoyen-ossemeersen, als groengebied in het dichtbevolkte 

Gent, […] grote troeven [biedt] voor de verbreding van het maatschappelijk draagvlak en 

natuureducatie. De Hoosmolen vervult nog steeds een functie in de waterhuishouding van de 

meersen en draagt bij tot de visualisering van de historische inrichting van dit gebied.”1090 De 

dorpskern Rozebeke werd dan weer als stads- of dorpsgezicht beschermd, onder andere 

omwille van de sociale waarde.1091 Deze sociale waarde wordt onder meer gevormd door de 

                                                     

1087  MB 5 mei 2017 tot definitieve bescherming als monument van de neogotische Milanenkapel en de 
gekandelaarde kapellinde, en als dorpsgezicht van de kapelhof en de dreef in Zwevegem, BS 16 juni 2017. 

1088  Zie ook de omschrijving van de sociale waarde door DE NAEYER. Hij omschrijft de sociale waarde als de 
noodzaak om een band met het verleden te behouden, om te voldoen aan de gedifferentieerde 
woonwensen van de (toenmalig) moderne maatschappij, zie A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, 
Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1975, 125-126. 

1089  MB 16 juli 2017, BS 27 augustus 2014. 
1090  MB 13 september 2016 tot definitieve bescherming als cultuurhistorisch landschap met overgangszone 

van Bourgoyen-Ossemeersen in Gent , BS 8 november 2016. 
1091  MB 23 januari 2017 tot definitieve bescherming als dorpsgezicht van de dorpskern van Rozebeke in 

Zwalm, BS 24 februari 2017. 
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jaarlijkse Mariabedevaarten die op het Rozebekeplein worden gehouden. Ook is het plein de 

locatie voor de volkskundige Ruiterommegang tijdens de octaafviering in de maand juli, 

waarbij ruiters gekleed in boerenkiel de route van de vijf kapellen in de omtrek rijden om ten 

slotte driemaal rond de kerksite te draven. Het monumentale figuratieve beeld op het 

dorpsplein, de Ruiterommegang uit 2005, refereert naar deze jaarlijkse sociale en religieuze 

gebeurtenis. Een voorbeeld van een monument met sociale waarde is het Café Gambrinus in 

Leuven dat inclusief het volledige interieur werd beschermd.1092 Dit café werd al van voor de 

vestiging op de Grote Markt in Leuven1093 door de familie Van Mechelen uitgebaat, bleef sinds 

1932 nagenoeg ongewijzigd en behield zijn cliënteel van geboren Leuvenaars en academici. 

Café Gambrinus is daarmee een (voort)levend begrip in Leuven en een gerespecteerde en nog 

steeds gesmaakte ontmoetingsplaats en ontleend hieraan zijn sociale waarde. 

 

220. Een hier nauw mee verbonden erfgoedwaarde is de volkskundige waarde. Zij werd voor 

het eerst gebruikt in het Monumentendecreet en overgenomen in het OED. Vóór de 

inwerkingtreding van het OED werd de volkskundige waarde in beschermingsbesluiten vaak 

gespecifieerd als de volksdevotionele waarde, hoewel de volkskundige waarde hier uiteraard 

niet tot beperkt is. De volkskundige waarde kan ook verwijzen naar een immateriële waarde. 

Zo werd ook een arbeidershuisje beschermd omwille van de volkskundige waarde als 19de-

eeuws huisje dat werd bewoond door de laatste belleman van de stad Geraardsbergen.1094 

Deze omschrijving komt geheel overeen met de omschrijving van de volkskundige waarde in 

de inventarismethodologieën: “Een onroerend goed heeft volkskundige waarde als het getuigt 

van gebruiken en gewoonten, voorstellingen en tradities van een specifieke bevolkingsgroep 

of gemeenschap in het verleden.” Ook nieuwe beschermingsbesluiten verwijzen naar de 

volkskundige waarde in relatie met de devotie tot een heilige, zoals Sint-Arnoldus. Zowel de 

bescherming als cultuurhistorische landschap van het Sint-Arnolduspark en Tiegemberg als de 

bescherming als monument van de Sint-Arnolduskapel zijn gebaseerd op de volkskundige 

waarde, ingegeven door de bijzondere bron- en watercultus die is verbonden aan de heilige 

Arnoldus.1095 In deze zin heeft de volkskundige waarde een sterke band met de culturele 

waarde. Echter, bij de omschrijving van de volkskundige waarde wordt soms ook verwezen 

naar nog bestaande tradities, wat eerder een link met de sociale waarde blootlegt. Zo wordt 

op vandaag Sint-Arnoldus nog steeds vereerd in het Sint-Arnolduspark en bestaat er ook nog 

steeds een Sint-Arnoldusverering in de kapel: van 15 tot 23 augustus wordt er jaarlijks een 

Sint-Arnoldusnoveen gehouden. Ook vóór de inwerkingtreding van het OED werd bij de 

                                                     

1092  MB 22 november 2016 tot definitieve bescherming als monument van "Café Gambrinus" in Leuven, BS 22 
december 2016. 

1093  De 'oude' Gambrinus was tot het begin van de jaren 1930 gevestigd in een hoekpand aan de Eik- en 
Boekhandelsstraat in Leuven. 

1094  MB 21 december 2001, BS 19 februari 2002. 
1095  MB 26 juni 2017 tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van 'Sint-Arnolduspark en 

Tiegemberg' en als monument van neogotische 'Sint-Arnolduskapel', pittoreske 'Villa Albert' en 
cementrustieke 'Belvedère' in Anzegem (Tiegem), BS 12 juli 2017. 
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volkskundige waarde soms verwezen naar het nog steeds zeer betekenisvol karakter van een 

bepaald gebruik.1096 Het Monumentendecreet of het Decreet Landschapszorg voorzag nog 

niet in de sociale waarde (de sociaal-culturele waarde werd voornamelijk gebruikt om 

culturele waarden te omschrijven), zodat de omschrijving in die context te begrijpen is. Het 

OED voorziet echter in een zeer uitgebreid arsenaal aan erfgoedwaarden, waarbij het 

onderscheid niet steeds eenduidig is zodat een zorgvuldige afweging en omschrijving 

noodzakelijk is.  

2.3.7. Wetenschappelijke waarde 

221. De wetenschappelijke waarde was reeds in de Monumentenwet en het 

Monumentendecreet opgenomen. Het Decreet Landschapszorg sprak niet van de louter 

wetenschappelijke waarde, maar van de natuurwetenschappelijke waarde. De 

wetenschappelijke waarde wees in beschermingsbesluiten die dateren van vóór het OED 

meestal op de dendrologische waarde van een monument, en werd dan ook vaak als dusdanig 

in het beschermingsbesluit gespecifieerd. Het OED beoogt volgens de minister in ieder geval 

niet de bescherming van louter natuurwaarden.1097 Het OED gaat immers uit van menselijke 

invloeden en activiteiten.1098 De inventarismethodologieën omschrijven de wetenschappelijke 

waarde als volgt: “Een onroerend goed heeft wetenschappelijke waarde als het potentie heeft 

voor kennisontwikkeling en kenniswinst over een bepaald thema, een periode of een 

fenomeen, als het een bijzondere bijdrage geleverd heeft op dat vlak of als het een 

typevoorbeeld is.” Deze definitie sluit de bescherming omwille van natuurwetenschappelijke 

kenmerken nochtans niet uit. Wél legt ze meer de nadruk op de interactie van de mens en de 

                                                     

1096  Zie bv. MB 7 juli 2014 tot bescherming als monument van de Sint-Rochuskapel in Berlare (Uitbergen), BS 
27 augustus 2014. 

1097  De link van de landschappelijke waarde met natuurwaarden was volgens de minister ook de reden om de 
landschappelijke waarde te schrappen. Een landschap kan dan wel worden beschermd omwille van zijn 
wetenschappelijke waarde, deze zou geen natuurwaarden inhouden (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 
1901/5, 6, tijdens de parlementaire voorbereiding werd nochtans geopperd dat wetenschappelijke 
waarde ook natuurwaarden zou moeten inhouden. In verschillende Europese verdragen en conventies 
die aan de grondslag liggen van het OED wordt immers gewezen op de wisselwerking tussen mens en 
natuur. Ook hierboven werd reeds aangegeven dat cultureel en natuurlijk erfgoed onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn; zie supra, nrs. 50-54). De minister benadrukte dat het OED uitgaat van het begrip 
‘menselijke invloeden en activiteiten’, en dat de bescherming van natuurwaarden een bevoegdheid van 
het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur is. Bovendien merkte hij op dat in Vlaanderen geen louter 
natuurlijke landschappen meer bestaan (Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/8, 56-57). Hierdoor wordt 
het landschap louter in zijn cultuurhistorische dimensie bekeken. Door niet naar natuurwaarden in een 
beschermingsbesluit te verwijzen, lijkt alvast aan de theoretische betrokkenheid met natuur te worden 
ontkomen. Dit neemt niet weg dat een daadwerkelijke impact op natuur nog mogelijk is, via de 
beschermingsvoorschriften dan wel de toelatingsplichten die in het beschermingsbesluit worden 
opgenomen. Dit zal voornamelijk bij cultuurhistorische landschappen veelvuldig voorkomen. 

1098  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/8, 56-57; voorheen werden natuurlijke waarden nochtans als 
essentieel element binnen landschappen gezien, zie hierover H. STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. Een 
geschiedenins van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, Brussel, Stichting Vlaams 
Erfgoed, 1998, 215-216. 
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natuur, terwijl de natuurwetenschappelijke waarde meer de nadruk op de ecologische 

aspecten legde. Nieuwe beschermingsbesluiten die verwijzen naar de wetenschappelijke 

waarde geven altijd blijk van een link tussen de natuur en de mens. Zo baseerde de voorlopige 

bescherming van de eendenkooi aan de Oude Schelde in Bornem zich deels op de 

wetenschappelijke waarde: “De eendenkooi van Bornem is als buitenkooi en na verlies van de 

oorspronkelijke jachtfunctie, onderdeel van de oude rivierloop van de Schelde en als dusdanig 

een bijzonder biotoop voor broedende en pleisterende watervogels. Het eiland in de Oude 

Schelde groeide tijdelijk uit tot broedkolonie van blauwe reigers en aalscholvers. De begroeiing 

van het kooibos, bestaande uit twee alluviale stroken middelhoutbos aan beide oevers van de 

Oude Schelde biedt een afwisselend biotoop voor zeldzame houtachtige en kruidachtige 

planten. Het spectrum aan soorten en -variëteiten uit het genus Salix (wilg) bestaat deels uit 

autochtone genenbronnen, evenals uit specifieke en karakteristieke cultuurvariëteiten. Het 

gebruik van de eendenkooi van Bornem als vogelringstation, effectief vanaf 1937 tot 1998, 

geeft uitdrukking aan een aanvullende wetenschappelijke waarde. Het inschakelen van deze 

functie, als geschikte herbestemming, betekende een ultieme redding van de vangstinstallatie 

van de eendenkooi van Bornem. In deze eendenkooi werden aanzienlijke aantallen 

watervogels gelokt, geringd, vrijgelaten en eventueel terug gevangen, met het oog op 

ornithologisch onderzoek naar aspecten van onder meer verspreiding, levensduur en migratie 

van soorten. Dit onderzoek gebeurde hier aanvankelijk vanuit een onderling 

samenwerkingsverband tussen de private eigenaar en het Koninklijk Natuurhistorisch Museum 

van België, later het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen als 

overheidsinstelling en de ornithologische vereniging 'De Wielewaal'.”1099 

 

222. Het onderscheid tussen louter natuurlijke waarde en wetenschappelijke waarde is niet 

altijd eenduidig. Zo kan de geomorfologie waarschijnlijk als wetenschappelijke waarde 

worden aangeduid. Van Dale omschrijft de geomorfologie als een verklarende beschrijving 

van de vormen van de aardoppervlakte in verband met de wijze van hun ontstaan. Invloeden 

van de mens zijn hierbij uiteraard onontbeerlijk. Ook de aardkundige waarde en biodiversiteit 

wordt vaak als een onderdeel van de wetenschappelijke waarde beschouwd.1100 Nochtans zijn 

deze waarden eerder verbonden met de louter natuurlijke waarde van gebieden. De 

erkenning van de aardkundige waarde en de natuurwaarden als intrinsieke waarde werd 

tijdens de parlementaire voorbereiding in ieder geval verworpen. Wel kunnen de natuur- en 

aardkundige waarden mee worden genomen binnen de notie ‘wetenschappelijke waarde’. 

Het is hierbij essentieel dat de waarde gerelateerd is aan het menselijk ingrijpen.1101 Doordat 

er in Vlaanderen altijd een interactie is tussen de mens en de natuur – puur natuurlijke 

                                                     

1099  MB 5 februari 2018 tot definitieve bescherming als monument van ‘Eendenkooi met eiland in de Oude 
Schelde’ in Bornem, BS 6 maart 2018. 

1100  Zie bv. H. VAN HERCK en B. VANNIEUWENHUYZE, “Historische wegen en hun erfgoedwaarde. 
Cultuurhistorische typologie en waardestellend kader toegepast op Hoogstraten”, M&L 2016, 20. 

1101  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/8, 57; Amendement nr. 61 werd verworpen met 8 stemmen tegen 3. 
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landschappen bestaan niet meer – vormt dit geen probleem. Zo werd de linde op de 

Pommelberg in Bommershoven (Borgloon) voorlopig beschermd omwille van de 

wetenschappelijke waarde die als volgt werd omschreven: “Door zijn omtrek en ouderdom is 

de linde op de Pullenberg één van de dikste en mogelijk oudste linden van Limburg. Het is één 

van de weinige linden van Vlaanderen in een dergelijk gevorderd veteraanstadium met 

vergaande uitholling van de stam. Veteraanbomen hebben specifieke kenmerken zoals het 

voorkomen van veel holtes, microhabitats, aantasting door zwammen,... Dit maakt hen een 

unieke habitat voor een aantal (soms) zeldzame (dier)soorten. Door deze eigenschap is de 

boom eveneens belangrijk voor het natuurwetenschappelijk onderzoek.”1102 Gelet op de 

rechtspraak van de Raad van State inzake bevoegdheidsoverschrijding moet erover worden 

gewaakt dat het besluit door de twee bevoegde ministers wordt ondertekend, zelfs wanneer 

het beschermingsbesluit slechts theoretisch betrekking heeft op natuurbescherming.1103 

2.3.8. Archeologische waarde 

223. Volgens de inventarismethodologieën bezit een onroerend goed archeologische waarde 

wanneer “het betekenisvol kan bijdragen tot de reconstructie van de bestaansgeschiedenis 

van de mensheid en haar relatie tot de omgeving door de daar aanwezige overblijfselen, 

voorwerpen of sporen van de mens en zijn omgeving te behouden of ze met archeologische en 

natuurwetenschappelijke methoden te onderzoeken.”1104 Vanzelfsprekend is de 

archeologische waarde doorslaggevend bij de identificatie van een archeologische zone of 

site.1105 Dit neemt niet weg dat ook een monument, stads- of dorpsgezicht of 

cultuurhistorische landschap omwille van de archeologische waarde kan worden beschermd.  

 

224. Bij de inventarisatie werd de archeologische waarde vóór de inwerkingtreding van het 

OED maar zelden gebruikt. Terwijl bij de inventarisatie van de landschapsatlas de 

archeologische waarde wel enkele keren werd gebruikt, is de archeologische waarde niet 

terug te vinden bij archeologische zones die vóór 2015 werden geïnventariseerd. De inventaris 

van archeologische zones had in tegenstelling tot de landschapsatlas nog geen decretale basis. 

Er was dan ook geen decretale minimumwaarde waaraan een archeologische zone moest 

voldoen om in de wetenschappelijke inventaris van archeologische zones te worden 

opgenomen. Bijgevolg is in de wetenschappelijke inventaris van archeologische zones geen 

enkele verwijzing terug te vinden naar enige erfgoedwaarde. Het OED definieert een 

archeologische zone nu als “een zone waar op basis van waarnemingen en wetenschappelijke 

argumenten onderbouwd kan worden dat ze met hoge waarschijnlijkheid archeologische 

                                                     

1102  MB 19 april 2017 tot voorlopige bescherming als monument van de Linde op de Pullenberg in Borgloon 
(Bommershoven), BS 10 mei 2017. 

1103  Zie infra, nr. 336. 
1104  Deze definitie is in alle inventarismethodologieën dezelfde. 
1105  Art. 2.1, 10° en 11° VCRO. 
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waarde heeft”.1106 Toch is bij de vaststelling van de inventaris van archeologische zones nog 

steeds geen verwijzing terug te vinden naar de archeologische waarde van de zone.1107 

 

225. Ook bij de bescherming van onroerend erfgoed werd de archeologische waarde vóór de 

inwerkingtreding van het OED maar zelden gebruikt: één keer bij de bescherming van een 

stads- of dorpsgezicht1108 en zelfs nooit bij de bescherming van archeologische sites. Dat 

archeologische sites (vóór het OED ‘archeologische zones’ genaamd) nooit omwille van de 

archeologische waarde werden beschermd komt doordat het Archeologiedecreet de 

archeologische waarde niet vernoemde. Een archeologische zone werd in het 

Archeologiedecreet omschreven als “alle gronden die van wetenschappelijk en 

cultuurhistorisch belang zijn wegens de mogelijk aanwezige archeologische monumenten, met 

inbegrip van een bufferzone.”1109 Deze omschrijving vertaalde zich in de beschermingen van 

archeologische zones (nu archeologische sites), die hoofdzakelijk omwille van de 

wetenschappelijk en cultuurhistorische waarde werden beschermd. En ook het 

Monumentendecreet en het Decreet Landschapszorg voorzagen niet in de archeologische 

waarde als grond voor een bescherming.  

 

Sinds de inwerkingtreding van het OED werden wel verschillende onroerende goederen 

omwille van hun archeologische waarde beschermd. Zo werden het Romeins castellum op het 

Loveld en de schans van Kelbergen beschermd als archeologische site omwille van hun 

archeologische waarde.1110 Maar ook monumenten werden herhaaldelijk beschermd onder 

meer omwille van hun archeologische waarde. Zo werden er verschillende mijnkraters al 

voorlopig beschermd wegens hun archeologische waarde. Mijnkraters vormden na hun 

ontstaan ideale locaties voor constructies, zoals schuilplaatsen of nieuwe aanzetten tot 

ondergrondse galerijen. Op hun beurt werden kraters als versterking in de frontlinies 

ingebouwd. Zij vormen dus potentiële vindplaatsen bij uitstek van archeologische resten van 

de Eerste Wereldoorlog.1111 Veel van de beschermde kraters vormen een zeldzaam voorbeeld 

van één van deze archeologische waarden.1112 En ook stads- of dorpsgezichten en 

                                                     

1106  Art. 2.1, 11° OED; eigen onderlijning toegevoegd. 
1107  Zie bv. AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Bandkeramische site van de Keiberg [online], 2017, 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/302868 (geraadpleegd op 18 december 2019). 
1108  MB 30 mei 1995 houdende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, BS 29 augustus 

1995; in casu ging het over de architectuurhistorische waarde (“industrieel-archeologische waarde, 
artistieke waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde”). 

1109  Art. 3, 3° Archeologiedecreet; eigen onderlijning toegevoegd. 
1110  MB 7 maart 2017 tot definitieve bescherming als archeologische site van het Romeins castellum op het 

Loveld in Aalter, BS 5 april 2017; MB 15 december 2016 tot definitieve bescherming als archeologische 
site van de Schans van kelbergen bij Vleugt in diest (Schaffen), BS 3 februari 2017. 

1111  Zie bv. MB 12 juni 2017 tot voorlopige bescherming als monument van de twee mijnkraters van de 
Eerste Wereldoorlog bij Sint-Elooi in Ieper (Voormezele), BS 12 juli 2017. 

1112  Zie bv. de mijnkraters in het domein Palingbeek, waarbij het voorlopig beschermingsbesluit beschrijft dat 
de bunker in de wand van krater B zeldzame bovengrondse getuigenis van deze praktijk; MB 12 juni 2017 
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cultuurhistorische landschappen werden reeds beschermd omwille van de archeologische 

waarde.1113 De archeologische waarde draagt vaak bij aan de datering van een gebouw, 

aangezien door archeologisch onderzoek kan worden ontdekt welke onderdelen origineel zijn 

dan wel later werden bijgevoegd.1114 

2.3.9. Andere erfgoedwaarden 

226. De Monumentenwet, het Monumentendecreet en het Decreet Landschapszorg 

voorzagen slechts een beperkt aantal erfgoedwaarden. Het agentschap onroerend erfgoed 

ving dit op door de decretaal of wettelijk voorziene erfgoedwaarden te specifiëren aan de 

hand van erfgoedwaarden die geen decretale of wettelijke basis hadden. Veel van deze 

waarden zijn in het OED nu wel opgenomen als erfgoedwaarde op grond waarvan een 

bescherming mogelijk is.  

 

Soms werden in beschermingsbesluiten ook erfgoedwaarden gehanteerd die geen decretale 

basis hadden of werden opgehangen aan decretaal voorziene erfgoedwaarden. Sommige van 

deze erfgoedwaarden hebben ook nu nog steeds geen decretale basis, zoals de 

oudheidkundige, documentaire of geschiedkundige waarde.1115 Deze beschermingsbesluiten 

zijn bovendien oud (het recentste dateert van 1993) en bevatten geen motivering van de 

erfgoedwaarden. Dit zorgt ervoor dat de juridische grondslag van de bescherming onmogelijk 

te achterhalen is. Een vernietiging door de Raad van State zal niet meer tot de mogelijkheden 

behoren, gezien het veelal over oude beschermingsbesluiten gaat. Een bescherming op grond 

van een erfgoedwaarde die niet decretaal voorzien is, is nochtans wel onwettig voorzover de 

andere waarden het algemeen belang van het onroerend erfgoed onvoldoende duiden en kan 

                                                     

tot voorlopige bescherming als monument van de zes mijnkraters van de Eerste Wereldoorlog in domein 
Palingbeek in Ieper (Zillebeke), BS 12 juli 2017. 

1113  Zie bv. de Priorij Hunnegem die beschermd is als stads- of dorpsgezicht onder meer omwille van de 
archeologische waarde door de aanwezigheid van resten van de middeleeuwse nederzetting Hunnegem, 
zie MB 19 april 2017 tot definitieve bescherming als monument en stadsgezicht van de voormalige priorij 
van Hunnegem in Geraardsbergen als uitbreiding van de bij koninklijk besluit van 28 december 1936 
beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hunnegem, BS 10 mei 2017; de voormalige burcht van Rummen 
is beschermd als cultuurhistorisch landschap onder meer omwille van de archeologische waarde door de 
aanwezigheid van restanten van de waterburcht, zie MB 6 juni 2017 tot definitieve bescherming als 
cultuurhistorisch landschap met overgangszone van de burcht van Rummen in Geetbets, BS 28 juni 2017. 

1114  A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche 
Boekhandel, 1975, 118-119. 

1115  Zie bv. KB van 25 maart 1938, BS 25 april 1938, waarin de bescherming van verschillende kerken gebeurde 
op basis van de artistieke, oudheidkundige of geschiedkundige waarde; de bescherming van de houten 
windmolen “Wildermolen” op basis van de oudheidkundige waarde, MB 4 mei 1973, BS 8 november 1973; 
de bescherming van het station van de NMBS in Geraardsbergen op basis van onder meer de 
documentaire waarde; de databank van het agentschap voorziet in de mogelijkheid om ook te zoeken op 
basis van de visuele, functionele of natuurlijke waarde. Deze waarden zijn echter niet terug te vinden in 
een beschermingsbesluit. 
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daarom door de straf- of burgerlijke rechter nog steeds buiten toepassing worden gelaten op 

grond van artikel 159 van de Grondwet.1116 

 Waals Gewest 

3.1. Evolutie 

227. Erfgoed wordt in artikel 1, eerste lid van de CoPat omschreven als “l'ensemble des biens 

immobiliers qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-

faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt 

notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, 

esthétique, technique, paysager ou urbanistique, en tenant compte des critères soit de rareté, 

soit d’authenticité, soit d’intégrité, soit de représentativité. Cela inclut tous les aspects de 

l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux”.1117 

Ook in het Waals Gewest wordt de erfgoedwaarde aldus gebruikt om onroerend erfgoed te 

identificeren. De eerste zinsnede van de definitie (“l'ensemble des biens immobiliers qui 

constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions 

en continuelle évolution”) werd ingevoerd bij decreet van 26 april 2018, naar voorbeeld van 

het Verdrag van Faro, en verwijst naar de immateriële waarden waaraan een onroerend goed 

zijn erfgoedwaarde kan ontlenen.1118  

 

228. Enkel onroerend erfgoed dat één of meer erfgoedwaarden zoals omschreven in artikel 1, 

eerste lid van de CoPat bezit, kan worden beschermd onder één van de 

beschermingsinstrumenten van de CoPat.1119 Oorspronkelijk kon onroerend erfgoed in het 

Waals Gewest op grond van de Monumentenwet enkel worden beschermd op grond van de 

historische, artistieke of wetenschappelijke waarde. Het decreet van 17 juli 1987 vulde de 

                                                     

1116  Cass. 21 april 1988, Arr. Cass., 1987-88, 1045 en, met concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven, Pas., 1988, 
I, 983; Cass. 24 november 1988, Arr. Cass., 1988-89, 364, en Pas., 1989, I, 334; Cass. 19 oktober 1989, Pas. 
1990, I, 207; Cass. 22 maart 1993, Arr.Cass. 1993, 316; Cass. 12 september 1997, Arr.Cass. 1997, 812; Cass. 
2 december 2000, Arr. Cass. 2000, nr. 646; Cass. 23 oktober 2006, nr. S.05.0042.F). Cass. 11 maart 2015, 
P.14.1709.F); P. LEFRANC, “Ruimtelijke ordening en het Vlaams onroerend erfgoed”, in B. HUBEAU en W. 
VANDEVYVERE (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1302; zie 
evenwel de rechtspraak van de administratieve rechtscolleges die zich niet bevoegd achten definitief 
geworden individuele rechtshandelingen op hun wettigheid te toetsen, o.a. RvS 17 april 2008, nr. 182.121, 
Duwez-Thys e.a.; RvS 8 februari 2010, nr. 200.595 en nr. 200.596, De Bruyn cons.; RvS 9 september 2010, 
nr. 207.266, vzw Gemeenschap van de Zusters van Liefde te Heule; RvS 22 april 1997, nr. 65.974, Artois; 
zie ook P. LEFRANC, “De rechter kan de erfgoedwaarde van een vervallen kasteel niet in de plaats van het 
bestuur beoordelen” (noot bij Cass. 12 januari 2016), TMR 2016, 31; RvVb 7 februari 2016, 
RvVb/A/1617/0563, Jacobs, besproken L. VANDENHENDE, “Ook inzake onroerend erfgoed volstaan 
algemene overwegingen niet als motivering”, TOO 2017, 413-415. 

1117  Eigen onderlijning toegevoegd. 
1118  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 7. 
1119  Zijnde de inventarisatie, inschrijving op de bewaarlijst of eigenlijke bescherming; hierover E. ORBAN DE 

XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. Présentation des 
nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 149. 
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erfgoedwaarden aan met de archeologische, sociale en technische waarde.1120 Het decreet 

van 1 april 1999 dat boek III van de CWATUP voor het Franstalige gedeelte van het Waals 

Gewest verving, voegde hier nog de landschappelijke waarde aan toe.1121 In 2014 werden de 

erfgoedwaarden nogmaals aanzienlijk uitgebreid met de architecturale, esthetische, 

herinnerings-, landschappelijke en stedelijke waarde.1122 Deze uitbreiding van de 

erfgoedwaarde komt volgens de parlementaire voorbereiding tegemoet aan de verruimde 

visie op wat als onroerend erfgoed kan worden beschouwd en is een decretale bevestiging 

van de administratieve praktijk. De perceptie groeide dat niet enkel esthetische aspecten uit 

het verleden moest worden behouden, maar ook de elementen die deel uitmaken van het 

huidige sociale leven.1123 Bovendien beoogde de uitbreiding de objectivering van de 

beschermingsbesluiten. Hoewel een ruime appreciatiemarge eigen is aan het beleidsdomein, 

vond de decreetgever enige objectivering noodzakelijk gezien de grote impact ervan op het 

eigendomsrecht én op de regionale begroting bij restauraties.1124 De volledige vernieuwde 

CoPat in 2018 voerde geen nieuwe erfgoedwaarde in en nam enkel de bestaande over.1125 

Wel beschreef de parlementaire voorbereiding voor het eerst de wijze waarop de 

verschillende erfgoedwaarden moeten worden geïnterpreteerd.1126  

 

229. Wanneer het gaat om de bescherming van een groter geheel, zoals een ensemble of een 

landschap, is het net zoals in het Vlaams Gewest ook niet vereist dat elk onderdeel afzonderlijk 

erfgoedwaarde bezit. De Raad van State oordeelde met betrekking tot een landschap dat het 

volstaat dat het geheel een bepaalde erfgoedwaarde vertoont en elk perceel hier een 

ondeelbaar deel van uit maakt.1127 Waarschijnlijk geldt deze redenering ook voor 

monumenten, waarbij de delen afzonderlijk geen erfgoedwaarde dienen te bezitten, zolang 

de bescherming wordt verantwoord door de erfgoedwaarde van het geheel.  

                                                     

1120  Deze erfgoedwaarden hielden niet echt een uitbreiding maar eerder een verfijning van de bestaande 
erfgoedwaarden in, zie M. WASTERLAIN, “Considerations sur le décret du 17 juillet 1987 relatif à la 
protection du patrimoine culturel immobilier de la Communaité française”, Bulletin de la CRMS, t. 14, 
1987-1989, 7. 

1121  Art. 5 Decr.W. 1 april 1999 “relatif à la conservation et à la protection du patrimoine”, BS 22 mei 1999. 
1122  Art. 1 Decr.W. 11 april 2014 “modifiant le Livre III du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de 

l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie portant les dispositions relatives au patrimoine”, BS 4 juni 
2014. 

1123  M. WASTERLAIN, “Considerations sur le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine 
culturel immobilier de la Communaité française”, Bulletin de la CRMS, t. 14, 1987-1989, 7. 

1124  Parl.St. W.Parl. 2013-2014, nr. 1016/1, 2-4 en 1016/4, 7; nochtans werd de esthetische waarde tijdens de 
parlementaire voorbereiding op de korrel genomen omdat ze te subjectief zou zijn, zie infra, nr. 230. 

1125  Art. 1, eerste lid CoPat. 
1126  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1127  RvS 30 september 1998, nr. 76.054, Hopchet e.a.; een perceel dat geen erfgoedwaarde heeft en niet 

onlosmakelijk met het perceel verbonden is, kan dan ook niet rechtmatig in de bescherming worden 
opgenomen, zie RvS 26 juni 2000, nr. 88.229, s.a. GRALEX. 
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3.2. Decretale erfgoedwaarden 

3.2.1. Artistieke en esthetische waarde 

230. De artistieke waarde (“l’intérêt artistique”) is geenszins nieuw nu ze reeds een decretale 

basis had in de Monumentenwet. De invoering van de esthetische waarde (“l’intérêt 

esthétique”) gebeurde evenwel pas in 2014 en ging niet onopgemerkt voorbij. Tijdens de 

parlementaire voorbereiding werd erop gewezen dat de esthetische waarde te subjectief zou 

zijn. De minister erkende het subjectieve karakter maar wees toch op de noodzaak van een 

decretale grondslag voor de esthetische waarde aangezien « Il se réfère à l’idée d’harmonie, 

d’équilibre, de dispositions ou de formes agréables à l’œil, de raffinement.”1128 De 

parlementaire voorbereiding bij het decreet van 26 april 2018 blijft deze interpretatie trouw 

en omschrijft de esthetische waarde als volgt: “L’intérêt esthétique est lié à l’expérience 

sensorielle ou intellectuelle que suscite largement un bien patrimonial - un lieu ou un 

monument dans son contexte immédiat - par ses composants visibles (combinaison 

harmonieuse de proportions, de couleurs, de formes) et, le cas échéant, par d’autres 

composants sensoriels (odeur, silence, texture).”1129 Net zoals in het Vlaams Gewest is de 

esthetische waarde nauw verbonden met landschappen. Desondanks is ze er niet zuiver voor 

gereserveerd en kan ze ook betrekking hebben op gebouwd erfgoed. 

 

231. De parlementaire voorbereiding bij de nieuwe CoPat omschrijft de artistieke waarde als 

“se réfère à une expression stylistique ou à des préoccupations formelles explicites, telles 

qu’elles s’expriment de manière privilégiée dans le second oeuvre d’un bâtiment, qu’il s’agisse 

de son décor (extérieur et intérieur), de son mobilier immeuble par destination ou encore de 

son équipement.”1130 Net zoals in het Vlaams Gewest wordt de artistieke waarde in verband 

gebracht met cultuurgoederen en interieur. Nochtans kan de artistieke waarde niet enkel voor 

dit soort erfgoed worden gebruikt. Zo wordt de artistieke waarde sinds lang ook toegekend 

aan bouwkundig erfgoed, zoals gevels en bedaking.1131 Net als in het OED lijkt de artistieke 

waarde dan ook voornamelijk op bouwstijlen te slaan. 

3.2.2. Stedenbouwkundige en landschappelijke waarde 

232. De stedenbouwkundige waarde (“l’intérêt urbanistique”), ingevoerd in 2014, “se définit 

par le rôle structurant joué par un bien patrimonial dans un espace bâti, qu’il définit ou 

organise, conduisant l’oeil ou manifestant un ordonnancement cohérent, généralement 

porteur d’intentions.”1132 Op grond van deze definitie kan enkel aan een onroerend goed dat 

                                                     

1128  Parl.St. W.Parl. 2013-2014, nr. 1016/4, 9. 
1129  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1130  Ibid. 
1131  Zie bv. B.Fr.gem.Ex. 31 augustus 1984 tot bescherming van de gevel en bedaking van een gebouw in Huy.  
1132  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
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een ruimtelijk-structurerende rol heeft binnen een gebouwd geheel stedenbouwkundige 

waarde worden toegekend. Door het feit dat de stedenbouwkundige waarde wijst op de 

structurerende rol die het erfgoed speelt, visueel dan wel op het vlak van samenhang, vormt 

deze erfgoedwaarde een meerwaarde naast de architecturale waarde.1133 Bij de bepalingen 

van de architecturale waarde wordt immers louter het individueel ontwerp bekeken, eerder 

dan zijn rol voor de omgeving.1134 Het Waals Gewest voorziet niet in een ruimtelijk-

structurerende waarde. Echter, door zowel de nadruk te leggen op de ruimtelijk-

structurerende waarde als op de wisselwerking van een gebouw met het geheel omvat de 

stedenbouwkundige waarde in het Waals Gewest zowel de stedenbouwkundige als de 

ruimtelijk-structurerende waarde zoals die wordt gebruikt in het OED.1135 Bovendien wordt 

het gebrek aan ruimtelijk-structurerende waarde nog verder opgevangen door de 

landschappelijke waarde (“l’intérêt paysager”), die bij decreet van 1 april 1999 decretaal werd 

verankerd in de CWATUP.1136 De parlementaire voorbereiding bij de nieuwe CoPat van 2018 

legt de landschappelijk waarde ook voor het eerst uit: “L’intérêt paysager d’un bien culturel 

porte sur la nature, la qualité et la spécificité des interactions entre les différentes composantes 

(naturelle, sociale, biologique, culturelle, morphologique, historique) qui entrent en jeu dans 

l’appréhension d’une étendue («portion de pays») qui s’offre à l’observateur à partir d’un point 

de vue.”1137 Hiermee onderscheidt de landschappelijke waarde zich duidelijk van de 

stedenbouwkundige waarde. Daar waar de stedenbouwkundige waarde in het Waals Gewest 

enkel betrekking kan hebben op bebouwde gehelen, heeft de landschappelijke waarde 

voornamelijk betrekking op grotere onbebouwde gehelen die hun waarde ontlenen aan de 

interactie tussen zowel natuurlijke, sociale, biologische, culturele, morfologische en historisch 

aspecten. In het Vlaams Gewest is de bescherming van een onbebouwd geheel dan weer wel 

mogelijk op grond van zowel de stedenbouwkundige als de ruimtelijk-structurerende waarde, 

maar zijn er andere punten van onderscheid.1138 Tezamen dekken de stedenbouwkundige en 

de landschappelijke waarde dezelfde lading als de stedenbouwkundige en de ruimtelijk-

structurerende waarde in het Vlaams Gewest. Wat bijgevolg in het Waals Gewest onder de 

landschappelijke waarde zal kunnen worden beschermd, zal in het Vlaams Gewest onder de 

ruimtelijk-structurerende waarde worden gecatalogeerd. De landschappelijke waarde is niet 

                                                     

1133  QUINTIN is hier bij gebrek aan definitie evenwel niet volledig zeker van. Hij verwijst naar het Duits recht, 
waar de stedenbouwkundige waarde enkel voor gebouwde gehelen kan worden gebruikt terwijl ook de 
architecturale waarde louter betrekking heeft op gebouwd erfgoed: “D’un autre côté, l’intérêt 
architectural n’a de sens qu’en ce qui concerne les monuments, les ensembles architecturaux et les sites 
archéologiques, dans la définition légale desquels l’aspect architectural est toutefois déjà présent”, zie M. 
QUINTIN, “Réglementation du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 2015, 
88. 

1134  Dit neemt uiteraard niet weg dat ook de ruimtelijke inplanting een rol kan spelen bij de bepaling van de 
architecturale waarde. 

1135  De stedenbouwkundige waarde kan in het Vlaams Gewest immers ook betrekking hebben op de 
wisselwerking tussen open en bebouwde ruimte, zie supra, nrs. 211-213. 

1136  Art. 5 Decr.W. 1 april 1999 “relatif à la conservation et à la protection du patrimoine”, BS 22 mei 1999. 
1137  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1138  Zie supra, nr. 211-213. 
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uitdrukkelijk terug te vinden in het OED, wat wordt opgevangen door de ruimere draagwijdte 

van de ruimtelijk-structurerende waarde in het OED ten opzichte van de stedenbouwkundige 

waarde in de CoPat. 

3.2.3. Historische en herinneringswaarde 

233. Terwijl de historische waarde (“l’intérêt historique”) reeds in de Monumentenwet was 

opgenomen, werd de herinneringswaarde (“l’intérêt mémoriel”) pas in 2014 ingevoerd.1139 In 

de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 11 april 2014 was het onderscheid tussen 

beide erfgoedwaarden evenwel niet duidelijk. QUINTIN haalde een mogelijke overlapping aan 

en drukte hun mogelijke verhouding uit als: “la grande histoire contre la petite histoire?”1140 

De parlementaire voorbereiding bij het decreet van 26 april 2018 schept hierover nu enigszins 

duidelijkheid. De historische waarde “se fonde sur les associations qui peuvent être établies 

entre le bien patrimonial et un événement, un personnage ou une institution, un phénomène 

social, sur la capacité du lieu à évoquer un épisode du passé ou un mode de fonctionnement 

humain (organisation sociale, système politique, fonctionnement économique, pratiques 

religieuses, traditions ou courant d’idées, etc.).”1141 De herinneringswaarde verwijst dan weer 

“au rôle dont est chargé un bien patrimonial de garder toujours présent et vivant un 

événement, un personnage ou encore un groupe humain dans la conscience des 

contemporains.”1142 Anders verwoord wordt de historische waarde gevormd door het 

onroerend goed en zijn capaciteit om een bepaald aspect van de geschiedenis tot leven te 

roepen, terwijl de herinneringswaarde betrekking heeft op een onroerend goed dat de kracht 

heeft een bepaalde gebeurtenis of traditie levend te houden. Daar waar de historische waarde 

eerder een materiële erfgoedwaarde betreft (het onroerend goed ontleent zijn 

erfgoedwaarde aan zichzelf en zijn link met een bepaald aspect van de geschiedenis), verwijst 

de herinneringswaarde naar een immateriële waarde van een onroerend goed (het onroerend 

goed ontleent zijn erfgoedwaarde niet aan zichzelf, maar louter aan de herinnering die het 

opwekt aan een bepaalde gebeurtenis of traditie). Zo werd recent nog de historische waarde 

van het slagveld in Waterloo door de Raad van State erkent: “Il est incontestable que des 

mouvements de troupe ont eu lieu le 18 juin 1815 dans cette zone globalement considérée, ce 

qui permet de la caractériser comme cadre de la bataille de 1815, présentant l'intérêt 

historique et paysager que décrit l'acte attaqué.”1143 En het historisch belang van een huis kon 

de bescherming rechtvaardigen op grond van het feit dat het gebouw een belangrijk schilder 

                                                     

1139  Art. 1 Decr. Parl. W. 11 april 2014 “modifiant le Livre III du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie portant les dispositions relatives au patrimoin”, BS 4 juni 
2014. 

1140  M. QUINTIN, “Réglementation du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 
2015, 87. 

1141  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1142  Ibid. 
1143  RvS 25 september 2019, nr. 245.534, Lebrun. 
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had gehuisvest “si cette circonstance, prise isolément ou mise en relation avec d'autres, fait du 

bâtiment une réalisation particulièrement remarquable.”1144 Terwijl deze interpretatie van de 

historische waarde nauw samenhangt met de historische waarde zoals ze wordt 

geïnterpreteerd in het OED, hangt de herinneringswaarde eerder samen met de culturele 

waarde, die vaak verwijst naar een bepaalde symbolische waarde.1145 Gezien de CoPat niet in 

een afzonderlijke architecturale waarde voorziet, zal ook dergelijke erfgoedwaarde onder de 

historische waarde kunnen worden ondergebracht. 

3.2.4. Technische waarde 

234. In tegenstelling tot het Vlaams Gewest waar de technische waarde voor het eerst wordt 

vermeld in het OED, bestaat in het Waals Gewest reeds sinds 1987 de mogelijkheid om een 

onroerend goed omwille van de technische waarde (“l’intérêt technique”) te beschermen. In 

de parlementaire voorbereiding bij het decreet van 26 juli 2018 wordt de technische waarde 

als volgt omschreven: “L’intérêt technique renvoie à un témoignage spécifique de l’ingéniosité 

de l’homme sous la forme du développement d’une technique innovante, mettant en oeuvre 

des matériaux traditionnels ou innovants.”1146 De technische waarde wordt niet enkel gebruikt 

om bouwtechnische aspecten van een gebouw te duiden, zoals een lift,1147 maar kan ook 

wijzen op innovatieve technieken die in het beschermde gebouw worden gebruikt, zoals de 

bescherming van de brasserie de la Thiérarche (de oude brasserie Février ou Saint-Nicolas) in 

Momignies. De technische waarde van de brasserie komt voort uit de specifieke 

bierbrouwtechnieken die in de brouwerij werden gebruikt en uit de goed bewaarde 

technische installatie.1148 Onroerend erfgoed dat in het Vlaams Gewest zou worden 

beschermd op grond van de industrieel-archeologische waarde, zal in het Waals Gewest veelal 

omwille van de technische waarde kunnen worden beschermd.1149 

3.2.5. Sociale waarde 

235. Op het moment dat de sociale waarde werd ingevoerd bij decreet van 17 juli 1987, uitte 

de Raad van State kritiek op de vaagheid van het begrip.1150 Desondanks is de sociale waarde 

                                                     

1144  RvS 25 oktober 2001, nr. 100.286, Simon en Hennebicq. 
1145  Zie supra, nr. 218. 
1146  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1147  Zie bv. de inschrijving op de bewaarlijst van de Jaspart-lift en het trappenhuis bij MB 12 februari 2013, BS 

20 maart 2013. 
1148  MB 24 januari 2013, BS 20 maart 2013. 
1149  Er werd hierboven immers reeds gewezen op het onduidelijke onderscheid tussen de technische en de 

industrieel-archeologische waarde, zie supra, nrs. 215-216. 
1150  Zo zou de sociale waarde weinig meerwaarde bieden ten opzichte van de historische of wetenschappelijke 

waarde. Indien de sociale waarde toch ruim zou worden geïnterpreteerd zou een beschermingsbesluit 
dat gebaseerd is op de sociale waarde mogelijk de bevoegdheid van de (toenmalige) gemeenschap te 
buiten gaan, Parl.St. Fr.Gem.R. 1984-1985, nr. 189/1, 8-9; zie ook M. BOES, “Le décret du 17 julliet 1987 
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ook nu nog opgenomen in de CoPat. In de parlementaire voorbereiding bij de nieuwe CoPat 

van 2018 wordt de sociale waarde (“l’intérêt social”) omschreven als: “tient compte de la 

signification que donne aujourd’hui une communauté donnée à un bien patrimonial, en raison 

du rôle qu’il joue dans la cohésion du groupe ou dans le sentiment d’appartenance de ses 

membres.” Door de nadruk te leggen op de huidige rol van een onroerend goed in een 

gemeenschap, sluit de sociale waarde volledig aan bij het gebruik ervan op grond van het 

OED.1151 De definitie laat daarnaast ook toe dat onroerende goederen die in het Vlaams 

Gewest worden beschermd omwille van de volkskundige waarde, welke in de CoPat geen 

decretale basis heeft, onder de sociale waarde kunnen worden beschermd.1152 

3.2.6. Wetenschappelijke waarde 

236. De wetenschappelijke waarde (“l’intérêt scientifique”), die uit de Monumentenwet 

stamt, “appliqué à un site, est attribué à un lieu patrimonial qui présente des caractères 

remarquables du point de vue de la flore, de la faune, de la géologie ou de la géomorphologie. 

Plus largement, il fait référence à la capacité d’un bien patrimonial de contribuer à la 

connaissance dans une discipline scientifique ou au fait d’être associé à un élément-clé de 

l’évolution de cette discipline.”1153 De wetenschappelijke waarde kan volgens deze definitie 

enkel worden gebruikt voor landschappen. Voor bomen is dit niet echt problematisch 

aangezien in het Waals Gewest bomen eerder als een “site” dan als monument worden 

beschermd. Voor andere soorten onroerend erfgoed die een wetenschappelijke waarde 

kunnen bezitten maar worden beschermd (als onderdeel van) een monument, zoals tuinen, is 

dit dan weer wel mogelijk problematisch. 

 

Door te verwijzen naar de fauna en flora, de geologie en de geomorphologische waarde 

worden met de wetenschappelijke waarde ogenschijnlijk enkel natuurwaarden omvat, al dan 

niet gerelateerd aan het menselijk ingrijpen. Hiermee gaat de wetenschappelijke waarde 

enigszins verder dan in het Vlaams Gewest, waarbij de wetenschappelijke waarde steeds 

gerelateerd zal zijn aan het menselijk ingrijpen.1154 De wetenschappelijke waarde is nochtans 

niet beperkt tot de natuurlijke waarde. Zo heeft de Blegny-Mijn wetenschappelijk waarde als 

“témoin de l’évolution des différentes technologies d’extraction et de traitement de la 

production de charbon s’étalant sur un siècle”,1155 welke weinig met louter natuurlijke 

waarden te maken heeft. 

                                                     

relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté française, Amén 1988, 106; 
zie ook de kritiek op de sociaal-culturele waarde in het Vlaams Gewest, supra, nr. 217. 

1151  Zie supra, nr. 219; de Raad van State maakte geen opmerking meer over de sociale waarde. 
1152  Zie supra, nr. 220. 
1153  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1154  Zie supra, nrs. 221-222. 
1155  MB 22 augustus 2011, BS 14 september 2011. 
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3.2.7. Archeologische waarde 

237. De archeologische waarde (“l’intérêt archéologique”) kreeg decretale grondslag in het 

decreet van 17 juli 1987 “relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la 

Communauté Française”, dat de Monumentenwet voor het grondgebied van de Franse 

Gemeenschap ophief.1156 Toch werd ze pas in de parlementaire voorbereiding bij het decreet 

van 26 april 2018 voor het eerst verduidelijkt. Volgens de parlementaire voorbereiding heeft 

de archeologische waarde betrekking op “un bien patrimonial qui recèle, a recelé ou peut 

potentiellement receler des preuves d’activité humaine antérieure susceptibles de contribuer 

de manière significative à la compréhension d’un groupe humain et de sa relation à 

l’environnement et ce, moyennant une enquête par des méthodes scientifiques. Le bien peut 

prendre la forme de vestiges construits ou d’objets mais aussi de structures, de traces ou de 

lieux naturels investis par l’homme.”1157 Deze definitie sluit nauw aan bij de definitie van 

archeologisch erfgoed in de inventarismethodologieën die van toepassing zijn in het Vlaams 

Gewest. Vanzelfsprekend zal de archeologische waarde voornamelijk een rol spelen bij de 

bescherming van archeologische sites en bij de opmaak van de archeologische kaart op grond 

van artikel 13 van de CoPat,1158 ofschoon ze ook voor monumenten, architecturale gehelen en 

landschappen kan worden gebruikt. 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

4.1. Evolutie 

238. Net als in de CoPat wordt erfgoedwaarde in het BWRO niet afzonderlijk gedefinieerd. 

Onroerend erfgoed wordt gedefinieerd als “het geheel van de onroerende goederen met een 

historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische 

landschappelijke, stedenbouwkundige of volkskundige waarde”.1159 Een eerste definitie van 

onroerend erfgoed werd ingevoerd door de Ordonnantie van 4 maart 1993 en zorgde voor 

een uitbreiding van de toepasselijke erfgoedwaarden ten opzichte van de Monumentenwet. 

Terwijl de Monumentenwet enkel voorzag in een wettelijke grondslag van de historische, 

artistieke of wetenschappelijke waarde, voegde de ordonnantie van 4 maart 1993 daar de 

archeologische, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische en volkskundige waarde 

aan toe.1160 De Ordonnantie van 30 november 2017 breidde de definitie in artikel 206, 1° van 

het BWRO nog verder uit met de landschappelijke waarde. Het is niet vereist dat elke waarde 

                                                     

1156  Decr.Fr. van 17 juli 1987 “relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté 
française”, BS 30 september 1987. 

1157  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 8. 
1158  Nochtans is in sommige besluiten tot bescherming van een archeologische site geen verwijzing naar de 

archeologische erfgoedwaarde terug te vinden, zie bv. de bescherming van “la plate-forme de la 
forteresse” bij het kasteel van Chimay, MB 8 maart 2004, BS 30 april 2004. 

1159  Art. 206, 1° BWRO. 
1160  Art. 1 Monumentenwet. 
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afzonderlijk de bescherming verantwoordt. Het volstaat dat de erfgoedwaarden tezamen de 

beschermenswaardigheid van een onroerend goed verantwoorden.1161 

 

239. De definitie van onroerend erfgoed vertoont sterke gelijkenissen met deze in de CoPat 

en het OED. Wel voorziet de BWRO in een minder brede waaier aan erfgoedwaarden. Net als 

in het Vlaams Gewest vermelden, voornamelijk oudere beschermingsbesluiten soms waarden 

die geen juridische grondslag hebben, zoals de oudheidkundige waarde.1162 Indien een 

beschermingsbesluit louter op dergelijke waarde is gebaseerd zou er in beginsel geen 

juridische grond voor de bescherming voorhanden zijn.1163 In de praktijk is de niet-decretale 

waarde evenwel steeds samen te lezen met een decretale waarde.  

4.2. Decretale erfgoedwaarden 

4.2.1. Artistieke en esthetische  

240. De artistieke waarde werd overgenomen uit de Monumentenwet in de Ordonnantie van 

4 maart 1993. Nergens werd evenwel enige duidelijkheid geschapen over de inhoud van de 

artistieke waarde. De parlementaire voorbereiding bij de Ordonnantie van 4 maart 1993 

verwijst enkel naar de aanbevelingen van het Ministercomité van de Raad van Europa 

waaraan de artistieke, de wetenschappelijke en de historische waarde rechtstreeks zijn 

ontleend.1164 Welke aanbevelingen hiermee worden bedoeld is allerminst duidelijk. Wellicht 

gaat het onder meer de aanbeveling van de Ministerraad bij de Raad van Europa ‘on the 

protection of the twentieth-century architectural heritage’ van 9 september 1991,1165 die 

verwijst naar de esthetische en sociale waarde van architecturaal erfgoed. Toch biedt deze 

verwijzing geen verdere duidelijkheid over hoe de erfgoedwaarden moeten worden ingevuld. 

Een lezing van enkele beschermingsbesluiten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont aan 

dat aan de artistieke waarde dezelfde draagwijdte wordt gegeven als in het Vlaams Gewest. 

Zo wordt de artistieke waarde gebruikt voor cultuurgoederen, maar kan ze ook betrekking 

hebben op een bouwstijl.1166  

 

241. De esthetische waarde vindt haar oorsprong in de Ordonnantie van 4 maart 1993. De 

parlementaire voorbereiding verwijst naar de schoonheid van zowel monumenten, 

                                                     

1161  RvS 8 augustus 2006, nr. 161.717, s.a. IMMO Fond’Roy e.a. 
1162  Zo werd de 19e eeuwe staakmolen in Vlassendael in 1942 beschermd omwille van zijn artistieke, 

esthetische en archeologische waarde, terwijl de archeologische waarde op dat moment nog geen 
juridische grondslag had. 

1163  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 236. 
1164  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8. 
1165  Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the protection of the twentieth-

century architecturale heritage, 9 september 1991, nr. R (91) 13. 
1166  Zie supra, nrs. 209-210; zie de bescherming van verschillende herenhuizen, bv. B.Br.Reg. 11 september 

2003, BS 4 december 2003 en B.Br.Reg. 29 april 1999, BS 20 november 1999; RvS 30 september 2008, nr. 
186.677, s.a. Top Bedford en s.a. Hobinvest. 



  

 
234 

architecturale gehelen als landschappen, en heeft hiermee een gelijke draagwijdte als in het 

Vlaams Gewest.1167 Ook de diversiteit van fauna en flora kan onderdeel uitmaken van de 

esthetische waarde, bijvoorbeeld indien ze betrekking heeft op de landschappelijke 

kwaliteiten van een bepaalde landschap. De Raad van State oordeelde in deze context reeds 

dat een verwijzing naar de wetenschappelijk waarde in dit geval niet nodig is.1168 Ook bomen 

kregen herhaaldelijk een bescherming omwille van hun esthetische waarde.1169 De invulling 

van de esthetische waarde is aldus dezelfde als in het Vlaams Gewest.1170 

4.2.2. Stedenbouwkundige en landschappelijke waarde 

242. De landschappelijke waarde kreeg pas een decretale basis in de Ordonnantie van 30 

november 2017. Tot de invoering van de landschappelijke waarde, werd het ontbreken ervan 

opgevangen door de esthetische waarde.1171 Desalniettemin achtte de decreetgever het nodig 

duidelijkheid te scheppen. De parlementaire voorbereiding verwijst hiervoor naar het 

Europees Landschapsverdrag.1172 Terwijl de oorspronkelijke erfgoedwaarden rechtstreeks 

waren geïnspireerd op artikel 1 van het Verdrag van Granada, dat de bescherming van 

bouwkundig erfgoed beoogt, ontbrak in de erfgoedwaarden enige verwijzing naar het 

Europees Landschapsverdrag, dat van toepassing is op “natuurlijke, rurale, stedelijke en 

perifere stedelijke gebieden. Het omvat landgebieden, binnenwateren en mariene gebieden. 

Het betreft landschappen die als zeer waardevol beschouwd kunnen worden, maar ook 

doorsnee of aangetaste landschappen”.1173 Doordat een landschap ook doorsnee of zelfs 

aangetaste landschappen kan omvatten, is ook de landschappelijke waarde zeer ruim 

opgevat.1174 Aangezien het toepassingsgebied van het Europees Landschapsverdrag alle types 

van landschappen beslaat (zowel louter natuurlijke als bebouwde landschappen),1175 kan 

                                                     

1167  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8. 
1168  RvS 30 juni 2009, nr. 194.908, s.a. de droit public LA POSTE; hiervoor zal nu de landschappelijke waarde 

kunnen worden gebruikt. 
1169  Zie bv. B.Br.Reg. 16 juni 2003 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 

9 mei 1995 houdende bescherming als landschap van de honderdjarige lindenboom gelegen Bosveldweg 
te Ukkel, BS 18 september 2003; B.Br.Reg. 13 februari 2003 tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap 
van de tamme kastanje (Castanea vesca) gelegen Bosveldweg nr 80 te Ukkel, BS 17 juni 2004. 

1170  Zie supra, nr. 210. 
1171  RvS 30 juni 2009, nr. 194.908, s.a. de droit public LA POSTE, p. 18; Parl.St. Br.Parl. 2016-2017, nr. A-451/1, 

133, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie van de parlementaire voorbereiding verwijst naar 
dit arrest, maar bevat typfouten; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, 
Brugge, 2009, 234. 

1172  Parl.St. Br.Parl. 2016-2017, nr. A-451/1, 133-134. 
1173  Art. 2 Europees Landschapsverdrag. 
1174  O. VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime applicable au patrimoine immobilier”, in J.-F. NEURAY 

(ed.), La réforme du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 30 november 
2017, Brussels, Larcier, 2018, 249;  

1175  I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 
nr., 10; M. PRIEUR, Integration du paysage dans les politiques et programmes internationaux et les 
paysages transfrontaliers – Rapport sur le theme 1 des Ateliers 2003, Strasbourg, Raad van Europa, 2003, 
T-FLOR (2004) 2, 6. 
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worden verondersteld dat de landschappelijke waarde ook bebouwde gehelen kan 

omvatten.1176 Toch moet ze worden onderscheiden van de stedenbouwkundige waarde die 

ook bij Ordonnantie van 30 november 2017 werd ingevoerd. De parlementaire voorbereiding 

benadrukt dat het de bedoeling is “het belang te onderstrepen van het behoud van een 

homogeen stedelijk erfgoed van grote kwaliteit. Er bestaan voorbeelden van verkeersassen in 

het Gewest die als in een openluchtmuseum de stedenbouwkundige evoluties tonen en/of 

waar architectuur te zien is die het waard is bewaard te worden. We kunnen in dat verband de 

Louis Bertrandlaan in Schaarbeek vermelden als een bijzonder goede illustratie van het 

‘stedenbouwkundig belang’.”1177 Ten eerste beoogt de stedenbouwkundige waarde 

bebouwing en bouwlijnen te omvatten die een coherent geheel vormen, zonder dat zij een 

nauwe historische en in de tijd gesitueerde band vertonen. Daarnaast kan de 

stedenbouwkundige waarde ook wijzen op een stedelijk referentiepunt (bv. een hoekgebouw 

dat dienstdoet als een bijzonder stedelijk herkenningsteken), een opmerkelijk stedelijk 

perspectief (een geheel van gebouwen dat door het gemeenschappelijke perspectief van een 

bepaalde opeenvolging of rij een bijzonder belang vertoont) of een stedenbouwkundige 

geschiedenis van een wijk. Dit laatste kan zowel slaan op een afzonderlijk gebouw als op een 

geheel van gebouwen die getuigen van de stedenbouwkundige geschiedenis van een straat of 

wijk, door de afmetingen, de bijzondere opstelling, de eigenaardigheden van de bouwwijze of 

zijn ouderdom vergeleken met de gebouwen die zich in de omgeving bevinden. De 

stedenbouwkundige waarde combineert enerzijds elementen die voordien werden gedekt 

door verschillende andere erfgoedwaarden in artikel 206, 1° van het BWRO. Anderzijds maakt 

de stedenbouwkundige waarde het ook mogelijk rekening te houden met gebouwen die 

intrinsiek geen erfgoedwaarde hebben. Het belang van deze gebouwen volgt dan uit “de 

uiteenlopende vormen van integratie in het genoemde bebouwde gebied en schuilt in de 

manier waarop ze helpen de stad te begrijpen, getuigenis afleggen van het 

stedenbouwkundige verleden, de kenmerken van het stedelijke weefsel weergeven en in het 

alledaagse leven dienst doen als referentiepunt of zelfs als een baken voor toekomstige 

werken”.1178 

In het bovenstaande blijkt dat de landschappelijke en de stedenbouwkundige waarde zich tot 

elkaar verhouden zoals in de CoPat, waardoor ook zij kunnen worden gelijkgesteld met de 

stedenbouwkundige en ruimtelijk-structurerende waarde uit het OED.1179 

                                                     

1176  O. VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime applicable au patrimoine immobilier”, in J.-F. NEURAY 
(ed.), La réforme du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 30 november 
2017, Brussels, Larcier, 2018, 248; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, 
Brugge, 2009, 234. 

1177  Parl.St. Br.Parl. 2016-2017, nr. A-451/1, 133. 
1178  Ibid, 133-134. 
1179  Zie supra, nr. 232. 
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4.2.3. Historische waarde 

243. De historische waarde werd net zoals de artistieke waarde overgenomen uit de 

Monumentenwet. De historische waarde is tweeledig en kan enerzijds verwijzen naar de 

architectuurhistorische waarde, maar ook naar de louter historische waarde in de zin van de 

inventarismethodologieën in het Vlaams Gewest (“als het getuigt van een (maatschappelijke) 

ontwikkeling, gebeurtenis, figuur, instelling of landgebruik uit het verleden van de mens”). 

Doordat de architectuurhistorische waarde nog kan worden ondergebracht onder de 

historische waarde, gaat ze verder dan in het Vlaams Gewest (waar de architectuurhistorische 

waarde een afzonderlijke erfgoedwaarde is). Maar de historische waarde is ook ruimer dan de 

architectuurhistorische waarde. Zo oordeelde de Raad van State dat de bescherming van een 

herenhuis als monument omwille van onder meer de historische waarde op grond van de 

Ordonnantie van 4 maart 1993 geoorloofd is, zelfs al heeft het gebouw verschillende 

wijzigingen ondergaan.1180 De Raad van State verduidelijkte dan ook dat “de historische 

waarde de bescherming van een gebouw kan wettigen om reden dat in dat gebouw een 

belangrijke schilder heeft gewoond indien door deze omstandigheid, afzonderlijk beschouwd 

of in verband gebracht met andere omstandigheden, het gebouw een merkwaardig werk 

wordt.” Hiermee sluit de historische waarde aan bij de invulling hiervan in het Waals 

Gewest.1181  

4.2.4. Technische waarde 

244. De technische waarde vindt haar oorsprong in de Ordonnantie van 4 maart 1993. Volgens 

de parlementaire voorbereiding verwijst de technische waarde “naar de getuigen van de 

technische know-how van de vorige generaties.”1182 Waarschijnlijk zal ook de industrieel-

archeologische waarde hiermee worden bedoeld. De technische waarde heeft op deze manier 

niet enkel betrekking op bouwtechnische aspecten of innovatieve technieken, zoals de 

bescherming van een glasraam, maar ook windmolens, fabrieken en zelfs stations zouden op 

basis hiervan kunnen worden beschermd.1183 

4.2.5. Sociale en volkskundige waarde 

245. Ook de sociale waarde wordt in de parlementaire voorbereiding van de Ordonnantie van 

4 maart 1993 gedefinieerd. Zo zou de sociale waarde verwijzen “naar de noodzaak om een 

                                                     

1180  RvS 25 oktober 2001, nr. 100.286, Simon en Hennebicq, zie hierover D. BATSELE, Urbanisme et protection 
du patrimoine à Bruxelles, Brussel, Larcier, 2006, 125-128; zie in dezelfde zin RvS 30 september 2008, nr. 
186.677, s.a. Top Bedford en s.a. Hobinvest. 

1181  Zie supra, nr. 233. 
1182  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8. 
1183  Zie in dezelfde zin in het Vlaams Gewest, supra, nr. 215. 
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degelijk leefklimaat te behouden.”1184 Op het eerste zicht lijkt de sociale waarde net zoals in 

het Vlaams Gewest betrekking te hebben op het gebruik van het onroerend erfgoed in de 

hedendaagse gemeenschap. Zo werd de Royal Racing Club de Bruxelles beschermd omwille 

van de sociale waarde. De sociale waarde wordt onder meer gevormd doordat het een goed 

bewaard voorbeeld vormt “van het vroeg twintigste-eeuwse fenomeen dat actief sporten 

alleen nog maar was weggelegd voor een beperkte groep, maar wel al veel belangstellenden 

trok. De toenemende belangstelling voor de actieve sportbeoefening na de eerste 

wereldoorlog door mannen én door vrouwen vindt zijn weerslag in de cottage met 

kleedkamers uit 1923. De toename van vrije tijd en welvaart in de jaren zestig komt tot uiting 

in het nieuwe clubhuis uit 1963.”1185 En ook bij de bescherming van het zwembad Longchamp 

in Ukkel verwijst de sociale waarde naar zwembaden als “belangrijke materiële getuigen van 

onze sociale geschiedenis”.1186  

 

246. De sociale waarde staat tegenover de volkskundige waarde (“La valeur folklorique”), op 

grond waarvan in het Vlaams Gewest gebruiken, gewoonten en tradities van een 

gemeenschap in het verleden kunnen worden beschermd.1187 Ook volgens de parlementaire 

voorbereiding van de Ordonnantie van 4 maart 1993 verwijst de volkskundige waarde naar 

getuigenissen overgeleverd door de tradities, de gewoontes en de volkskunst van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Een voorbeeld is de bescherming van de café-brasserie ‘à la mort 

subite’ in Brussel. De naam van dit café vindt zijn oorsprong in een spel dat in het café werd 

gespeeld waarbij de verliezer, de ‘dode’ (le mort) een rondje moest betalen.1188 Echter, net 

zoals in het Vlaams Gewest is de link met de sociale waarde nooit ver weg nu ook in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest sommige beschermingsbesluiten naar een nog bestaande 

traditie als omschrijving van de volkskundige waarde verwijzen. Zo werd de Luizenmolen in 

Anderlecht onder meer omwille van de volkskundige waarde beschermd als monument. Deze 

molen vervangt de 19e eeuwe staakmolen uit 1864, die in 1942 aanvankelijk werd beschermd, 

maar na een ‘deklassering’ omwille van zijn slechte toestand in 1955 werd gesloopt. In de 

jaren ’90 werd de molen waarheidsgetrouw heropgebouwd en vervolgens in 2007 als opnieuw 

monument beschermd. De volkskundige waarde situeert zich voornamelijk in de jaarlijkse 

molenfeesten, die nog steeds in ere worden gehouden.1189 De sociale en de volkskundige 

                                                     

1184  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8; M. SCHOLASSE, “La conservation du patrimoine immobilier en 
Région de Bruxelles-Capitale”, Amén. 1993, 137.  

1185  B.Br.Reg 11 februari 2010 tot bescherming als monument van bepaalde delen van de Royal Racing Club 
de Bruxelles gelegen Eikenlaan 125 te Ukkel, bijlage 1, BS 26 maart 2010. 

1186  B.Br.Reg. 9 juli 2012 tot bescherming als monument van bepaalde delen van het zwembad Longchamp 
gelegen de Frésquare 1 te Ukkel, bijlage 1, BS 14 september 2012. 

1187  Zie supra, nr. 220. 
1188  B.Br.Reg. 17 september 1998 tot bescherming als monument van de voorgevel, de beaking, de grote zaal 

van de café-brasserie “a la mort subite”, alsook de entresol van het gebouw gelegen Warmoesberg, 5-7 
te Brussel, bijlage 1, BS 3 maart 1999. 

1189  Zie B.Br.Reg. 8 februari 2007 tot bescherming als monument van de Luizenmolen, gelegen Vlindersstraat 
te Anderlecht, bijlage 1, BS 20 maart 2007. 
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waarde krijgen op deze manier dezelfde invulling als in het Vlaams Gewest. De culturele 

waarde, die wel in het Vlaams Gewest decretaal is vastgelegd, valt niet echt onder één van 

beide waarden maar zal eerder moeten worden ondergebracht bij de historische waarde.1190 

4.2.6. Wetenschappelijke waarde 

247. De wetenschappelijke waarde werd net zoals de artistieke en de historische waarde 

overgenomen uit de Monumentenwet. Bij gebrek aan enige juridische leidraad kan uit een 

lezing van enkele beschermingsbesluiten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 

afgeleid dat de wetenschappelijke waarde een iets ruimere draagwijdte heeft dan in het 

Vlaams Gewest.1191 De wetenschappelijke waarde wordt immers voornamelijk in de context 

van landschapsbescherming gehanteerd. Zo wordt het Kluispark beschermd omwille van de 

wetenschappelijke waarde, die gelegen is in de aanwezigheid van een bijzonder interessant 

moerasgebied, boompartijen en weiden, die samen afwisselen en gevrijwaarde omgevingen 

vormen met een hoge biologische waarde.1192 Hieruit en uit andere beschermingsbesluiten 

lijkt te volgen dat de wetenschappelijke waarde betrekking heeft op natuurlijke waarden, al 

dan niet met een menselijke invloed,1193 terwijl in het Vlaams Gewest natuurlijke waarden 

uitgesloten zijn. 

4.2.7. Archeologische waarde 

248. Voor de erfgoedwaarden die in de Ordonnantie van 4 maart 1993 voor het eerst een 

decretale grondslag krijgen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt de parlementaire 

voorbereiding wel een, zij het zeer summiere omschrijving. Zo moet archeologische waarde 

worden beschouwd als een “wijze om te verduidelijken dat de gebouwen, gehelen of 

landschappen die sporen uit het verleden bevatten, op dezelfde wijze moeten kunnen worden 

beschermd dan de historische getuigen beoogd door de wet van 1931”.1194 Net zoals in het 

Vlaams Gewest zal de archeologische waarde niet enkel van belang zijn bij de aanduiding van 

een archeologische vindplaats, maar kan ook een monument, geheel of landschap omwille 

van de archeologische waarde als onroerend erfgoed worden beschouwd.  

                                                     

1190  Zie supra, nr. 243. 
1191  Zie supra, nrs. 221-222. 
1192  Zie bv. de bescherming van het Kluispark, B.Br.Reg. 17 april 1997, BS 20 juni 1997. 
1193  Zie bv. de bescherming van de Kattebroek site in Sint-Agatha-Berchem, waarbij de wetenschappelijke 

waarde onder meer is gelegen in de diversiteit van begroeiing die “enerzijds te danken [is] aan de 
variërende waterhuishouding van de ondergronden die zelf voortkomen uit de variaties in het reliëf en […] 
anderzijds voort [komt] uit de tijdelijke menselijke tussenkomst in termen van doorgedreven beweiding, 
min of meer frequente grondbewerking of al dan niet langdurige braakligging.” Zie B.Br.Reg. 9 maart 2006, 
BS 16 mei 2006. 

1194  Parl.St. Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 8; zie ook M. SCHOLASSE, “La conservation du patrimoine 
immobilier en Région de Bruxelles-Capitale”, Amén. 1993, 137. 
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 Duitstalige Gemeenschap 

249. Tot de invoering van het Denkmalschutzdekret waren de bepalingen van de CWATUP in 

het Duitse taalgebied van toepassing. Met de bevoegdheidsoverdracht van onroerend erfgoed 

naar de gewesten in 1989 verloor de Duitstalige Gemeenschap haar bevoegdheid immers aan 

het Waalse Gewest.1195 Na de bevoegdheidsoverdracht naar de Duitstalige Gemeenschap 

waren de wijzigingen aan de CWATUP dan ook niet meer op de Duitstalige Gemeenschap van 

toepassing. Dit betekent dat het decreet van het Waals Gewest van 18 juli 1991 tot 1 januari 

2009 in de Duitstalige Gemeenschap van toepassing was. Aan de decretale erfgoedwaarden 

werden de laatste wijzigingen aangebracht bij decreet van 17 juli 1987. Vanaf dat moment 

kon in de Duitstalige Gemeenschap een onroerend goed niet enkel worden beschermd 

omwille van de historische, artistieke en wetenschappelijke waarde, maar ook omwille van de 

archeologische, sociale en technische waarde. Voor een bespreking van deze erfgoedwaarden 

kan worden verwezen naar de bespreking van de erfgoedwaarden in het Waals Gewest.1196 

Het Denkmalschutzdekret neemt al deze erfgoedwaarden over en vult ze verder aan met de 

esthetische, de culturele en de volkskundige waarde. Het decreet noch de parlementaire 

voorbereiding verduidelijken hoe deze waarden moeten worden geïnterpreteerd. Net zoals 

vroeger in het Monumentendecreet het geval was, worden de erfgoedwaarden per 

beschermingsinstrument afzonderlijk opgesomd. Dit komt de leesbaarheid niet ten goede 

maar verandert juridisch weinig aangezien de opgesomde erfgoedwaarden in elke definitie 

dezelfde zijn. Hoewel hierover geen rechtspraak terug te vinden kan worden verwacht dat ook 

in de Duitstalige Gemeenschap een onroerend goed slechts aan één erfgoedwaarde moet 

voldoen om voor bescherming in aanmerking te komen.1197  

 

250. Besluiten die voor het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap werden genomen 

door de Koning op grond van de Monumentenwet bevatten een verwijzing naar de 

toepasselijke erfgoedwaarde. Zij gebruiken echter ook waarden die geen juridische grondslag 

hadden op dat moment, zoals de geschiedkundige of de oudheidkundige waarde.1198 Vanaf de 

bevoegdheidsoverdracht naar de gemeenschappen werden in de beschermingsbesluiten voor 

de Duitstalige Gemeenschap geen erfgoedwaarden meer opgenomen. Dit bleef het geval tot 

voor de inwerkingtreding van het Denkmalschutzdekret. En ook in de weinige 

beschermingsbesluiten die erna zijn genomen, zijn niet altijd de toepasselijke erfgoedwaarden 

terug te vinden.1199 Niet enkel zorgt dit ervoor dat het zeer moeilijk is om te achterhalen op 

                                                     

1195  Zie supra, nr. 11. 
1196  Zie supra, nrs. DEEL IV.Hoofdstuk 2.Afdeling 2. 3227-237. 
1197  Zie naar analogie supra, nrs. 206, 229 en 238. 
1198  Resp. KB van 25 maart 1983 en KB van 17 oktober 1949.  
1199  Bv. B.D.Gem. 24 november 2011 tot bescherming van de ‘Gartenhauses des hauses werthplatz 36-38 als 

denkmal’, BS 6 februari 2012 en B.D.Gem. 16 juli 2015 tot bescherming van ‘der Vorderfassade des 
ehemaligen Kinos “Capitol”, Neustraβe 79 in Eupen als Denkmal, BS 7 september 2015; een voorbeeld 
waar wel wordt verwezen naar de erfgoedwaarde is B.D.Gem. 5 februari 2013 tot bescherming van ‘des 
Anwesens Waldenburghaus (Herrenhaus und Wirtschafsgebaüde) als Denkmal und des gesamten 
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welke wijze de erfgoedwaarden in de Duitstalige Gemeenschap worden gehanteerd, dit is ook 

minstens voor wat betreft beschermingsbesluiten die zijn genomen na de inwerkingtreding 

van de Formele Motiveringswet juridisch problematisch.1200  

 De beoordeling van de erfgoedwaarde 

6.1. Beschermd erfgoed 

251. De bevoegdheid om onroerend erfgoed te identificeren dat uitzonderlijke universele 

waarde heeft en onder artikel 1 of 2 van het Werelderfgoedverdrag valt, ligt bij de lidstaten 

zelf. Zoals hierboven reeds aangehaald is de uitzonderlijke universele waarde een constitutief 

bestanddeel van de definitie van werelderfgoed. De uitzonderlijke universele waarde vormt 

aldus een noodzakelijke (maar geen voldoende voorwaarde)1201 voor opname in de 

werelderfgoedlijst. In de meeste gevallen zal de beoordeling van de uitzonderlijke universele 

waarde pas gebeuren bij de opmaak van de indicatieve lijst door een verdragspartij, die wordt 

gecontroleerd en bevestigd door het Werelderfgoedcomité.1202 De lidstaten zijn zélf 

gehouden om een indicatieve lijst op te maken van erfgoed op hun grondgebied dat van 

uitzonderlijk universeel belang is. En terwijl de opname in de indicatieve lijst minstens een 

vermoeden van uitzonderlijke universele waarde biedt,1203 maakt de beslissing van het 

Werelderfgoedcomité om werelderfgoed in de werelderfgoedlijst op te nemen een juridisch 

bindende bevestiging uit van het feit dat een onroerend goed uitzonderlijke universele waarde 

heeft.1204 Wanneer een verdragspartij beslist een onroerend goed vanop de indicatieve lijst 

voor opname in de werelderfgoedlijst voor te dragen, zal ze een ontwerp van verklaring van 

uitzonderlijke universele waarde moeten opmaken, die aan het nominatiedossier wordt 

toegevoegd. Wanneer een nominatie uitmondt in de opname van het erfgoed op de 

werelderfgoedlijst, zal het Werelderfgoedcomité op basis van het ontwerp een verklaring van 

uitzonderlijke universele waarde opmaken.1205 Deze verklaring bevat onder meer een 

                                                     

Anwesens als Ensemble, BS 7 mei 2013, er wordt wel enkel verwezen naar de “künstlerischen, 
architektonischen und sozialhistorischen” waarde ter verantwoording van de bescherming als ensemble; 
wat betreft de bescherming als momument zijn geen erfgoedwaarden in het besluit terug te vinden. 

1200  Zie infra, nrs. 421-423. 
1201  Zie infra, DEEL IV.Hoofdstuk 3 over de selectiecriteria. 
1202  Zie infra, nr. 320. 
1203  E.J. GOODWIN, “The World heritage Convention, the environment and compliance”, Colorado Journal of 

International Environmental Law and Policy 2009, 192. 
1204  D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the protection of world heritage as prototype of an autonomy-

gaining international institution”, GLR 2008, 1857 en D. ZACHARIAS, “The Unesco regime for the 
protection of world heritage as prototype of an autonomy-gaining international institution”, in A. VON 
BOGDANDY e.a. (eds.), The Exercise of Public Authority by International Institutions: Advancing 
International Institutional Law, Berlijn, Springer, 2010, 328. 

1205  Operational Guidelines 2019, § 154. 
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samenvatting van de vaststelling dat het onroerend goed uitzonderlijke universele waarde 

bezit.1206 

 

252. In België behoort het tot de discretionaire bevoegdheid van het bevoegde bestuur om te 

oordelen over de erfgoedwaarde.1207 Wanneer een onroerend goed beschermd wordt, moet 

de erfgoedwaarde in het beschermingsbesluit worden beschreven.1208 In 

beschermingsbesluiten waar de erfgoedwaarde niet wordt beschreven (zoals in oudere 

beschermingsbesluiten) ligt de beoordeling moeilijker. In deze gevallen kan zowel de 

vastgestelde als de wetenschappelijke inventaris verduidelijking bieden.1209  

 

Ook bij de bepaling van wat een cultuurgoed is, zal de erfgoedwaarde een doorslaggevende 

rol spelen. Het OED voorziet dat het cultuurgoed zelf ook intrinsieke erfgoedwaarde moet 

bezitten,1210 terwijl in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

cultuurgoederen minstens waardeversterkend dienen te zijn voor het monument zelf.1211 Wat 

betreft cultuurgoederen moet het beschermingsbesluit de erfgoedwaarde niet uitdrukkelijk 

aan het cultuurgoed verbinden. Een andere interpretatie zou betekenen dat oudere 

beschermingsbesluiten die geen enkele verwijzing naar cultuurgoederen bevatten, geen 

cultuurgoederen kunnen omvatten. Voor beschermingsbesluiten die geen uitdrukkelijke 

verwijzing naar cultuurgoederen bevatten, moet de erfgoedwaarde van het cultuurgoed 

minstens zijn opgenomen in het beschermingsbesluit. 

 

Ofschoon de opname in een beschermingsbesluit geen noodzakelijke voorwaarde is om als 

cultuurgoed te worden bestempeld – tenminste voor roerende goederen van publieke 

rechtspersonen – zijn veel specifieke rechtsgevolgen in het OED en -besluit wel beperkt tot de 

                                                     

1206  Pas sinds 2006 wordt een verklaring van uitzonderlijke universele waarde consequent aan het 
nominatiedossier toegevoegd. Voor werelderfgoed dat tussen 1978 en 2006 in de werelderfgoedlijst is 
opgenomen, werden lidstaten aangespoord een retroactieve verklaring van uitzonderlijke universele 
waarde op te maken, zie Decision 31 COM 11D.1, 31e sessie van het Werelderfgoedcomité, 2007, te 
consulteren op https://whc.unesco.org/en/decisions/2226.  

1207  Cass. 12 januari 2016, P.15.1044. N/3. 
1208  Art. 6.1.4, §2, 5° en 6.1.14, 5° OED; art. 211, §1 BWRO en art. 228 BWRO; de CoPat schrijft dit niet voor; 

ook het Denkmalschutzdekret schrijft dit niet voor, maar bepaalt wel dat het voorstel tot bescherming 
een beschrijving van het goed en de beweegreden van de bescherming moet bevatten, zie art. 3, §2 
Denkmalschutzdekret; de eigenlijke beschermingsbesluiten in de Duitstalige Gemeenschap bevatten geen 
verwijzing naar erfgoedwaarden; de beschermingsbesluiten in het Waals Gewest bevatten wél een 
opsomming van de erfgoedwaarden. 

1209  Zie bv. RvVb 7 februari 2016, RvVb/A/1617/0563, Jacobs waarin de RvVb van oordeel was dat indien een 
beschermingsbesluit geen gedetailleerde aanknopingspunten bevat, het van zorgvuldigheid getuigt dat 
de expertencommissie voor de opmaak van haar advies te rade zou gaan bij de voorbereidingsstukken 
van het beschermingsbesluit; L. VANDENHENDE “Ook inzake onroerend erfgoed volstaan algemene 
overwegingen niet als motivering”, TOO 2017, 413-415. 

1210  Art. 2.1, 21°/1 OED; zie supra, nrs. 143-143. 
1211  Zie supra, resp. nr. 186 en nr. 194; in het Waals Gewest geldt geen enkele zulke voorwaarde. 

https://whc.unesco.org/en/decisions/2226
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cultuurgoederen die in een beschermingsbesluit zijn opgenomen.1212 Zo vereist artikel 6.2.8 

van het OEB enkel een toelating van het agentschap of een onroerenderfgoedgemeente voor 

werken aan en het verplaatsen of verwijderen van de cultuurgoederen die opgenomen zijn in 

een beschermingsbesluit. Artikel 11.2.2 van het OEB bepaalt dan weer dat énkel 

cultuurgoederen die zijn opgenomen in een besluit tot definitieve bescherming of in een 

goedgekeurd beheersplan in aanmerking komen voor een erfgoedpremie. En ook het OED 

maakt de toepassing van specifieke rechtsgevolgen afhankelijk van opname in het 

beschermingsbesluit. Zo bepaalt artikel 6.4.5 van het OED: “De cultuurgoederen die 

opgenomen zijn in een besluit tot bescherming van een monument, mogen niet buiten het 

monument worden verplaatst zonder toelating van het agentschap. De Vlaamse Regering kan 

de nadere regels daarvoor bepalen”. De algemene rechtsgevolgen, zoals het passief- en 

actiefbehoudsbeginsel, zijn wel van toepassing op de cultuurgoederen die aan de hierboven 

beschreven voorwaarden voldoen. 

6.2. Niet-beschermd erfgoed 

253. Niet enkel onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van een bescherming 

bezitten erfgoedwaarde. Ook niet-beschermde onroerende goederen kunnen erfgoedwaarde 

hebben en om die reden als onroerend erfgoed op grond van welke wetgeving dan ook 

worden beschouwd. Voor dit onroerend erfgoed is het uiteraard veel moeilijker om te bepalen 

wat de erfgoedwaarde van het onroerend goed uitmaakt. Strikt genomen wordt een opname 

in de indicatieve lijst, dan wel de inventaris in het Waals en Vlaams Gewest niet aanzien als 

een bescherming.1213 In Vlaanderen wordt de inventarisatie immers gezien als een eerste 

beleidsmatig oordeel bij het uittekenen van een onroerenderfgoedbeleid en duidt ze op de 

erfgoedwaarde van een goed.1214 Dezelfde erfgoedwaarde vormt een definiërend criterium 

van onroerend erfgoed. Inventarissen spelen daarom sowieso, als een van de elementen die 

mee in rekening moeten worden genomen, een belangrijke rol bij de afweging of een goed 

beschermenswaardig is.1215 Dit is hetzelfde bij de indicatieve lijsten uit het 

                                                     

1212  Zie art. 6.2.8 en art. 11.2.2 OEB en art. 6.4.5 OED; dit is vanzelfsprekend in geen enkel andere wetgeving 
het geval aangezien deze nergens opleggen dat cultuurgoederen in het beschermingsbesluit worden 
opgesomd. 

1213  Nochtans zit de inventarisatie ook vervat in de definitie van bescherming in de CoPat, zie supra, nr. 162; 
de inventarissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap worden door de 
decreetgever eerder als een beschermingsinstrument beschouwd, zie supra, resp. nr. 179 en nr. 191 en 
192. 

1214  A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 652; A.M. DRAYE, 
“Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming”, in A.M. DRAYE 
(ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 17; L. VANDENHENDE, “Inventarissen en 
rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 17-
18; Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 36; zie supra, nr. 133 

1215 A.M. DRAYE, “De gemeenten en de zorg voor onroerend erfgoed”, T.Gem. 2010, 219; dit was ook voor 
het OED reeds het geval, zie A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, 
decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 
2007, 75, 174-175 en 240. 



  

 
243 

Werelderfgoedverdrag. De opname in de indicatieve lijst biedt minstens een vermoeden van 

uitzonderlijke universele waarde.1216 Het Hoog Gerechtshof van Australië1217 oordeelde in de 

zaak Queensland t. Commonwealth in deze zin: “In the international community a decision by 

a municipal court that a property does not have that [world heritage] status cannot prevail 

over an evaluation made by the Committee which results in the property's inclusion in the 

World Heritage List. So long as a property is included in that List, the State Party on whose 

territory the property is situated and who submitted an inventory including the property as 

part of the cultural heritage or natural heritage is under an international duty to protect and 

conserve it.”1218 Echter, hoewel het Hof erkende dat de status van een onroerend goed als 

natuurlijk of cultureel werelderfgoed volgt uit de intrinsieke kwaliteiten van dit onroerend 

goed, oordeelde het Hof impliciet dat werelderfgoed dat niet in de werelderfgoedlijst was 

opgenomen op zijn minst voor de international gemeenschap geen rechtsgevolgen 

teweegbracht: “From the viewpoint of the international community, the submission by a State 

Party of a property for inclusion in the World Heritage List and inclusion of the property in the 

List by the Committee are the means by which the status of a property is ascertained and the 

duties attaching to that status are established. The State Party's submission of a property is 

some evidence of its status but the Committee's listing of a property is conclusive, for the 

benefits of listing are available only to properties having the status of being part of the cultural 

heritage or natural heritage.”1219 In een dissenting opinion was rechter J. DAWSON evenwel 

een tegengestelde mening toegedaan: “Once identified, even if there is a refusal to enter such 

a property on the World Heritage List, it does not cease to be part of the cultural or natural 

heritage and the obligations imposed by the Convention in relation to it remain in force. Whilst 

the inclusion of a property in the World Heritage List may, in a practical sense, confirm the 

appropriateness of the identification of that property by a State Party as part of its cultural or 

natural heritage, it leads to no consequence under the Convention other than eligibility for 

international assistance.” DAWSON lijkt minstens wat de identificatie van werelderfgoed 

betreft, in zijn mening te kunnen worden gevolgd. Terwijl een beslissing van het 

Werelderfgoedcomité inderdaad ontegensprekelijk het statuut van werelderfgoed, en dus de 

uitzonderlijke universele waarde, bevestigt, is het geen noodzakelijke voorwaarde.1220 

Wanneer een lidstaat een onroerend goed heeft opgenomen in zijn indicatieve lijst, is dit een 

bewijs dat minstens de lidstaat de uitzonderlijke universele waarde onderschrijft. Dit strookt 

                                                     

1216  E.J. GOODWIN, “The World heritage Convention, the environment and compliance”, Colorado Journal of 
International Environmental Law and Policy 2009, 192. 

1217  Australië is een van de weinige landen die specifieke wetgeving heeft aangenomen ter implementatie van 
het Werelderfgoedverdrag, zie hierover B. BOER en S. GRUBER, “Legal Frameworks for World Heritage 
and Human Rights in Australia” in P. LARSEN, World Heritage And Human Rights: Lessons From The Asia 
Pacific And The Global Arena, UK, Earthscan/Routledge, 2018, 217-237. 

1218  Queensland t. Commonwealth, 1989, 167 CLR 232, overw. 12. 
1219  Ibid.  
1220  F. LENZERINI, “Article 12. Protection of properties not inscribed on the world heritage list”, in F. 

FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 
2008, 215. 
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ook met artikel 3 van het Werelderfgoedverdrag dat de bevoegdheid om werelderfgoed te 

identificeren volledig bij de lidstaten zelf legt. In een andere zaak oordeelde het 

Hooggerechtshof van Australië dat “though each State has a duty to identify and delineate the 

heritage in its territory, the performance of this duty will depend in many respects on the 

judgment of that State.”1221 

 

254. De inventarisatie of opname in de indicatieve lijsten is niet noodzakelijk om bewijs te 

leveren van de erfgoedwaarde. Zo zijn er enkele lidstaten bij het Werelderfgoedverdrag die 

nog geen indicatieve lijst hebben ingediend. Het zou ontmoedigend werken moesten er 

expliciet rechtsgevolgen worden verbonden aan de opmaak van een indicatieve lijst door een 

lidstaat. Dit is zeker het geval indien men aanneemt dat de voordelen van een erkenning als 

werelderfgoed nog niet noodzakelijk van toepassing zijn op werelderfgoed dat nog niet op de 

werelderfgoedlijst is opgenomen.1222 Daarenboven is de eigenlijke doelstelling van de 

verplichte opname in de indicatieve lijst een soort wachtkamer te creëren voor erfgoed dat in 

aanmerking komt voor opname in de werelderfgoedlijst, om op deze manier gemakkelijker 

erfgoed te selecteren en een evenwichtige werelderfgoedlijst te creëren. De opname in de 

indicatieve lijst mag dan ook geen noodzakelijke voorwaarde zijn om het bewijs van de 

uitzonderlijke universele waarde te kunnen leveren. Ook interne documenten van de overheid 

die blijk geven van de status als werelderfgoed kunnen mee bepalen of de verplichtingen die 

uit het Werelderfgoedverdrag voortvloeien van toepassing zijn. 

 

Ook nationaal kunnen lokale beleidsinstrumenten een rol spelen bij de beoordeling van de 

erfgoedwaarde van een onroerend goed. Een voorbeeld is het ‘actieplan bouwkundig erfgoed’ 

(afgekort A.be) dat in Oostende als beleidskader voor het behoud van onroerend erfgoed 

moet dienen.1223 Deze lijst is een gefilterde versie van de wetenschappelijke inventaris 

bouwkundig erfgoed en bevat gebouwen met een lage dan wel hoge locuswaarde. De 

locuswaarde drukt de mate uit waarin een gebouw de lokale stedenbouwkundige structuur 

ondersteunt. Een hoge locuswaarde houdt beleidsmatig in dat het pand behouden moet 

blijven. Bij een lage locuswaarde moet het behoud in overweging worden genomen, maar kan 

ook een sloop en nieuwbouw worden toegestaan wanneer die minstens even kwaliteitsvol is. 

Ook Brugge voert een actief erfgoedbeleid en beoordeelt of gebouwen die kunsthistorisch en 

stadslandschappelijk waardevol zijn maar niet beschermd, behouden moeten blijven. Een 

erfgoedwaarderingskaart (afgekort EWK), opgemaakt door de stad zelf naar aanleiding van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan Stadslandschap Werelderfgoedsite Brugge, geeft de 

erfgoedwaarde van het bouwkundig erfgoed op perceelsniveau aan.1224 Aan deze EWK is een 

                                                     

1221  Richardson t. Forestry Commission, 1988, 164 CLR 261, overw. 19. 
1222  E.J. GOODWIN, “The World heritage Convention, the environment and compliance”, Colorado Journal of 

International Environmental Law and Policy 2009, 192-193; zie infra, nr. 256. 
1223  Zie https://www.oostende.be/actieplanbouwkundigerfgoed. 
1224  Erfgoedwaarderingskaart (2014). Zie toelichtende nota: RUP Stadslandschap Werelderfgoedsite Brugge, 

titel 6.1. De erfgoedwaarderingskaart voorziet in zeven categorieën van erfgoedwaarde: icoongebouwen 

https://www.oostende.be/actieplanbouwkundigerfgoed
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grafisch verordenend plan gekoppeld dat de gradaties van behoud zoals opgenomen bij de 

beschrijving van de EWK worden doorvertaald naar specifieke behoudsvoorschriften. Het Plan 

Erfgoedwaardering is een overdruk op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan die de 

wenselijkheid van behoud tot op perceelsniveau meer specifiek maakt op basis van de 

erfgoedwaarderingskaart. En ook gemeentelijke verordeningen kunnen bijdragen tot de 

bescherming van onroerend erfgoed. In dit kader kan het recent initiatief van de stad Leuven 

worden aangehaald. De stedenbouwkundige verordening van de stad Leuven is van 

toepassing “op alle niet als monument beschermde panden: - opgenomen in de vastgestelde 

inventaris van het bouwkundig erfgoed; - ofwel opgenomen in de stadsinventaris van 

bouwkundig erfgoed; - ofwel behorend tot een erfgoedcluster”.1225 Voor handelingen aan deze 

gebouwen voert de verordening een meldingsplicht in, indien ze zijn vrijgesteld van een 

omgevingsvergunning. Daarnaast gelden nog enkele specifieke bepalingen ten aanzien van 

bouwkundig erfgoed.1226 Maar ook minder gespecifieerde instrumenten kunnen bijdragen tot 

de beoordeling van de erfgoedwaarde. De typevoorschriften bij de gewestplannen voorzagen 

in de mogelijkheid om een woongebied in overdruk aan te duiden als gebieden met culturele, 

historische en/of esthetische waarde.1227 Voor onroerend erfgoed binnen deze gebieden zal 

de erfgoedwaarde eenvoudiger kunnen worden aangetoond (en behoud worden nagestreefd) 

indien een inventarisatie of bescherming ontbreekt.1228 

                                                     

en landmerken, gebouwen met een heel hoge erfgoedwaarde, gebouwen met hoge erfgoedwaarde, 
gebouwen met enige erfgoedwaarde en/of stadslandschappelijke waarde, gebouwen met 
ondersteunende stadslandschappelijke waarde, neutrale gebouwen en niet-passende gebouwen. 

1225  Art. 1.1 Stedenbouwkundige verordening erfgoed Stad Leuven, te consulteren op 
https://besluitvorming.leuven.be/publication/18.1023.7866.7099/detail;jsessionid=DFD8314D20844580
B33ECF17D081CD8D; zie in dezelfde zin de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waardevolle 
gebouwen van de stad Kalmthout, te consulteren op http://www.kalmthout.be/algemene-
reglementen.html. 

1226  Zo is de sloop van bouwkundig erfgoed of een waardevol onderdeel ervan verboden. Indien er toch een 
sloop is gebeurden zonder omgevingsvergunningen, bepaalt de verordening dat het verboden is om 
nieuw te bouwen of te herbouwen zonder reconstructie van de waarde onderdelen, zie art. 2.2 en art. 
2.3 Stedenbouwkundige verordening erfgoed Stad Leuven. 

1227  KB 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen, BS 10 februari 1973. 

1228  Zie bijvoorbeelde de strenge rechtspraak van de RvS en de RvVb over ontwikkelingen binnen 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, waarbij voornamelijk werd gestruikeld over het esthetisch 
criterium, zie bv. RvS 16 januari 2018, nr. 240.470, nv Pelckmans Turnhout; RvVb 24 maart 2015, nr. 
A/2015/0174; zie uitgebreid met talrijke verwijzingen naar rechtspraak T. DE WAELE, “De planologische 
bestemmingsvoorschriften: overzicht van rechtspraak met commentaar”, TROS 2015, 197-205; zie ook K. 
DEWULF, “Schaalvergroting in het agrarisch landschappelijk waardevol gebied: theorie en praktijk”, TOO 
2013, 198; X, “Kan de boer nog voortploegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied?”, TOO 2014, 
595-599; artikel 94 Codextrein moest aan deze strenge interpretatie tegemoet komen. Het nieuw artikel 
5.7.1 VCRO bepaalde dat in landschappelijk waardevol agrarisch gebied bebouwing mogelijk was, op 
voorwaarde dat het aangevraagde landschappelijk inpasbaar was in het gebied. Deze bepaling werd door 
het Grondwettelijk Hof vernietigd aangezien het hier niet ging om een loutere verduidelijking van het 
gewestplanvoorschrift. Door de wijziging van het voorschrift bij decreet ontstond een verschil in 
behandeling. Bovendien hield de wijziging volgens het Hof een aanzienlijke vermindering van het 

https://besluitvorming.leuven.be/publication/18.1023.7866.7099/detail;jsessionid=DFD8314D20844580B33ECF17D081CD8D
https://besluitvorming.leuven.be/publication/18.1023.7866.7099/detail;jsessionid=DFD8314D20844580B33ECF17D081CD8D
http://www.kalmthout.be/algemene-reglementen.html
http://www.kalmthout.be/algemene-reglementen.html
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255. Bovendien wordt de erfgoedwaarde niet tenietgedaan door het feit dat de 

beschermingsprocedure nog niet werd opgestart of pas werd opgestart geruime tijd na de 

inwerkingtreding van de beschermingsprocedure. De Raad van State zegt hierover: “de 

omstandigheid dat de overheid niets heeft gedaan gedurende de periode tussen de 

inwerkingtreding van die wet en het opstarten van de omstreden beschermingsprocedure 

evenmin kan leiden tot de conclusie dat uit de "vertraging" blijkt dat er geen belang is bij de 

bescherming, temeer daar wat het historisch belang betreft, bijvoorbeeld, dat belang alleen 

door het verstrijken van de tijd kan ontstaan; dat het wetenschappelijk, historisch en esthetisch 

belang op grond waarvan het landschap beschermd is, door de verzoekende partijen niet 

rechtstreeks en concreet wordt betwist”.1229 Op het eerste zicht kan uit deze bewoording 

worden afgeleid dat een bescherming grondslag mist indien aangetoond kan worden dat de 

erfgoedwaarde reeds geruime tijd bestond, zonder dat een beschermingsprocedure werd 

opgestart. Het feit dat de overheid beslist om niet tot bescherming over te gaan, impliceert 

echter niet altijd dat het onroerend goed geen erfgoedwaarde bezit. De Raad van State 

oordeelde hierover reeds dat het loutere feit dat bepaalde gebouwen niet werden 

meegenomen in een eerder afgebakende vrijwaringszone, niet betekende dat de overheid 

afgezien zou hebben van de bescherming van deze gebouwen. Van de overheid kan immers 

niet worden verwacht dat ze alle goederen die de vereiste waarde kunnen hebben gelijktijdig 

worden beschermd, ook al liggen ze in dezelfde wijk of vertonen ze soortgelijke kenmerken. 

Het is normaal dat ze te werk gaat via actieprogramma’s. De Raad van State ging in deze zaak 

zelfs zo ver door te stellen dat “zodra […] de beschermde gebouwen of het beschermde geheel 

van gebouwen het vereiste belang vertonen, het feit dat dichtbijgelegen gebouwen die ook dat 

belang vertonen niet gelijktijdig beschermd zijn, uit het oogpunt van het gelijkheidsbeginsel 

niet zozeer de wettigheid van de bescherming aantast, maar wel de wettigheid van de niet-

bescherming.” 1230  

 

256. Het aantonen van de erfgoedwaarde heeft slechts zin indien het bezit van erfgoedwaarde 

enige rechtsgevolgen met zich meebrengt. Wat betreft werelderfgoed haalt rechter DAWSON 

in zijn dissenting opinion in de zaak Queensland t. Commonwealth aan dat de opname in de 

werelderfgoedlijst “leads to no consequence under the Convention other than eligibility for 

international assistance.” Zelfs deze zin verbindt vanuit juridisch oogpunt te veel waarde aan 

een opname in de werelderfgoedlijst. Internationale bijstand aanvragen – het enige concrete 

rechtsgevolg dat aan de opname in de werelderfgoedlijst is verbonden – is immers mogelijk 

voor werelderfgoed dat is opgenomen in of in aanmerking komt voor opname in de 

werelderfgoedlijst. Artikel 20 van het Werelderfgoedverdrag bepaalt dat “international 

                                                     

beschermingsniveau in waardoor het standstillbeginsel van artikel 23 Gw. was geschonden, zie GwH 17 
oktober 2019, nr. 145/2019. 

1229  RvS 20 maart 2003, nr. 117.339, Bonnel e.a.; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden 
Broele, Brugge, 2009, 236. 

1230  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas.  
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assistance provided for by this Convention may be granted only to property forming part of the 

cultural and natural heritage which the World Heritage Committee has decided, or may decide, 

to enter in one of the lists”.1231 Dit artikel verwijst naar internationale bijstand in de zin van 

artikel 13, §2, artikel 22, c) en artikel 23 van het Werelderfgoedverdrag. Het gaat over 

financiële bijstand voor de opleiding van personeel en specialisten voor de bescherming van 

werelderfgoed1232 of voor verder onderzoek naar de uitzonderlijke universele waarde van nog 

niet in de werelderfgoedlijst opgenomen werelderfgoed.1233 Dit is te begrijpen aangezien 

onderzoek naar de uitzonderlijke universele waarde en identificatie van werelderfgoed 

uiteraard enkel te verwezenlijken is vóór opname van de werelderfgoedlijst. Internationale 

bijstand op grond van artikel 7 van het Werelderfgoedverdrag of financiële bijstand van het 

werelderfgoedfonds voor andere doeleinden zal niet verkregen kunnen worden voor 

werelderfgoed dat niet in de indicatieve of werelderfgoedlijst is opgenomen.1234  

 

Naast een beperkte mogelijkheid met betrekking tot internationale bijstand voor 

werelderfgoed dat nog niet op de werelderfgoedlijst is opgenomen, zijn er nog andere 

rechtsgevolgen. Het Werelderfgoedverdrag is van toepassing op alle onroerend erfgoed dat 

uitzonderlijke universele waarde heeft en dus voldoet aan de definities uit artikel 1 en 2 van 

het Werelderfgoedverdrag.1235 Voor deze onroerende goederen geldt op grond van artikel 4 

van het Werelderfgoedverdrag (dat enkel verwijst naar de definitie en niet naar een opname 

in de werelderfgoedlijst) de verplichting om het werelderfgoed te behouden. Strikt genomen 

zouden lidstaten de naleving van deze verplichtingen bij het Internationaal Hof van Justitie 

kunnen afdwingen.1236 In het licht van de doelstellingen van het Werelderfgoedverdrag kan 

ook aannemelijk worden gemaakt dat deze verplichting zelfs geldt vanaf het ogenblik van de 

identificatie van het werelderfgoed door de lidstaat. De uitzonderlijke universele waarde 

aantasten nadat deze is vastgesteld, zou immers volledig in strijd zijn met de geest van het 

Werelderfgoedverdrag.1237 Hoe moet worden vastgesteld of een lidstaat reeds een goed heeft 

geïdentificeerd is evenwel moeilijk te bepalen, behalve wanneer de lidstaat het onroerend 

goed reeds op de indicatieve lijst heeft opgenomen. Bijgevolg zou de verplichting minstens 

gelden voor werelderfgoed dat in een indicatieve lijst is opgenomen, maar nog niet werd 

voorgedragen voor opname in de werelderfgoedlijst. 

 

                                                     

1231  Eigen onderlijning toegevoegd. 
1232  Art. 22, c) en 23 Werelderfgoedverdrag. 
1233  Art. 13, §2 Werelderfgoedverdrag. 
1234  F. LENZERINI, “Article 12. Protection of properties not inscribed on the world heritage list”, in F. 

FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 
2008, 205-206. 

1235  Ibid, 212. 
1236  Zie supra, nr. 107. 
1237  B. BOER, “Article 3. Identification and delineation of world heritage properties”, in F. FRANCIONI (ed.), 

The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 89. 
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257. In het Vlaams Gewest verbindt de VCRO enkele rechtsgevolgen aan het bezit van 

erfgoedwaarde. Artikel 4.3.1, §2, 1° van de VCRO bepaalt dat cultuurhistorische aspecten mee 

in rekening moeten worden genomen bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 

ordening.1238 En ook het doelstellingenartikel 1.1.4 van de VCRO verwijst naar de culturele en 

esthetische gevolgen waarmee bij de ruimtelijke ordening rekening moet worden gehouden. 

Zowel de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben reeds geoordeeld 

dat de erfgoedwaarde als doorslaggevend element mee in rekening kan worden genomen bij 

de omgevingsvergunningsaanvraag, zelfs wanneer het gaat over niet-beschermd of niet-

vastgesteld erfgoed.1239 Ook de CoDT voorziet in de mogelijkheid om rekening te houden met 

cultuurhistorische aspecten. Op grond van artikel D.IV.54 van de CoDT is het immers mogelijk 

om lasten op te leggen met het oog op het behoud van het milieu, wat op grond van artikel 

R.IV.54-1, §2, derde lid ook cultureel erfgoed (“le patrimoine culturel”, al dan niet beschermd) 

inhoudt. Ook in het BWRO kan de aanwezigheid van erfgoedwaarden voldoende zijn om 

bepaalde beperkingen op te leggen, zelfs al beslist de overheid om niet tot bescherming over 

te gaan. Zo kan de beslissing van de overheid om de beschermingsprocedure niet op te starten 

bepaalde voorwaarden bevatten voor de afgifte van een attest of vergunning, teneinde de 

elementen van dit goed te vrijwaren en zelfs op te waarderen,1240 waarmee vervolgens 

rekening moet worden gehouden bij de vergunningverlening.1241 In andere sectorale 

regelgeving van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn geen soortgelijke 

bepalingen terug te vinden. Voor werken waarvoor geen vergunningsplicht geldt of die enkel 

vallen onder een andere vergunningsplicht dan de omgevingsvergunning is het dan ook 

twijfelachtig of er wel rekening mag worden gehouden met erfgoedwaarden, als “vreemde” 

elementen aan het toetsingskader.1242 

                                                     

1238  RvVb 4 september 2012, nr. A/2012/0346; RvVb 9 april 2013, nr. A/2013/0139; RvVb 2 juli 2013, 
nr. A/2013/0373; RvVb 22 mei 2018, nr. A/1718/0888, vzw De Groene Verte WZC, besproken in A. MAES, 
“Sloop van beeldbepalend bouwkundig erfgoed zonder vervangingsproject? Allesbehalve katholiek”, 
STORM 2019, nr. 1, 3/01-3/04; J. SNAUWAERT, “Alles is een (beetje) beschermd”, TOO 2013, 469-471. 

1239  RvS 24 oktober 2011, nr. 215.938, nv Verhaege Algemene Bouwonderneming, beproken in ibid.  
1240  Art. 222, §6 BWRO kan de overheid dan ook wanneer “zij beslist om de beschermingsprocedure niet aan 

te vatten en voor het betrokken goed een stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning 
wordt aangevraagd die betrekking hebben op een welbepaald project, met behoorlijke opgaaf van 
redenen en met naleving van het evenredigheidsbeginsel, voorwaarden opleggen voor de afgifte van het 
attest of de vergunning, teneinde de elementen van dit goed te vrijwaren en op te waarderen.”; deze 
bepaling trad in werking op 1 januari 2010, de Raad van State oordeelde evenwel dat de overheid ook 
voor de inwerkingtreding van deze bepaling in de mogelijkheid verkeerde voorwaarden met betrekking 
tot onroerend erfgoed op te leggen, zie RvS 12 juli 2012, nr. 220.314, a.s.b.l. Petitions-Patrimoine. 

1241  Zie art. 154, §4 BWRO op grond waarvan de gemachtigd ambtenaar zijn ongunstig advies onder meer 
steunt op de niet-conformiteit van de aanvraag met de voorwaarden van een Regeringsbesluit tot 
weigering van het instellen van de beschermingsprocedure voor het goed dat het voorwerp van de 
aanvraag uitmaakt. 

1242  L. VANDENHENDE en G. VAN HOORICK, “Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind”, TMR 
2014, 526; een uitzondering is het DABM waarbij cultureel erfgoed een rol kan spelen bij de beoordeling 
of er al dan niet een plan-MER vereist is, zie art. 4.2.8, art. 4.3.1, bijlage I en Bijlage IIbis DABM; m.b.t. co-
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Afdeling 3.  HET BELANG VAN ONROEREND ERFGOED 

 Werelderfgoed 

258. Het Werelderfgoedverdrag beoogt niet de bescherming van “all properties of great 

interest, importance or value, but only for a select list of the most outstanding of these from 

an international viewpoint.”1243 Hierdoor is het toepassingsgebied van het 

Werelderfgoedverdrag veel beperkter dan vele natuurbeschermingsverdragen zoals het 

Biodiversiteitsverdrag dat het in stand houden van de biodiversiteit in het algemeen 

beoogt,1244 of het Ramsarverdrag.1245 De uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed 

wordt gedefinieerd in paragraaf 49 van de Operational Guidelines 2019: “Outstanding 

Universal Value means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to 

transcend national boundaries and to be of common importance for present and future 

generations of all humanity.”1246 In ieder geval houdt het internationaal belang in dat het 

nationale belang wordt overschreden. Oorspronkelijk werd de uitzonderlijke universele 

waarde uit het Werelderfgoedverdrag geïnterpreteerd als een selectie van het beste van het 

beste, vanuit een ‘wonders of the world’ of ook wel ‘the best of the best’ benadering. Deze 

benadering evolueerde langzaam naar een werelderfgoedlijst die representatief moest zijn 

                                                     

existentie van verschillende wetgeving, zie G. VAN HOORICK, Handboek ruimtelijk bestuursrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2011, 48-51. 

1243  Operational Guidelines 2019, § 52. 
1244  Zie art. 1 Biodiversiteitsverdrag. 
1245  Wetlands zijn op grond van het Ramsarverdrag “areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural 

of artificial, permanent or temporary, with water that is static of flowing, fresh, brackish or salt, uncluding 
areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six metres”. Het Ramsarverdrag legt 
aldus geen enkele vereiste van belang op voor zijn toepassingsgebied. Lidstaten bij het Ramsarverdrag 
zijn wel verplicht minstens één wetland aan te duiden “on account of their international significance in 
terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology.”(art. 2.2 en 2.4 Ramsarverdrag; eigen 
onderlijning toegevoegd); zie E.J. GOODWIN, “The World heritage Convention, the environment and 
compliance”, Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 2009, 162. Negen criteria, 
die zijn vastgesteld in een begeleidend document bij het Ramsarverdrag, verduidelijken op welke manier 
dit internationaal belang moet worden geïnterpreteerd. Het grootste verschil met het 
Werelderfgoedverdag ligt in het feit dat de internationale waarde enkel wordt gebruikt als 
selectiecriterium, en ze niet bijdraagt tot afbakening van het toepassingsgebied van het Ramsarverdrag. 
De uiteindelijke invulling van het internationaal belang verschilt echter niet zoveel van de uitzonderlijke 
universele waarde die het Werelderfgoedverdrag voorop stelt. 

1246  Eigen onderlijning toegevoegd. 
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voor de diversiteit van de verschillende culturen op aarde.1247 Hiermee is de invulling van de 

uitzonderlijke universele waarde ietwat versoepeld.1248 

 Vlaams Gewest 

259. Het OED bepaalt dat onroerend erfgoed “van algemeen belang wegens de 

erfgoedwaarde” dient te zijn. Een beschermingsbesluit moet aangeven om reden van welke 

erfgoedwaarde het beschermde goed van algemeen belang is. Doordat het algemeen belang 

moet worden verantwoord door te verwijzen naar de erfgoedwaarden,1249 kunnen beiden niet 

los van elkaar worden beschouwd.1250 De Monumentenwet stelde oorspronkelijk dat 

monumenten en gebouwen waarvan het behoud in historisch, artistiek of wetenschappelijk 

opzicht van nationaal belang was, onder bescherming van de staat konden worden gesteld. 

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Monumentenwet werd dit nationaal belang 

tegenover het gemeentelijk, lokaal belang gesteld: “Un intérêt communal ne suffit pas pour 

justifier le classement […] si l’intérêt de la commune est plus grand que l’intérêt du pays, cela 

reste une affaire locale et le classement ne peut être accordé”.1251 En ook landschappen 

moesten van nationaal belang zijn om voor rangschikking in aanmerking te komen.1252 Het 

was met betrekking tot landschappen dat de Raad van State in verschillende arresten 

oordeelde dat het nationaal belang niet samenvalt met het algemeen belang, dat iedere 

overheidshandeling geacht wordt na te streven. Het nationale belang moest in die zin worden 

geïnterpreteerd dat een beslissing tot rangschikking maar kon worden genomen op grond van 

redenen die van zodanig belang zijn dat zij het louter lokale belang overstegen.1253  

 

De verschuiving van de notie ‘nationaal belang’ naar ‘algemeen belang’ in het 

Monumentendecreet kwam tot stand in de context van de eerste staatshervorming en de 

daardoor gewonnen culturele autonomie van de toenmalige cultuurgemeenschappen. Naar 

                                                     

1247  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 13; A. A. YUSUF, 
“Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A 
commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 44-46; C. REDGWELL, “Article 2. Definition of natural 
heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford 
University Press, 2008, 83; ook het gebruik van de notie representativiteit in het Verdrag Immateriaal 
Erfgoed is vanuit deze bezorgdheid ingegeven. De ‘Representative List of Intangible Heritage of Humanity’ 
beoogt de diversiteit van het immaterieel erfgoed te benadrukken, eerder dan het uniek of uitzonderlijk 
karakter van immaterieel erfgoed, zie J. BLAKE, Commentary on the 2003 UNESCO Convention on the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Leicester, Institute of Art and Law, 2006, 20; zie 
uitgebreid over de uitzonderlijke universele waarde, supra, nrs. 199-203. 

1248  Zie supra, nr. 115. 
1249  RvS 11 maart 2010, nr. 201.822, Roex. 
1250  RvS 20 december 2013, nr. 225.930, Stad Brugge. 
1251  Hand. Senaat 17 december 1929, 57, naar verwezen in A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en 

onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse 
Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 65. 

1252  Art. 6 Monumentenwet. 
1253  RvS 13 juni 1980, nr. 20.422, Desmedt e.a.; RvS 9 juli 1986, nr. 26.852, s.a. Cimenteries CBR. 
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aanleiding hiervan kon de term ‘nationaal belang’ moeilijk gehandhaafd blijven.1254 

Inhoudelijk hield deze terminologische wijziging volgens het Grondwettelijk Hof geen 

betekeniswijziging in.1255 Ook nu nog dient het algemeen belang aldus in dezelfde zin te 

worden geïnterpreteerd. De inventarismethodologieën gaan op het eerste zicht enigszins 

verder en bepalen dat bij de waardering van onroerend erfgoed “steeds een relevantie voor 

Vlaanderen voor ogen gehouden” moet worden. Beide vereisten betekenen evenwel niet 

noodzakelijk iets anders. Zo vindt de waardering van onroerend erfgoed plaats op 

verschillende niveaus. Iets kan een waarde hebben voor een individu, dan wel een lokale, 

nationale of zelfs internationale gemeenschap.1256 Het “louter lokaal belang overstijgend” 

moet dan worden geïnterpreteerd in de zin dat het belang van de erfgoedwaarde verder moet 

reiken dan één persoon of familie. Het belang voor Vlaanderen is dan gelegen in het feit dat 

het onroerend erfgoed representatief kan zijn voor het erfgoed in Vlaanderen. Deze 

interpretatie strookt ook met de huidige beschermingspraktijk, waarbij vele kappelletjes met 

een ogenschijnlijke lokale waarde een beschermd statuut genieten.1257 Een voorbeeld is de 

Ecce-Homokapel in Sint-Niklaas, die in 2001 werd beschermd wegens de historische waarde 

“als goed bewaarde kapel uit de 18de eeuw, opgericht door de adelijke familie De Castro, die 

een mooi voorbeeld is van volksdevotie”. Hoewel deze kapel vooral een waarde had voor de 

lokale gemeenschap, is ze ook “een mooi voorbeeld […] van volksdevotie” in Vlaanderen. Net 

deze waarde onderscheidt de kapel van andere kappelletjes met lokale waarde. Om goed te 

zijn impliceert dit wel een afwegingskader waartegen de bestaande kappelletjes in Vlaanderen 

kunnen worden afgewogen ter beoordeling van de beschermenswaardigheid.1258 

                                                     

1254  Art. 2, 2° Monumentendecreet; A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-
, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 
2007, 66; zie ook art. 5 Decreet Landschapszorg. 

1255  GwH 27 januari 1994, nr. 8/94, overweging B.3.2-B3.3; M. BOES, “Monumenten en landschappen”, in D. 
MEULEMANS (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom, Antwerpen, 
Groningen-Oxford, Intersentia, 2003, 151; A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in 
het Vlaams Gewest”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 56; 
A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 66. 

1256  Bij de opmaak van de wetenschappelijke landschapsatlas in West-Vlaanderen werd dit reeds benadrukt: 
de waardering van het landschap gebeurde in zijn geografische context als deel van een groter geheel, als 
een ruimtelijk begrensd geheel en op basis van de afzonderlijke elementen die in het landschap 
voorkomen. Deze schaalniveaus vormen dan het referentiekader waartegen de resultaten worden 
afgewogen. Al deze elementen moesten dan samen worden genomen om tot een volledige 
wetenschappelijke waardering van het landschap te komen; M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Atlas van 
de relicten van de traditionele landschappen in de provincie West-Vlaanderen, onuitg., 1996, 34. 

1257  Zie bv. de Ecce-Homokapel in Sint-Niklaas, beschermd wegens de historische waarde “als goed bewaarde 
kapel uit de 18de eeuw, opgericht door de adelijke familie De Castro, die een mooi voorbeeld is van 
volksdevotie”, MB 12 juni 2001, BS 17 oktober 2001. 

1258  Zie hierover infra, nrs. 456-463. 
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 Waals Gewest 

260. Krachtens de CoPat dient onroerend erfgoed geen uitgesproken algemeen belang te 

vertonen. Het oorspronkelijke ontwerp van decreet “relatif à la protection du patrimoine 

culturel immobilier de la Communauté française” in 1985 bevatte in de definitie van een 

monument de verwijzing naar de waarde ervan: “qu’il s’agisse d’une création importante ou 

modeste”. Zo werd ook de bescherming van meer bescheiden werken beoogd.1259 Ondanks de 

vrees dat deze bescheiden werken aan het oog van de overheid zouden voorbijgaan, haalde 

de zinsnede de definitieve versie van het decreet niet. Het ontbreken van een verwijzing naar 

enig belang had ook een impact op de rechtsbescherming. De controle op de vraag of het 

belang de bescherming rechtvaardigde was immers beperkt tot de evenredigheid, de feitelijke 

vergissing of een kennelijke fout.1260 Sinds het decreet van 18 juli 1991 is voor zowel 

monumenten, architecturale gehelen als voor landschappen vereist dat ze “remarquable” zijn 

om onder de definitie van een beschermd goed te kunnen vallen.1261 De vraag rijst of deze 

vereiste op dezelfde manier kan worden geïnterpreteerd als het nationaal belang dat op grond 

van de Monumentenwet was vereist of het algemeen belang dat in het OED is 

voorgeschreven.1262 Uit de administratieve praktijk en de adviezen van de KCML blijkt alleszins 

dat niet zomaar om het even welk onroerend goed wordt beschermd. Het onroerend erfgoed 

met een meer bescheiden belang lijkt niet onmiddellijk nog als beschermd goed in de zin van 

artikel 3, 8 van de CoPat te kunnen worden beschouwd. Sommige rechtsleer is alvast van 

mening dat de vereiste dat een onroerend goed “remarquable” is een formele garantie biedt 

dat enkel een onroerend goed dat van groot belang is voor de samenleving zal worden 

beschermd.1263 In ieder geval is het belang dat vereist is voor de bescherming van onroerend 

erfgoed ruimer dan “le caractère patrimonial exceptionnel”. Artikel 20 van de CoPat voorziet 

immers in de verplichting voor de overheid om uit het beschermd onroerend erfgoed een 

selectie te maken van erfgoed waarvan het “le caractère patrimonial exceptionnel” erkent. 

Waarschijnlijk moet dit worden geïnterpreteerd in de zin dat onroerend erfgoed dat een 

representatieve selectie uitmaakt van het onroerend erfgoed in het Waals Gewest als 

“remarquable” wordt beschouwd en voor bescherming in aanmerking komen. Erfgoed met 

een “caractère patrimonial exceptionnel” is dan een oplijsting van the best of the best van het 

Waals grondgebied. Ons insziens is er ook nog een ander belangrijk verschil tussen de 

belangvereiste in het OED en de CoPat. Dat een onroerend goed “remarquable” is kan immers 

niet als een algemene belangvereiste worden beschouwd, maar dient eerder als 

selectiecriterium om onroerend erfgoed dat in aanmerking komt voor bescherming te kunnen 

                                                     

1259  Parl.St. Fr.Gem.R. 1985-1986, nr. 32/27, 5. 
1260  Uiteraard onverminderd andere oorzaken van vernietiging van een beschermingsbesluit, zie M. QUINTIN, 

La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 163. 
1261  Zie oud art. 345, 5° CWATUP; zie ook huidig art. 3, 7° CoPat. 
1262  Zie supra, nr. 259. 
1263  Zie in deze zin I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, 

Amén. 2006, bijz. nr., 18. 
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onderscheiden van onroerend erfgoed dat enkel voor inventarisatie in aanmerking komt. De 

CoPat maakt een onderscheid tussen “le patrimoine «principal» et le patrimoine dit 

«secondaire». Le second inclut les biens qui répondent aux conditions – notamment d’intérêt 

– et aux critères de l’article 1er, mais non à celles de l’article 3, 8°: ils peuvent être repris dans 

l’un des inventaires du patrimoine”.1264 

 

261. Er rijst nog de vraag of een onroerend goed dat wordt opgenomen in de bewaarlijst moet 

getuigen van hetzelfde belang als wanneer het zou worden beschermd. Uit de bewoording 

van de CoPat blijkt alvast dat een onroerend goed zowel aan de voorwaarde ex artikel 1, eerste 

lid en artikel 3, 7° van de CoPat moet voldoen.1265 Nochtans wezen JEURISSEN en ORBAN de 

XIVRY erop dat er nochtans een onderscheid moet worden gemaakt tussen het belang dat 

moet worden aangetoond bij een opname in de bewaarlijst, het belang bij het opstarten van 

de beschermingsprocedure en bij de eigenlijke bescherming.1266 Ook over het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest oordeelde de Raad van State reeds dat het belang dat moet worden 

aangetoond bij het opstarten van de beschermingsprocedure een ander belang is dan bij de 

eigenlijke bescherming.1267 Er is geen reden om aan te nemen dat er geen onderscheid kan 

bestaan tussen het belang bij opname in de bewaarlijst en bij de bescherming. Sterker nog, 

een andere interpretatie zou de zin van een bewaarlijst volledig ontnemen. De auteurs kunnen 

dan ook worden gevolgd in het betoog dat de CoPat best zou worden geïnterpreteerd in de 

zin dat het volstaat dat het onroerend goed waarschijnlijk aan de voorwaarden voor 

bescherming zal voldoen. 

 

262. Dat enkel onroerend erfgoed dat “remarquable” is, onder het algemeen 

beschermingsregime van de CoPat kan vallen, betekent niet dat de CoPat erfgoed met een 

geringer belang uit het oog verliest. Ten eerste kan zoals hierboven aangegeven onroerend 

erfgoed dat wel voldoet aan de definitie van artikel 1, eerste lid van de CoPat, maar niet aan 

de vereiste ex artikel 3, 7° van de CoPat, worden geïnventariseerd. Daarnaast voorziet de 

CoPat in een definitie van le petit patrimoine populaire Wallon, het klein volkserfgoed, in 

artikel 3, 4° CoPat. Het gaat om kleine gebouwde elementen die geïsoleerd of als geheel, de 

omgeving verfraaien en als referentie dienen voor een plaatselijke bevolking of bijdragen tot 

het gevoel ergens bij te horen. Bijgevolg heeft klein volkserfgoed een louter lokaal belang. 

Deze goederen kunnen aanspraak maken op subsidies. 

                                                     

1264  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 42; dit blijkt ook uit het feit dat de 
voorwaarde van het hebben van een belang is ingeschreven in de definitie van beschermd erfgoed, art. 
3, 7° CoPat. 

1265  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 183. 
1266  I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 

nr., 16. 
1267  RvS 5 augustus 2008, nr. 185.606, Kinet en Dumont; zie infra, nr. 264. 
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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

263. Het BWRO voorziet niet in een belangenvereiste bij de bescherming van onroerend 

erfgoed. Artikel 206, 1°, a) en b) van het BWRO verwijst in de definitie van een monument en 

een geheel wel naar de vereiste van merkwaardigheid. De beperking tot onroerend erfgoed 

met een nationaal belang, zoals in de Monumentenwet was voorgeschreven, werd niet 

weerhouden. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het de bedoeling was het 

toepassingsgebied van het onroerend erfgoed te verruimen naar erfgoed met een nationaal, 

regionaal dan wel louter lokaal belang.1268 Nochtans nemen zowel rechtsleer als rechtspraak 

aan dat van zodra een onroerend goed wordt beschermd, minstens het lokaal belang wordt 

overstegen.1269 De selectie van het onroerend erfgoed gebeurt alleszins niet aan de hand van 

een decretaal vastgelegd belang, waardoor het aldus geen rechtsbescherming kan bieden 

tegen mogelijk willekeurige beschermingen.1270 

 

264. Nergens is bepaald dat het belang voor opname in de bewaarlijst een ander belang is dan 

is vereist bij de eigenlijke bescherming. Wel heeft de Raad van State bevestigd dat het belang 

dat moet worden aangetoond om een beschermingsprocedure in te zetten, anders is dan het 

belang dat moet worden aangetoond bij de definitieve bescherming. De Raad van State 

oordeelde dat “In het stadium van het inzetten van de beschermingsprocedure, die niet 

samenvalt met de bescherming zelf, is het belang dat gemotiveerd dient te worden, het belang 

om de beschermingsprocedure in te zetten en niet het belang dat grond zou opleveren voor 

een definitieve bescherming.”1271 In een eerder arrest stipte de Raad van State al aan dat het 

besluit dat de beschermingsprocedure inzet dan wel gebaseerd moet zijn op de motieven die 

verband houden met de bescherming van het onroerend goed, maar dat zij nog niet moet 

overgaan tot een volledig onderzoek van alle technische elementen die het betreffende goed 

kenmerken. De opmerkingen en adviezen die gedurende de procedure worden ingewonnen 

hebben immers tot gevolg dat de overheid volledig wordt geïnformeerd.1272 

 Duitstalige Gemeenschap 

265. De definities van een monument, ensemble en landschap vereisen dat een onroerend 

goed van algemeen belang is. De parlementaire voorbereiding legt niet uit op welke wijze het 

                                                     

1268  Parl.St. Br.H.Reg. 2008-2009, nr. A-527/1, 9; zie de bespreking van het nationaal belang bij de 
voorbereiding van de Monumentenwet, Hand. Senaat 17 december 1929, 57. 

1269  RvS 1 juni 2001, nr. 96.094, a.s.b.l. Pétitions-Patrimoine; RvS 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli; I. 
JEURISSEN en E. ORBAN de XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 
nr., 12. 

1270  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 
Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 144. 

1271  RvS 5 augustus 2008, nr. 185.606, Kinet en Dumont; zie in dezelfde zin RvS 30 september 2008, nr. 
186.677, s.a. Top Bedford en s.a. Hobinvest. 

1272  RvS 7 december 1998, nr. 77.433, nv Moureau en nv Cimofin; zie ook RvS 1 juni 2010, nr. 204.554, 
Gonthier. 
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algemeen belang moet worden geïnterpreteerd. De invulling die hieraan moet worden 

gegeven is waarschijnlijk dezelfde als het nationaal belang dat in de Monumentenwet was 

ingeschreven. Dit houdt in dat het algemeen belang vereist dat het louter lokale belang wordt 

overstegen.1273 

Afdeling 4.  NAAR STERKERE BINDENDE DEFINIËRENDE CRITERIA? 

 Nood aan verschillende inventarissen? 

266. Zowel op internationaal niveau als in België is steeds voorzien in een inventarisatie. Waar 

de voorafgaande opname in de indicatieve lijst op grond van het Werelderfgoedverdrag 

steeds verplicht is, is dit in België nergens het geval. Maar ook in België verschilt de bedoeling 

van de inventarisatie, en dus ook de rechtsgevolgen die aan de inventarisatie zijn verbonden. 

Zo wordt de inventaris in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 

door de decreetgever eerder als een beschermingsinstrument gezien,1274 terwijl in het Waals 

Gewest en het Vlaams Gewest de inventarissen vooral een identificerende en dus 

beleidsmatige functie hebben.1275 Enkel in het Vlaams Gewest is voorzien in een decretale 

basis voor vijf verschillende inventarissen. De vijf inventarissen dragen in ieder geval bij tot 

een omvattende bescherming. Bovendien kunnen ze ook bijdragen tot de rechtszekerheid in 

die zin dat ze duidelijk zouden kunnen maken tot welke categorie een geïnventariseerd goed 

behoort. Dit impliceert dat de inventarissen zouden zijn afgestemd op de eigenlijke 

bescherming. Een afstemming van de verschillende inventarissen op de bescherming heeft als 

voordeel dat de keuze van een beschermingsinstrument minder zal afhangen van 

beleidsmatige overwegingen.1276 In casu is er van enige afstemming geen sprake. Zo bevat de 

inventaris bouwkundig erfgoed zowel onroerende goederen die in aanmerking komen voor 

bescherming als monument als stads- en dorpsgezicht. Daarnaast zal bijvoorbeeld een boom 

die wordt beschermd als monument, niet in de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn 

opgenomen, maar in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Anderzijds 

zou deze inventaris normalerwijze ook de puntvormige elementen die binnen een 

cultuurhistorisch landschap kunnen worden afgebakend, bevatten. Het agentschap koos er 

evenwel voor de vaststelling van deze elementen niet meer afzonderlijk in de inventaris van 

houtige beplantingen te doen, maar enkel vast te stellen in de landschapsatlas. Dit sluit dan 

wel dichter aan bij de beschermingsrealiteit (deze elementen zouden ook deel uitmaken van 

                                                     

1273  Zie supra, nr. 259. 
1274  Zie supra, resp. nr. 179 en nr. 191 en 192. 
1275  Nochtans zit de inventarisatie ook vervat in de definitie van bescherming in de CoPat, zie supra, nr. 162; 

zie voor het Vlaams Gewest supra, nr. 133; A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: een algemene 
bespreking”, CDPK 2014, 652; A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, 
inventarisatie en bescherming”, in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 
2014, 17; L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), 
OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 17-18; Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 
36. 

1276  Zie supra, nr. 155. 
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een beschermd cultuurhistorisch landschap), maar heeft ook als gevolg dat de 

onroerenderfgoedtoets ex artikel 4.1.10 OED niet meer op deze vastgestelde items van 

toepassing is. Zo zorgt deze praktijk voor een verminderd beschermingsniveau en draagt ze 

bij aan de rechtsonzekerheid. Een volledige afstemming van de inventarissen op de 

bescherming in de vorm waarin ze nu bestaan, is bijgevolg ook niet zaligmakend. Bovendien 

is de aflijning tussen de verschillende beschermingsinstrumenten niet altijd even eenduidig, 

waardoor het op het ogenblik van opname in de inventaris nog niet altijd duidelijk is wat het 

meest wenselijke beschermingsinstrument zal zijn. 

 

267. De vraag rijst of het beter zou zijn om slechts één inventaris decretaal te verankeren. 

Deze inventaris kan dan verschillende deelinventarissen bevatten. Op deze manier kan de 

inventaris nog steeds een eerste waardeoordeel vormen, zonder dat reeds een categorisering 

die juridische gevolgen heeft, gebeurt. Dit zou ook betekenen dat de rechtsgevolgen ten 

aanzien van vastgesteld erfgoed volledig gelijkgeschakeld worden. Ten minste voor de 

motiveringsplicht ten aanzien van de vergunningverlenende overheid bij sloopaanvragen van 

geïnventariseerd bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen met erfgoedwaarde zou dit 

een goede zaak zijn.1277 We kunnen immers niet inzien waarom de motiveringsplicht van de 

vergunningverlenende overheid enkel van toepassing is bij sloopaanvragen van 

geïnventariseerd bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Ook 

binnen vastgestelde landschappen of bij vastgestelde historische tuinen en parken kan de 

sloop of kapping een belangrijke impact op de erfgoedwaarde hebben. Bovendien wezen we 

reeds op de ongewenste gevolgen van een vereenvoudiging van de inventarisatie, waarbij 

houtige beplanting met erfgoedwaarde binnen een cultuurhistorisch landschap niet meer 

afzonderlijk werden vastgesteld.1278  

Daarenboven kan ook niet worden ingezien waarom de motiveringsplicht niet wordt 

uitgebreid naar alle vergunningsplichtige werken aan vastgesteld onroerend erfgoed. Ook 

andere vergunningsplichtige werken dan een sloop kunnen immers een aanzienlijke impact 

op de erfgoedwaarden hebben. Ter vergelijking kan worden verwezen naar de inventaris in 

het Waals Gewest die ook geen beschermende functie heeft, maar waar wel een 

adviesverplichting van de administratie onroerend erfgoed geldt ten aanzien van alle 

vergunningsplichtige werken (en dus niet enkel ten aanzien van een sloopaanvraag) aan 

vastgesteld erfgoed.1279 

 

En ook voor de specifieke gunstmaatregelen voor zonevreemde functiewijzigingen bij 

geïnventariseerd bouwkundig erfgoed1280 is de gelijkschakeling weinig problematisch. Immers 

                                                     

1277  Art. 4.1.10 OED. 
1278  Zie supra, nr. 139. 
1279  Zie supra, nr. 169; ter vergelijking, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de rechtsgevolgen niet 

voor alle inventarissen dezelfde, zie supra, nr. 184. 
1280  Art. 4.4.23 VCRO en art. 10 Functiewijzigingenbesluit. 
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ook binnen cultuurhistorische landschappen kan waardevol bouwkundig erfgoed aanwezig 

zijn. Er kan niet worden ingezien waarom dergelijk gunstmaatregelen enkel zouden gelden 

voor in de inventaris bouwkundig erfgoed opgenomen onroerende goederen.1281 Hetzelfde 

geldt voor de afwijkingsmogelijkheden van de EPB-eisen1282 die nu louter op geïnventariseerd 

bouwkundig erfgoed van toepassing zijn. 

 

Voor andere rechtsgevolgen is een volledige gelijkschakeling dan weer problematischer. Zo 

heeft de opname in een vastgestelde inventaris van archeologische zones belangrijke 

implicaties voor de oppervlaktecriteria m.b.t de toepassing van het archeologietraject.1283 Het 

is alleszins niet wenselijk het archeologietraject toe te passen op alle vastgesteld onroerend 

erfgoed. Indien de verschillende inventarissen worden afgeschaft zou de toepassing dan ook 

moeten afhangen van andere elementen. Zo zouden de oppervlaktecriteria kunnen worden 

verbonden aan de erfgoedwaarden die in het vaststellingsbesluit aan het onroerend goed 

worden gehecht. Op zich hoeft dit noodzakelijk een probleem te zijn, zéker wanneer de nu 

bestaande inventarissen als feitelijke deelinventarissen worden gebruikt. 

 Nood aan een eenheidsstatuut? 

268. Het Werelderfgoedverdrag voorziet in een bescherming van cultureel en natuurlijk 

erfgoed inclusief een bufferzone, maar maakt geen onderscheid naargelang het gaat om 

uitgestrekte onbebouwde gebieden, dan wel om een architecturaal geheel of één bouwwerk. 

Dit in tegenstelling tot de beschermingsinstrumenten die in België in de Gewesten en de 

Duitstalige Gemeenschap worden gebruikt. De benaming van de beschermingsinstrumenten 

is niet overal gelijk en ook inhoudelijk zijn er een aantal verschillen waar te nemen. In de 

praktijk lijkt dit evenwel niet zoveel verschil in beschermingen op te leveren. De beperktere 

invulling van een beschermingsinstrument wordt opgevangen door de ruimere invulling van 

een ander beschermingsinstrument. Zo kan een boom op grond van artikel 1, 1° van het 

Denkmalschutzdekret niet als monument worden beschermd, in tegenstelling tot in de 

                                                     

1281  Voor houtige beplantingen met erfgoedwaarde en historische tuinen en parken is deze gunstmaatregel 
minder van toepassing; zie ter vergelijking de afwijkingsmogelijkheden voor beschermd onroerend 
erfgoed, die wel op alle types van toepassing zien, zie art. 4.4.6 VCRO, zie hierover A. MAES, “De 
afwijkingsbepaling voor beschermd erfgoed. Hoe ver reikt de elastiek van artikel 4.4.6 VCRO?”, TROS 
2019, 5-22. 

1282  Art. 9.1.24 Energiebesluit van 18 november 2010, BS 8 december 2010; de gunstregeling ten aanzien van 
vastgesteld bouwkundig erfgoed bij sociale woningbouw werd met ingang van 1 november 2017 
opgeheven (zie art. 33, 2° B.Vl.Reg. 14 juli 2017 houdende de procedure voor de planning, de 
programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse bepalingen van het 
Financieringsbesluit van 21 december 2012, BS 29 april 2017); deze afschaffing is het gevolg van een 
gewijzigde prijsberekening van het prijsplafond, zie hierover nota aan de Vlaamse Regering over het 
Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017, 26-27. 

1283  Voor onroerende goederen opgenomen op een vastgestelde inventaris van archeologische zones gelden 
immers andere oppervlaktecriteria voor de toepassing van het archeologietraject, zie art. 5.4.1 en art. 
5.4.2 OED. 
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gewesten, maar kan hij wel onder de definitie van een landschap vallen.1284 De definitie van 

een monument in het BWRO sluit de bescherming van een boom dan wel niet uit, hij zal in de 

praktijk toch eerder als landschap worden beschermd.1285 En terwijl oorspronkelijk in het 

Waals Gewest een boom louter als landschap kon worden beschermd, is het door de 

uitbreiding van de definitie van een monument bij het wijzigingsdecreet van 26 april 2018 ook 

mogelijk een boom als monument te beschermen.1286 Dit neemt niet weg dat nog 

verschillende oudere beschermingsbesluiten een boom beschermen als landschap.  

 

269. De vage grenzen van de definities van de beschermingsinstrumenten zorgen ervoor dat 

in sommige gevallen de keuze tussen twee beschermingsinstrumenten een louter 

beleidsmatige keuze is. We wezen er al op dat het volgens de Raad van State tot de 

discretionaire bevoegdheid van de overheid behoort om te beslissen onder welk statuut een 

onroerend goed zal worden beschermd zolang het aan de definitie voldoet.1287 Dergelijke 

keuze is van belang aangezien het gebruik van beschermingsinstrumenten vaak andere 

rechtsgevolgen met zich meebrengt. Zo impliceert in het Vlaams Gewest de keuze voor een 

archeologische site dat bijna altijd een archeologienota aan de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden 

moet worden toegevoegd, terwijl deze verplichting bij een beschermd monument slechts 

geldt wanneer aan bepaalde oppervlaktecriteria is voldaan.1288 Voorts geldt binnen 

beschermde stads- en dorpsgezichten enkel een meldingsplicht voor bepaalde handelingen – 

behalve voor de sloop, het optrekken, plaatsen of herbouwen van een gebouw of een 

constructie –,1289 terwijl voor monumenten ook specifieke toelatingsplichten voor het 

interieur van beschermde monumenten zijn vastgesteld.1290 Bovendien zal bij een 

bescherming als monument ook het interieur automatisch mee zijn inbegrepen – i.e. een 

geheelbescherming –, terwijl een bescherming als stads- en dorpsgezicht eerder de 

erfgoedwaarde van het geheel benadrukt waardoor de binnenkant niet automatisch in de 

bescherming is inbegrepen.1291  

                                                     

1284  Zie supra, nrs. 193 en 196. 
1285  Zie supra, nrs. 185 en 188. 
1286  Zie supra, nr. 170. 
1287  Zie over de verhouding van een monument en een archeologische site in het Vlaams Gewest, supra, nr. 

155. 
1288  Art. 5.4.1 en art. 5.4.2 Archeologiedecreet. 
1289  Art. 6.2.5 en art. 6.3.12, vijfde lid OEB. 
1290  Art. 6.2.8 OEB; daarnaast gelden er ook aanvullende toelatingsplichten voor als monument bechermd 

industrieel erfgoed, orgels en beschermde klokken, klokkenspelen en beiaarden, zie artt. 6.2.9-6.2.11 
OEB. 

1291  Zie in dezelfde zin AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport Bouwkundige gehelen. 
Doelmatigheidsanalyse van het beschermingsinstrumentarium, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed 
Wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2019, 95; dit betekent 
niet dat bij een monument het interieur altijd is inbegrepen, dit zal bv. niet het geval zijn wanneer de 
bescherming beperkt is tot gevels en bedaking. Bovendien kan worden geargumenteerd dat de 
geheelbescherming, die op grond van het Monumentendecreet wel vaststond, op de helling komt te staan 
doordat cultuurgoederen worden gedefinieerd en dus sommige roerende goederen worden uitgesloten . 
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Daarnaast zijn ook de voorwaarden voor het verkrijgen van premies niet overal dezelfde.1292 

Deze gedifferentieerde rechtsgevolgen leiden ten aanzien van oudere beschermingsbesluiten 

soms tot problematische gevolgen. Vroeger werd immers niet steeds het geschikte 

beschermingsinstrument gehanteerd, omdat er nog geen ander beschermingsinstrument 

voorhanden was dan wel bij gebrek aan een doordacht beschermingsbeleid. Het agentschap 

haalt in een studie zelf het voorbeeld aan van de bescherming van gevels en bedaking als 

monument. Op grond van de Monumentenwet konden zij immers niet als stads- of 

dorpsgezicht worden beschermd, hoewel dit beschermingsinstrument zich nu beter hiertoe 

leent.1293 Een ander voorbeeld zijn de beschermingen van bouwkundige gehelen als 

landschap, dan wel van landschappen als stads- en dorpsgezichten.1294 

 

270. Het agentschap kwam tot de conclusie dat de verschillende beschermingsinstrumenten 

te herleiden tot een eenheidsstatuut wel eens de oplossing zou kunnen zijn.1295 Gecombineerd 

met het aanvullen van inhoudelijke verslagen en een thematische herevaluatie van homogene 

pakketten van erfgoedrelicten zou een eenheidsstatuut volgens het agentschap de beste 

keuze zijn om problemen op lange termijn het hoofd te bieden.1296 Dergelijke oplossing is 

evenwel zeer verregaand en brengt toch enkele ongewenste gevolgen met zich mee. Zo zijn 

de beschermingsinstrumenten nuttig om differentiatie tussen verschillende types van 

onroerend erfgoed mogelijk te maken.1297 Het agentschap wijst dan wel op de mogelijkheid 

om te differentiëren aan de hand van de erfgoedwaarde, ze slaat ook onmiddellijk de nagel 

op de kop dat dit problematisch is voor oudere beschermingsbesluiten waarvoor een 

                                                     

Wij kunnen AERTS volgen in zijn vaststelling dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Immers, het betreft 
enkel de bescherming van roerende goederen, het onroerend interieur zal meestal (immers m.u.v. 
wanneer de bescherming beperkt is tot gevels en bedaking) ook mee zijn beschermd; zie S. AERTS, De 
uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed als proeve 
van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 943).  

1292  Zo dient er voor goederen gelegen in beschermde stads- en dorpsgezichten en cultuurhistorische 
landschappen een goedgekeurd beheersplan voorhanden zijn, zie art. 11.2.1, 1° OED. 

1293  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport Bouwkundige gehelen. Doelmatigheidsanalyse 
van het beschermingsinstrumentarium, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke 
instelling van de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2019, 97. 

1294  Daar waar in het eerste geval vaak het instrument van stads- en dorpsgezichten nog niet voorhanden was, 
werd de bescherming van een landschap als stads- en dorpsgezicht vaak ingegeven door het feit dat voor 
deze laatste niet in een individuele kennisgeving was voorzien, zie ibid, 97; zie over deze problematiek 
ook A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed. Het belang van een correct gebruik van 
het voorhanden zijnde instrumentarium”, TROS 2005, 217-224. 

1295  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport Bouwkundige gehelen. Doelmatigheidsanalyse 
van het beschermingsinstrumentarium, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke 
instelling van de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2019, 108-109 en 115-117. 

1296  Ibid, 113-114: “Zo vermijden we immers een arbeids- en tijdsintensief traject (een onderzoek van alle 
beschermingen én de bijhorende herbescherming van erfgoedrelicten onder een meer geschikt statuut), 
waarbij bovendien nog steeds niet alle problemen zijn opgelost (denk bijvoorbeeld aan de blijvende 
noodzaak van dubbele, overlappende beschermingen bij erfgoedrelicten die over zowel bouwkundige als 
landschappelijke waarde beschikken). Deze tweede piste vergt met andere woorden een grote inspanning, 
maar het resultaat is in vele gevallen slechts suboptimaal.” 

1297  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 13-14. 
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aanpassing zich dan ook zou opdringen.1298 Een differentiatie op deze manier zou ook zorgen 

voor nog langere beschermingsbesluiten wat de transparantie en rechtszekerheid geenszins 

ten goede komt. 

 

Verder is het nog maar de vraag of het wenselijk is om alle rechtsgevolgen ten aanzien van 

alle onroerend erfgoed van toepassing te verklaren, zoals de verlaagde oppervlaktecriteria 

voor de toepassing van het archeologietraject. Ook hier haalt het agentschap aan dat sommige 

rechtsgevolgen nog kunnen worden gedifferentieerd aan de hand van de toegekende 

erfgoedwaarde.1299 Echter, aan de erfgoedwaarden kan een zeer ruime invulling worden 

gegeven, waardoor de keuze van erfgoedwaarde nog steeds in zekere zin willekeurig 

gebeurt.1300 Dit in tegenstelling tot de keuze van een beschermingsinstrument. We wezen er 

reeds eerder op dat de definities van de beschermingsinstrumenten dermate geëvolueerd zijn 

dat de overheid geen volledig vrije keuze meer heeft over het beschermingsinstrument.1301 

 

Bovendien lost het eenheidsstatuut sowieso niet alle problemen op. Zo verwijst het 

agentschap naar de moeilijke relatie tussen monumenten en stads- en dorpsgezichten, 

waarbij enkel bij een monument het interieur automatisch mee beschermd is, terwijl dit bij 

stads- en dorpsgezichten niet het geval is. Wanneer wordt overgeschakeld naar een 

eenheidsstatuut zal de beschrijving van de erfgoedwaarden en eventueel het interieur nog 

uitdrukkelijker moeten gebeuren, zélfs bij monumenten, nu geen onderscheid meer kan 

worden gemaakt op basis van het beschermingsstatuut. Geen enkele bepaling staat de 

overheid overigens in de weg om in een beschermingsbesluit van een stads- en dorpsgezicht 

ook het interieur van bepaalde gebouwen te beschrijven. 

 

271. Een herevaluatie van de beschermingsbesluiten en de daarin gebruikte 

beschermingsinstrumenten zou beter aan het probleem van het historisch gegroeide 

gedifferentieerd, maar niet-coherent gebruik van de beschermingsinstrumenten 

tegemoetkomen. Uiteraard zijn er steeds types erfgoed waarvoor verschillende 

beschermingsinstrumenten mogelijk zijn. In deze gevallen is het voldoende dat het 

agentschap onroerend erfgoed de beschermingsinstrumenten eenvormig en consequent 

toepast.1302 In de gevallen dat één beschermingsinstrument te beperkend is en toch nog een 

overlappende bescherming vereist is (bv. de bescherming van een monument in een stads- en 

                                                     

1298  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport Bouwkundige gehelen. Doelmatigheidsanalyse 
van het beschermingsinstrumentarium, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke 
instelling van de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2019, 108. 

1299  Ibid, 99, voetnoot. 
1300  Zie hierover infra, nrs. 273-275. 
1301  De rechtspraak zal dit verder moeten uitwijzen, zie supra, nr. 155. 
1302  Zie in dezelfde zin A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed. Het belang van een correct 

gebruik van het voorhanden zijnde instrumentarium”, TROS 2005, 224. 
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dorpsgezicht) is dit bovendien juridisch helemaal niet problematisch.1303 Nog verwijzend naar 

het Monumentendecreet en het Decreet Landschapszorg oordeelde de Raad van State reeds 

dat een bestaand beschermingsbesluit niet verhinderde dat een ankerplaats werd aangeduid 

bovenop deze bescherming. Uit geen enkele bepaling bleek dat het beschermingsbesluit eerst 

zou moeten worden opgeheven.1304 Zo is het mogelijk dat een beschermd monument ook deel 

uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht of een cultuurhistorisch landschap. En ook 

in de praktijk hoeft een overlappende bescherming niet noodzakelijk tot rechtsonzekerheid te 

leiden, tenminste indien de overlappende bescherming kan worden gemotiveerd en de 

rechtsgevolgen duidelijk zijn. 

 

Het agentschap doet de herevaluatie van de beschermingsbesluiten en de gebruikte 

beschermingsinstrumenten nog af als te arbeidsintensief en tijdrovend.1305 Echter, ook in het 

geval een eenheidsstatuut zou worden ingevoerd, zouden alle bestaande 

beschermingsbesluiten moeten worden geherevalueerd en waar nodig aangevuld. Het 

agentschap wees er immers zelf al op dat vele oude beschermingsbesluiten zeer summier zijn. 

Bovendien gebruiken vele (oudere) bestaande beschermingsbesluiten erfgoedwaarden die 

niet (meer) decretaal zijn vastgelegd, wat problematisch zou zijn indien rechtsgevolgen 

hieraan moeten worden verbonden. Bijgevolg zou het invoeren van een eenheidsstatuut 

geenszins minder tijdrovend zijn dan wanneer de beschermingsbesluiten louter worden 

geherevalueerd.1306 

 De definitie van cultuurgoederen 

272. Elk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap maakte gebruik van de mogelijkheid ex artikel 

10 BWHI om ook roerende goederen in beperkte mate mee in de bescherming te betrekken. 

In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn roerende goederen die onroerend 

zijn door bestemming maar wel nog fysiek verplaatsbaar blijven niet meer automatisch 

                                                     

1303  Het agentschap doet dergelijke overlappende beschermingen af als problematisch, zie AGENTSCHAP 
ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport Bouwkundige gehelen. Doelmatigheidsanalyse van het 
beschermingsinstrumentarium, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van 
de Vlaamse overheid, Beleidsdomein Omgeving, 2019, 113; dergelijke overlappingen zijn wél 
problematisch indien volledig dezelfde afbakening wordt aangehouden, zie ibid, 10 en 27. 

1304  RvS 20 december 2013, nr. 225.930, Stad Brugge. 
1305  Ibid, 113. 
1306  Het behoud van gedifferentieerde beschermingsinstrumenten vereist wel dat de rechtsgevolgen van de 

beschermingsstatuten zo goed als mogelijk (en wenselijk) op elkaar worden afgestemd. Het gaat hierbij 
minstens om de vervanging van de meldingsplicht binnen stads- en dorpsgezichten door een 
toelatingsplicht en het eenvormig maken van de vereisten voor het verkrijgen van een erfgoedpremie. 
Ook het agentschap alludeert op de deze mogelijkheid; ibid, 110; er moet op worden gewezen dat voor 
beschermingsbesluiten die werden genomen na 1 januari 2015 niets de minister in de weg staat om in het 
beschermingsbesluit ook andere toelatingsplichten op te nemen ten aanzien van onroerende goederen 
in een beschermd stads- of dorpsgezicht dan die in het OEB zijn voorzien. 
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beschermd.1307 Cultuurgoederen moeten in beide gevallen onlosmakelijk met het onroerend 

goed verbonden zijn om als cultuurgoed mee te kunnen worden beschermd.1308 In artikel 2.1, 

21°/1 van het OED werden vervolgens nog bijkomende inhoudelijke voorwaarden 

vastgelegd.1309 In datzelfde artikel wordt bij roerende goederen in eigendom van privé- of 

rechtspersonen opdat het als cultuurgoed kan worden beschouwd ook vereist dat het als 

cultuurgoed in het beschermingsbesluit is opgenomen dan wel voorkomt in een goedgekeurd 

beheersplan of er moet voorheen een premie voor verleend zijn. Een dergelijke voorwaarde 

staat niet op zijn plaats in een definitie. Op deze manier is de definitie een zeer sterke voet 

achter de deur voor het agentschap, dat mee kan bepalen wat als cultuurgoed kan worden 

beschouwd. Dat heeft het agentschap overigens sowieso al nu de voorwaarde niet enkel een 

garantie, maar ook een beperkende voorwaarde inhoudt. Het OEB laat immers ook het 

verkrijgen van een erfgoedpremie afhangen van de opname van het cultuurgoed in het 

beschermingsbesluit of een goedgekeurd beheersplan.1310 Voor het behoud en het beheer en 

voor werkzaamheden aan cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een beschermd 

monument, maar die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in het beschermingsbesluit zal dus 

steeds voorafgaand een beheersplan waarin de cultuurgoederen worden opgesomd moeten 

worden goedgekeurd door het agentschap onroerend erfgoed alvorens een aanvraag tot het 

verkrijgen van een erfgoedpremie kan worden ingediend. Gezien de ratio legis van deze 

bepaling,1311 m.n. rechtszekerheid ten aanzien van privé- en rechtspersonen, zou het beter 

zijn aan deze voorwaarde louter de toepassing van enkele rechtsgevolgen te verbinden. Zo is 

het wel logisch dat op grond van het OED beschermingsbesluiten een opsomming moeten 

bevatten van de betreffende cultuurgoederen om de verplichte toelating voor het verwijderen 

van een cultuurgoed van toepassing te verklaren, aangezien anders rechtsonzekerheid én een 

bewijsproblematiek zou ontstaan. Uiteraard zou dergelijke voorwaarde nog beter kunnen 

dienen wanneer de beschermingsbesluiten worden geherevalueerd en desgevallend 

aangevuld met een lijst van cultuurgoederen.1312  

 Een uitgebreidere set erfgoedwaarden? 

273. De erfgoedwaarde is zowel in het Werelderfgoedverdrag als in het OED, de CoPat als het 

BWRO een definiërend criterium. De erfgoedwaarde biedt aldus geen criterium van 

onderscheid om te bepalen wat kan worden beschermd, maar is van belang voor de 

toepassing van de wetgeving in zijn geheel. Toch kunnen aan het bezitten van erfgoedwaarden 

                                                     

1307  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de bescherming van cultuurgoederen volledig losgekoppeld 
van de tweedeling roerend-onroerend volgens het burgerlijk recht. In het Vlaams Gewest is hier evenwel 
nog discussie over, zie supra, nr. 143; voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie supra, nr. 186. 

1308  Ook in het Waals Gewest was de definitie van een cultuurgoed aanvankelijk vergelijkbaar, maar dit werd 
in 2018 aangepast, waardoor sindsdien ook roerende goederen die onroerende zijn door economische 
bestemming of incorporatie automatisch onder de bescherming vallen, zie supra, nr. 171. 

1309  Zie hierover, supra, nrs. 144-143. 
1310  Art. 11.2.2 OED. 
1311  Zie supra, nr. 145. 
1312  Dit is sowieso al mogelijk op grond van art. 6.2.1, 5° OED; zie ook infra, nr. 353. 
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an sich ook enkele rechtsgevolgen worden verbonden.1313 De waaier aan erfgoedwaarden 

wordt ook steeds diverser. Zo bevat het Onroerenderfgoeddecreet 13 erfgoedwaarden, wat 

een aanzienlijke uitbreiding van de decretaal vastgelegde erfgoedwaarden betekende. In het 

Waals Gewest werden de erfgoedwaarden in 2014 in de toenmalige CWATUP nog aanzienlijk 

uitgebreid, met een totaal van 11 erfgoedwaarden welke allemaal in de CoPat werden 

overgenomen.1314 Het BWRO geeft een decretale basis aan tien erfgoedwaarden, waarvan de 

landschappelijke waarde in 2017 als laatste werd ingevoerd.1315 Als laatste komt het 

Denkmalschutzdekret met negen erfgoedwaarden. Welke erfgoedwaarden decretaal zijn 

vastgelegd is zeer gelijklopend (zie figuur 4 hieronder).  

Erfgoedwaarde  OED CoPat BWRO 
Denkmal-

schutzdekret 

Archeologisch x x x x 

Architecturaal x x     
Artistiek x x x x 

Cultureel x     x 

Esthetisch x x x x 

Herinnering   x     
Historisch x x x x 

Industrieel-archeologisch x       

Landschappelijk   x x   
Ruimtelijk-structurerend x       

Sociaal x x x x 

Stedenbouwkundig x x x   

Technisch x x x x 
Volkskundig x   x x 

Wetenschappelijk x x x x 
Figuur 4 

274. Niet elke erfgoedwaarde komt overal voor. Desondanks kan door overlappingen toch 

overal hetzelfde worden beschermd. Zo komt de herinneringswaarde enkel in de CoPat voor. 

Ze kan evenwel in zekere mate worden verbonden aan de volkskundige waarde, welke op 

grond van het OED getuigt van gebruiken en gewoonten, voorstellingen en tradities van een 

specifieke bevolkingsgroep of gemeenschap in het verleden. In het BWRO verwijst de 

volkskundige waarde voornamelijk naar een huidig gebruik of traditie.1316 Ook de 

herinneringswaarde verwijst naar de herinnering die een bepaald onroerend goed opwekt aan 

een bepaald gebruik of traditie (verleden dan wel een huidig gebruik),1317 wat bijgevolg 

                                                     

1313  Zie supra, nrs. 256-257. 
1314  Zie supra, nr. 228. 
1315  Zie supra, nr. 238. 
1316  Zie supra, nr. 246. 
1317  Zie supra, nr. 233. 
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betrekking kan hebben op de sociale, de culturele en de volkskundige waarde uit het OED.1318 

De culturele waarde is sowieso nauw verbonden met de sociale en de volkskundige waarde. 

Dat de culturele waarde niet voorkomt in de CoPat en het BWRO betekent aldus geen 

inperking van het beschermenswaardig onroerend erfgoed. De architecturale waarde komt 

niet voor in het BWRO en in het Denkmalschutzdekret, maar komt terug in de historische 

waarde, waar de architectuurhistorische waarde deel van uitmaakt.1319 Het ontbreken van de 

landschappelijke waarde in het OED en het Denkmalschutzdekret wordt opgevangen door de 

wetenschappelijke waarde. In de Duitstalige Gemeenschap ligt dit voor de hand aangezien ze 

niet bevoegd is voor natuurbescherming nu dit nog steeds een bevoegdheid van het Waals 

Gewest uitmaakt.1320 In het Vlaams Gewest is de opsplitsing beïnvloed door de bevoegdheden 

op het niveau van de uitvoerende macht. Natuur en onroerend erfgoed zitten dan wel 

tezamen in het Beleidsdomein Omgeving, natuur komt in het Vlaams Gewest toe aan een 

ander departement en dus een andere minister dan onroerend erfgoed. Hierdoor is de 

ondertekening door beide ministers van een beschermingsbesluit dat de bescherming van 

beide aspecten beoogt, vereist.1321 Nochtans overtuigt deze redenering niet. De 

medeondertekening is ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereist,1322 terwijl de 

bescherming van landschappen louter omwille van de natuurlijke waarden hier ook mogelijk 

is.1323 In het Waals Gewest behoren beide bevoegdheden tot dezelfde minister.1324  

 

275. De tendens om erfgoedwaarden decretaal vast te leggen, vloeit waarschijnlijk voort uit 

de doorslaggevende voorwaarde die de erfgoedwaarde uitmaakt bij de beslissing om een 

onroerend goed al dan niet te beschermen. Ook de keuze van de erfgoedwaarden speelt 

hierbij een belangrijke rol. Zo zal het Colloseum in Rome eerder worden beschermd omwille 

van zijn architecturale en eventueel historische waarde, zonder dat we de gebruiken die eraan 

verbonden waren (gladiatoren) ervan behouden willen zien. Auschwitz dient dan weer niet te 

worden beschermd omwille van zijn architecturale waarde maar omwille van zijn belangrijke 

herinneringswaarde.1325 Ook de noodwoningen die in Vlaanderen worden beschermd, 

bezitten niet noodzakelijk architecturale waarde (hoewel ze ook vaak omwille van de 

architecturale waarde zijn beschermd), maar voornamelijk een historische waarde “als zijnde 

                                                     

1318  Zie supra, nrs. 217-220; op deze manier overlapt de herinneringswaarde ook met de sociale waarde uit 
de CoPat zelf, zie supra, nr. 235. 

1319  Zie supra, nr. 243 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), voor een bespreking van de erfgoedwaarden voor de 
Duitstalige Gemeenschap werd verwezen naar de bespreking voor het Waals Gewest (zie supra, nr. 249), 
zie aldus supra, nr. 233. 

1320  Art. 6, §1, III BWHI. 
1321  Zie supra, nr. 221 en vn. 1097 en over de medeondertekening, infra, nr. 336.  
1322  Art. 2 en art. 6 en B.Br.H.Reg. 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering, BS 26 augustus 2014. 
1323  Zie supra, nr. 242. 
1324  B.W.Reg. 28 juli 2017 “fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des 

actes du Gouvernement”, BS 7 augustus 2017. 
1325  S. CONSTANTINE, “Culture, Heritage, and Ethics”, in S. CONSTANTINE (ed.), Cultural Heritage Ethics: 

Between Theory and Practice, Cambridge, Open Book Publishers, 2014, 15. 



  

 
265 

een zeldzame getuige van de moeilijke periode van de wederopbouw” en een sociaal-culturele 

waarde “als zijnde een noodwoning, die getuigt van de moeilijke levensomstandigheden na de 

Eerste Wereldoorlog”.1326 Daarnaast zijn erfgoedwaarden onder meer belangrijk voor het 

verdere beheer en behoud van het beschermde onroerend erfgoed. De erfgoedwaarden die 

in het beschermingsbesluit zijn opgenomen, zijn immers bepalend bij de vaststelling in 

hoeverre de erfgoedwaarden later zijn verloren gegeven, bv. bij een opheffing of bij de 

begroting van de schade in het geval van een handhavingsprocedure.1327 Ook bij een latere 

vergunningsaanvraag zullen de geplande werken worden getoetst aan de erfgoedwaarde, 

samen met de erfgoedelementen en -kenmerken die in het beschermingsbesluit zijn 

opgesomd. Desalniettemin biedt de decretale vaststelling van de erfgoedwaarden weinig 

rechtszekerheid aan de eigenaar, andere zakelijkrechthouders of derde-belanghebbenden. 

Hoewel een decretale verankering van de erfgoedwaarden ervoor zorgt dat de keuze ervan in 

geval van een geschil aan de controle van de rechter kunnen worden onderworpen, blijven de 

erfgoedwaarden ruim. Daardoor kan nog zeer veel worden overgelaten aan de discretionaire 

bevoegdheid van de overheid. Net deze grote discretionaire bevoegdheid is volgens BATSELE 

eigen aan de bescherming van onroerend erfgoed, die om die reden dan ook geen heil ziet in 

een wettelijke verankering van de definities van de erfgoedwaarden.1328 Een te stringente 

definiëring van de erfgoedwaarden zou afbreuk doen aan de discretionaire bevoegdheid van 

de overheid. Volgens BATSELE moet de invulling van de erfgoedwaarden immers worden 

overgelaten aan de appreciatie van de bevoegde overheid, die dit geval per geval zal 

beoordelen, waarbij de erfgoedwaarden afzonderlijk dan wel cumulatief in aanmerking 

kunnen worden genomen om een beschermingsmaatregel te rechtvaardigen. 

 

In lijn hiermee ligt ook de kritiek van QUINTIN op het gebruik van erfgoedwaarden ter 

objectivering van beschermingsbesluiten.1329 Hierdoor ontstaat volgens hem het gevaar dat 

de bescherming van een erfgoedwaarde die voortkomt uit het oog verloren criteria, wordt 

verhinderd. QUINTIN verwijst in deze context naar de documentaire waarde van het 

geboortehuis van een gevierd schrijver of schilder of naar de ouderdomswaarde van een 

onroerend goed.1330 Nochtans zijn de erfgoedwaarden op dit moment nog dermate ruim dat 

ook een onroerend goed dat ouderdomswaarde of documentaire waarde bezit op grond van 

                                                     

1326  Zie bv. MB 1 oktober 2010 houdende bescherming als monument van een noodwoning te Veurne, BS 18 
november 2010. 

1327  Zie art. 6.2.1, 1° en art. 11.4.1 OED. 
1328  D. BATSELE, Urbanisme et protection du patrimoine à Bruxelles, Brussel, Larcier, 2006, 125. 
1329  Dit blijkt ook uit de parlementaire voorbereiding, zie Parl.St. W.Parl. 2013-2014, nr. 1016/1, 2-4 en 1016/4, 

7; supra, nr. 228.  
1330  Nochtans erkent QUINTIN dat een definitie ook duidelijkheid kan scheppen, zie M. QUINTIN, 

“Réglementation du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 2015, 88-89; 
ook DRAYE wees reeds met betrekking tot de bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest 
op het ontbreken van enige ouderdomsnorm, hoewel zij dit niet noodzakelijk problematisch achtte, zie 
A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 93. 
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een andere erfgoedwaarde voor bescherming in aanmerking komt, zoals onder meer de 

historische of de herinneringswaarde.1331 Zo werden op grond van de Monumentenwet weinig 

monumenten die jonger waren dan 100 jaar voorgedragen, terwijl dit geen criterium was. Ook 

uit de parlementaire voorbereiding bij het Monumentendecreet bleek dat er bewust voor was 

gekozen om geen ouderdomsnorm in het decreet op te nemen om zo ook recentere 

gebouwen voor bescherming in aanmerking te laten komen.1332 

 Het belang als criterium van onderscheid? 

276. Het belang van onroerend erfgoed is een belangrijke onderscheidende factor om te 

bepalen wat als onroerend erfgoed kan worden beschouwd. Het belang wordt dan ook 

meestal niet als selectiecriterium maar wel als definiërend criterium gehanteerd. Om een 

bescherming te kunnen rechtvaardigen dient het vereiste belang te worden uitgelegd aan de 

hand van erfgoedwaarden. Van werelderfgoed wordt een uitzonderlijke universele waarde 

verwacht om voor opname in de werelderfgoedlijst in aanmerking te komen. Terwijl dit 

voorheen betekende dat enkel “the best of the best” kon worden beschermd, wordt nu 

aangenomen dat de werelderfgoedlijst representatief moet zijn voor de diversiteit van de 

verschillende culturen op aarde.1333 Bijgevolg geldt de uitzonderlijke universele waarde niet 

meer als uitsluitend selectiecriterium, terwijl dit vroeger mogelijk wel het geval was. 

Bovendien kan de uitzonderlijke universele waarde ook worden vastgesteld vooraleer een 

onroerend goed in de werelderfgoedlijst is opgenomen en kan dit bepaalde rechtsgevolgen 

teweegbrengen. De uitzonderlijke universele waarde kan dan ook zeker op dit moment 

voornamelijk als een definiërend criterium worden beschouwd. In het Vlaams Gewest moet 

bij het beschrijven van het algemeen belang worden aangetoond dat het louter lokale belang 

wordt overschreden.1334 Ook in de Duitstalige Gemeenschap is een algemeen belang vereist, 

waaraan een gelijkaardige invulling als in het Vlaams Gewest kan worden gegeven, aangezien 

ook hier het belang voortkomt uit het vroeger vereiste nationaal belang in de 

Monumentenwet.1335 In het BWRO is nergens uitdrukkelijk een bepaald belang vereist. 

Desondanks blijkt uit de rechtspraak van de Raad van State dat ook in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest een belang moet worden aangetoond aan de hand van de 

erfgoedwaarden. De Raad maakt evenwel een onderscheid tussen het belang dat moet 

worden aangetoond op het ogenblik van het inzetten van de beschermingsprocedure en het 

belang ter motivering van de eigenlijke bescherming.1336 Het Waals Gewest hanteert het 

belang dan weer als enige als een selectiecriterium. De CoPat vereist voor monumenten, 

architecturale gehelen en voor landschappen dat ze “remarquable” zijn om voor bescherming 

                                                     

1331  Zie infra, nr. 306. 
1332  Parl.St. Ned.Cult.R. 1973-1974, nr. 122/1, 3; A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. 

Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 93-94. 
1333  Zie supra, nr. 258. 
1334  Zie supra, nr. 259. 
1335  Zie supra, nr. 265. 
1336  Zie supra, nr. 263-264. 
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in aanmerking te komen. Op deze manier maakt de CoPat een onderscheid tussen primair en 

secundair onroerend erfgoed, waarbij dit laatste enkel voor inventarisatie in aanmerking 

komt, terwijl primair erfgoed beantwoordt aan de vereisten om te worden beschermd.1337 

Daarnaast voorziet de CoPat ook in de opmaak van een lijst van exceptioneel onroerend 

erfgoed, die wordt samengesteld uit beschermd onroerend erfgoed en “the best of the best” 

uitmaakt van het onroerend erfgoed op het Waals grondgebied. Daar de vereiste van een 

uitzonderlijke karakter van dit onroerend erfgoed wordt gesteld, geldt het wederom als een 

criterium van onderscheid met gewoon beschermd erfgoed.  

 

277. De vraag rijst of ook in het Vlaams Gewest het algemeen belang een criterium van 

onderscheid kan zijn voor onroerend erfgoed dat in aanmerking komt voor inventarisatie dan 

wel voor bescherming. Op dit ogenblik is het enkel vereist dat het algemeen belang wordt 

verantwoord in een beschermingsbesluit. Het algemeen belang wordt echter gevormd door 

de erfgoedwaarde, waardoor ook bij de inventarisatie het algemeen belang reeds moet 

vaststaat. In lijn hiermee zou het niet onmogelijk zijn om een gedifferentieerde 

belangenvereiste in te voeren ten aanzien van verschillende beschermingsniveaus, te 

beginnen bij de inventarisatie en de bescherming. In dit geval zou de inventaris minder als een 

beleidsinstrument, maar eerder als een ondergeschikt beschermingsinstrument moeten 

worden beschouwd. Verder zal blijken dat de inventaris als beleidsinstrument (en zelfs als 

selectiecriterium) te verkiezen is.1338 

Afdeling 5.  CONCLUSIE: EEN GEBREK AAN DOELMATIGHEID 

278. Uit de analyse van de definiërende criteria blijkt het gebrek aan doelmatigheid zich op 

verschillende vlakken te situeren. 

- Inventarissen (transparantie): de verschillende inventarissen zouden kunnen 

bijdragen tot de transparantie van keuze van beschermingsmaatregel. Op dit ogenblik 

is de keuze van inventaris evenwel niet transparant. Dit heeft nochtans wel impact op 

de rechtsgevolgen die een opname in de inventaris teweeg brengt. 1339 

- Beschermingsinstrumenten (teveel beschermd en te weinig aandacht voor 

diversiteit): de beschermingsinstrumenten hebben dan wel oog voor diverse soorten 

erfgoed, zij dragen weinig bij tot een effectieve selectie van beschermenswaardig 

onroerend erfgoed. 

- Erfgoedwaarde (teveel beschermd en te weinig aandacht voor diversiteit): 

erfgoedwaarden dragen bij tot een omvattende bescherming: ze dragen bij aan de 

diversiteit en besteden ook aandacht aan immateriële aspecten. Echter, doordat de 

                                                     

1337  Zie supra, nrs. 260-262. 
1338  Zie infra, nrs. 469-478. 
1339  De vetgedrukte woorden zijn de beleidsmatige kritieken op de huidige doelmatigheid van de bescherming, 

zie supra, DEEL I.Hoofdstuk 2.Afdeling 1. ; voor een schematisch overzicht zie supra, DEEL I.Hoofdstuk 
5.Afdeling 3. 2. 
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erfgoedwaarden zo ruim zijn omschreven kunnen ze ongeveer alles omvatten. Net 

door deze brede invulling bieden de erfgoedwaarden weinig transparantie over wat 

precies onder deze omvattende bescherming zal worden begrepen en dragen ze ook 

niet bij tot de representativiteit van het beschermd patrimonium. Doordat de 

erfgoedwaarde maar weinig bijdraagt tot enige selectie, voegt ze ook niets toe aan de 

effectiviteit van het onroerenderfgoedbeleid. 

- Belang (teveel beschermd): het belang is een belangrijk aspect voor wat betreft de 

omvattendheid van een bescherming: op gewestelijk niveau zal alles wat het lokale 

belang overstijgt onder onroerend erfgoed kunnen vallen. Echter, op dit moment is 

het belang geen criterium van onderscheid tussen beschermenswaardig erfgoed en 

onroerend erfgoed dat louter in aanmerking komt voor inventarisatie, waardoor het 

niet bijdraagt aan de selectie van beschermenswaardig erfgoed. Ze voegt dan ook niets 

toe aan de effectiviteit van het onroerenderfgoedbeleid. 

 

279. De mogelijkheden om tegemoet te komen aan het gebrek aan doelmatigheid worden 

verder besproken. Wel kan reeds worden geconcludeerd dat aan een omvattende 

bescherming op het vlak van definiërende criteria moeten worden tegemoetgekomen bij de 

selectiecriteria om tot een representatieve en effectieve bescherming te komen. Een 

omvattende bescherming impliceert immers zo ruim mogelijke criteria. Bij de selectie van 

beschermenswaardig erfgoed moeten daartegenover criteria voorhanden zijn opdat niet alle 

onroerend erfgoed hieronder kan vallen. De ruime waaier aan erfgoedwaarden wil 

tegemoetkomen aan de vereiste van een omvattende bescherming. Hierdoor dragen de 

erfgoedwaarden niet bij tot de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed. Een 

verdere decretale verankering van erfgoedwaarden of definities hiervan zal aldus niet 

wenselijk zijn, aangezien op deze manier het gevaar bestaat dat niet meer aan de vereiste van 

een omvattende bescherming wordt voldaan (op het vlak van aandacht voor diversiteit). Deze 

discrepantie zal waarschijnlijk dan ook moeten worden opgelost aan de hand van de 

selectiecriteria.   
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HOOFDSTUK 3. SELECTIECRITERIA 

Afdeling 1.  INHOUDELIJKE SELECTIECRITERIA 

 Werelderfgoed 

1.1. Authenticiteit 

280. Om uitzonderlijke universele waarde te bezitten, moet een onroerend goed voor de 

toepassing van het Werelderfgoedverdrag ook aan de vereisten van integriteit en 

authenticiteit voldoen.1340 De vereisten van integriteit en authenticiteit hangen nauw samen 

met de uitzonderlijke universele waarde. Desondanks worden ze bij de selectiecriteria 

besproken en niet bij de uitzonderlijke universele waarde.  

 

De voorwaarde van authenticiteit geldt enkel voor de criteria i tot vi en is in de praktijk dus 

enkel van toepassing op cultureel erfgoed. Dit is logisch nu vereiste van authenticiteit 

voornamelijk inhoudt dat werelderfgoed beantwoordt aan de realiteit, wat uiteraard meer 

speelt bij cultureel erfgoed. Het bewijs van authenticiteit moet verzekeren dat het gaat om 

een origineel, en niet over een kopie of replica.1341 Het gaat hierbij niet enkel over de 

authenticiteit van het onroerend erfgoed zelf, maar ook over de authenticiteit van de bronnen 

op basis waarvan de erfgoedwaarde voor een gemeenschap kan worden vastgesteld. Het Nara 

Document, dat in annex 4 bij de Operational Guidelines is opgenomen, voorziet in een 

praktisch begeleidingsdocument op basis waarvan de authenticiteit van een bepaald goed kan 

worden beoordeeld.1342 Paragraaf 80 t.e.m. 86 van de Operational Guidelines 2019 bevatten 

een samenvatting van het Nara Document. Iets is authentiek wanneer de erfgoedwaarden 

waarheidsgetrouw en geloofwaardig zijn uitgedrukt in verschillende kenmerken van het 

onroerend erfgoed. Deze kenmerken worden niet-limitatief in de Operational Guidelines 

opgesomd, zoals vorm en ontwerp, materiaal en grondstof, gebruik en functie, traditie, 

technieken, locatie en context, taal of een andere vorm van immaterieel erfgoed. Maar ook 

andere interne en externe factoren kunnen doorslaggevend zijn. Ook geest en gevoel of 

informatiebronnen zoals geschriften of mondelinge overdracht kunnen meehelpen de 

specifieke erfgoedwaarde van een onroerend goed te bepalen. Zodoende kunnen de 

betekenis, de specifieke kenmerken en de geschiedenis van een onroerend erfgoed worden 

achterhaald, wat mee de authenticiteit van een onroerend goed moet vaststellen. Welke 

factoren mee de authenticiteit van een goed zullen helpen vormgeven varieert in elk geval. 

De vereiste van authenticiteit verhindert overigens niet dat reconstructies aanvaard kunnen 

worden. Wel zal de reconstructie steeds op basis van complete en gedetailleerde 

                                                     

1340  Operational Guidelines 2019, § 78. 
1341  A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 

Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 47. 
1342  Operational Guidelines 2019, § 79. 
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documentatie moeten gebeuren.1343 Een sprekend voorbeeld hieromtrent in het Vlaams 

Gewest betreft de heropbouw van de belforten die tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 

vernietigd. De Ieperse hal met belfort en stadhuis werd uitermate goed gedocumenteerd 

herbouwd na de Eerste Wereldoorlog. Net daarom had ICOMOS dan ook geen bezwaar om 

dit herbouwde belfort op te nemen in de Werelderfgoedlijst.1344 Bovendien mag niet vergeten 

worden dat heropbouwarchitectuur ook afzonderlijk waarde kan hebben, zoals de herinnering 

aan de reden waarom de originelen werden vernietigd. Zo is ook het Summer Palace in Beijing 

dat oorspronkelijk werd gebouwd in 1750, maar na zijn vernieling in 1860 werd herbouwd in 

1868, opgenomen in de werelderfgoedlijst.1345 

 

281. Wanneer een nominatiedossier wordt voorbereid, is het van belang dat de specifieke 

kenmerken die bijdragen tot de beoordeling van de authenticiteit uitdrukkelijk worden 

geïdentificeerd. Dit gebeurt in een verklaring van authenticiteit. In deze verklaring moet elk 

kenmerk van het onroerend erfgoed dat de authenticiteit mee bepaalt, worden 

geïdentificeerd. Vervolgens moet worden gemotiveerd op welke manier elk kenmerk bijdraagt 

tot de authenticiteit van het werelderfgoed.  

1.2. Integriteit 

282. Naast authenticiteit moet werelderfgoed ook aan de voorwaarde van integriteit voldoen 

om te kunnen beantwoorden aan de uitzonderlijke universele waarde. De vereiste van 

integriteit werd in 1977 in de Operational Guidelines opgenomen en gold oorspronkelijk enkel 

voor natuurlijk erfgoed. Sinds de samenvoeging van de criteria voor natuurlijk en cultureel 

erfgoed, geldt de voorwaarde van integriteit voor beiden. De integriteit “is a measure of the 

wholeness and intactness of the natural and/or cultural heritage and its attributes.”1346 De 

verklaring van integriteit, die ook bij het nominatiedossier moet worden gevoegd, dient aan 

te tonen in hoeverre alle elementen aanwezig zijn om te voldoen aan de uitzonderlijke 

universele waarde. Daarnaast moet worden aangetoond of het erfgoed voldoende omvang 

heeft om representatief te zijn voor de erfgoedwaarde die het vertegenwoordigt. Als laatste 

is het van belang te omschrijven in hoeverre een goed lijdt onder de negatieve gevolgen van 

de maatschappelijke ontwikkelingen of heeft geleden ten gevolge van verwaarlozing.  

 

283. Wat betreft cultureel erfgoed werd het begrip verder uitgewerkt in paragraaf 89 van de 

Operational Guidelines. Zo moet het gebruikte materiaal in goede staat zijn en moet de 

waardevermindering die zich nog zou kunnen voordoen worden ingeperkt en beheerst. Bij 

                                                     

1343  Operational Guidelines 2019, § 86. 
1344  S. VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEECK, “Belforten van België en Frankrijk”, Unesco Info 2011, afl. 81, 22-

24. 
1345  Voorbeeld aangehaald in C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, New York, 

Routledge, 2009, 239. 
1346  Operational Guidelines 2019, § 88. 
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een nominatie van cultureel werelderfgoed moet een belangrijk deel van de elementen die 

nodig zijn om de totaliteit van de erfgoedwaarde van het onroerend goed over te brengen, 

worden opgenomen. Relaties en dynamische functies die aanwezig zijn in culturele 

landschappen, historische steden of andere levende eigenschappen die essentieel zijn voor 

hun onderscheidend vermogen, moeten ook worden gehandhaafd. Hoewel, in tegenstelling 

tot natuurlijk erfgoed, de integriteitsvoorwaarde van minder doorslaggevend belang is bij de 

bepaling van cultureel erfgoed, kan ze in sommige gevallen wel bepalend zijn.1347 De 

omschrijving van de integriteitsvoorwaarde bij cultureel erfgoed in de Operational Guidelines 

is evenwel relatief summier en om die reden niet heel duidelijk. Om een praktische toepassing 

van de integriteitsvereiste mogelijk te maken, zijn dan ook voorbeelden in opmaak.1348  

 

284. Hoe de integriteit van natuurlijk erfgoed moet worden beoordeeld is beschreven in 

paragraaf 90 van de Operational Guidelines. Dat de integriteit meer van belang is voor de 

kwaliteit van natuurlijk erfgoed dan van cultureel erfgoed,1349 uit zich onder meer in het feit 

dat naast een algemene beschrijving van wat onder de integriteit van natuurlijk erfgoed moet 

worden verstaan, het begrip voor elk criterium met betrekking tot natuurlijk erfgoed 

afzonderlijk is uitgewerkt.1350 Algemeen stellen de Operational Guidelines dat voor elk 

onroerend goed dat is genomineerd onder de criteria (vii) - (x), biofysische processen en de 

landschappelijke kenmerken relatief intact moeten zijn. Ofschoon deze voorwaarde op het 

eerste zicht zeer streng lijkt, erkent het Werelderfgoedverdrag dat geen enkel gebied 

volkomen ongerept is en dat alle natuurgebieden zich in een dynamische staat bevinden en 

tot op zekere hoogte beïnvloed zijn door de mens. Menselijke activiteiten, inclusief die van 

traditionele samenlevingen en lokale gemeenschappen, kunnen bijgevolg worden toegelaten 

wanneer ze ecologisch duurzaam zijn. Dit komt overeen met paragraaf 119 van de Operational 

Guidelines die duurzaam gebruik omschrijft als “uses that are ecologically and culturally 

sustainable and which may contribute to the quality of life of communities concerned. The 

State Party and its partners must ensure that such sustainable use or any other change does 

not impact adversely on the Outstanding Universal Value of the property.” Hoewel voor 

sommige sites menselijke interferentie of gebruik niet wenselijk is, sluit het 

Werelderfgoedverdrag het gebruik van werelderfgoedsites op deze manier in ieder geval niet 

uit. Dit is in lijn met andere verdragen met betrekking tot natuurlijk erfgoed, zoals het ‘wise 

use’ concept uit het Ramsarverdrag of ‘sustainable use’ uit het Biodiversiteitsverdrag.1351 

                                                     

1347  A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 
Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 48; C. FORREST, International law and 
the protection of cultural heritage, New York, Routledge, 2009, 239. 

1348  Dit wordt vermeld in een kanttekening bij paragraaf 89 Operational Guidelines 2019. 
1349  A. A. YUSUF, “Article 1. Definition of cultural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage 

Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 48. 
1350  Operational Guidelines 2019, § 92-95. 
1351  Respectievelijk art. 3.1 Ramsarverdrag en art. 1 Biodiversiteitsverdrag; zie hierover o.a. RAMSAR 

CONVENTION SECRETARIAT, Wise use of wetlands: Concepts and approaches for the wise use of wetlands. 
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 Vlaams Gewest 

2.1. Inventarisatie 

2.1.1. Erfgoedwaarde 

285. Hoewel de erfgoedwaarde een definiërend criterium van onroerend erfgoed is, geldt ze 

ook als selectiecriterium.1352 Artikel 4.1.1 van het OEB bepaalt dat een onroerend goed in een 

inventaris kan worden opgenomen wanneer het één of meer erfgoedwaarden bezit en 

voldoende goed bewaard is. De erfgoedwaarde geldt aldus niet als een criterium van 

onderscheid tussen de bescherming en de inventarisatie.1353 Een onroerend goed moet één 

van de erfgoedwaarden bezitten die worden opgesomd in artikel 2.1, 26° van het OED om in 

aanmerking te komen voor opname in één van de vijf inventarissen. Welke erfgoedwaarde 

van belang is voor welke inventaris wordt niet gespecifieerd. De verhoopte verduidelijking in 

de inventarismethodologieën bleef achterwege. Zij herhalen louter wat het OEB in artikel 

4.1.1 reeds duidelijk maakte: het volstaat dat een onroerend goed een van de 13 decretaal 

bepaalde erfgoedwaarden bezit om opgenomen te worden in een inventaris. Net als bij 

beschermingen zal in de praktijk hoofdzakelijk een combinatie van erfgoedwaarden die elkaar 

aanvullen de inventarisatie schragen.1354 De inventarismethodologieën geven een 

omschrijving van elke erfgoedwaarde afzonderlijk en bieden duiding bij de wijze waarop de 

erfgoedwaarden worden beschreven bij opname van een onroerend goed in een inventaris. 

Terwijl voor elke inventaris een methodologie werd vastgesteld, is de wijze van beschrijving 

van de erfgoedwaarden voor elke inventaris gelijk. 

 

286. De inventarismethodologieën geven aan welke bronnen kunnen worden geraadpleegd 

bij het onderzoek naar de erfgoedwaarden. Hoofdzakelijk zal het onroerend goed zélf als bron 

worden gebruikt: het element of gebied wordt altijd op het terrein onderzocht, geëvalueerd 

en geregistreerd. Op die manier wordt nagegaan hoe de situatie op het terrein is en wat de 

                                                     

Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4e editie, vol. 1, Gland, Ramsar Convention Secretariat, 
2010, 60 p.; W. LESSER, Sustainable use of genetic resources under the convention on biological diversity: 
exploring access and benefit sharing issues, Wallingford, CAB international, 1998, 218 p.; C. REDGWELL, 
“Article 2. Definition of natural heritage”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A 
commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 77. 

1352  Zie supra, DEEL IV.Hoofdstuk 2.Afdeling 2.  
1353  DRAYE hekelde reeds het gebrek aan criteria van onderscheid in het OED of OEB, behoudens voor 

archeologisch erfgoed. Daar waar voor de opname in de inventaris archeologische zones een onroerend 
goed met hoge waarschijnlijkheid erfgoedwaarde moet hebben, moet voor een bescherming als 
archeologische zone met zekerheid vaststaan dat er erfgoedwaarde aanwezig is; dit gebrek aan 
onderscheid tussen de inventarisatie en de bescherming is niet nieuw. Het is evenwel pas sinds het OED 
dat de inventarissen als een volwaardig beleidsinstrument kunnen worden beschouwd en niet meer als 
loutere wetenschappelijke oefening, zie A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: een algemene 
bespreking”, CDPK 2014, 652. 

1354  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 66. 
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actuele stand van zaken is van het onroerend goed en zijn omgeving. Bijkomend kan 

natuurwetenschappelijk onderzoek informatie opleveren over onder meer de evolutie van 

een element of gebied, over dateringen en over de herkomst van materialen. Iconografische 

bronnen, zoals afbeeldingen, foto's en postkaarten, kunnen hierbij helpen om een beeld te 

creëren van hoe een element of gebied er (mogelijk) heeft uitgezien. Daarnaast kunnen ook 

zowel historische als actuele thematische kaarten en geschreven bronnen, zoals 

erfgoeddossiers en literatuur, worden geraadpleegd. Vanzelfsprekend spelen ook de 

inventarissen en databanken van zowel het agentschap zélf als van andere overheidsdiensten, 

wetenschappelijke instellingen of erfgoedverenigingen een belangrijke rol bij de 

informatievergaring. Tot slot wijzen de inventarismethodologieën erop dat ook mondelinge 

bronnen een grote rol kunnen spelen. Vaak zijn bewoners, eigenaars en gebruikers van het 

onroerend goed een bron van informatie. Daarnaast kunnen diverse experten worden 

geraadpleegd om meer informatie over het element of gebied te verkrijgen. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om personen die het onroerend goed bijzonder goed kennen of die een 

specifieke expertise hebben op het vlak van een bepaald aspect van het element of gebied, 

zoals typologie, stijl, tijdsperiode, oeuvre, materiaal en genese. Hoewel de 

inventarismethodologie de gemeenten niet als mogelijke informatiebron benoemen, kunnen 

ook zij bijdragen tot een grotere kennis van het erfgoed dat zich op hun grondgebied 

bevindt.1355 Dit blijkt ook uit de feitelijke delegatie van de bevoegdheid tot wetenschappelijke 

inventarisatie naar de gemeenten. 

2.1.2. Voldoende goed bewaard 

287. Naast erfgoedwaarde moet een onroerend goed voldoende goed zijn bewaard om 

opgenomen te kunnen worden in een inventaris. Voor archeologisch erfgoed geldt deze 

voorwaarde niet en volstaat dat de archeologische zone waarschijnlijk voldoende bewaard 

is.1356 Wat onder ‘voldoende bewaard’ moet worden begrepen, wordt noch in het OED, noch 

in het OEB nader omschreven. De voorwaarde werd ook niet overgenomen in de 

inventarismethodologieën. In de inventaris van archeologische zones wordt voor de bepaling 

of een archeologische zone voldoende goed bewaard is verwezen naar de conservering en de 

gaafheid. Voor bouwkundig erfgoed zal ze waarschijnlijk moeten worden geïnterpreteerd op 

dezelfde wijze als de goede bouwfysische toestand die bij beschermingen vaak wordt 

aangehaald.1357 Tot op heden werd de slechte bouwfysische toestand door Raad van State 

                                                     

1355  Zie in dezelfde zin A.M. DRAYE, “De gemeenten en de zorg voor het onroerend erfgoed”, T.Gem. 2010, 
219. 

1356 Art. 4.1.3 OEB; L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), 
OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 12-13; L. VANDENHENDE, G. VAN HOORICK, 
A. VERHELST en P. VANSANT, Zakboekje Onroerend Erfgoed 2018, Mechelen, Kluwer, 2018, 88-89. 

1357  Zie infra, nr. 302. 
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nooit aanvaard als reden om niet tot bescherming over te gaan.1358 Ook het Hof van Cassatie 

heeft recent bevestigd dat niet enkel ongeschonden en in goede bouwfysische toestand 

verkerende constructies in aanmerking komen voor de bescherming als monument,1359 zodat 

kan worden betwijfeld of dit nu wel het geval zal zijn bij de inventarisatie. De inventarisatie is 

immers bedoeld als beleidsinstrument ter voorbereiding van de bescherming. Strengere 

criteria hanteren voor de inventarisatie dan voor de bescherming zou de verwezenlijking van 

een juridische band tussen beide onmogelijk maken. Ofschoon de goede bouwfysische 

toestand een hulp kan bieden bij de beoordeling van de erfgoedwaarde bouwkundig erfgoed, 

is dit veel minder het geval voor andere types onroerend erfgoed. Nochtans geldt de 

voorwaarde dat een onroerend goed voldoende goed bewaard moet zijn voor opname in elke 

inventaris. In lijn met de hierboven aangehaalde rechtspraak kan deze voorwaarde worden 

geïnterpreteerd in de zin dat de erfgoedwaarden van het onroerend goed nog voldoende goed 

bewaard zijn. Dit impliceert niet dat een vergelijking zal worden gemaakt met andere 

onroerende goederen, maar zal moeten worden beoordeeld per onroerend goed afzonderlijk. 

2.1.3. Selectiecriteria uit de inventarismethodologieën 

2.1.3.1 Grondslag 

288. Vóór de inwerkingtreding van het OED voorzag de decreetgever enkel een rechtsgrond 

voor de vaststelling van de landschapsatlas1360 en de inventaris bouwkundig erfgoed.1361 

Decretale voorwaarden of criteria voor opname (of schrapping) in één van deze inventarissen 

waren evenwel onbestaande. Hoewel opname in de inventaris bouwkundig erfgoed wel 

enkele rechtsgevolgen met zich meebracht, had het agentschap onroerend erfgoed volledige 

vrijheid bij de keuze om onroerend erfgoed al dan niet in een inventaris op te nemen. Het 

Monumentendecreet schreef zelfs niet uitdrukkelijk voor dat een onroerend goed 

erfgoedwaarde moest bezitten.1362 Welke items werden geïnventariseerd, was echter geen 

nattevingerwerk, maar het gevolg van deskundig onderzoek. Hierbij hanteerde het 

agentschap een uiteenlopend arsenaal aan zowel beleidsmatig als thematisch geïnspireerde 

                                                     

1358  Zie bv. RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.; RvS 12 juli 2013, nr. 224 355, Lagrou e.a.; RvS 
24 september 2009, nr. 196 332, Vekeman; zie ook A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: 
instanties en actoren, inventarisatie en bescherming” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 19. 

1359  Cass. 12 januari 2016, nr. AR P.15.1044.N, besproken in L. VANDENHENDE, “Voor eens en altijd: 
bouwfysische toestand hindert bescherming niet. Of toch?”, TOO 2016, 282-284. 

1360  Art. 38, §1 Decreet Landschapszorg, ingevoerd bij Wijzigingsdecreet van 21 december 2001 binnen het 
hoofdstuk “Maatregelen voor algemene landschapszorg”, BS 19 februari 2002. 

1361  Art. 12/1 Monumentendecreet, ingevoerd bij art. 99 Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, BS 15 mei 2009. 

1362  Art. 12/1 Monumentendecreet stelde enkel dat de Vlaamse Regering een inventaris van het bouwkundig 
erfgoed moest vaststellen; het Decreet Landschapszorg omschreef de landschapsatlas in art. 38, §1, 
tweede lid als “de atlas van de relicten van de traditionele landschappen, waarin de landschapskenmerken 
weergegeven worden voor zover deze een erfgoedwaarde hebben.” (eigen onderlijning toegevoegd) 
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criteria, zodat de meeste stijlen in aanmerking kwamen voor inventarisatie.1363 Toch bestond 

er geen enkel juridisch bindend criterium dat het besluit van de administrateur-generaal 

transparant maakte.1364  

 

289. Bij de opmaak van het OED was de decreetgever zich ervan bewust dat de opname of 

schrapping van onroerende goederen met erfgoedwaarde geenszins op een toevalligheid of 

een ongefundeerd oordeel mag berusten.1365 De memorie van toelichting bij het OED schrijft 

dan ook voor dat de opname of schrapping moet afhangen van een set aan criteria die een 

afgewogen waardeoordeel mogelijk moeten maken.1366 De decreetgever schoof de 

verantwoordelijkheid voor het vaststellen van criteria voor het opnemen en schrappen van 

een onroerend goed in een vastgestelde inventaris evenwel door naar de Vlaamse Regering. 

Maar ook het OEB bleef vaag: een onroerend goed moet “een of meer erfgoedwaarden 

bezit[ten] en voldoende goed bewaard” zijn om in een inventaris te kunnen worden 

opgenomen.1367 De inventarismethodologieën die bij ministerieel besluit werden vastgesteld 

moesten duidelijkheid scheppen. Voor de inhoud van de inventarismethodologieën werd 

inspiratie gehaald bij de selectiecriteria die reeds bij de opmaak van wetenschappelijke 

inventarissen werden gehanteerd. Zo bleek reeds bij de opmaak van de wetenschappelijke 

landschapsatlas dat de selectie op basis van een loutere waardering van de landschappen 

onvoldoende was: er was te weinig beschikbare informatie om voor alle landschapselementen 

en –structuren die potentieel als erfgoedelement kunnen worden beschouwd, systematisch 

en volledig te beschrijven. Bijgevolg werd een “kwaliteitsdrempel” ingesteld aan de hand van 

enkele criteria. Deze kwaliteitscriteria werden vooral vanuit praktisch oogpunt ingesteld. 

Volgende selectiecriteria konden worden onderscheiden:1368 herkenbaarheid, gaafheid en 

samenhang. De herkenbaarheid bepaalde de mate waarin het voorkomen van oude vormen 

en structuren op de kaart van Ferraris vandaag nog op het referentiedocument (de orthofoto) 

terug te vinden zijn. Ze had dan ook vooral te maken met de mogelijkheid om de identiteit van 

het element te bepalen; de gaafheid beschreef mate waarin de informatieve waarde op het 

referentiedocument nog volledig en onverstoord is t.o.v. de oude kaartdocumenten. Zij ging 

                                                     

1363  L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: 
Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 9. 

1364  Het besluit van de administrateur-generaal tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed was dan 
wel onderworpen aan de Formele Motiveringswet, er was weinig houvast. De motivering per 
inventarisitem was vaak zeer summier waardoor het nog steeds moeilijk was te achterhalen waar een 
bepaald goed in de inventaris was opgenomen. Er werd tot op heden nog nooit succesvol een opname in 
de inventaris aangevochten, zie infra, nr. 429, in fine. 

1365 Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 36. 
1366 Art. 4.1.2 OED; volgens de parlementaire voorbereiding moeten deze criteria publiek raadpleegbaar zijn. 
1367 Art. 4.1.1 OEB.  
1368  M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Atlas van de relicten van de traditionele landschappen in de provincie 

West-Vlaanderen, onuitg., 1996, 39; M. ANTROP, “De landschapsatlas … methode”, in E. HOFKENS en I. 
ROOSENS (eds.), Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De Landschapsatlas, baken voor een verruimd 
beleid, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001, 
31. 
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aldus over de kwaliteit van de wetenschappelijke en informatieve waarde van het geheel. De 

samenhang bepaalde tenslotte de mate waarin de samenstellende elementen nog ruimtelijk-

structureel en/of functioneel bij elkaar passen. Ook de esthetische samenhang van de 

samenstellende gehelen kan de moeite zijn. Voor relictzones en ankerplaatsen werd voor deze 

criteria nog een evaluatiescore toegekend op basis van de ruimere context, gaande van hoog 

(het omschreven criterium is nog heel duidelijk aanwezig) tot niet te bepalen (door leemten 

in de kennis is de waarde van de criteria niet te bepalen).  

 

290. Dezelfde criteria vormden de basis voor de selectiecriteria die in de 

inventarismethodologieën terug te vinden zijn. In overeenstemming met de minimumcriteria 

uit het OEB bevat de inventarismethodologie van elke inventaris, behalve de inventaris 

archeologische zones, de selectiecriteria zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, 

ensemblewaarde en contextwaarde. Volgens de inventarismethodologieën kan een 

onroerend goed worden geselecteerd voor opname als het aan verschillende criteria 

tegemoetkomt of als het in hoge mate aan slechts één selectiecriterium voldoet. Elke 

inventarismethodologie omschrijft de selectiecriteria op dezelfde wijze, waardoor ze maar in 

beperkte mate bijdragen aan de transparantie van de opname in de inventarissen. Zodoende 

scheppen de methodologieën geen duidelijkheid over de concrete selectiecriteria die per 

inventaris worden gehanteerd. Het is immers weinig waarschijnlijk dat dit voor alle 

inventarissen op identieke wijze gebeurt. 

 

291. De vraag rijst of de delegatie van de Vlaamse regering aan de minister voor het opmaken 

van een inventarismethodologieën wel wettig kon gebeuren. Aangezien de 

inventarismethodologieën algemene regels bevatten, i.e. de wijze van onderzoek en het 

afwegingskader, bezitten zij immers een verordenend karakter. Hoewel de minister in beginsel 

geen eigen beslissingsbevoegdheid bezit, heeft de Vlaamse regering wel de mogelijkheid om 

op grond van artikel 22 Bijzonder Decreet over de Vlaamse Instellingen1369 bepaalde 

bevoegdheden te delegeren. Ministers hebben immers geen algemene bevoegdheid om 

reglementaire uitvoeringsbesluiten te nemen.1370 De mogelijkheid om te delegeren komt 

enkel toe aan de betrokken regering. Een rechtstreekse delegatie door de decreetgever aan 

een minister wordt niet aanvaardbaar geacht.1371 Artikel 4.2.1 OED delegeert de bevoegdheid 

                                                     

1369  Vl.Decr. 7 juli 2006, BS 17 oktober 2006; zie ivm de delegatie aan de minister voor het nemen van 
beschermingsbesluiten, RvS 15 september 2008, nr. 186.296, Van Schepdael e.a. 

1370  Art. 7, 1°, B.Vl.Reg. 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, 
BS 1 augustus 2014, err. 4 september 2014. 

1371  Cass. 21 april 2011, C.08.0452.F, RW 2011-2012, 1358-1381; deze onregelmatigheid kan in beginsel echter 
niet worden gesanctioneerd omdat de gewone hoven en rechtbanken en de Raad van State niet kunnen 
toetsen aan de BWHI. Het Hof van Cassatie heeft zich eenmalig bevoegd geacht om een delegatie vervat 
in een decreet te toetsen aan de BWHI; zie hierover S. FEYSEN, “Het Hof van Cassatie en het 
Grondwettelijk Hof op weg naar een nieuw conflict?” (noot onder Cass. 21 april 2011), RW 2011-2012, 
1358-1381; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, e.a., Belgisch Publiekrecht. Deel I, Brugge, die Keure, 
2015, 142 en 145; ook het Grondwettelijk Hof acht zichzelf niet bevoegd om decreten te toetsen aan de 
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voor het vaststellen van de criteria voor het opnemen en schrappen van een onroerend 

erfgoed in een vastgestelde inventaris aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering 

delegeert via artikel 4.1.5 OEB op haar beurt de bevoegdheid tot het vaststellen van een 

inventarismethodologie aan de minister. Er zal eerst moeten worden nagegaan in hoeverre 

de delegatie aan de Vlaamse Regering geoorloofd is. In verband met de Vlaamse Wooncode 

oordeelde het Grondwettelijk Hof nog recent dat de delegatie door de decreetgever aan de 

Vlaamse Regering voor het opstellen van elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

woonkwaliteitsvereisten geen te ruime delegatie inhoudt: “Door te bepalen dat de 

kwaliteitsbewaking van woningen in het Vlaamse Gewest betrekking moet hebben op de 

"elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten" heeft de decreetgever 

met het nieuwe artikel 5 van de Vlaamse Wooncode voldoende het onderwerp aangegeven 

van de maatregelen die inzake het recht op een behoorlijke huisvesting ten uitvoeren dienen 

te worden gelegd.” 1372 Gelet op deze rechtspraak lijkt ook de delegatie aan de Vlaamse 

Regering voor het verder vaststellen van de criteria voor opname en schrapping van de 

inventarissen geoorloofd. Artikel 4.2.1 van het OED luidt: “De Vlaamse Regering bepaalt de 

criteria voor het opnemen en schrappen van een onroerend goed in een in artikel 4.1.1 

vermelde inventaris.” Aangezien de definitie van de inventarissen, de vaststellingsprocedure 

en de rechtsgevolgen wel in het OED worden aangehaald, en enkel wordt verwacht dat de 

criteria voor opname en schrapping in de inventarismethodologie worden opgenomen, kan 

worden aangenomen dat het onderwerp van de delegatie in voldoende mate is aangegeven. 

 

Rijst vervolgens de vraag in hoeverre delegatie aan de minister in een uitvoeringsbesluit wettig 

kan gebeuren. Aangenomen wordt dat de Vlaamse Regering slechts verordenende 

bevoegdheid kan overdragen aan een minister, voor zover die overdracht van bevoegdheid 

betrekking heeft op bijkomstige of detailmatige maatregelen die nodig zijn voor het uitvoeren 

of toepassen van een regeling waarvan de basisvoorschriften door de regering zelf zijn 

vastgesteld en met betrekking tot welke de minister enkel over de bevoegdheid beschikt om 

eraan nadere invulling te geven.1373 Zo stelde de afdeling wetgeving van de Raad van State 

vast dat de delegatie aan de minister die betrekking had op het opleggen van een 

discretieplicht aan de leden van het samenwerkingsplatform en van de werkgroepen evenals 

aan de externe deskundigen, en het regelen van belangenconflicten in hoofde van de 

voornoemde personen, geen betrekking had op elementen die reeds in essentie in het 

ontworpen besluit aanwezig waren of als maatregelen van bijkomstige aard konden worden 

beschouwd. Indien de Vlaamse Regering ter zake regelend wou optreden, diende ze volgens 

                                                     

artikelen 20 en 78 BWHI, volgens welke de algemene verordenende bevoegdheid toekomt aan de 
regeringen, zie GwH 14 december 2005, nr. 190/2005, overw. B.3.1 e.v. 

1372  GwH 30 april 2015, nr. 47/2015, overweging B.8. 
1373  Adv. RvS 1 maart 2011, nr. 9.254/3; Adv. RvS 4 december 2008, nr. 45.482/1, 4; Adv. RvS 29 juli 1991, L. 

21.018/2/V en 21 september 1992, L.21.835/9; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER, e.a., Belgisch 
Publiekrecht. Deel I, Brugge, die Keure, 2015, 144-145. 
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de Raad dit in het besluit zelf te doen en kon dit niet worden gedelegeerd aan de minister.1374 

En ook de bevoegdheid voor het vaststellen van erkenningsvoorwaarden overdragen aan de 

minister, werd door de Raad van State in een advies als een te verregaande delegatie 

beschouwd.1375 Bovendien mag de delegatie geen betrekking hebben op beleidsbeslissingen 

die de Vlaamse Regering zelf zou moeten nemen. De bevoegdheid aan de minister delegeren 

om het bedrag van bepaalde premies vast te stellen, weliswaar binnen de in het decreet 

bepaalde maxima en met inachtneming van de decretaal bepaalde criteria, gaat voor de Raad 

van State te ver.1376 Aldus moet worden bepaald of de delegatie aan de minister door de 

Vlaamse Regering voor het opmaken van een inventarismethodologie kan worden beschouwd 

als een aanvullende en bijkomstige maatregel. Op grond van artikel 4.1.1 van het OEB kan een 

onroerend goed in een inventaris worden opgenomen wanneer het erfgoedwaarden bezit en 

voldoende goed bewaard is. Artikel 4.1.5 van het OEB bepaalt: “De minister stelt, na 

mededeling aan de Vlaamse Regering, voor elke inventaris […] een inventarismethodologie 

vast. Deze inventarismethodologie bevat: 1° de wijze van beschrijving van de erfgoedwaarden; 

2° het afwegingskader dat gehanteerd wordt om het onroerend goed te waarderen. Voor de 

inventarissen, vermeld in artikel 4.1.1, 1°, 3°, 4° en 5° van het Onroerenderfgoeddecreet van 

12 juli 2013, worden in de inventarismethodologie minstens de selectiecriteria zeldzaamheid, 

herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde opgenomen.” Op het 

eerste zicht lijkt hiermee enkel de verdere uitwerking van de erfgoedwaarden uit het OEB te 

worden gedelegeerd, des te meer nu de minimumselectiecriteria worden opgesomd. Of de 

Raad van State ook bezwaar had bij deze delegatie van de vaststellingscriteria is niet te 

achterhalen, nu de Raad geen tijdig advies indiende. Het feit dat de methodologieën slechts 

één à twee pagina’s tellen is niet voldoende om te besluiten dat ze enkel aanvullend zijn. Er 

kan worden aangenomen dat de beschrijving van de inventaris en de erfgoedwaarden louter 

aanvullend zijn ten aanzien van de bepalingen uit het OED en OEB. De delegatie aan de 

minister van de opmaak van een afwegingskader aan de hand van een minimumaantal 

selectiecriteria is wel potentieel problematisch. Het OEB somt dan wel enkele criteria op die 

zeker in de inventarismethodologie moeten worden opgenomen, het geeft nergens aan welke 

invulling hieraan moet worden gegeven. Bovendien hoeven de inventarismethodologieën niet 

tot deze selectiecriteria te worden beperkt. Er kan dan ook bezwaarlijk worden geopperd dat 

de inventarismethodologie elementen regelt die reeds in essentie in het OEB voorkomen. 

Bovendien zijn de inventarismethodologieën een procedurele vereiste sine qua non de 

                                                     

1374  Adv. RvS 19 juli 2011, nr. 49.937/1/V. 
1375  Adv. RvS 18 augustus 2011, nr. 50.087/1/V over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 

wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot 
toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende 
diensten, 3. 

1376  Adv. RvS 24 augustus 2011, nr. 50.046/1/v over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een 
aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 
2010, 9. 
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inventarissen konden worden vastgesteld, waardoor de mogelijkheid tot inventarisatie 

volledig afhangt van de bevoegde minister.1377 Anderzijds moet ook niet teveel waarde aan de 

selectiecriteria worden gehecht. Ze zijn dan wel bepalend voor welke onroerende goederen 

in aanmerking komen voor opname in de inventaris, zij hebben geen doorslaggevende invloed 

op het beschermingsbeleid. De voorafgaande opname in de inventaris is immers geen vereiste 

voor de eigenlijke bescherming.  

 

In de praktijk vormt de mogelijk te ruime delegatie overigens nog geen rechtstreeks probleem. 

De inventarismethodologieën voegen immers niets toe aan wat het OEB zelf al oplegt. Hoewel 

voor elke inventaris een afzonderlijke inventarismethodologie moest worden opgemaakt, 

heeft de minister maar in beperkte mate gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om ook 

inhoudelijke criteria vast te stellen. De wijze van beschrijving van de erfgoedwaarden en de 

beschrijving van de selectiecriteria is voor elke inventaris immers dezelfde als de 

minimumcriteria uit het OEB. Precieze, objectieve en heldere criteria die de rechtszekerheid 

ten goede komen ontbreken nog steeds.1378 Indien de Vlaamse Regering hier werk van wil 

maken, zal dit op basis van bovenstaande niet mogelijk zijn in de inventarismethodologieën 

die door de minister worden vastgesteld, maar zal ze zelf regelgevend moeten optreden. 

2.1.3.2 Beschrijving 

A. Zeldzaamheid 

292. Zeldzaamheid geeft volgens de inventarismethodologieën aan hoe vaak het onroerend 

goed voorkomt in relatie met de geografische context, de historische context, de typologie of 

het oeuvre. Tot op heden is nog geen voorbeeld van een verwijzing naar de zeldzaamheid in 

een vaststellingsbesluit terug te vinden. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 

relatieve en de absolute zeldzaamheid.1379 De absolute zeldzaamheid wordt bepaald door de 

vraag in welke mate een object of element in een groter gebied voorkomt. Hoewel deze vorm 

de meest deugdelijke is als selectiecriterium, is ze vaak moeilijk hanteerbaar aangezien de 

inventarisatie vaak niet volledig is en dus niet kan dienen als referentiekader.1380 Bij de 

                                                     

1377  Art. 4.1.6 OEB; de delegatie aan de minister voor de opmaak van de Code van Goede Praktijk ex art. 5.3.1 
OED en art. 5.3.1 OEB lijkt wel ongeoorloofd te zijn, zie L. VANDENHENDE, “De renovatie van de 
archeologieregelgeving op Vlaamse wijze: hoe meer gangen, hoe groter de doolhof”, TROS 2016, 10; zie 
in dezelfde zin met betrekking tot de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van de inventaris 
bouwkundig erfgoed aan de administrateur-generaal, M. BOES, “Het Erfgoedgoeddecreet van 12 juli 
2013: de regeling voor de handhaving”, in A.M. DRAYE (ed.), Actualia Onroerend Erfgoed, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 179-180. 

1378  Zie ook SARO, Advies over de ontwerpbesluiten inzake onroerend erfgoed, 26 februari 2014, 11. 
1379  Het onderscheid tussen de relatieve en absolute zeldzaamheid werd voor het eerst gemaakt door J. 

SCHUYF, Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap, Pudoc, Wageningen, 
1986, 49. 

1380  M. ANTROP en S. VAN DAMME, Landschapszorg in Vlaanderen: onderzoek naar criteria en wenselijkheden 
voor een ruimtelijk beleid met betrekking tot cultuurhistorische en esthetische waarden van de 
landschappen in Vlaanderen, Gent, UGent Vakgroep geografie, 1995, 41-42. 
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wetenschappelijke vaststelling van de landschapsatlas in 1996 werd een onderscheid 

gehanteerd dat bruikbaarder is: de typochronologische zeldzaamheid en de ruimtelijke 

zeldzaamheid. De typochronologische zeldzaamheid is de zeldzaamheid voor zover bepaald 

door de aard van het relict en de specifieke kenmerken, gerelateerd aan de ouderdom.1381 

Hierbij wordt er gemakkelijkheidshalve vaak van uit gegaan dan oud erfgoed in het algemeen 

een hogere zeldzaamheidswaarde heeft dan jonger erfgoed. Hoe jonger het erfgoed, des te 

vaker het voorkomt en des te meer andere selectiecriteria, zoals representativiteit een rol 

zullen spelen. De ruimtelijke zeldzaamheid wordt bepaald door de vraag in welke mate een 

object of element in een groter gebied voorkomt. Het referentiekader is hierbij zeer belangrijk 

en kan sterk verschillen naargelang het gaat over een regionale zeldzaamheid, dan wel een 

nationale zeldzaamheid. Zo kan iets zeldzaam zijn in een bepaalde regio, maar op nationaal 

niveau juist vaak voorkomend. Aan de nationale zeldzaamheid wordt een grotere waarde 

toegekend dan aan de regionale.1382 De zeldzaamheid staat in nauw verband met de 

kwetsbaarheid, vervangbaarheid en de mogelijkheid tot herstel. Wanneer iets kwetsbaar is, 

zal het sneller door totale vernieling bedreigd worden, waardoor er een grotere kans bestaat 

dat ze zeldzamer worden binnen hun categorie.1383 Dit is zeker het geval voor onroerend 

erfgoed, dat zich niet eenvoudig laat herstellen, i.t.t. bijvoorbeeld sommige natuurelementen. 

De categorie van zeldzaam erfgoed omwille van zijn kwetsbaarheid kan dan worden geplaatst 

naast de elementen die reeds altijd zeldzaam zijn geweest.1384 

B. Representativiteit 

293. Representativiteit heeft volgens de inventarismethodologieën betrekking op het feit of 

het onroerend goed typerend is voor een geografische of historische context of een 

welbepaalde typologie of een bepaald oeuvre. Dit selectiecriterium impliceert de vraag of de 

relicten in het hedendaagse landschap genoeg zeggen over de ontwikkeling ervan in het 

verleden. Dit kan betrekking hebben op verschillende aspecten. Zo kan een element een extra 

waarde worden toegekend omdat het gaat om een schoolvoorbeeld van een bepaald type of 

categorie. Een element kan ook representatief zijn voor een bepaalde periode of voor een 

bepaald regio.1385 Een voorbeeld is het gebied ‘Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw’ 

dat werd vastgesteld in de landschapsatlas omdat het “een representatief staal van 

                                                     

1381  B.J. GROENEWOUDT, Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen, 
doctoraatsthesis, Amersfoort, R.O.B., 1994, 49-50. 

1382  M. ANTROP en S VAN DAMME, Landschapszorg in Vlaanderen: onderzoek naar criteria en wenselijkheden 
voor een ruimtelijk beleid met betrekking tot cultuurhistorische en esthetische waarden van de 
landschappen in Vlaanderen, Gent, UGent Vakgroep geografie, 1995, 42. 

1383  Ibid; M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Atlas van de relicten van de traditionele landschappen in de 
provincie West-Vlaanderen, onuitg., 1996, 29. 

1384  J. SCHUYF, Plaats en waardering van fossiele elementen in het Nederlandse landschap, Pudoc, 
Wageningen, 1986, 49. 

1385  M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Atlas van de relicten van de traditionele landschappen in de provincie 
West-Vlaanderen, onuitg., 1996, 29; M. ANTROP en S. VAN DAMME, Landschapszorg in Vlaanderen: 
onderzoek naar criteria en wenselijkheidheden voor een ruimtelijk beleid met betrekking tot 
cultuurhistorische en esthetische waarden van de landschappen in Vlaanderen, onuitg., 1995, 41. 
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landschapstypen [omvat] die het overgangsgebied tussen vochtig en droog Haspengouw 

kenmerken”. Daarnaast kan representativiteit ook gelinkt worden aan de symboolwaarde die 

aan een onroerend goed wordt gehecht en die voortkomt uit een bepaalde grootse 

gebeurtenis. 

C. Ensemblewaarde 

294. Ensemblewaarde geeft volgens de inventarismethodologieën aan in hoeverre een 

onroerend goed een sterke samenhang vertoont tussen verschillende elementen. De context 

van een ensemble zal de afzonderlijke waarde van ieder element op zich verhogen.1386 Voor 

de ensemblewaarde is nog geen voorbeeld in een vaststellingsbesluit terug te vinden. Gezien 

de aard van het selectiecriterium lijkt ze voornamelijk een rol te kunnen spelen bij 

cultuurhistorische landschappen of stads- en dorpsgezichten. Echter, ook bij monumenten 

kunnen de cultuurgoederen die deel uitmaken van het monument een ensemblewaarde 

vertonen. Het OED voorziet evenwel niet in een uitdrukkelijke bepaling die het mogelijk maakt 

cultuurgoederen samen met bouwkundig erfgoed vast te stellen. Cultuurgoederen zullen 

aldus geen deel kunnen uitmaken van een inventarisatie zodat de ensemblewaarde in deze 

context m.i. geen rol kunnen spelen. 

D. Contextwaarde 

295. De contextwaarde geeft volgens de inventarismethodologieën aan in hoeverre er tussen 

het onroerend goed en zijn directe of ruimere omgeving een sterke relatie is op 

landschappelijk, stedenbouwkundig of esthetisch vlak. Voor landschappen is dit 

selectiecriterium duidelijk. Zo bepaalt de omgeving van een landschapselement in belangrijke 

mate mee de erfgoedwaarde hiervan. Maar ook omgekeerd kan een alleenstaand element, 

zoals een solitaire boom bepalend zijn voor de waarde van de omgeving.1387 Dit geldt niet 

enkel voor grotere ruimtelijke gehelen, maar kan ook een rol spelen bij bouwkundig erfgoed. 

Zo zal ook de context van een stads- of dorpsgezicht bepalend zijn voor de waardering ervan. 

En ook de erfgoedwaarde van monumenten kan afhangen van de context ervan.1388 Zo werd 

in het OED de ruimtelijk-structurerende waarde ingevoerd die duidt op de waarde van de 

ligging van het onroerend goed, i.e. “als het de ruimte ordent, afbakent, structureert of de blik 

leidt”. En ook de erfgoedwaarde van een windmolen hangt onder meer af van de windvang 

                                                     

1386  De ensemblewaarde hangt aldus nauw samen met de contextwaarde, zie hieronder; M. ANTROP, “De 
landschapsatlas … methode”, in E. HOFKENS en I. ROOSENS (eds.), Nieuwe impulsen voor de 
landschapszorg. De Landschapsatlas, baken voor een verruimd beleid, Brussel, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001, 24. 

1387  M. ANTROP en S. VAN DAMME, Landschapszorg in Vlaanderen: onderzoek naar criteria en 
wenselijkheidheden voor een ruimtelijk beleid met betrekking tot cultuurhistorische en esthetische 
waarden van de landschappen in Vlaanderen, onuitg., 1995, 39; M. ANTROP, “De landschapsatlas … 
methode”, in E. HOFKENS en I. ROOSENS (eds.), Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De 
Landschapsatlas, baken voor een verruimd beleid, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001, 24. 

1388  Zie de stedenbouwkundige en de ruimtelijk-structurerende waarde, supra, nrs. 211-213. 
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en dus de context. Daarnaast is het ook niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een windmolen 

bepalend is voor de waarde van de omgeving. De contextwaarde hangt aldus nauw samen 

met de ensemblewaarde. Beide duiden immers op de samenhang van een onroerend goed. 

De samenhang is dan weer nauw verbonden met de aard en graad van versnippering van het 

onroerend goed.1389 Een voorbeeld van hoe de contextwaarde in de praktijk wordt gebruikt, 

is terug te vinden in de vaststelling van de abdij van Kolen en de Kolenberg in de 

landschapsatlas. De motivatie van de afbakening haalt aan: “Centraal binnen de afbakening 

staat de Abdij van Kolen. Deze abdij ligt relatief geïsoleerd op de helling van de vallei van de 

Kleine Herk. De omgeving van de abdij werd meegenomen in de afbakening vanwege de 

contextwaarde ervan.” Op deze manier vormt de contextwaarde eerder een aanvullende 

beschrijving van de erfgoedwaarde van het landschap en geeft ze weinig duiding bij de selectie 

van dit landschap ten opzichte van andere landschappen. Een effectieve toepassing van de 

contextwaarde als selectiecriterium – en dit geldt voor alle selectiecriteria – veronderstelt dat 

een afweging wordt gemaakt van al het erfgoed van dezelfde soort.  

E. Herkenbaarheid 

296. Zoals reeds eerder aangehaald vindt de herkenbaarheid als selectiecriterium zijn 

oorsprong in de criteria voor esthetische waarden van landschappen die werden gehanteerd 

bij de wetenschappelijke inventarisatie van landschappen in 1996.1390 Het criterium werd in 

het leven geroepen naar aanleiding van onderzoek naar de omgevingsperceptie. Dit 

onderzoek toonde aan dat de meeste mensen landschapstypes onderscheiden om herkenbare 

omgevingen te vormen en zich te oriënteren. De oriëntatie wordt bepaald door de ruimtelijke 

opbouw van een landschap. Herkenbaarheid werd dan ook beschouwd als een positief 

criterium, in de zin dat men zich in een bepaalde omgeving herkent en zich op zijn gemak of 

thuis voelt.1391 Volgens de inventarismethodologieën duidt de herkenbaarheid aan in 

hoeverre het onroerend goed een herkenbare uitdrukking is van zijn oorspronkelijke functie, 

uitzicht of vormgeving, of van een belangrijke fase in de latere ontwikkeling daarvan. Ook nu 

nog drukt de herkenbaarheid de mate van overeenstemming uit tussen wat men waarneemt 

en de voorstelling die men ervan heeft. Voor de landschapsatlas – en bij uitbreiding ook voor 

                                                     

1389  ANTROP onderscheidt vijf soorten samenhang, zie hierover M. ANTROP, “De landschapsatlas … methode”, 
in E. HOFKENS en I. ROOSENS (eds.), Nieuwe impulsen voor de landschapszorg. De Landschapsatlas, baken 
voor een verruimd beleid, Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en 
Landschappen, 2001, 25; zie ook M. ANTROP en S. VAN DAMME, Landschapszorg in Vlaanderen: 
onderzoek naar criteria en wenselijkheidheden voor een ruimtelijk beleid met betrekking tot 
cultuurhistorische en esthetische waarden van de landschappen in Vlaanderen, onuitg., 1995, 39-40. 

1390  M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Atlas van de relicten van de traditionele landschappen in de provincie 
West-Vlaanderen, onuitg., 1996, 30; M. ANTROP en S. VAN DAMME, Landschapszorg in Vlaanderen: 
onderzoek naar criteria en wenselijkheidheden voor een ruimtelijk beleid met betrekking tot 
cultuurhistorische en esthetische waarden van de landschappen in Vlaanderen, onuitg., 1995, 44-45. 

1391  M. ANTROP, “De landschapsatlas … methode”, in E. HOFKENS en I. ROOSENS (eds.), Nieuwe impulsen voor 
de landschapszorg. De Landschapsatlas, baken voor een verruimd beleid, Brussel, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen, 2001, 26-27. 
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de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische 

tuinen en parken – houdt dit concreet in dat moet worden nagegaan in hoeverre oude vormen 

en structuren die op de kaart van Ferraris te zien zijn nog steeds op het huidige 

referentiedocument terug te vinden zijn.1392 Deze manier van waarderen zal ook zijn nut 

hebben bij bouwkundig erfgoed. Hierbij duidt de herkenbaarheid van een object op de 

afwezigheid van ingrijpende verbouwingen, storende herstellingen en latere toevoegingen. Zo 

zal de herkenbaarheid van de architecturale stijl van een gebouw als nuttig selectiecriterium 

kunnen dienen. Dit wil niet zeggen dat de historische gelaagdheid van een gebouw per sé 

negatief is. Een gebouw, landschap of archeologische site kan doorheen de tijd zijn aangepast 

en verbouwd, maar deze nieuwe lagen kunnen ook een waarde hebben en zelfs een 

meerwaarde vormen.1393 

 

297. Een voorbeeld van de herkenbaarheid als selectiecriterium is terug te vinden in het 

vaststellingsbesluit van de ‘Wijngaardberg en het landbouwgebied tot aan de Parhof’. Bij de 

omschrijving van de historische waarde bevat dit besluit een verwijzing naar de 

herkenbaarheid van het verband tussen de dorpen en de gemene heide en bossen.1394 Ook 

het vaststellingsbesluit van de ‘Valleien van Mombeek en Fonteinbeek en burcht en bos van 

Kolmont’ vermeldt bij de beschrijving de herkenbaarheid van het historisch landgebruik: “In 

de valleigebieden komen natte graslanden en ruigten voor, sinds de jaren 1960 met populieren 

beplant. Vaak bevinden zich daar ook weidepoelen of vijvers. Buiten de beekvalleien lagen 

voorheen op de hoger gelegen gronden open akkers. Dit verschil in landgebruik is 

tegenwoordig iets minder uitgesproken, maar is wel nog duidelijk herkenbaar in het 

landschap.” Een voorbeeld van de herkenbaarheid in een vaststellingsbesluit met betrekking 

tot bouwkundig erfgoed is nog niet terug te vinden.  

2.2. Bescherming 

2.2.1. Geen inhoudelijke selectiecriteria 

298. Het OED bevat geen inhoudelijke selectiecriteria voor de bescherming van onroerend 

erfgoed. De erfgoedwaarde is immers enkel voor de inventarisatie een selectiecriterium, maar 

maakt geen onderscheid tussen beschermenswaardig en niet-beschermenswaardig erfgoed. 

Zo zijn de erfgoedwaarden voor de inventarisatie en de bescherming dezelfde. Echte 

inhoudelijke criteria van onderscheid zijn niet terug te vinden.1395 De Raad van State oordeelde 

                                                     

1392  Deze wijze van waarderen werd reeds gebruikt bij de opmaak van de wetenschappelijke landschapsatlas; 
ibid, 28. 

1393  F. BECUWE, V. DEBONNE en P. VANNESTE, Criterianota wederopbouwhoeves in de Verwoeste Gewesten 
van West-Vlaanderen, onuitg., 19. 

1394  Andere selectiecriteria zijn niet in het vaststellingsbesluit terug te vinden. 
1395  Met uitzondering van archeologisch erfgoed waarbij een vermoeden van aanwezigheid van 

erfgoedwaarden voldoende is voor opname in de inventaris; A.M. DRAYE, “Het nieuwe 
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reeds inzake een vernietigingsberoep tegen de voorlopige bescherming van het Sint-

Aloysiuscollege naar ontwerp van Flor van Reeth in Ninove dat uniciteit geen noodzakelijke 

voorwaarde is voor de beschermenswaardigheid van een onroerend goed.1396 De vzw 

Instellingen Katholiek Onderwijs Regio Ninove, erfpachter van het betreffende perceel, kon 

zich niet vinden in de bescherming en stelde onder meer dat “er [...] al talloze gebouwen, met 

dezelfde kenmerken van dezelfde architect [...] zijn opgenomen in de lijst van beschermde 

monumenten”. Bovendien zou het beschermde goed “niet het ‘meesterwerk’ van de architect 

Flor Van Reeth” zijn en “zelfs [...] een onbekend en onbemind werk uit het oeuvre van de 

architect” zijn. Het beschermde goed is volgens hen “dan ook niet ‘uniek’”. De Raad van State 

antwoordde hierop echter dat het niet vereist is dat “de waarden die het algemeen belang 

van een monument kunnen verantwoorden uniek zouden zijn […] Het loutere feit dat (bepaal-

)de in het bestreden besluit omstandig toegelichte waarden die het algemeen belang van het 

beschermde goed (moeten) verantwoorden, niet uniek zouden zijn zoals de verzoekende partij 

beweert, volstaat op zich niet op deze verantwoording van het algemeen belang te verwerpen 

of om te besluiten “dat de betreffende motivering het bestreden besluit dan ook niet kan 

schragen” of nog dat het bestreden besluit “een correcte en voldoende feitelijke grondslag” 

ontbeert. Dit loutere feit doet immers geen afbreuk aan de aan het beschermde goed 

omstandig toegeschreven waarden en de conclusie dat die waarden het algemeen belang 

aantonen dat de bescherming verantwoordt”. Nog in een ander arrest wijst de Raad van State 

erop dat de vaststelling dat er nog andere gelijkaardige sites bestaan, geen afbreuk doet aan 

de erfgoedwaarde van een beschermd onroerend goed.1397 Dit neemt vanzelfsprekend niet 

weg dat uniciteit wel op beleidsmatig niveau een rol kan spelen bij de beoordeling van de 

beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed.1398 

 

299. Ook authenticiteit is volgens de Raad van State geen noodzakelijke voorwaarde om deel 

te kunnen uitmaken van een bescherming. Zo was de bescherming van een volledige villa, 

inclusief interieur, volgens de Raad van State verantwoord ondanks de grondige wijzigingen 

die aan het interieur in de loop der jaren waren aangebracht.1399 De Raad oordeelde hierover 

dat “Het […] niet [is] aangetoond dat de vastgestelde vernieuwingen van het interieur of het 

ontbreken van authentieke interieurelementen en de werken aan het bijgebouw afbreuk doen 

aan het algemeen belang dat gevormd wordt door de architectuurhistorische waarde van de 

villa gevormd door onder meer het -overigens niet betwiste- woonconcept dat blijkt uit de -

thans enigszins vertekende- oriëntatie en uit de ruimtewerking van de vertrekken van de villa 

zoals die werden beschreven in de motiveringsnota.” Uiteraard hangt alles steeds af van de 

                                                     

Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 652; L. VANDENHENDE en G. VAN 
HOORICK, “Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind?”, TMR 2014, 45. 

1396  RvS 16 september 2013, nr. 224.655, vzw Instellingen Katholiek Onderwijs Ninove; zie in dezelfde zin RvS 
20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.. 

1397  RvS 31 maart 2017, nr. 237.898, De Meulenaere. 
1398  Zie infra, over de klassieke beleidsmatige selectiecriteria, nrs. 434-436. 
1399  RvS 19 mei 2009, nr. 193.428, nv Patribos e.a. 
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concrete erfgoedwaarden waarop een bescherming is gebaseerd en de concrete invulling die 

hieraan wordt gegeven. 

 

300. Wanneer de zeldzaamheid van een beschermd onroerend goed wordt betwist, lijkt de 

Raad van State dan weer wel van mening te zijn dat zij invloed kan hebben op de 

beschermenswaardigheid. Zo gaat de Raad van State in een arrest met de betrekking tot de 

voorlopige bescherming als monument van de Belgische betonnen opslagplaats voor 

springstof WO I in Nieuwpoort, in op de motivering van de zeldzaamheid van de 

opslagplaats.1400 Nochtans is ook de zeldzaamheid geen decretaal vastgelegd 

selectiecriterium, zodat een vernietiging louter op grond van een gebrek aan zeldzaamheid 

waarschijnlijk niet mogelijk is. In casu gaf de Raad van State aan dat het voldoende, maar wel 

noodzakelijk is dat het beschermingsbesluit de erfgoedwaarde opgeeft op grond waarvan een 

monument van algemeen belang is. Het door de verzoekers opgeworpen argument dat de 

bunkers niet zeldzaam waren, nu er in de omgeving nog zeer veel van dergelijke bunkers 

bewaard zijn gebleven, wordt door de Raad van State niet aanvaard. De zeldzaamheid wordt 

volgens de Raad van State immers voldoende aangetoond, zowel in het beschermingsbesluit 

als in de antwoorden op de bezwaren van de verzoekers hieromtrent tijdens het openbaar 

onderzoek. Hoewel de zeldzaamheid aldus, zoals enig ander selectiecriterium, kan bijdragen 

tot de omschrijving van de erfgoedwaarde, zal ze steeds in samenhang met de erfgoedwaarde 

of het algemeen belang moet worden gelezen. 

 

301. Er moet nog worden opgemerkt dat het OED niet voorziet in een uitdrukkelijke 

ouderdomsnorm. Reeds uit de parlementaire voorbereiding bij het Monumentendecreet 

bleek dat het uitdrukkelijk de bedoeling van de decreetgever is geweest om de bescherming 

van gebouwen als monument niet te beperken tot deze die "minimum 50 jaar oud" zijn omdat 

"sommige 20-eeuwse gebouwen [...] reeds nu in aanmerking (kunnen) komen voor 

bescherming als typische voorbeelden zowel in bouwstijl als in binneninrichting."1401 Inderdaad 

blijkt ook nu uit de beschermingspraktijk dat heel wat jongere gebouwen als monument 

worden beschermd.1402 Dat een ouderdomsnorm niet ideaal is voor een doelmatige 

erfgoedbescherming, blijkt onder meer ook uit het Verdrag betreffende de bescherming van 

onderwater erfgoed. Enkel onderwater erfgoed dat zich ten minste 100 jaar onder water 

                                                     

1400  RvS 18 juni 2013, nr. 223.956, Naessens. 
1401  Parl.St. Ned.Cult.R. 1973-1974, nr. 122/1, 3; zie ook Parl.St. Ned.Cult.R. BZ 1974, nr. 15/10, 4; RvS 19 mei 

2009, nr. 193.428, n.v. Patribos e.a.; vroeger werd de grens door sommigen zelfs nog verder gelegd door 
te stellen dat een monument minsten 200 jaar oud moest zijn, zie A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, 
Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1975, 255. 

1402  Zo werd in 2018 en 2019 heel wat 20ste-eeuwse architectuur beschermd, zie bv. het beschermingspakket 
van naoorlogse architectuur in Gent en deelgemeenten, waarbij onder meer werden beschermd, de 
architectenwoning van Fried Verschuren, voorlopig beschermd bij MB 12 november 2018, BS 12 
december 2018; woning Velghe, beschermd bij MB 6 december 2018, BS 18 januari 2019. 
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bevindt, kan als onderwater erfgoed in de zin van het Verdrag worden beschouwd.1403 Dit 

werd onder meer ingegeven door het feit dat onderwater erfgoed van meer dan 100 jaar 

hoogstwaarschijnlijk erfgoedwaarde zal bezitten.1404 Hoewel deze redenering kan worden 

gevolgd, omvat ze heel wat onderwater erfgoed dat waarschijnlijk niet zoveel erfgoedwaarde 

zal bezitten1405 en sluit ze jonger erfgoed met erfgoedwaarde uit. Zo kunnen vooralsnog alle 

vliegtuigen en vaartuigen uit WOII niet worden beschermd, terwijl deze uit WOI nog maar net 

de grens hebben bereikt.1406 De pragmatische redenen op grond waarvan dit tijdscriterium 

zou zijn ingevoerd,1407 verantwoorden volgens ons de verregaande gevolgen niet. 

2.2.2. Bouwfysische toestand?  

302. Het is vaste rechtspraak van de Raad van State dat nergens uit het Monumentendecreet 

kan worden afgeleid dat slechts in goede bouwfysische toestand verkerende onroerende 

goederen in aanmerking komen voor bescherming als monument.1408 Deze rechtspraak geldt 

ook voor het OED. In lijn met deze rechtspraak heeft ook het Hof van Cassatie geoordeeld dat 

“uit het Monumentendecreet […] niet [kan] worden afgeleid dat enkel ongeschonden en in 

goede bouwfysische toestand verkerende constructies in aanmerking komen voor de 

bescherming als, monument, indien de historische waarde van een monument is vastgesteld; 

                                                     

1403  Article 1(a)(i) Verdrag betreffende de bescherming van onderwater erfgoed; merk wel op dat deze 
ouderdomsgrens in de definitie van onderwater erfgoed is opgenomen en aldus eerder een definiërend 
criterium is, zie hierover S. DROMGOOLE, Underwater Cultural Heritage and International Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 374 p.; T. DERUDDER, Our past beneath the waves: the 
legal protection of underwater cultural heritage from an international, North Sea and Belgian perspective, 
onuitg., doctoraatsthesis UGent, 2019, 394 p. 

1404  C. FORREST, International law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 
2010, 334; het verdrag is niet het eerste dat een tijdslimiet instelt, zie bv. art. 1, (k) Verdrag betreffende 
de onwettige invoer, uitvoer of overdracht van cultureel erfgoed; ook veel nationale wetgeving bevat(te) 
een tijdscriterium, zoals bv. Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland.  

1405  Het zou dan aan de lidstaten zijn om eventueel zelf criteria op te stellen om het toepassingsgebied van 
het verdrag voor hun grondgebied te beperken, hoewel het verdrag niet in dergelijke bepaling voorziet; 
zie evenwel ook aanbeveling 848 van het Parlement van de Raad van Europa van 1978 over onderwater 
cultureel erfgoed, deze aanbeveling bepaalt in de ANNEX dat de bescherming zich uitstrekt over alle 
erfgoed dat meer dan 100 jaar onder water ligt, met de mogelijkheid om minder waardevolle wrakken uit 
te sluiten; S. DROMGOOLE, Underwater Cultural Heritage and International Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2013, 90. 

1406  S. DROMGOOLE, Underwater Cultural Heritage and International Law, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2013, 90; T. DERUDDER, “The Belgian Legislation on the Protection of Underwater Cultural Heritage. 
Implementing the UNESCO 2001 Convention”, SKYLLIS 2014, 144. 

1407  Zo bestaat er bij jonge wrakken een grotere kans op betwistingen over het eigendomsrecht of is het 
mogelijk dat er nog nabestaanden in leven zijn, wiens belangen ook mee in rekening moeten worden 
genomen; zie S. DROMGOOLE, Underwater Cultural Heritage and International Law, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, 90-91 en 118. 

1408  RvS 3 oktober 2007, nr. 175.310, Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen; RvS 24 september 2009, 
nr. 196.332, Vekeman; RvS 7 december 2009, nr. 198.629, Houben; RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba 
Smets Investmaatschappij; RvS 12 juli 2013, nr. 224.355, Lagrou e.a.; RvS 20 december 2013, nr. 225.929, 
Vernack e.a.; RvS 31 maart 2017, nr. 237.898, De Meulenaere; RvS 22 september 2017, nr. 239.193, 
Meersman. 
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het verval van een gebouw heeft geen impact op de historische waarde ervan; het 

beschermingswaardig karakter van een onroerend goed en de toestand waarin het zich 

bevindt zijn twee onderscheiden factoren; het behoort tot de discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid van het bestuur uit te maken of ondanks de geschonden of de 

slechte bouwfysische toestand van de constructie of de onderdelen de bescherming ervan 

wegens zijn opgegeven waarde van algemeen belang is.”1409 Deze uitspraak kwam er naar 

aanleiding van de procedureslag rond het Kasteel van Moregem in Wortegem-Petegem. De 

eigenaars van dit kasteel werden zowel een eerste aanleg als in beroep vrijgesproken voor 

een aantal vermeende inbreuken op de instandhoudings- en restauratieplicht.1410 Ondanks de 

vervallen toestand van het kasteel op het ogenblik van de bescherming oordeelde het hof van 

beroep dat “het bestuur niet in redelijkheid tot de conclusie [kon] komen dat het zwaar verval 

van het domein en van het kasteel in het bijzonder de historische waarde ervan niet 

vermindert.” Het Hof van Cassatie was het hier echter niet mee eens en vernietigde het arrest 

van het hof van beroep. De overheid kan aldus overgaan tot bescherming, ongeacht de 

vergevorderde slechte staat waarin het onroerend goed zich bevindt. Het Hof nuanceert deze 

stelling verder evenwel: “Een toestand van aftakeling van het gebouw weerlegt als dusdanig 

de vastgestelde historische waarde ervan niet, tenzij die aftakeling volledig en onomkeerbaar 

zou zijn.” Wanneer de aftakeling volledig en onomkeerbaar is, verduidelijkt het Hof niet. 

Volgens LUST is in de bouwsector prima facie zo goed als alles omkeerbaar: “Zelfs een 

afgebroken kasteel waarvan nog enkel de fundamenten zijn overgebleven kan in zijn 

oorspronkelijke vorm worden heropgebouwd. Tenzij men ervan uitgaat dat in die hypothese 

enkel de fundamenten nog een historische waarde hebben en voor het overige de heropbouw 

niets meer is dan een actuele replica die (nog) geen historische waarde heeft.”1411 Deze laatste 

overweging van slaat volgens ons de nagel op de kop. Wanneer de erfgoedwaarde van een 

onroerend goed wordt bepaald door bouwkundige erfgoedwaarden zoals de 

architectuurhistorische, historische of zelfs de artistieke waarde, is het mogelijk dat de slechte 

bouwfysische toestand een bescherming in de weg staat. De slechte bouwfysische toestand 

zal aldus steeds in samenhang met de erfgoedwaarde moeten worden bekeken om het 

beschermenswaardig karakter van het onroerend goed te kunnen beoordelen. Bij een 

bescherming omwille van bijvoorbeeld de volkskundige of sociaal-technische waarde kan 

worden verwacht dat de aftakeling van een gebouw an sich niet voldoende zal zijn om de 

erfgoedwaarde te weerleggen. De erfgoedwaarde wordt immers in deze gevallen niet bepaald 

                                                     

1409  Cass. 12 januari 2016, nr. AR P.15.1044.N, besproken in L. VANDENHENDE, “Voor eens en altijd: 
bouwfysische toestand hindert bescherming niet. Of toch?”, TOO 2016, 282-284; A. LUST, “Het 
beschermen als monument van ruïnes en verkrotte panden blijft juridisch en maatschappelijk 
problematisch”, TOO 2017, 63-68; P. LEFRANC, “De rechter kan de erfgoedwaarde van een vervallen 
kasteel niet in de plaats van het bestuur beoordelen”, TMR 2016, 29-33. 

1410  Rb. Oudenaarde 20 december 2013, besproken in X., “Erfgoed instandhouden, kost wat kost?”, TOO 2014, 
266-268 en Gent 26 juni 2015, besproken in L. VANDENHENDE, “Voor eens en altijd: bouwfysische 
toestand hindert bescherming niet. Of toch?”, TOO 2016, 282-284. 

1411  A. LUST, “Het beschermen als monument van ruïnes en verkrotte panden blijft juridisch en 
maatschappelijk problematisch”, TOO 2017, 65. 
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door de bouwfysische toestand van het gebouw. Een voorbeeld is het hotel Casino van de 

glasfabriek in Mol dat in 2010 werd beschermd omwille van de architectuurhistorische, 

sociaal-culturele en de volkskundige waarde. Hoewel het casino in zeer slechte staat 

verkeerde, oordeelde de Raad van State dat de toestand van aftakeling van het gebouw de 

erfgoedwaarde ervan niet weerlegde. Uit de gegevens van het dossier kan de Raad immers 

afleiden dat het belang van het casino was toe te schrijven aan de structurele eigenheid, de 

karakteristieke ontspanningsarchitectuur en aan de voorbeeldwaarde van een 

gemeenschapslokaal horend bij de infrastructuur van een industriële vestiging of nog aan de 

beeldbepalende waarde van het casino op de site.1412 Enkel in het geval de aftakeling volledig 

en onomkeerbaar is zodat alle erfgoedwaarden teloor zijn gegaan, zal de bescherming niet 

kunnen worden verantwoord. Het kasteel van Moregem werd beschermd als monument 

omwille van de historische en artistieke waarde, twee erfgoedwaarden die ook bouwkundige 

waarden kunnen impliceren.1413 Het is zaak voor de overheid om bij de bescherming de 

erfgoedwaarden zodanig te motiveren in het beschermingsbesluit dat aannemelijk kan 

worden gemaakt dat de erfgoedwaarden ondanks de slechte bouwfysische toestand nog 

steeds aanwezig zijn.1414 Zo kan ook een ‘verdwenen kasteel’ worden beschermd als 

monument omwille van de historische en archeologische waarde als zijnde een bepalend 

element van de geschiedenis en de topografie van het dorp en als voorbeeld van een evolutie 

en ontwikkeling van een belangrijk kasteel als centrum van de historisch belangrijke 

heerlijkheid Reningelst.1415 Net doordat de erfgoedwaarden betrekking hebben op de ruïne, 

was er volgens de Raad van State geen schending van het toenmalige 

Monumentendecreet.1416 

 

303. Dat de slechte bouwfysische toestand een bescherming niet in de weg staat, neemt niet 

weg dat ze wel invloed kan hebben op de vergunningverlening en op de verplichtingen die uit 

de bescherming voortvloeien.1417 Zo riepen verschillende beklaagden reeds herhaaldelijk de 

                                                     

1412  Zie RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba Smets Investmaatschappij, besproken in X., “Verwaarloosd casino 
toch niet waardeloos”, TOO 2013, 80-81. 

1413  Zie supra, nr. 209 en nr. 214. 
1414  L. VANDENHENDE, “Voor eens en altijd: bouwfysische toestand hindert bescherming niet. Of toch?”, TOO 

2016, 282-283. 
1415  MB 29 mei 1997, BS 7 oktober 1997. 
1416  RvS 17 juni 2006, nr. 184.286, CVA Verschaege-Grouset & co e.a. 
1417  Zie bv. Gent 3 oktober 1985, RW 1986-1987, 1694, noot M. BOES; Rb. Oudenaarde 27 september 2010, 

besproken in X., “Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid?”, TOO 2014, 306-308; bovendien 
kunnen zakelijkrechthouders niet gehouden zijn het goed in een betere staat te brengen dan op het 
ogenblik van de bescherming, zie Cass. 23 november 1999, Arr.Cass. 1999, 1479 en Cass. 21 november 
2016, C.14.0366/N/1, besproken in A. LUST, “Het beschermen als monument van ruïnes en verkrotte 
panden blijft juridisch en maatschappelijk problematisch”, TOO 2017, 63-68; volgens VANSANT kan een 
zakelijkrechthouder op grond van de instandhoudingsplicht “de nieuwe, betere toestand door gebrek aan 
onderhoud niet opnieuw laten degenereren tot een minder florissante toestand zoals die mogelijk bestond 
op het ogenblik van de bescherming”, zie P. VANSANT, “Herstelhandhaving onroerend erfgoed op lemen 
voeten? Over het herstel van erfgoedschade en het bewijs ervan”, TMR 2018, 548; zie ook Gent 17 januari 
2014, besproken in X., “Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid?”, TOO 2014, 306-308 waarbij het 
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noodtoestand in als schulduitsluitingsgrond, wat uiteraard zorgt voor een tegenstrijdige 

situatie. Enerzijds kan een onroerend goed in slechte bouwfysische toestand worden 

beschermd, anderzijds is het mogelijk dat de slechte bouwfysische toestand herstel 

bemoeilijkt.1418 Beiden zouden best op elkaar worden afgestemd, waarbij ook de financiële 

aspecten mee in rekening worden genomen bij de beoordeling van de 

beschermenswaardigheid in het licht van de bouwfysische toestand.1419 Bovendien wordt de 

bouwfysische toestand soms de facto reeds gebruikt als selectiecriterium, zij het in 

ondergeschikte orde. Zo werd de bouwfysische toestand gebruikt bij de selectie van 

graftekens, waarbij een grafteken met een mindere bouwfysische toestand toch kon worden 

beschermd wanneer er sterke tegenindicaties waren op het vlak van erfgoedwaarden.1420 

 Waals Gewest 

3.1. Inventarisatie 

304. De parlementaire voorbereiding bij de nieuwe CoPat benadrukt dat de inventarissen 

zowel beschermd als niet-beschermd onroerend erfgoed bevatten, dat wordt geselecteerd op 

basis van objectieve criteria.1421 Enkel onroerend erfgoed dat voldoet aan de criteria uit artikel 

1, eerste lid van de CoPat kan in de inventaris worden opgenomen. Dit artikel bevat een 

definitie van onroerend erfgoed: “Le patrimoine comprend l'ensemble des biens immobiliers 

qui constituent un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et 

traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt 

notamment archéologique, historique, architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, 

esthétique, technique, paysager ou urbanistique et en tenant compte de critères de rareté, 

d'authenticité, d'intégrité ou de représentativité.”  

Dit betekent vooreerst dat een onroerend goed minstens één van de opgesomde 

erfgoedwaarden moet hebben. Verder werd de definitie van onroerend erfgoed in 2014 

uitgebreid met enkele selectiecriteria die aan het Werelderfgoedverdrag werden ontleend: 

zeldzaamheid, authenticiteit, integriteit en representativiteit. Eerder wezen we er op dat deze 

criteria als selectiecriteria moeten worden beschouwd.1422 Deze selectiecriteria kaderen 

binnen de geïntegreerde bescherming waarvan de CoPat uitgaat. Op basis van de vergelijking 

en contextualisering van het onroerend erfgoed door middel van de selectiecriteria zou 

eenvoudiger moeten kunnen worden beslist of een eigenlijke bescherming zich opdringt. 

                                                     

hof van beroep oordeelde dat omwille van de onwetendheid over de bouwfysische toestand op het 
ogenblik van de bescherming geen reconstructie mogelijk was. 

1418  P. VANSANT, “Herstelhandhaving onroerend erfgoed op lemen voeten? Over het herstel van 
erfgoedschade en het bewijs ervan”, TMR 2018, 550. 

1419  Zie infra, nr. 462. 
1420  Inhoudelijk dossier bij de bescherming van graftekens in de Vlaamse Rand, i.e. het graf en de graftekens 

van Feldheim, Quitmann, Rittweger en Torley, d.d. 10 december 2019 nog niet voorlopig beschermd; zie 
hierover advies VCOE 2019/041 van 4 juli 2019. 

1421  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 10. 
1422  Zie supra, nr. 161. 
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Volgens de tekst van het decreet houdt dit in dat wanneer een onroerend goed aan minstens 

één selectiecriterium voldoet, het in de inventaris kan worden opgenomen, zonder reeds een 

oordeel te vellen over de gradatie van de beschermenswaardigheid.1423 

 

305. Hoewel de criteria reeds in 2014 werden ingevoerd, werd de inhoud ervan pas voor het 

eerst in de parlementaire voorbereiding bij de nieuwe CoPat uitgelegd. Voorheen kon 

minstens voor authenticiteit en integriteit worden teruggegrepen naar de Operational 

Guidelines bij het Werelderfgoedverdrag, waaruit de decreetgever inspiratie putte en waarin 

deze twee criteria uitgebreid werden uitgelegd.1424 En ook de parlementaire voorbereiding bij 

de nieuwe CoPat is duidelijk op de Operational Guidelines gebaseerd. Authenticiteit verwijst 

naar het “concept de fidélité, de forme et de conception, aux origines, voire de matériaux, de 

fonction, d’environnement”. Dit selectiecriterium geeft volgens de parlementaire 

voorbereiding aan in hoeverre een onroerend goed op dit moment aanleunt bij zijn 

oorspronkelijke staat, op zodanige wijze dat de oorspronkelijke boodschap (bedoeling en 

conceptie) behouden blijft. De integriteit heeft volgens de parlementaire voorbereiding 

betrekking op “concepts d’intégralité, soit le caractère complet sur le plan physique, 

d’homogénéité qui concerne les parties d’un tout ou de lisibilité des fonctions originelles.” Dit 

concept leunt in zekere mate aan bij de authenticiteit nu beide betrekking hebben op de 

getrouwheid van de verwijzing van het beschermde onroerend goed naar het heden of 

verleden. Echter, daar waar de authenticiteit slaat op de echtheid van een onroerend goed en 

de geloofwaardigheid van de bronnen waaruit de erfgoedwaarde blijkt, houdt de integriteit 

de fysieke volledigheid, de homogeniteit dan wel de leesbaarheid van de oorspronkelijke 

functies in. Het derde criterium, zeldzaamheid, heeft een brede draagwijdte en kan zowel 

verwijzen naar de kwaliteit als naar de kwantiteit, of zelfs uniciteit. De inhoud die aan het 

begrip wordt gegeven, bepaalt het gewicht van het criterium. Als laatste verwijst de 

representativiteit naar de kenmerkendheid van een onroerend goed voor een bepaalde 

typologie. Een onroerend goed is representatief wanneer het kan doorgaan als een goed 

voorbeeld van zijn soort. 

 

306. Het gebruik van deze criteria kan als een lovenswaardige poging tot de objectivering van 

de beoordeling van de beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed worden gezien. 

Desondanks is het jammer dat ze niet worden gebruikt om de bescherming van de 

inventarisatie te onderscheiden. Bovendien uitte QUINTIN de vrees dat het beperkend 

karakter van de criteria belet dat onroerend erfgoed zal worden beschermd dat van belang 

kan zijn omwille van andere criteria “par exemple, à l’ancienneté du bien ou à la richesse 

documentaire qu’il peut apporter (par exemple, la maison natale d’un écrivain ou d’un peintre 

                                                     

1423  M. QUINTIN, “Réglementation du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 
2015, 88-89. 

1424  Ibid, 89; zie Operational Guidelines 2019, § 79-95 en supra, nrs. 280-284. 
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célèbre)”.1425 Wat betreft de voorbeelden die QUINTIN aanhaalt is deze vrees alvast onterecht. 

Zowel ouderdom als documentaire waarde kunnen immers eerder als erfgoedwaarde worden 

beschouwd, die beiden onder de historische dan wel de herinneringswaarde kunnen worden 

ondergebracht.1426 Desalniettemin is de kritiek van QUINTIN niet volledig uit de lucht 

gegrepen. Mogelijk kan dit probleem worden omzeild door selectiecriteria als een voldoende, 

maar niet noodzakelijke voorwaarde te beschouwen, hoewel dit uiteraard afbreuk doet aan 

de rechtszekerheid. Het verdient dan ook de voorkeur om de selectiecriteria zorgvuldig te 

bepalen, zodat zij geen invloed hebben op de omvattendheid van de bescherming. 

3.2. Bescherming 

3.2.1. Bewaarlijst 

307. Op grond van artikel 15, §1, eerste lid van de CoPat kan elk goed “qui relève du patrimoine 

et qui est susceptible d'être classé” in de bewaarlijst worden opgenomen. Dit betekent dat 

enkel onroerend erfgoed dat voldoet aan de criteria uit artikel 1 en artikel 3, 7° van de CoPat 

– dus de criteria voor bescherming –in de bewaarlijst kan worden opgenomen.1427 Volgens 

JEURISSEN en ORBAN de XIVRY is het voldoende dat een onroerend goed waarschijnlijk aan 

deze voorwaarden zal voldoen. Zij onderscheiden in deze context het belang voor opname in 

de bewaarlijst van het belang voor de bescherming en zelfs het belang voor het opstarten van 

de beschermingsprocedure.1428 Nochtans wijst net zoals in het Vlaams Gewest niets erop dat 

het belang dat moet worden aangetoond bij het ontwerp van bescherming anders moet zijn 

dan bij de definitieve bescherming. Dit is te begrijpen gezien het bestaan van de bewaarlijst 

als noodmaatregel. Indien onroerend erfgoed dermate wordt bedreigd dat onmiddellijke actie 

noodzakelijk is, kan het onroerend goed op de bewaarlijst worden ingeschreven. In de overige 

gevallen kan aan de voorlopige bescherming een voldoend onderzoek voorafgaan waardoor 

de beschermenswaardigheid zo goed als mogelijk kan worden vastgesteld. Enkel de na de 

voorlopige bescherming in te winnen adviezen en het openbaar onderzoek kunnen hier nog 

verandering in brengen. De opname in de bewaarlijst is dan ook slechts tijdelijk en strekt ertoe 

de openbare besturen toe te laten het dossier grondig te onderzoeken en indien nodig de 

eigenlijke beschermingsprocedure op te starten.1429  

 

                                                     

1425  M. QUINTIN, “Réglementation du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 
2015, 89. 

1426  Zie supra, nr. 233. 
1427  Zie in deze zin ook hierover E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en 

Région wallonne. Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 149; M. 
QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 183. 

1428  I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. 
nr., 16; zie ook supra, nr. 261. 

1429  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 
Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 178. 
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Hoewel een opname in de bewaarlijst als spoedprocedure aldus eerder ertoe noopt 

onroerend erfgoed dat wordt bedreigd van de teloorgang te redden,1430 is hoogdringendheid 

geen noodzakelijke voorwaarde. Immers, enkel in geval van hoogdringendheid is geen advies 

van de KCML vereist.1431 Dit kan worden geïnterpreteerd in de zin dat er nog niet noodzakelijk 

een reeds definitief geworden vergunning voor de sloop voorhanden moet zijn. Een reeds 

ingediende aanvraag, of een bestaand ontwerp voor een nieuwbouw, zou voldoende kunnen 

zijn. Daarnaast vereist artikel 3, 5° van de CoPat dat het onroerend goed bedreigd wordt met 

een tijdelijke dan wel definitieve vernietiging of wijziging. Oorspronkelijk werd geen 

onderscheid gemaakt naargelang het ging om een permanente dan wel tijdelijke wijziging of 

vernieling, zolang het om een imminente dreiging ging.1432 Het onderscheid tussen een 

tijdelijke dan wel definitieve vernieling werd pas ingeschreven bij invoering van een definitie 

van de bewaarlijst in de nieuwe CoPat.1433 Hieruit kan worden afgeleid dat de erfgoedwaarde 

niet onherroepelijk teloor hoeft te zijn gegaan om van de bewaarlijst gebruik te maken. 

3.2.2. Eigenlijke bescherming 

3.2.2.1  “Remarquable” 

308. Artikel 16 van de CoPat bepaalt dat “le Gouvernement peut reconnaître le statut de bien 

classé à tout bien qui relève du patrimoine.” Een onroerend goed moet aldus voldoen aan de 

criteria ex artikel 1, eerste lid van de CoPat. Dit betekent dat het niet enkel minstens één 

erfgoedwaarde moeten bezitten, maar ook moet beantwoorden aan minstens één van de 

selectiecriteria zeldzaamheid, representativiteit, integriteit en authenticiteit. ORBAN DE XIVRY 

en DE CLIPPELE wijzen erop dat de definitie van erfgoed in artikel 1, eerste lid CoPat ook nog 

verwijst naar “un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et 

traditions en continuelle évolution”. Volgens hen is het onduidelijk in hoeverre deze vereisten 

bijdragen bij de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed.1434 De interpretatie die 

zij in de voetnoot opperen is o.i. ook meteen de juiste: “Peut-être faudra-t-il simplement 

considérer que ces nouveaux termes sont étroitement liés aux intérêts et aux critères qui sont 

eux directement liés à la détermination des biens immobiliers susceptibles d’être protégés 

(mutatis mutandis, voir C.E., 25 octobre 2001, Simon et Hennebicq, n° 100.286). Si l’immeuble 

dont la protection est envisagée présente un ou plusieurs intérêts et satisfait à un ou plusieurs 

critères, il sera sensé automatiquement constituer “un reflet et une expression des valeurs, 

croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle evolution””. 

                                                     

1430  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 224-225. 

1431  Zie art. 15, §1, tweede lid CoPat; I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant 
du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. nr., 16. 

1432  Parl.St. Fr.Gem.R. 1984-1985, nr. 189/1, 3-4. 
1433  Zie Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 20. 
1434  E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. 

Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 150. 



  

 
293 

309. Zoals reeds aangehaald zorgen de selectiecriteria niet voor criteria van onderscheid met 

de inventarisatie en de inschrijving op de bewaarlijst. Dergelijke criteria van onderscheid zijn 

wel terug te vinden in artikel 3, 7° van de CoPat. Dit artikel bepaalt wat als beschermd 

onroerend erfgoed moet worden beschouwd en geeft hiertoe een definitie van een 

monument, architecturaal geheel, landschap of archeologische site. Doordat om te kunnen 

worden beschermd, onroerend erfgoed zowel moet voldoen aan de criteria uit artikel 1, 

eerste lid van de CoPat als aan een van de definities van artikel 3, 7° van de CoPat, wordt een 

onderscheid gemaakt tussen “le patrimoine “principal” et le patrimoine dit “secondaire””.1435 

Secundair erfgoed voldoet wel aan de voorwaarden uit artikel 1 van de CoPat, maar 

beantwoordt niet aan de definities uit artikel 3, 7° van de CoPat.1436 Dit onroerend erfgoed 

kan wel in de inventaris worden opgenomen maar komt niet aanmerking voor 

bescherming.1437  

 

310. In de praktijk draagt vooral het selectiecriterium “remarquable” bij tot het onderscheid 

tussen het onroerend erfgoed in het algemeen en beschermd erfgoed.1438 In het voorontwerp 

van de CoPat van 2018 werd dit criterium enkel voorzien voor monumenten en architecturale 

gehelen. Echter, de Raad van State achtte dit selectiecriterium ook voor landschappen 

noodzakelijk. Ze verwees hiervoor naar het Verdrag van Granada, dat vereist dat zowel 

monumenten, gebouwde gehelen als landschappen “conspicous for their […] interest” zijn.1439 

Net deze vereiste zorgt volgens de Raad van State voor een duidelijk criterium van 

onderscheid tussen het primair en secundair erfgoed.1440 De definitie van landschappen werd 

dan ook in die zin aangevuld. 

 

De vraag rijst op welke wijze het begrip “remarquable” moet worden vertaald. De invulling 

van het begrip is immers van belang bij de selectie van beschermenswaardig erfgoed: volgens 

Van Dale kan dit zowel betekenen dat een onroerend goed opmerkelijk dan wel buitengewoon 

dient te zijn. Het Verdrag van Granada hanteert naast het begrip “remarquable” in de Franse 

tekst de term “conspicuous” in de officiële Engelse tekst, wat volgens Van Dale als opmerkelijk 

moet worden vertaald. Deze invulling aan het selectiecriterium “remarquable” geven, is ook 

te verantwoorden in het licht van de CoPat zelf. De overheid dient immers uit het reeds 

beschermde erfgoed een lijst van erfgoed te selecteren waaraan hij een “caractère 

                                                     

1435  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 42-43. 
1436  E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région wallonne. 

Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 149. 
1437  Deze vaststelling ligt in lijn met het standpunt van de KCML die de meerwaarde van de definitie van 

beschermd onroerend erfgoed niet inzag, maar opteerde voor een definitie van “le bien patrimonial” 
welke ruimer is dan beschermd erfgoed (Adv. KCML, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 8, 110); 
uiteindelijk opteerde de decreetgever voor zowel een definitie van erfgoed als van beschermd erfgoed, 
zie respectievelijk art. 1, eerste lid en art. 3, 7° CoPat. 

1438  Deze voorwaarde komt voor in elke definitie. 
1439  Art. 1 Verdrag van Granada. 
1440  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 42-43. 
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patrimonial exceptionnel” verbindt.1441 Hieruit blijkt dat zowel opmerkelijk als buitengewoon 

(wat een strenger criterium is) onroerend erfgoed kan worden beschermd, waarbij enkel dit 

laatste in aanmerking komt voor opname in de lijst van uitzonderlijk erfgoed. Zodoende vormt 

deze voorwaarde niet enkel voor een criterium van onderscheid tussen te inventariseren en 

te beschermen onroerend erfgoed, maar ook tussen ‘gewoon’ en uitzonderlijk beschermd 

onroerend erfgoed.1442 

3.2.2.2 Bouwfysische toestand? 

311. De CoPat bepaalt niet uitdrukkelijk dat enkel onroerende goederen die in goede 

bouwfysische toestand verkeren in aanmerking komen voor bescherming. Ook in het Waals 

Gewest geldt bovendien de vaste rechtspraak dat niet enkel in goede bouwfysische 

onroerende goederen voor bescherming in aanmerking komen. Reeds in 1992 oordeelde de 

Raad van State dat: “Si la dégradation d'un monument ne fait pas nécessairement obstacle à 

son classement, à moins d'être totale et irréversible, l'opportunité du classement ne peut être 

appréciée en faisant abstraction de son état actuel et de la possibilité de le restaurer à un coût 

qui ne serait pas disproportionné par rapport à l'intérêt qu'il présente.1443 Wel moet er een 

technisch rapport over de fysieke toestand van een beschermd onroerend goed in de 

erfgoedfiche worden opgenomen met het oog op een eventuele wijziging of schrapping van 

de bescherming.1444 Dit doet vermoeden dat een slechte (bouw)fysische toestand wel degelijk 

een reden tot wijziging op opheffing van de bescherming kan zijn. Inderdaad verwijst artikel 

23 van de CoPat naar artikel 3, 6°, a) en b) van de CoPat als één van de twee gevallen waarin 

een wijziging of schrapping mogelijk is. Doordat artikel 23 van de CoPat “en” gebruikt, rijst de 

vraag of aan beide aspecten (artikel 3, 6°, a) en b) CoPat) tegelijk voldaan dient te zijn om voor 

schrapping in aanmerking te komen. Indien dit niet het geval is kan de bouwfysische toestand 

in het Waals Gewest in ieder geval meer mee in rekening worden genomen dan in het Vlaams 

Gewest.1445 Wellicht heeft de decreetgever niet zo ver willen gaan. Uit de gezamenlijke 

verwijzing naar artikel 3, 6°, a) én b) van de CoPat zal, net zoals in het Vlaams Gewest, een 

slechte (bouw)fysische toestand enkel tot een wijziging of zelfs opheffing van de bescherming 

kunnen leiden indien de erfgoedwaarden onherroepelijk zijn teloor gegaan of zullen gaan. 

Hiermee komt de decreetgever tegemoet aan recente rechtspraak waarin de Raad van State 

                                                     

1441  Art. 20 CoPat. 
1442  Dat een beschermd onroerend goed in de lijst van uitzonderlijk erfgoed ex artikel 20 CoPat wordt 

opgenomen wijzigt niets aan het oorspronkelijke beschermingsbesluit. Aan de opname in deze lijst zijn 
immers ook geen rechtsgevolgen verbonden (behalve een verhoging van het subsidiepercentage, zie 
supra, vn. 865; zie RvS 10 juni 2014, nr. 227.665, De Marneffe.  

1443  Zie RvS 13 maart 1992, nr. 38.984, Ville de Philippeville, naar verwezen in M. QUINTIN, La protection du 
patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 165; deze rechtspraak is gelijk aan wat de Raad van 
State m.b.t. het BWRO oordeelde, zie infra, nr. 315. 

1444  Art. 3, 6° CoPat; de erfgoedfiche wordt besproken onder de procedurele selectiecriteria, zie infra, nr. 369-
371. 

1445  Zie over het Vlaams Gewest supra, nr. 302-303. 
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oordeelde dat een schrapping omwille van een veiligheidsrisico mogelijk was indien 

redelijkerwijs geen veiligheidsmaatregelen konden worden genomen om dit te verhelpen.1446 

Hierbij is het niet van belang of de eigenaar verwaarlozing of een gebrekkig onderhoud kan 

worden verweten. De schuld van de eigenaar maakt geen criterium uit om al dan niet tot 

schrapping over te gaan.1447 Ook in geval de eigenaar geen schuld treft, kan hij aldus als gevolg 

van de schrapping van de bescherming op grond van artikel 47, §4 van de CoPat gehouden zijn 

eerder verkregen vergoedingen terug te betalen.1448  

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

4.1. Inventarisatie 

312. Om in de inventaris te kunnen worden opgenomen moet een onroerend goed voldoen 

aan minstens één van de erfgoedwaarden en beantwoorden aan één van de definities van een 

monument, geheel, landschap dan wel archeologische vindplaats ex artikel 206, 1° van het 

BWRO. Voor het overige legt het BWRO geen selectiecriteria vast. Zij zouden eventueel nog 

kunnen worden vastgelegd in het Regeringsbesluit dat de procedure tot opmaak kan 

bevatten.1449 Tot op heden werd geen dergelijk uitvoeringsbesluit opgemaakt. Wel stelde de 

regering een methodologie op die een beleidsmatige handleiding vormt bij het 

inventarisatieproces van merkwaardige bomen.1450  

4.2. Bewaarlijst en bescherming 

4.2.1. Geen inhoudelijke selectiecriteria 

313. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn twee beschermingsprocedures voorzien: de 

inschrijving op de bewaarlijst en de bescherming.1451 Het BWRO legt geen enkel inhoudelijk 

selectiecriterium op dat moet verantwoorden dat een bescherming via de bewaarlijst dan wel 

de eigenlijke beschermingsprocedure gebeurt.1452 Artikel 210, §1 van het BWRO bepaalt dat 

                                                     

1446  RvS 23 augustus 2018, nr. 242.225, Dreau e.a. 
1447  Uiteraard zal doelbewuste beschadiging aan onroerend erfgoed wel strafrechtelijke kunnen worden 

gesanctioneerd. 
1448  M. QUINTIN, “Des mesures de prévention et de restauration”, in D. LAGASSE, C.-H. BORN, P. MICHEL, J.-

F. NEURAY (eds.), CH.-H. BORN e.a. (eds.), Code du développement territorial (CoDT) et Code du patrimoine 
commentés, Luik, Kluwer, 2018, 1211; zie infra, nr. 382. 

1449  Op grond van artikel 207, §1, tweede lid BWRO legt de Regering immers de vorm vast van de inventaris 
van het onroerend erfgoed en de vermeldingen die erin moeten worden opgenomen vast, evenals de 
procedure betreffende het opmaken, het bijhouden en het bekendmaken van de inventaris. 

1450  Zie infra, nr. 437. 
1451  Zie supra, nr. 179. 
1452  De zeldzaamheid werd één enkele keer wel door de Raad van State gehanteerd als selectiecriterium, ter 

staving van de erfgoedwaarde. In casu ging het over de eigenlijke bescherming van een pui van een 
handelspand in Etterbeek. De Raad van State vond dat de aangevoerde zeldzaamheid van de art-nouveau-
winkelramen op zich al aangaf waarom het belangrijk was om dit winkelraam te beschermen, RvS 12 mei 
2005, nr. 144.350, S.A. Prom Domo Sua. 
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de Regering de bewaarlijst opstelt van de goederen die behoren tot het onroerend erfgoed, 

dat wordt gedefinieerd in artikel 206, 1° van het BWRO. Bijgevolg lijkt de bewaarlijst niet veel 

meer dan een loutere oplijsting van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De vraag rijst dan ook of er wel criteria van onderscheid bestaan tussen de inventaris 

en de bewaarlijst. Uit de wetgeving blijkt dit alvast niet. Bovendien wordt elk onroerend goed 

dat op de bewaarlijst is ingeschreven of is beschermd ook automatisch in de inventaris 

opgenomen.1453  

 

314. En ook de keuze voor opname in de bewaarlijst dan wel de eigenlijke bescherming is niet 

eenduidig. Uit de loutere lezing van het BWRO is niet duidelijk wat de criteria van onderscheid 

zijn tussen de eigenlijke bescherming en de opname in de bewaarlijst. Zo is het in het geval 

van een monument vereist dat het gaat om een “merkwaardig” werk, ongeacht of het nu gaat 

om een inschrijving op de bewaarlijst dan wel een eigenlijke bescherming.1454 En ook de 

vereiste erfgoedwaarde is voor beide beschermingsinstrumenten dezelfde. Volgens de 

parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 4 maart 1993 werden de verschillende 

procedures ingevoerd om het niveau en de aard van de bescherming te kunnen aanpassen 

aan de plaatselijke toestand en behoeften. In uitvoering hiervan heeft de bewaarlijst zeer 

diverse functies, gaande van een dringende beschermingsmaatregel, tot een tussentijdse 

bescherming om eventuele beschermingsmaatregelen te spreiden in de tijd, tot een middel 

om goederen van minder belang, die geen bescherming verdienen, te bewaren.1455 Dit uit zich 

ook in het verschil aan rechtsgevolgen verbonden aan een opname in de bewaarlijst ten 

opzichte van een eigenlijke bescherming. Zo zijn de rechtsgevolgen als gevolg van een 

inschrijving in de bewaarlijst minder ingrijpend dan bij de eigenlijke beschermingsprocedure 

(hoewel veel ingrijpender dan bij de inventarisatie). Zo worden er bij de inschrijving in de 

bewaarlijst geen absolute erfdienstbaarheden opgelegd.1456 En ofschoon ook op de eigenaar 

van een onroerend goed dat is opgenomen in de bewaarlijst de verplichting rust om het goed 

in goede staat te behouden,1457 is bij een opname in de bewaarlijst geen subsidiemogelijkheid 

voorzien. De bewaarlijst wordt dan ook nu nog steeds gezien als een tussenoplossing. Een 

amendement naar aanleiding van de wijziging van het BWRO in 2009 op grond waarvan de 

                                                     

1453  Art. 216 en art. 235 BWRO. 
1454  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 255. 
1455  Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 6-7, 18 en 53; I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification 

des biens relevant du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. nr., 17; M. QUINTIN, La protection du patrimoine 
culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 256. 

1456  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 
Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 148; Tijdens de parlementaire 
voorbereiding werd geopperd dat de bewaarlijst het mogelijk moest maken dringende 
vrijwaringsmaatregelen te nemen en dat de inschrijving op de bewaarlijst tijdelijk zou moeten zijn. Ook 
de bevoegde Staatssecretaris erkende dat de procedure kon worden gebruikt bij spoedgevallen, zie 
Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 10 en 18; Nochtans is de procedure niet tijdelijk en duurt ze vaak 
aanzienlijk langer dan de eigenlijke bescherming. 

1457  Art. 214 BWRO, vgl. met de rechtsgevolgen die gelden ten aanzien van beschermd onroerend erfgoed, 
art. 231-238 BWRO. 
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inschrijving op de bewaarlijst zou beperkt worden tot twee jaar, werd nog verworpen 

aangezien “niet alle panden beschermd zullen kunnen worden, onder meer wegens een gebrek 

aan financiële middelen. De bewaarmaatregel is dan een minimale maatregel.”1458 Bijgevolg 

zal de bewaarlijst onroerende goederen met minder erfgoedwaarde bevatten, hoewel hij hier 

niet toe beperkt is. QUINTIN leidt hier wel uit af dat de bescherming in beginsel is 

voorbehouden voor onroerend erfgoed met een hoge erfgoedwaarde. Hoe dit precies moet 

worden ingevuld is niet vastgelegd en laat aldus een zeer grote discretionaire bevoegdheid 

aan de overheid.1459 Ook de Raad van State bevestigde dat “que la décision d’opter pour un 

mode de protection plutôt que pour un autre, comme, au demeurant, celle de n’en adopter 

aucune, relève du pouvoir discrétionnaire de la partie adverse qui est libre de décider de la 

mesure qu’elle juge opportune; que dès lors que les circonstances de fait sont exactes, 

autrement dit dès lors qu’il est établi que l’immeuble qui fait l’objet d’une mesure de protection 

telle que le classement ou l’inscription sur la liste de sauvegarde présente un certain intérêt 

historique ou artistique, le Conseil d’Etat ne pourrait annuler la décision adoptée que si elle 

était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.”1460 

4.2.2. Bouwfysische toestand? 

315. Ook met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het vaste rechtspraak van 

de Raad van State dat niet enkel in goede bouwfysische toestand verkerende onroerende 

goederen in aanmerking komen voor bescherming.1461 De Raad van State heeft reeds in zijn 

arrest van 12 mei 2005 met betrekking tot de bescherming van een winkelpui in Etterbeek 

geoordeeld dat “de slechte staat van een monument […] niet noodzakelijk in de weg staat aan 

de bescherming ervan, tenzij die slechte staat compleet en onomkeerbaar is.”1462 Hiermee trad 

de Raad van State reeds in 2005 in dezelfde bewoording als het Hof van Cassatie in haar arrest 

van 12 januari 2016 met betrekking tot het Monumentendecreet.1463 De Raad van State 

nuanceerde wel nog door te stellen dat “de vraag of bescherming wenselijk is niet kan worden 

beoordeeld door voorbij te gaan aan de huidige staat van het goed en aan de mogelijkheid om 

het te restaureren tegen een prijs die in verhouding staat tot de waarde van het goed”. Deze 

rechtspraak ligt in lijn met sommige latere rechtspraak van lagere rechtbanken in het Vlaams 

Gewest én beantwoordt aan de verzuchtingen om ook rekening te houden met bepaalde 

economische aspecten.1464 

                                                     

1458  Parl.St. Br.H.Reg. 2008-2009, nr. A-527/2, 204. 
1459  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 257. 
1460  RvS 27 mei 2008, nr. 183.422, s.a. Tetis. 
1461  Zie voor het Vlaams Gewest supra, nr. 302-303. 
1462  RvS 12 mei 2005, nr. 144.350, S.A. Prom Domo Sua; ook in een eerder arrest verwees de Raad van State 

naar de onomkeerbaarheid van het verval als vereiste in verband met de bescherming van een geheel, 
RvS 7 december 1998, nr. 77.433, nv Moureau en nv Cimofin. 

1463  Cass. 12 januari 2016, nr. AR P.15.1044.N; zie supra, nr. 302. 
1464  Rb. Oudenaarde 27 september 2010, besproken in X., “Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid”, 

TOO 2014, 306-308; zie ook Gent 3 oktober 1985, RW 1986-1987, 1694, noot M. BOES; zie infra, nr. 454. 
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 Duitstalige Gemeenschap 

5.1. Inventarisatie 

316. Het Denkmalschutzdekret bevat geen inhoudelijke selectiecriteria voor de opname van 

onroerend erfgoed in de inventaris van het klein erfgoed en alle relevante gebouwen. De 

parlementaire voorbereiding bepaalt wel dat het gaat om onroerende goederen die belangrijk 

zijn voor een dorpsgemeenschap of de bewoners en daarom “schützenswert” zijn.1465 Toch 

gaat het hier niet om dezelfde beschermenswaardigheid als deze die wordt erkend door de 

eigenlijke bescherming. Onroerend erfgoed dat ook is beschermd komt immers niet in 

aanmerking voor opname in de inventaris.1466 Het formulier waarmee een voorstel tot 

opname in de inventaris moet worden ingediend bepaalt wel dat in de inventaris wordt 

opgenomen: “het klein volkspatrimonium en alle niet onder bescherming staande gebouwen 

zoals boerderijen, schuren, kapellen die gebouwd zijn voor 1 juli 1914 of voor de 

monumentenzorg interessant zijn”.1467 Gebouwen van voor 1914 worden dus verondersteld 

automatisch erfgoedwaarde te hebben, terwijl dit voor recentere gebouwen nog bewezen 

moet worden. Hiermee voert de Duitstalige Gemeenschap impliciet een ouderdomscriterium 

in. 

5.2. Bescherming 

317. De regering van de Duitstalige Gemeenschap kan een onroerend goed beschermen 

wanneer het voldoet aan de definitie van een monument, landschap of ensemble in artikel 1 

van het Denkmalschutzdekret. Dit betekent dat een onroerend goed van algemeen belang 

moet zijn omwille van zijn erfgoedwaarde. Het Denkmalschutzdekret legt echter geen 

bijkomende inhoudelijke selectiecriteria op.  

Afdeling 2.  PROCEDURELE SELECTIECRITERIA 

 Werelderfgoed 

1.1. Initiatiefrecht 

318. De indicatieve lijst is volgens de Operational Guidelines een inventaris van onroerend 

erfgoed op het grondgebied van elke lidstaat waarvan de lidstaat van mening is dat het in 

aanmerking komt voor nominatie voor opname in de werelderfgoedlijst.1468 Het behoort aldus 

tot de soevereine bevoegdheid van de overheid om te beslissen welk onroerend erfgoed al 

                                                     

1465  Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 11. 
1466  Zie de definitie van klein erfgoed en relevante gebouwen in art. 1, 6° en 7° Denkmalschutzdekret; zie ook 

supra, nr. 192-192. 
1467  Bijlage 2 Denkmalschutzerlass. 
1468  Operational Guidelines 2019, § 62. 
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dan niet in de indicatieve lijst wordt opgenomen. Daarna beslist de lidstaat ook zelf welke 

onroerende goederen vanop de indicatieve lijst worden voorgedragen voor opname in de 

werelderfgoedlijst.1469 Het Werelderfgoedverdrag noch de Operational Guidelines bepalen 

uitdrukkelijk dat het Werelderfgoedcomité zich enkel op een nominatie kan baseren. Artikel 

11, derde lid van het Werelderfgoedverdrag vereist desondanks wel dat de lidstaat akkoord 

gaat met de opname in de werelderfgoedlijst. De beslissing of het voorgedragen 

werelderfgoed ook effectief in de werelderfgoedlijst wordt opgenomen, blijft evenwel een 

exclusieve bevoegdheid van het Werelderfgoedcomité zelf.1470 

 

319. De indicatieve lijst is geen statisch gegeven en kan op latere tijdstippen worden 

aangevuld.1471 De lidstaten worden zelfs aangemoedigd deze lijst regelmatig (minstens elke 

10 jaar) aan te passen in functie van het ondervertegenwoordigde onroerend erfgoed op de 

werelderfgoedlijst.1472 

1.2. Beschermingsprocedure 

1.2.1. Opname in de indicatieve lijst 

320. In tegenstelling tot de inventarissen in Vlaanderen, is de opname in de indicatieve lijst 

een constitutief bestanddeel sine qua non erfgoed op de werelderfgoedlijst kan worden 

opgenomen. Tenminste één jaar voor een nominatie voor opname op de werelderfgoedlijst 

kan worden voorgelegd, moet het erfgoed in de indicatieve lijst zijn opgenomen.1473 Terwijl 

deze voorwaarde voor cultureel erfgoed reeds in 1988 in de Operational Guidelines werd 

opgenomen1474, is voor nominaties met betrekking tot natuurlijk erfgoed de opmaak van een 

indicatieve lijst slechts een ontvankelijkheidsvereiste sinds de wijziging van de Operational 

                                                     

1469  Operational Guidelines 2019, § 120-128. 
1470  Art. 11, tweede lid Werelderfgoedverdrag en Operational Guidelines 2019, § 153-160. 
1471  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet -, decreet- en regelgeving van 

kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 37. 
1472  Operational Guidelines 2019, § 65, in fine; C. FORREST, International law and the protection of cultural 

heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 251. 
1473  Operational Guidelines 2019, § 63 en 65; oorspronkelijk halen de Operational Guidelines enkel aan dat 

het wenselijk is dat de indicatieve lijsten ten laatste één jaar voor de effectieve nominatie worden 
ingediend (Operational Guidelines 2005, § 65). In 2011 wordt het woord wenselijk geschrapt, zodat 
sindsdien erfgoed minstens één jaar op de indicatieve lijst moet staan om een ontvankelijke nominatie in 
te dienen, zie Working document of the 35th Session of the Commission, Item 13 of the Provisional 
Agenda: Revision of the Operational Guidelines, 35 COM 2011, WHC-11/35.COM/13, 17; 
Recommendations of the Expert Meeting on “Upstream Processes to Nominations: Creative Approaches 
in the Nomination Process”, Final Report, 2010, Phuket, 7. 

1474  Zie 12 COM 1988, § 25 en Operational Guidelines 1988, § 7; echter reeds in 1983 besloot het 
Werelderfgoedcomité om de opmaak van een indicatieve lijst als voorwaarde voor een ontvankelijke 
nominatie van cultureel erfgoed voor opname in de Werelderfgoedlijst toe te passen op nominaties die 
werden voorgedragen na 1984. 
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Guidelines in 2005.1475 Eerdere voorstellen hieromtrent werden door het 

Werelderfgoedcomité afgewezen. Het Werelderfgoedcomité achtte dergelijke verplichting 

voor natuurlijk erfgoed averechts te werken en oordeelde dat dit een te belemmerende en 

zelfs afradende factor voor de nominatie van natuurlijk erfgoed zou inhouden.1476 Dit wijst 

onmiddellijk op de relatieve waarde die aan de verplichte opname in de indicatieve lijst 

moeten worden gehecht. De ratio legis is het creëren van een soort wachtkamer. De 

indicatieve lijst heeft dan ook eerder een beleidsmatige functie, om op deze manier tot een 

evenwichtige werelderfgoedlijst te kunnen komen.1477  

 

Een uitzondering op de verplichte opname in de indicatieve lijst is het geval waarin erfgoed 

grote schade heeft geleden of zal lijden ten gevolge van een zeer specifiek natuurlijk of 

menselijk gevaar. Het is vereist dat hierdoor een noodsituatie ontstaat waarvoor een 

onmiddellijke beslissing van het Werelderfgoedcomité vereist is. Een onmiddellijke opname 

in de werelderfgoedlijst zal uiteraard slechts mogelijk zijn wanneer op basis van de adviezen 

van de adviserende instanties vaststaat dat het erfgoed aan de criteria voor inschrijving op de 

werelderfgoedlijst beantwoordt.1478 In dit geval hoeft het erfgoed nog niet op de indicatieve 

lijst te zijn opgenomen, maar zal de lidstaat hier wel onmiddellijk tot moeten overgaan.1479 

Waarom bij een spoedopname op de werelderfgoedlijst de lidstaat het erfgoed nog op zijn 

indicatieve lijst moet opnemen is niet geheel duidelijk. Na opname op de werelderfgoedlijst 

schrapt het Werelderfgoedcentrum het erfgoed immers van de indicatieve lijst.1480 

                                                     

1475  Operational Guidelines 2005, § 63; dat deze voorwaarde in de Operational Guidelines moest worden 
opgenomen werd al beslist op de 24e sessie van het Werelderfgoedcomité, zie 24 COM 2000, § VI.2.3.2, 
ii); zie ook Report of the Drafting Group for the revision of the Operational Guidelines, 2001, Item 6 of the 
Provisional Agenda, 2nd Draft Annotated Revisions, 49. Toch kwam ze nog niet voor in de provisional 
Operational Guidelines in 2002; voordien (de eerste keer in 1984) uitte het Werelderfgoedcomité wel de 
voorkeur voor nominaties van natuurlijk erfgoed van verdragspartijen die reeds een indicatieve lijst 
hadden ingediend; zie 7 COM 1983, § 18. Deze voorkeur werd in de Operational Guidelines zelf voor het 
eerst in 1988 ingeschreven 

1476  12 COM 1988, § 25; Operational Guidelines 1988, § 7; in de volgende versie van de Operational Guidelines 
was deze zin echter weer verdwenen. 

1477  B. BOER, “Article 3. Identification and delineation of world heritage properties”, in F. FRANCIONI, The 1972 
World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 90. 

1478  Operational Guidelines 2019, § 161. 
1479  Ibid, § 162, a); zie ook Report of the March 2002 Drafting Group on the Revision of the Operational 

Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 6th extraordinary session 2003, 
Maart, 11, pas in de Operational Guidelines 2005 voor het eerst opgenomen.  

1480  Decision 7 EXT.COM 4A of the Commission at his 7the Extraordinary Session, § 4; ook wanneer het 
Werelderfgoedcomité een nominatie afwijst, wordt het erfgoed van de indicatieve lijst verwijderd. 
Hoewel enkele stemmen opgingen dat het schrappen van de indicatieve lijst een taak van de partijen was, 
waarbij ze eventueel ook zouden kunnen kiezen het erfgoed op de indicatieve lijst te behouden en aan te 
duiden of een nominatie van dit erfgoed reeds was verworpen of goedgekeurd; over de rechtsgevolgen 
van een opname in de indicatieve lijst zie, supra, nr. 251. 
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1.2.2. Nationaal beschermings- en beheersysteem 

321. De bewoording van de Operational Guidelines doet vermoeden dat ook de vereiste van 

een nationaal beschermings- en beheersysteem een definiërend criterium is.1481 De 

uitzonderlijke universele waarde van deze vereiste laten afhangen zou de bescherming van 

werelderfgoed echter tekort doen. Op deze manier wordt immers zeer veel vrijheid gegeven 

aan de lidstaten om te bepalen welk onroerend erfgoed uitzonderlijke universele waarde bezit 

in de zin van artikel 1 en 2 van het Werelderfgoedverdrag. De verplichting om werelderfgoed 

te behouden ex artikel 4 van het Werelderfgoedverdrag is enkel van toepassing op erfgoed 

met uitzonderlijke universele waarde.1482 Indien de lidstaat zelf de invulling hiervan kan laten 

afhangen van het al dan niet nemen van de vereiste beheers- en beschermingsmaatregelen, 

is het Werelderfgoedverdrag weinig waard. Aannemelijker, en ook wenselijker, is dan ook dat 

het gaat om een (procedureel) selectiecriterium. Dit wordt bevestigd in § 96 van de 

Operational Guidelines: “Protection and management of World Heritage properties should 

ensure that their Outstanding Universal Value, including the conditions of integrity and/or 

authenticity at the time of inscription, are sustained or enhanced over time.” Vooraleer een 

onroerend goed kan worden ingeschreven op de werelderfgoedlijst moet aldus een nationaal 

beschermings- en beheersysteem zijn uitgewerkt dat het behoud van de uitzonderlijke 

universele waarde kan waarborgen.1483 In artikel 5 van het Werelderfgoedverdrag worden 

enkele maatregelen opgelegd die de lidstaten in uitvoering van deze verplichting moeten 

nemen. De bewoording van deze bepaling is echter eerder zwak. Lidstaten zijn immers niet 

verplicht deze maatregelen te nemen, maar slechts gehouden “to endeavor to take, in so far 

as possible, and as appropriate for each country”.1484 De Operational Guidelines vereisen wel 

dat de lidstaat in het nominatiedossier duidelijk maakt op welke manier het voorgedragen 

werelderfgoed wordt beschermd en beheerd.1485 In de praktijk verwacht het 

Werelderfgoedcomité een adequaat juridisch beschermingsregime dat van toepassing is op 

                                                     

1481  Operational Guidelines 2019, § 78 bepalen: “To be deemed of Outstanding Universal Value, a property 
must also meet the conditions of integrity and/or authenticity and must have an adequate protection and 
management system to ensure its safeguarding.” 

1482  Zie supra, nr. 256; de bewoording van artikel 4 van het Werelderfgoedverdrag doet vermoeden dat de 
verplichting om werelderfgoed op het grondgebied van een lidstaat te beschermen reeds bestond vóór 
de inwerkingtreding van het Werelderfgoedverdrag, en dat zij enkel wordt bevestigd in dit artikel. Art. 4 
Werelderfgoedverdrag luidt: “Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the 
identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the 
cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily 
to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, 
with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, 
which it may be able to obtain.” (eigen onderlijning toegevoegd); zie hierover C. FORREST, International 
law and the protection of cultural heritage, Abingdon/New York, Routledge, 2010, 241-242. 

1483  A.M. DRAYE, Bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet-, en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, Larcier, 2007, 40. 

1484  Hoewel er wel een verplichting bestaat om inhoud te geven aan deze bepalingen, zie Queensland t. 
Commonwealth, 1989, 167 CLR 232, overw. 7. 

1485  Operational Guidelines 2019, § 97 en 130. 
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het betreffende werelderfgoed op nationaal, regionaal dan wel gemeentelijk niveau. Het gaat 

hierbij om bestaande wetgeving ter bescherming van onroerend erfgoed, zodat zij ook ander 

erfgoed omvat dat niet in aanmerking kan komen tot inschrijving.1486  

 

322. Aangezien de maatregelen volledig vrij worden gelaten, verschilt de bescherming van 

werelderfgoed over de hele wereld. In het Vlaams Gewest zal het voornamelijk gaan over een 

bescherming als monument, cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of 

archeologische site op grond van het OED. Een gebiedsdekkende bescherming op grond van 

de eigenlijke beschermingsinstrumenten uit het OED blijkt niet noodzakelijk. Ook andere 

beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, kunnen bijdragen tot een 

adequaat beschermingsniveau volgens de interpretatie van het Werelderfgoedcomité.1487 Zo 

resulteerde de nominatie van Brugge in een opname in de Werelderfgoedlijst in 2000 terwijl 

niet de hele binnenstad werd beschermd op grond van het toenmalig geldende 

Monumentendecreet. Het nominatiedossier verduidelijkte wel dat de overige gebouwen 

ressorteerden onder lokale wetgeving ter bescherming van het onroerend erfgoed, zoals 

verordeningen en via gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.1488 Nochtans lijkt het 

Werelderfgoedcomité hierop terug te komen. Naar aanleiding van een missie van ICOMOS 

experten die in 2010 een bezoek brachten aan Brugge in gevolge enkele klachten over het 

beleid van de stad, werden zes aanbevelingen geformuleerd. Eén van deze aanbevelingen 

luidde: “explore ways to list the property in the framework of national legislation as an ‘urban 

landscape’ to protect the coherence and the overall urban form”.1489 Deze aanbeveling kwam 

tot stand vanuit de bezorgdheid van het werelderfgoedcomité “about the gradual erosion of 

the urban fabric due to the lack of protection of the buildings, the urban landscape and the 

urban typology, as well as the lack of effective urban planning policies respecting the attributes 

that convey the Outstanding Universal Value of the property”.1490 Het Werelderfgoedcomité 

lijkt aldus sceptisch te staan ten opzichte van alternatieve beschermingsmaatregelen via 

ruimtelijke planning. In ieder geval impliceert de stelling wel dat het Werelderfgoedcomité 

een gebiedsdekkende bescherming met verschillende beschermingsinstrumenten kan 

aanvaarden, zolang deze bescherming doeltreffend is. 

                                                     

1486  G. CARDUCCI, “Articles 4-7. National and international protection of the cultural and natural heritage” in 
F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University 
Press, 2008, 113. 

1487  A.M. DRAYE, “De bescherming van Vlaams werelderfgoed: een specifieke decretale regeling vereist?”, in 
D. D’HOOGHE, K. DEKETELAERE en A.M. DRAYE (eds.), Liber Amicorum Marc Boes, Brugge, Die Keure, 
2011, 63-64. 

1488  Nomination File 996, 63-74, te consulteren op http://whc.unesco.org/en/list/996/documents/. 
1489  Decision 34 COM 7B.79, 34e sessie van het Werelderfgoedcomité, 2010, te consulteren op 

http://whc.unesco.org/en/decisions/4187.  
1490  State of conservation of World Heritage properties inscribed on the World Heritage List, 34e sessie van 

het Werelderfgoedcomité, Brazililë, 2010, WHC-10/34.COM/7B.Add, 139.  

http://whc.unesco.org/en/list/996/documents/
http://whc.unesco.org/en/decisions/4187
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1.2.3. Inspraak 

323. Wanneer een lidstaat een onroerend goed genomineerd heeft voor opname in de 

werelderfgoedlijst brengen de adviesverlenende instanties hun advies uit. Voor cultureel 

erfgoed is dit ICOMOS, voor natuurlijk erfgoed de IUCN. In geval van gemengd erfgoed zullen 

beiden advies geven.1491 Op basis van dit advies beslist het Werelderfgoedcomité dan tot 

opname in de Werelderfgoedlijst. Het Werelderfgoedcomité kan ook beslissen om de 

nominatie terug te zenden voor meer informatie, dan wel uit te stellen.1492 Indien het 

Werelderfgoedcomité de opname weigert, kan de lidstaat dezelfde nominatie niet opnieuw 

voordragen, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.1493 Indien dergelijke weigering op til is, 

doet een lidstaat er dan ook vaak goed aan haar nominatie in te trekken. Immers, wanneer 

opnieuw dezelfde nominatie zou worden voorgedragen, wordt ze automatisch beschouwd als 

een nieuwe nominatie, i.t.t. wanneer de nominatie is teruggestuurd of uitgesteld.1494 

1.3. Schrapping 

324. Het Werelderfgoedverdrag voorziet niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om 

werelderfgoed van de lijst te schrappen. Wel vereist artikel 11, §2, in fine van het 

Werelderfgoedverdrag elke twee jaar een update van de werelderfgoedlijst, wat impliceert 

dat ook een schrapping mogelijk is.1495 Dit wordt ook bevestigd in de Operational 

Guidelines.1496 Ondertussen werden twee sites volledig van de werelderfgoedlijst geschrapt: 

de Dresden Vallei en het Arabisch Oryx Sanctuary.1497 Daarnaast werd in 2017 ook de Bagrati 

Kathedraal van de werelderfgoedlijst geschrapt, welke onderdeel uitmaakte van het Gelati 

klooster ( dit klooster is nog steeds opgenomen in de werelderfgoedlijst).1498 De principiële 

bevoegdheid voor de schrapping ligt bij het Werelderfgoedcomité.1499 Dit impliceert dat in 

tegenstelling tot bij de opname, geen toestemming van de lidstaat vereist is alvorens tot 

schrapping te kunnen overgaan. 

 

                                                     

1491  Operational Guidelines 2019, § 143-151. 
1492  Ibid, resp. § 159 en § 160. 
1493  Bijvoorbeeld nieuwe ontdekkingen, ibid, §158. 
1494  Operational Guidelines 2019, § 152. 
1495  G. P. BUZZINI en L. CONDORELLI, “Article 11. List of world heritage in danger and deletion of a property 

from the world heritage list”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, 196. 

1496  Operational Guidelines 2019, § 192-198. 
1497  Zie supra, nr. 106. 
1498  Beide waren in 1994 in de werelderfgoedlijst en in 2010 in de lijst van werelderfgoed in gevaar 

opgenomen, de kathedraal onderging grote verbouwingen, waardoor deze nu uit de afbakening werd 
gehouden; WHC Decision 41 COM 8B.31. 

1499  G. P. BUZZINI en L. CONDORELLI, “Article 11. List of world heritage in danger and deletion of a property 
from the world heritage list”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, 198. 
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325. In alle gevallen waar tot schrapping werd overgegaan, werd het werelderfgoed eerst in 

de lijst van werelderfgoed in gevaar opgenomen. Deze lijst werd in het leven geroepen voor 

werelderfgoed dat wordt bedreigd door een ernstig en specifiek gevaar.1500 De opname in 

deze lijst is nochtans geen vereiste voor de schrapping. Indien de uitzonderlijke universele 

waarde onherstelbaar is verloren gegaan, is een onmiddellijke schrapping geoorloofd.1501 Ook 

voor opname in de lijst van werelderfgoed in gevaar ligt de principiële bevoegdheid bij het 

Werelderfgoedcomité, hoewel de lidstaat zelf ook een verzoek tot opname kan indienen.1502 

Om in aanmerking te komen voor opname in de lijst van werelderfgoed in gevaar moet aan 

vier voorwaarden voldaan zijn.1503 Zo moet het onroerend goed worden bedreigd door een 

ernstig en specifiek gevaar en moeten er zeer grote werken vereist zijn om het onroerend 

goed te kunnen behouden. Het kan zowel gaan over een zeker als een potentieel gevaar.1504 

Daarnaast is het noodzakelijk dat een onroerend goed op de werelderfgoedlijst is 

ingeschreven en dient een verzoek tot bijstand te zijn ingediend.1505 Het 

Werelderfgoedcomité beschikt ook nog over de mogelijkheid om werelderfgoed op de lijst 

van werelderfgoed in gevaar op te nemen in dringende omstandigheden, in welk geval geen 

verzoek tot bijstand zal moeten zijn ingediend.1506 Wat dringende omstandigheden zijn, wordt 

niet verduidelijkt. Waarschijnlijk verwijst de voorwaarde onder meer naar onherstelbare 

schade die zich zonder snelle tussenkomst zou voordoen. In sommige gevallen zal het gebrek 

aan medewerking door de lidstaat zelf de dringende noodzaak in de hand hebben gewerkt, 

waardoor de opname in de bewaarlijst als een soort aanmaning kan worden beschouwd.1507 

 Vlaams Gewest 

2.1. Inventarisatie 

2.1.1. Initiatiefrecht 

326. De inventarissen worden vastgesteld door de minister, op voorstel van het agentschap 

onroerend erfgoed. Het OED voorziet niet in de mogelijkheid een inventaris vast te stellen op 

voorstel van derde-belanghebbenden. Dit neemt niet weg dat derden op eigen initiatief een 

voorstel tot opname in een vastgestelde inventaris kunnen doen. In de praktijk zal maar zelden 

                                                     

1500  Operational Guidelines 2019, §177. 
1501  Ibid, 199. 
1502  Ibid, 191. 
1503  Er is aldus geen toestemming van de lidstaat vereist. 
1504  De Operational Guidelines voorzien in een opsommig van welke gevaren hieronder kunnen vallen, zie 

Operational Guidelines 2019, §179 en §180. De opheffing of wijziging van het juridisch 
beschermingstatuut is een potentieel gevaar. 

1505  Art. 11, §4 Werelderfgoedverdrag en Operational Guidelines 2019, §177. 
1506  G. P. BUZZINI en L. CONDORELLI, “Article 11. List of world heritage in danger and deletion of a property 

from the world heritage list”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. A commentary, 
Oxford, Oxford University Press, 2008, 183-184, zij motiveren dat een andere interpretatie artikel 11, §4, 
in fine van het Werelderfgoedverdrag overbodig zou maken. 

1507  Ibid, 185. 
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op dergelijk voorstel worden ingegaan. De vaststelling van de inventarissen gebeurt immers 

per geografisch afgebakend gebied.1508 Enkel in het geval een voorstel in een van deze 

pakketten valt in te passen, zal het voorstel in overweging worden genomen. De VCOE merkte 

in dit licht reeds op dat iets anders tot veel aanvragen tot opname zouden kunnen leiden. De 

opname in de inventaris is immers vaak gewenst in het licht van de zonevreemde 

functiewijzigingen die mogelijk zijn voor vastgesteld onroerend erfgoed.1509 

 

327. De vraag rijst of de minister wel verplicht is een antwoord te geven op het verzoek of 

voorstel tot opname in een vastgestelde inventaris. In het OED of OEB is alvast geen zulke 

bepaling opgenomen. Ook het in artikel 28 van de Grondwet voorgeschreven petitierecht 

houdt niet expliciet de verplichting ten opzichte van de overheid in om hierop te 

antwoorden.1510 Uiteraard zal het verzoekschrift wel overeenkomstig het gemeen recht 

moeten worden beantwoord en gemotiveerd.1511 Zo leggen de artikelen 1382-1383 BW een 

algemene plicht tot zorgvuldigheid op.1512 Dit houdt in dat de administratieve overheid zelfs 

bij gebrek aan specifieke norm die een welbepaald handelen of onthouden oplegt, een gedrag 

moet vertonen dat normaal, zorgvuldig, redelijk en bedachtzaam is.1513 In sommige gevallen 

gaat de zorgvuldigheidsplicht zelfs zover dat er ook een verplichting om te antwoorden op een 

verzoek uit voortvloeit. De Raad van State heeft geoordeeld dat wanneer het bestuur een 

voldoende gepreciseerde aanvraag ontvangt waarbij een rechtsonderhorige binnen het door 

hem geschetste kader een voordeel wenst te verkrijgen, hij krachtens de beginselen van 

behoorlijk bestuur ertoe gehouden is aan de betrokkene een antwoord te geven op zijn vraag, 

ook al is de mogelijkheid niet expliciet in de wet voorzien.1514 Het zal dan wel zaak zijn aan te 

                                                     

1508  De handleiding van het agentschap verwijst naar zowel de geografische inventarisatie als de thematisch-
topologische inventarisatie, zie ONROEREND ERFGOED, Inventariseren van bouwkundig erfgoed, Brussel, 
Agentschap Onroerend Erfgoed, 2013, 17-18. 

1509  Verslag vergadering VCOE maart 2018, 3; art. 4.4.23 VCRO en art. 10 Functiewijzigingenbesluit. 
1510  J. SAMBON, “Le droit de pétition et le déclenchement de la procédure par le public : de la participation 

réactive à la participation proactive?”, in B. JADOT (ed.), La participation du public au processus de décision 
en matière d’environnement en d’urbanisme, Brussel, Bruylant, 2005, 53. 

1511  RvS 23 april 2009, nr. 192.641, a.s.b.l. Pétitions-Patrimoine e.a. 
1512  K. LEUS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 103. 
1513  Ibid, 113. 
1514  RvS 18 april 2005, nr. 143.267, CVA Maasmechelen Tourist Outlets, CDPK 2006, 174, met noot A. 

WIRTGEN; in casu ging het over een aanvraag om met toepassing van artikel 13 van de arbeidswet 
personeel op zondag te werk te mogen stellen. De Raad van State oordeelde dat “artikel 13 van de 
arbeidswet, als uitzondering op het in artikel 11 neergeschreven beginsel dat het verboden is “werknemers 
‘s zondags tewerk te stellen”, bepaalt dat “de werknemers (...) ‘s zondags tewerkgesteld (mogen) worden 
in de bedrijven (...) aangewezen door de Koning”; dat die bepaling niet uitsluit dat de Koning ook in 
individuele gevallen een afwijking op het tewerkstellingsverbod vergunt; Overwegende dat, wanneer het 
-ter zake bevoegde- bestuur een voldoende gepreciseerde aanvraag ontvangt waarbij een 
rechtsonderhorige binnen het door hem geschetste reglementair kader een voordeel wenst te verkrijgen, 
die overheid er krachtens de beginselen van behoorlijk bestuur die zich buiten elke regelgeving om aan 
hem opdringen -zoals het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel- toe gehouden is aan de 
betrokkene een antwoord te geven op zijn vraag; […] Overwegende dat verzoekster op 12 december 2003 
op gemotiveerde wijze en voldoende duidelijk aan de minister van Werk gevraagd heeft om voor haar 
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tonen waaruit het voordeel van de aanvrager van de bescherming zal bestaan. In het geval 

van een inventarisatie zal dit voordeel moeilijk aantoonbaar zijn. De opname in een 

vastgestelde inventaris brengt op grond van het OED en OEB immers geen rechtstreeks 

rechtsgevolg voor de burger met zich mee.1515 Bovendien zijn aan de inventarisatie ook geen 

subsidiemogelijkheden of andere voordelen verbonden. Het valt aldus te betwijfelen dat de 

minister op grond van deze bepalingen gehouden zal zijn te antwoorden op een voorstel tot 

inventarisatie.  

 

Wel moet er nog worden gewezen op artikel II.88 van het Bestuursdecreet dat op 1 januari 

2019 in werking trad. Op grond hiervan kan elke burger een voorstel over het beleid van de 

Vlaamse Regering indienen bij de overheid, inclusief het agentschap onroerend erfgoed.1516 

De overheid is er toe gehouden dit voorstel te beantwoorden binnen een redelijke termijn. 

Dit antwoord mag niet beperkt zijn tot een loutere ontvangstbevestiging maar moet de 

initiatiefnemer op de hoogte brengen van het standpunt van de overheid en de eventuele 

conclusies die ze eraan verbindt.1517 Nergens kan uit worden afgeleid dat deze bepaling niet 

van toepassing is op voorstellen met betrekking tot de inventarisatie van onroerend erfgoed. 

Hierdoor is het agentschap waarschijnlijk gehouden te antwoorden op elk voorstel tot 

inventarisatie, tenzij het voorstel kennelijk ongegrond of onredelijk is.1518  

 

328. Zelfs als de overheid gehouden is te antwoorden, is ze niet verplicht een onroerend goed 

in een inventaris op te nemen, zelfs al is voldaan aan de selectiecriteria. Artikel 4.1.1 van het 

OEB blijft immers vrijblijvend en stelt dat “een onroerend goed of een geheel van onroerende 

goederen kan opgenomen worden in de vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed, de 

vastgestelde landschapsatlas, de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met 

erfgoedwaarde of de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken als het een of 

meer erfgoedwaarden bezit en voldoende goed bewaard is.”1519 En ook de selectiecriteria uit 

de inventarismethodologieën leggen geen verplichting op: “De selectiecriteria worden 

bijkomend gebruikt om te wegen of een onroerend goed al dan niet wordt opgenomen in de 

inventaris. Een onroerend goed kan geselecteerd worden voor opname als het aan 

                                                     

inrichting een afwijking te verkrijgen op het verbod van tewerkstelling van personeel op zondag; dat die 
aanvraag voor de minister de verplichting gegenereerd heeft om de aanvraag te onderzoeken en na afloop 
van de voorgeschreven procedure daarover standpunt in te nemen;”. 

1515  Zie hierover o.a. L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), 
OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 1-31. 

1516  Er wordt verwezen naar art. II.74, eerste lid, 1° Bestuursdecreet. 
1517  Art. II.88, tweede lid Bestuursdecreet; Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1656/1, 113. 
1518  Art. II.88, derde lid Bestuursdecreet. 
1519  Eigen onderlijning toegevoegd; dit in tegenstelling tot de voorwaarden tot schrapping; artikel 4.1.2 OEB 

stelt dat “Een onroerend goed of een geheel van onroerende goederen wordt geschrapt uit de vastgestelde 
inventaris als het niet langer erfgoedwaarde bezit of als het niet langer voldoende goed bewaard is.” Deze 
bewoording is strenger en verplicht de minister een onroerend goed te schrappen dat niet meer aan de 
selectiecriteria voldoet.  
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verschillende criteria tegemoetkomt, maar het kan ook in aanmerking komen voor opname als 

het in hoge mate aan slechts één criterium tegemoetkomt.”  

2.1.2. Vaststellingsprocedure: openbaar onderzoek 

329. Het OED voorziet in artikel 4.1.3 voor het eerst in een vaststellingsprocedure voor de 

inventarissen. Zoals we reeds aanhaalden is er enkel wanneer de vaststellingsprocedure is 

doorlopen, sprake van vastgesteld erfgoed en zijn de rechtsgevolgen van toepassing.1520 

Hoewel de decreetgever er voor heeft geopteerd vijf afzonderlijke inventarissen te behouden, 

werd voor elke inventaris wel eenzelfde vaststellingsprocedure voorzien. Het OED bepaalt dat 

voorafgaand aan de vaststelling de inventaris aan een openbaar onderzoek wordt 

onderworpen.1521 Daarna wint de Vlaamse Regering over de inventarisatie en de opmerkingen 

en bezwaren uit het openbaar onderzoek advies in bij de VCOE,1522 waarna de Vlaamse 

Regering de inventaris vaststelt. Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd door het 

hoofd van het agentschap onroerend erfgoed.1523  

 

Op grond van artikel 4.1.3 van het OED moet het openbaar onderzoek minstens worden 

aangekondigd door een bericht op te hangen in en een bericht op de website van elke 

gemeente waar een onroerend goed dat opgenomen is in de vast te stellen inventaris gelegen 

is. Daarnaast moeten alle onroerende goederen die opgenomen zijn in een vastgestelde 

inventaris samen met alle beschermde onroerende goederen worden gegeorefereerd op een 

publiek te raadplegen GIS-laag en moet een bericht in ten minste drie dagbladen die in het 

Vlaamse Gewest worden verspreid en op de website van het agentschap worden geplaatst.1524 

Verder is het vaststellingsbesluit een ministerieel besluit met een individuele strekking1525 dat 

minstens bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.1526 Eigenaars 

en andere zakelijkrechthouders worden niet individueel op de hoogte gebracht van het 

                                                     

1520  Zie supra, nr. 133. 
1521  Art. 4.1.3 OED. 
1522 Art. 4.1.3, 6e en 7e lid OED; de VCOE brengt binnen 30 dagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van 

de adviesvraag, advies uit. Deze termijn is een vervaltermijn. Wanneer de VCOE nalaat binnen 30 dagen 
te antwoorden - deze termijn kan op vraag van de VCOE door de Vlaamse Regering eenmalig worden 
verlengd met 30 dagen - mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

1523  Art. 9/1, 8° BVR 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, BS 18 juni 2004; oorspronkelijk was 
voorzien dat de gemeenten de onroerende goederen uit de inventaris op hun grondgebied aan een 
openbaar onderzoek zouden onderwerpen. Dit werd echter moeilijk hanteerbaar geacht, zodat het 
openbaar onderzoek toch door de Vlaamse Regering op gemeentelijk niveau wordt georganiseerd. 

1524  Art. 4.1.7 OED; deze GIS-laag is te consulteren op het geoportaal van onroerend erfgoed, 
www.geo.onroerenderfgoed.be. Daarnaast worden de inventarissen gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad en in de beschermingsdatabank, www.beschermingen.onroerenderfgoed.be.  

1525  Hier wordt verder dieper op ingegaan, zie infra, nr. 419. 
1526  Art. 84, eerste lid, 1° BWHI; J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER e.a., Belgisch Publiekrecht. Deel II, Brugge, 

die Keure, 2015, 901; zie ook Cass. 16 juni 2008, RW 2009-10, 1600; J. DE JONGHE, De staatsrechtelijke 
verplichting tot bekendmaking van normen, Antwerpen, Kluwer, 1985, 86. 

http://www.geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.beschermingen.onroerenderfgoed.be/
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voornemen om tot inventarisatie over te gaan.1527 Hierbij rijzen dezelfde praktische bezwaren 

als bij de bescherming van cultuurhistorische landschappen: gezien het grote aantal 

zakelijkrechthouders is een individuele betekening immers niet altijd praktisch haalbaar.  

 

Tijdens het openbaar onderzoek is de inventaris te raadplegen op de website van het 

agentschap én ligt hij ter inzage of is raadpleegbaar bij het agentschap zelf, alwaar ook de 

opmerkingen en bezwaren kunnen worden ingediend.1528 Zowel het openbaar onderzoek als 

het ontwerpbesluit worden niet individueel ter kennis gegeven. De parlementaire 

voorbereiding biedt de gemeenten wel de uitdrukkelijke mogelijkheid om de betrokken 

inwoners op individuele basis aan te schrijven of te horen.1529 

 

330. Hoewel niet uitdrukkelijk bepaald, kan worden verondersteld dat bij de 

vaststellingsprocedure het openbaar onderzoek een substantiële vormvereiste uitmaakt.1530 

Een gebrek tijdens de procedure van het openbaar onderzoek kan echter enkel tot 

vernietiging van het vaststellingsbesluit leiden indien het doel van de bekendmaking niet is 

verwezenlijkt, bijvoorbeeld wanneer belanghebbenden omwille van het vormgebrek niet in 

staat waren tijdig een bewaar in te dienen.1531 Het feit dat de inzichten van andere, minstens 

potentiële derden mogelijk werden miskend, volstaat niet.1532  

 

331. De bezwaren en opmerkingen die bij het openbaar onderzoek kunnen worden ingediend 

moeten worden beperkt tot feitelijkheden.1533 De parlementaire voorbereiding legt uit wat 

onder feitelijkheden moet worden begrepen: “Een feitelijkheid betreft bijvoorbeeld een 

wijziging aan een vastgesteld onroerend goed, alsook een correctie van de benaming of de 

lokalisatie van het goed.”1534 Dat zijn bijvoorbeeld fouten in het gegeorefereerd plan, de naam 

van het goed of de erfgoedkenmerken (o.a. typologie, stijl, cultuur, datering, materiaal, 

biologische soort, thema).1535 AERTS merkt hieromtrent op: “Men kan dus bijvoorbeeld wel 

aanvoeren dat een onderdeel van het onroerend erfgoed ondertussen verbouwd, gewijzigd, 

verkaveld of gesloopt is, maar een opmerking inzake de inhoudelijke afweging tot inschrijving 

dient niet in acht genomen te worden. Een en ander lijkt ons een moeilijk onderscheid.”1536 Uit 

                                                     

1527  A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming”, in 
A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 20. 

1528  Art. 4.1.3, tweede en derde lid OED. 
1529 Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 36, in fine; dit zal waarschijnlijk via gewone brief gebeuren. 
1530  Naar analogie met het openbaar onderzoek voorafgaand aan een bescherming, zie infra, nr. 343. 
1531  RvVb 20 juni 2017, nr. RvVb/A/1617/0958, Favoreel en Dons. 
1532  Dit veronderstelt dat een administratief beroep tegen een vaststellingsbesluit mogelijk is, zie infra, nrs. 

428-430. 
1533  Art. 4.1.3, tweede lid, 5° OED; Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 37. 
1534  Ibid, 37. 
1535  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onroerend erfgoed. Een toelichting, Brussel, 2014, 25. 
1536  S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. 

DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 95. 
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de parlementaire voorbereiding blijkt alvast dat het niet de bedoeling van de decreetgever is 

geweest om ook opmerkingen over de opportuniteit van een opname in de inventaris te 

aanvaarden.1537 Echter, wanneer uit feitelijkheden blijkt dat het onroerend goed onvoldoende 

erfgoedwaarde heeft om te worden opgenomen in de inventaris, bijvoorbeeld door de 

gebrekkige toestand van het onroerend goed en het niet meer bestaan ervan, zal de overheid 

hier wél gehoor aan kunnen geven.1538 

 

332. Doordat het openbaar onderzoek zich beperkt tot feitelijkheden en er niet voorzien is in 

een individuele kennisgeving aan de zakelijkrechthouders van het voornemen tot 

inventarisatie (en dus van de start van het openbaar onderzoek), zijn volgens AERTS het 

openbaar onderzoek en de bekendmakingsmodaliteiten van het openbaar onderzoek en van 

de vaststelling zélf problematisch in het licht van artikel 8 van het Verdrag van Aarhus.1539 Ook 

CHARLIER hield reeds met betrekking tot de inventaris bouwkundig erfgoed die tot stand 

kwam overeenkomstig het Monumentendecreet een mogelijke schending van artikel 8 van 

het Verdrag van Aarhus voor. Deze inventaris kwam immers op weinig formalistische en 

evolutieve wijze tot stand, zonder reële inspraak vanuit lokale besturen en de burger.1540 

Artikel 8 van het Verdrag van Aarhus legt net de verdragspartijen de verplichting op om te 

voorzien in passende en doeltreffende inspraak gedurende de voorbereiding van bestuurlijke 

regelingen die substantiële effecten kunnen hebben op het milieu. Volgens CHARLIER zou dit 

euvel “goeddeels rechtgezet kunnen worden wanneer aan vergunningaanvragers de 

mogelijkheid gelaten wordt om de actuele erfgoedwaarde van geïnventariseerde constructies 

te nuanceren of in vraag te stellen”.1541  

 

Volgens AERTS ligt er verder ook mogelijk een schending van artikel 8 van het Verdrag van 

Aarhus voor doordat de betrokken zakelijkrechthouders niet automatisch individueel van het 

openbaar onderzoek op de hoogte worden gebracht en ook de vaststelling van de inventaris 

niet individueel aan de zakelijkrechthouders wordt betekend.1542 

                                                     

1537  Een voorstel van amendement werd ingediend (amendement nr. 74) om het begrip ‘feitelijkheden’ uit 
artikel 4.1.3 OED te schrappen, Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/5, 13, maar werd verworpen, zie 
Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/8, 64. 

1538  A.M. DRAYE, “Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 653; L. 
VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend 
erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 14. 

1539  Zie ook S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in 
A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 94-95. 

1540  C. CHARLIER, “Onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Een verhouding in evolutie”, T.Gem. 2010, 233. 
1541  Ibid, 233. 
1542  Over de definitieve vaststelling van de inventaris bepaalt het OED zelfs niets; S. AERTS, “Interactie van het 

onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend 
erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 94; zie in dezelfde zin over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
maar zonder verwijzing naar het Verdrag van Aarhus, O. VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime 
applicable au patrimoine immobilier”, in J.-F. NEURAY (ed.), La réforme du Code Bruxellois de 
l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 30 november 2017, Brussels, Larcier, 2018, 253. 
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Het valt te betwijfelen dat artikel 8 van het Verdrag van Aarhus überhaupt van toepassing is 

op vaststellingsbesluiten. Hoewel het toepassingsgebied van het Verdrag van Aarhus ook 

cultureel waardevolle plaatsen en bouwwerken omvat,1543 is de toepassing van artikel 8 van 

het Verdrag van Aarhus beperkt tot reglementaire besluiten. De Implementation Guide bij het 

Verdrag van Aarhus zegt hier over: “Article 8 addresses public participation in a particular area 

of decision-making: the preparation, by public authorities, of executive regulations and 

generally applicable legally binding rules. A large part of a public authority’s responsibilities is 

met by making specific decisions based on particular sets of facts and circumstances. Another 

significant part, however, is carried out by developing and passing rules of general 

application.”1544 Bijgevolg is enkel de opmaak van algemeen geldende regels aan artikel 8 van 

het Verdrag van Aarhus onderworpen. Zowel vaststellings- als beschermingsbesluiten zijn 

individuele besluiten,1545 wat de toepassing van artikel 8 van het Verdrag van Aarhus uitsluit. 

Hetzelfde geldt voor artikel 7 dat van toepassing is op plannen en programma’s. Plannen en 

programma’s worden in het verdrag zelf niet gedefinieerd. Beschermingsbesluiten voldoen op 

zich dan wel aan de brede draagwijdte die aan artikel 7 van het Verdrag van Aarhus wordt 

gegeven,1546 het toepassingsgebied van artikel 7 onderscheidt zich net van artikel 6 door het 

algemene karakter van plannen en programma’s (in tegenstelling tot de specifieke activiteiten 

die worden bedoeld in artikel 6).1547 Dit blijkt ook uit de voorbeelden uit de implementation 

guide die enkel betrekking hebben op regelementaire besluiten.1548 

                                                     

1543  C. CHARLIER, “Onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Een verhouding in evolutie”, T.Gem. 2010, 233; 
S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. 
DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 94; cultureel waardevolle 
gebieden en bouwwerken komen echter slechts in aanmerking voor de toepassing van het Verdrag van 
Aarhus voorzover ze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van de elementen van het 
milieu of, via deze elementen, door de factoren, activiteiten of maatregelen, zie art. 2, derde lid, c) 
Verdrag van Aarhus en K. DEKETELAERE en F. SCHRAM, Milieurechten van het publiek in de 
participatiedemocratie, Brugge, Vanden Broele, 2002, 38-42. 

1544  Eigen onderlijning toegevoegd; UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second 
edition), Genève, Verenigde Naties, 2014, 181. 

1545  Zie infra, nrs. 418-420. 
1546  Er wordt door het Grondwettelijk Hof verwezen naar de definitie die het Hof van Justitie aan het begrip 

plannen en programma’s, bedoeld in artikel 2, a) van de richtlijn 2001/42/EG, heeft gegeven, zie GwH 
145/2019, overw. B.9.1 alwaar verwezen wordt naar HvJ 11 september 2012, nr. C-43/10, 
ECLI:EU:C:2012:560, Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., overw. 95; HvJ 27 oktober 2016, nr. 
C-290/15, ECLI:EU:C:2016:816, D'Oultremont e.a. overw. 49; HvJ 7 juni 2018, nr. C-671/16, 
ECLI:EU:C:2018:403, Inter-Environnement Bruxelles a.s.b.l. e.a., overw. 53; HvJ 7 juni 2018, nr. C-160/17, 
ECLI:EU:C:2018:401, Thybaut e.a., overw. 54; zie ook UNECE, Maastricht Recommendations on Promoting 
Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters, Verenigde Naties Publicaties, 
2019, 46-47; ook de RvS geeft een brede intepretatie aan artikel 7 Verdrag van Aarhus, zie infra, nr. 363. 

1547  Ibid, 46-47. 
1548  De implementation guide vermeldt: “Plans and programmes relating to the environment may include 

land-use and regional development strategies and sectoral planning in transport, tourism, energy, heavy 
and light industry, water resources, health and sanitation, etc., at all levels of government. They may also 
include government initiatives to achieve particular policy goals relating to the environment, such as 
incentive programmes to meet certain pollution reduction targets or voluntary recycling programmes, and 
complex strategies, such as national and local environmental action plans and environmental health action 
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En ook artikel 6 van het Verdrag van Aarhus is niet van toepassing op vaststellings- en 

beschermingsbesluiten. Zo is artikel 6 enerzijds van toepassing op vergunningsprocedures en 

anderzijds “to decisions on proposed activities not listed in annex I which may have a 

significant effect on the environment”.1549 Hoewel het toepassingsgebied in dit laatste geval 

ruimer is dan vergunningsbeslissingen, is ze wel beperkt tot beslissingen met een belangrijke 

negatieve impact op het milieu.1550 En zelfs al wordt in dit opzicht aanvaard dat onroerend 

erfgoed ook onder de noemer milieu kan vallen,1551 voldoen beschermingsbesluiten niet aan 

deze laatste voorwaarde. Bovendien worden in artikel 6 voornamelijk beslissingen over 

specifieke werken bedoeld, die niet noodzakelijk vergunningsplichtig zijn. Dit lijkt meer te 

slaan op werken aan beschermd onroerend erfgoed dan op het beschermingsbesluit zelf, 

zodat ons inzicht zelfs beschermingsbesluiten met een mogelijk significante impact (zoals bv. 

opheffingsbesluiten) niet onder artikel 6 van het Verdrag van Aarhus vallen.  

 

333. Dit neemt niet weg dat zowel een uitgebreid openbaar onderzoek als een individuele 

kennisgeving wenselijk zijn, aangezien ze de betrokkenheid van de burger bevorderen. 

Bovendien is het openbaar onderzoek van belang voor de toepassing van de zorgplicht ex 

artikel 4.1.9 van het OED.1552 Minstens bij de laatste vaststelling van de inventaris van 

bouwkundig erfgoed op grond van het Monumentendecreet ontbrak beiden.1553 Dit is ook nu 

nog relevant aangezien de inventaris ook geldt als vaststelling op grond van het OED.1554 Deze 

items zijn evenwel niet aan de hierboven beschreven procedure en dus ook niet aan een 

openbaar onderzoek onderworpen. En zelfs voor gebieden waar reeds de 

vaststellingsprocedure volgens het OED werd gevolgd, blijft de problematiek relevant. Zo werd 

de inventaris van het bouwkundig erfgoed voor de provincie Limburg reeds opnieuw 

vastgesteld, maar werden enkele items vergeten. Voor deze items bepaalt het nieuwe 

vaststellingsbesluit dat het oude vaststellingsbesluit blijft gelden. De opname van deze items 

                                                     

plans”, zie UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second edition), Genève, Verenigde 
Naties, 2014, 176. 

1549  Art. 6, §1, a) en b) Verdrag van Aarhus. 
1550  Ibid, 133. 
1551  Ibid. 
1552  Zie hierover supra, nr. 138. 
1553  I.e. de laatste vaststelling voor de inwerkingtreding van het OED bij Besluit van de administrateur-generaal 

van 28 november 2014 houdende de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, BS 1 
december 2014; de conceptnota wou het openbaar onderzoek enkel toepassen op de vast te stellen 
actualisering van de inventarissen. Dit betekende dat de reeds vastgestelde items, zoals de meer dan 
80 000 vastgestelde items in de inventaris bouwkundig erfgoed, niet aan een openbaar onderzoek zouden 
moeten onderworpen worden om rechtsgevolgen teweeg te brengen, zie voorstel van resolutie van de 
heren W. VANDAELE, J. SAUWENS, B. MARTENS en L. CEYSSENS en de dames T. EERLINGEN, K. BROUWERS 
en M. HOSTEKINT betreffende de conceptnota Onroerend Erfgoed, Parl.St. Vl.Parl. 2010-11, nr. 1065/1, 
4. 

1554  Art. 12.3.18 OED. 
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is bijgevolg nog steeds niet aan een openbaar onderzoek onderworpen, waardoor ook 

sommige rechtsgevolgen niet op deze items van toepassing zijn.1555 

2.1.3. Actualiseren van de inventarissen 

334. De Vlaamse Regering kan een vastgestelde inventaris steeds actualiseren of er 

onroerende goederen aan toevoegen of uit verwijderen. Indien een onroerend goed geen 

voldoende erfgoedwaarde meer bezit dan wel niet meer voldoende goed bewaard is, wordt 

het van de inventaris verwijderd.1556 De minister liet in de bewoording “kan” achterwege, 

zodat een onroerend goed van de inventaris moet worden geschrapt indien het niet meer aan 

de voorwaarden voor opname voldoet. De schrapping gebeurt niet automatisch. Voor de 

reeds op grond van het Monumentendecreet bij besluit van de administrateur-generaal 

vastgestelde items van de inventaris bouwkundig erfgoed bepaalt artikel 4 van datzelfde 

besluit dat ‘gesloopte of vernietigde gebouwen die op het moment van de vaststelling nog in 

de inventaris zijn opgenomen, worden geacht niet te zijn vastgesteld’.1557 Deze bepaling is 

zodanig vaag dat zij volgens DRAYE “de toets van het zorgvuldig overheidshandelen en van de 

rechtszekerheid niet zal kunnen doorstaan.”1558 Deze bepaling gaat ook in tegen het huidige 

OED dat voorziet dat de Vlaamse regering vastgestelde inventarissen kan actualiseren of er 

onroerende goederen aan toevoegen of verwijderen, na het doorlopen van de 

voorgeschreven procedure. Het loutere feit dat een onroerend goed niet meer voldoende 

bewaard is gebleven, volstaat niet om het onroerend goed te schrappen uit de inventaris. Dit 

vereist steeds een ministerieel besluit waarvoor “een openbaar onderzoek [wordt] 

georganiseerd onder de voorwaarden en in de vorm vastgesteld in artikel 4.1.3”.1559 Een 

volledige herinventarisatie volgens de procedure in het OED zou deze problematiek oplossen. 

Echter, nu de vaststellingsbesluiten die zijn genomen op grond van het OED nog steeds enkele 

vroegere vaststellingen laten bestaan, blijft deze discussie zelfs na de herinventarisatie nog 

relevant.1560  

 

335. Hoewel inspraak bij de totstandkoming van de inventarissen alleen maar toe te juichen 

is, kunnen met betrekking tot de actualisatie ook bezwaren worden geopperd bij een te zware 

                                                     

1555  Zie supra, nr. 138. 
1556  Art. 4.1.2 en 4.1.4 OEB. 
1557  Deze bepaling was ook reeds in eerdere besluiten van de administrateur-generaal opgenomen. 
1558  A.M. DRAYE, “Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 652-653. 
1559  Art. 4.1.4 OED en art. 4.1.2 OEB; A.M. DRAYE, “Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene 

bespreking”, CDPK 2014, 652-653; L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT 
(ed.), Onroerend Erfgoed, OmgevingTeRecht, Gent, Larcier, 2016, 16-17. 

1560  Art. 2 van het MB 16 januari 2018 bepaalt dat “de onroerende goederen opgenomen in de inventaris van 
het bouwkundig erfgoed vastgesteld overeenkomstig het besluit van de administrateur-generaal van 28 
november 2014 houdende de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed […] gelegen in de 
provincie Limburg worden geschrapt uit die inventaris, met uitzondering van de 3 onroerende goederen 
opgenomen in het beveiligd digitaal bestand genaamd "vaststelling_01_02_2018_artikel2" van 22 
december 2017.”; zie supra, nr. 138. 
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wijzigingsprocedure. Zo zou er mogelijk drempelvrees ontstaan om de inventaris te wijzigen, 

waardoor hij niet meer up to date is.1561 Dit zorgt er dan weer voor dat de inventaris maar 

moeilijk als juridische grondslag voor het beschermingsbeleid kan dienen. De uitzondering die 

sinds 1 januari 2019 aan artikel 4.1.4 van het OED is toegevoegd, komt hier deels aan 

tegemoet. Zo is geen openbaar onderzoek vereist voor onroerende goederen die volledig 

gesloopt of verdwenen zijn.  

 

Verder is het wenselijk dat in geval van actualisering van de inventaris, met uitzondering indien 

ze gebeurt met het oog op onroerende goederen die volledig verdwenen of gesloopt zijn, ook 

advies van de VCOE wordt ingewonnen. Uit de bewoording van het OED blijkt evenwel niet 

duidelijk of in het geval van een actualisering van de inventaris dit advies van de VCOE vereist 

is. Artikel 4.1.4 van het OED verwijst dan wel naar artikel 4.1.3 waarin ook het advies van de 

VCOE is opgenomen, maar vermeldt niet uitdrukkelijk dat dit advies noodzakelijk is. 

Waarschijnlijk heeft de decreetgever wel bedoeld om het advies van de VCOE te verplichten, 

in welk geval de bewoording van artikel 4.1.4 van het OED best wordt aangepast.1562  

2.2. Bescherming 

2.2.1. Initiatiefrecht 

336. De Vlaamse Regering heeft de exclusieve bevoegdheid om onroerend erfgoed voorlopig 

of definitief te beschermen.1563 Zij delegeerde deze taak aan de bevoegde minister.1564 

Wanneer het beschermingsbesluit betrekking heeft op een andere bevoegdheid dan diegene 

die tot het domein van de minister behoren, dient het beschermingsbesluit door de 

desbetreffend bevoegde minister mee te worden ondertekend. De Raad van State heeft reeds 

herhaaldelijk geoordeeld dat een daadwerkelijke impact op een ander bevoegdheidsdomein 

niet vereist is, en dat ook een louter theoretische betrokkenheid volstaat.1565 Zo zal een 

beschermingsbesluit dat ook cultuurgoederen omvat steeds mee moeten worden 

ondertekend door de minister bevoegd voor roerend erfgoed.1566 Zeker is ook dat een 

gezamenlijke ondertekening vereist is wanneer een beschermingsbesluit absolute 

                                                     

1561  In de ex-post evaluatie wordt aangehaald dat sinds een openbaar onderzoek verplicht werd voor het 
schrappen van de inventaris, vooralsnog geen onroerende goederen van de inventaris werden geschrapt, 
zie Nota van de Vlaamse Regering. Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet van 12 mei 2017 en 
conceptnota, Parl.St. Vl.Parl. 2016-2017, nr. 1256/1, 25. 

1562  L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend Erfgoed, 
OmgevingTeRecht, Gent, Larcier, 2016, 16. 

1563  Art. 6.1.1 OED. 
1564  Art. 1, § 2, 2° Besluit bevoegdheden Vlaamse Regering; indien het beschermingsbesluit interfereert met 

andere domeinen, zoals bijvoorbeeld natuurbehoud of roerend erfgoed, is het besluit aan de 
medeondertekening van de bevoegde minister onderworpen, zie supra, nr. 336. 

1565  RvS 23 mei 2003, nr. 119.745, Cnudde e.a. en nr. 119.753, Scheire; RvS 17 oktober 2003, nr. 124.372, 
Bastiaansen e.a.; RvS 28 juni 2004, nr. 133.220, Broers; RvS 31 mei 2007, nr. 171.662, Marneffe, nr. 
171.663, Possemiers, nr. 171.664, NV Nicov en nr. 171.665, Clemens. 

1566  RvS 30 juni 2008, nr. 184.936, vzw Zusters van Maria. 



  

 
314 

verbodsbepalingen oplegt ten aanzien van een ander bevoegdheidsdomein.1567 Wanneer het 

niet om absolute verbodsbepalingen gaat, maar handelingen die betrekking hebben op een 

ander beleidsdomein worden aangestipt als “niet wenselijk” is er volgens de Raad van State 

dan weer geen probleem indien enkel de minister bevoegd voor onroerend erfgoed het besluit 

ondertekende.1568  

 

337. Het Archeologiedecreet vermeldde expliciet de mogelijkheid voor een burger, het 

agentschap onroerend erfgoed, de KCML, een provincie, een gemeente, een privaatrechtelijke 

of publiekrechtelijke instelling of vereniging om een verzoek tot bescherming aan de minister 

te richten.1569 Het OED heeft deze regel in navolging van het Monumentendecreet en het 

Decreet Landschapszorg niet weerhouden. Een gebrek aan enige wettelijke regeling neemt 

niet weg dat het elke burger, vereniging of lokaal bestuur vrij staat te vragen aan de minister 

of het agentschap om een onroerend goed te beschermen dan wel op te heffen.1570 In de 

praktijk maakt het agentschap de beschermingsdossiers op. Voorheen werden veel aanvragen 

voor een ad-hocbescherming dan ook rechtstreeks aan het agentschap gericht. Het 

agentschap heeft er sinds 2017 echter voor gekozen geen rechtstreekse aanvragen voor een 

ad-hocbescherming meer in te willigen. Enkel indien een aanvraag via de minister gebeurt, 

wordt in sommige gevallen nog op een verzoek ingegaan. Echter, ook de minister is niet 

verplicht op deze vraag in te gaan. Hij beschikt immers over een discretionaire bevoegdheid. 

Er rust op hem wel de verplichting om binnen een redelijke termijn een antwoord te geven 

over het verzoek tot bescherming. Er werd in het OED en OEB dan wel geen bepaling 

opgenomen die de minister verplicht te antwoorden op een voorstel tot bescherming, de 

artikelen 1382-1383 BW leggen een algemene plicht tot zorgvuldigheid op.1571 Dit houdt in dat 

de administratieve overheid zelfs bij gebrek aan specifieke norm die een welbepaald handelen 

of onthouden oplegt, een gedrag moet vertonen dat normaal, zorgvuldig, redelijk en 

bedachtzaam is.1572 Bij de inventarisatie is er reeds op gewezen op de rechtspraak van de Raad 

van State op grond waarvan het bestuur krachtens de beginselen van behoorlijk bestuur ertoe 

gehouden is aan de betrokkene een antwoord te geven op zijn vraag wanneer het een 

voldoende gepreciseerde aanvraag ontvangt waarbij een rechtsonderhorige binnen het door 

                                                     

1567  RvS 21 juni 2000, nr. 88.137, Valcke; RvS 14 juli 2000, nr. 88.981, Obin; RvS 25 juni 2004, nr. 133.050, 
Belien e.a.; RvS 30 september 2009, nr. 196.533, Emmerechts; RvS 17 november 2006, nr. 164.868, 
Rijkevorsel; in vele gevallen was het bevoegdheidsdomein natuur echter aan dezelfde minister 
toegewezen die ook bevoegd was voor onroerend erfgoed, zodat de facto een medeondertekening niet 
noodzakelijk was. 

1568  RvS 30 september 2009, nr. 196.532, Emmerechts e.a. 
1569  Art. 13 Archeologiedecreet. 
1570  Zie bv. RvS 12 juni 2018, nr. 241.765, Verjans e.a. en RvS 24 november 2015, nr. 233.018, Somers waarin 

de verwerping van het verzoek tot opheffing van de bescherming van een monument wordt 
aangevochten. 

1571  K. LEUS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk 
bestuur, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 103. 

1572  Ibid, 113. 
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hem geschetste kader een voordeel wenst te verkrijgen, ookal is de mogelijkheid niet expliciet 

in de wet voorzien. Het zal dan wel zaak zijn aan te tonen waaruit het voordeel van de 

aanvrager van de bescherming zal bestaan. Ook hier is voorlopig nog geen rechtspraak over 

te vinden. Volgens ons zou het recht op subsidies dan wel de afwijkingsmogelijkheden ex 

artikel 4.4.6 van de VCRO reeds een voldoende voordeel kunnen uitmaken. Bovendien kan in 

deze context ook worden gewezen naar het standpunt van de Franstalige afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de bescherming van onroerend erfgoed van 

belang kan zijn voor eenieder, zodat een voordeel van de bescherming rechtstreeks hieruit 

kan voortvloeien.1573 

  

En zelfs al kan uit het zorgvuldigheidsbeginsel geen verplichting om te antwoorden worden 

afgeleid, kan ook in deze context worden verwezen naar artikel II.88 van het Bestuursdecreet 

op grond waarvan de overheid gehouden is te antwoorden op elk voorstel tot bescherming, 

tenzij het kennelijk ongegrond of onredelijk is.1574 

 

338. Gelet op de discretionaire bevoegdheid van de overheid betekent een eventueel 

initiatiefrecht overigens nog steeds niet dat een bescherming kan worden afgedwongen. Op 

grond van het Onroerenderfgoeddecreet is de minister geenszins verplicht een onroerend 

goed met erfgoedwaarde te beschermen,1575 noch heeft de burger een recht op 

bescherming.1576 De minister beschikt over de discretionaire bevoegdheid om te beoordelen 

welke onroerende goederen al dan niet voldoende erfgoedwaarde hebben om te worden 

beschermd. Wel zal hij op grond van de motiveringsplicht aannemelijk moeten maken waarom 

het aangevraagde al dan niet in aanmerking komt voor bescherming.1577  

2.2.2. Beschermingsprocedure 

2.2.2.1 Beschermingsfases 

339. De bescherming wordt voorafgegaan door twee administratieve beslissingen: de 

voorlopige en de definitieve bescherming.1578 Van de historisch gegroeide, zij het enigszins 

misleidende benaming van voorlopig beschermde goederen als “op de ontwerpen van lijst van 

voor bescherming vatbare” goederen werd gelukkig afgestapt.1579 Hoewel de rechtsgevolgen 

al vanaf de voorlopige bescherming gelden, deed deze term het tegenovergestelde 

                                                     

1573  RvS 25 november 2011, nr. 216.504, Van Basten e.a. 
1574  Zie supra, nr. 327. 
1575  Art. 6.1.1 OED bepaalt: “De Vlaamse Regering kan […] beschermen”. 
1576  Zie supra, DEEL III. 
1577  Zie infra, nr. 427. 
1578  Art. 6.1.1 t.e.m. 6.1.18 OED. 
1579   G. VAN HOORICK, “Monumenten en stads- en dorpsgezichten in het Vlaams Gewest”, TROS 2005, 339; zie 

art. 13 Archeologiedecreet, art. 5 Monumentendecreet; het Decreet Landschapszorg hanteerde wel al de 
term ‘voorlopige bescherming’, zie art. 6 Decreet Landschapszorg. 
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vermoeden. Doordat ook op grond van het OED de rechtsgevolgen reeds vanaf de voorlopige 

bescherming gelden, zou de verwarring door de bestaande benaming blijven aanhouden. Het 

besluit tot definitieve bescherming moet worden genomen binnen 270 dagen, eenmaal 

verlengbaar met 90 dagen.1580 Indien geen besluit binnen deze termijn werd genomen, vervalt 

het besluit tot voorlopige bescherming van rechtswege.1581 

2.2.2.2 Inspraak voorafgaand aan de voorlopige bescherming 

A. Advies 

340. Voorafgaand aan de voorlopige bescherming wint het agentschap onroerend erfgoed 

advies in bij de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen 

en de departementen of agentschappen van de Vlaamse overheid bevoegd voor omgeving, 

mobiliteit en openbare werken en landbouw en visserij. De adviezen moeten worden 

uitgebracht binnen een vervaltermijn van 30 dagen.1582 Daarnaast dient ook de VCOE 

voorafgaand aan de voorlopige bescherming advies uit te brengen binnen een vervaltermijn 

van 60 dagen.1583 Als de termijn wordt overschreden, wordt het advies geacht gunstig te zijn. 

Aan beide adviesvereisten kan worden voorbijgegaan in geval van dringende 

noodzakelijkheid, zoals een imminente dreiging tot sloop of moedwillige beschadiging.1584 De 

VCOE lijkt de dringende noodzakelijkheid alvast te interpreteren als een uitzonderlijke 

situatie.1585 Op dit ogenblik werd de spoedprocedure inderdaad slechts drie keer toegepast: 

bij de bescherming van Villa Muller in Sint-Genesius-Rode, Café Gambrinus in Leuven1586 en 

de woning Goffaerts met stadstuin in Leuven.1587 De hoogdringendheid werd in de adviesvraag 

                                                     

1580  Art. 6.1.9, §1 OED; voor het wijzigingsdecreet ex-post evaluatie was dit 9 maanden, eenmalig verlengbaar 
met 3 maanden. Deze termijnen werden omgezet in kalenderdagen om de eenvormigheid binnen het 
decreet te waarborgen; ingevolge een materiële vergissing werd in art. 7 Monumentendecreet vereist dat 
het beschermingsbesluit binnen één jaar moest zijn “opgenomen”, terwijl “genomen” werd bedoeld, zie 
RvS 12 december 2007, nr. 177.824, nv Ara; RvS 5 januari 2009, nr. 189.276, Nocasu; het besluit tot 
verlenging van de termijn moet dan wel met redenen zijn omkleed, het is voldoende om aan te geven dat 
verder onderzoek nodig is, zie RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba Smets Investmaatschappij; 

1581  Art. 6.1.11 OED. 
1582  Art. 6.1.3 OED j° art. 9/1, 9° BVR 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 

zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, BS 18 juni 2004; zo moeten 
bv. de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het agentschap Natuur en Bos hun advies geven via het 
departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE); Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 1901/1, 56. 

1583  Indien de opgelegde adviestermijn niet wordt nageleefd, wordt het advies geacht gunstig te zijn.  
1584  Art. 6.1.3, vierde lid OED; zo werd de villa Muller beschermd zonder eerst advies van de VCOE te vragen 

omwille van hoogdringendheid.  
1585  Advies VCOE 2015/38 van 20 augustus 2015; vergelijk met de hoogdringendheid waardoor bij opname in 

de bewaarlijst op grond van de CoPat geen advies van KCML moet worden ingewonnen, zie supra, nr. 307. 
1586  In dit geval werd wel advies gevraagd. Wegens hoogdringendheid werd dit advies niet in het voorlopig 

beschermingsbesluit verwerkt, waardoor een nieuw advies moest worden ingewonnen, zie advies VCOE 
2016/14 van 11 fabruari 2016 en 2016/39 van 19 april 2016. 

1587  Advies VCOE 2015/38 van 20 augustus 2015; het advies merkte op dat de hoogdringendheid te summier 
werd verwoord: “De woning werd zonder voorafgaande adviesvraag voorlopig beschermd omwille van 
hoogdringendheid. De commissie stelt vast dat de motivatie die daartoe is opgenomen in het ministerieel 
besluit te beperkt is: “Gelet op de imminente bedreiging die op de woning Goffaerts met tuin rust en de 
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over Villa Muller als volgt verduidelijkt: “Er werd omwille van hoogdringendheid voorbij 

gegaan aan de adviesverplichting. Die beslissing werd genomen vanwege de hoge 

erfgoedwaarde van het pand en omdat er op dat ogenblik werken aan de gang waren in de 

villa, die in september 2016 verkocht werd. Het vermoeden bestond dat de eigenaars verdere 

werken zouden kunnen uitvoeren aan keukens en badkamers en aan inpandige waterafvoeren. 

Hoewel er contacten waren met de architect van de werken en een plaatsbezoek misschien 

mogelijk zou geweest zijn rond 20 januari, werd het zekere voor het onzekere genomen en 

werden de erfgoedwaarden van de villa veilig gesteld door middel van een 

spoedbescherming.” 1588 

B. Inspraak 

341. Naar aanleiding van de ex-post evaluatie van het OED werd artikel 6.3.1 aangevuld. Sinds 

6 september 2018 worden zakelijkrechthouders voorafgaand aan de voorlopige bescherming 

van een monument, stads- of dorpsgezicht of een archeologische site op de hoogte gebracht 

van het voornemen het onroerend goed te beschermen. In uitvoering hiervan kunnen de 

zakelijkrechthouders binnen een vervaltermijn van 60 dagen schriftelijk opmerkingen 

bezorgen aan het agentschap over de voorlopige bescherming.1589 De ratio legis van deze 

kennisgeving is de zakelijkrechthouders zo vroeg mogelijk te informeren om een positieve 

dialoog mogelijk te maken.1590 Aangezien een vroege consultatie het maatschappelijk 

draagvlak van een bescherming vergroot, garandeert deze inspraakmogelijkheid ook de 

doeltreffendheid van beschermingsbesluiten.1591 Ook in het geval de bescherming gepaard 

gaat met de afbakening van een overgangszone, zullen deze zakelijkrechthouders op de 

hoogte worden gebracht.1592 Bij de bescherming van cultuurhistorische landschappen is 

                                                     

daardoor dringende noodzakelijkheid van de bescherming…”.” In uitvoering van dit advies werd het 
beschermingsbesluit aangepast, zij het dat ook nu de verantwoording van de hoogdringendheid vaag 
blijft: “Behandeling van het advies: “De motivatie van de voorlopige bescherming zonder voorafgaande 
adviesvraag omwille van dringende noodzakelijkheid is anders geformuleerd. I.p.v. 'imminente bedreiging' 
is de motivatie geformuleerd als 'gelet op de imminente aantasting van de erfgoedwaarden die de 
bescherming motiveren'.”, zie bijlage 3 bij MB van 29 februari 2016, BS 18 maart 2016. 

1588  Advies VCOE 2017/11 van 22 februari 2017. 
1589  Art. 6.1.3, derde lid OED, ingevoerd bij art. 37 Wijzigingsdecreet ex-post evaluatie. 
1590  Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 20. 
1591  Nota van de Vlaamse Regering. Evaluatierapport Onroerenderfgoeddecreet van 12 mei 2017 en 

conceptnota, Parl.St. Vl.Parl. 2016-2017, nr. 1256/1, 35; zie ook rechtsleer waarin deze doelstelling van 
inspraak in het algemeen wordt erkend, M. DELNOY, “Définition, notions de base, raison d’être et sources 
juridique des procédures de participation du public”, in B. JADOT (ed.), La participation du public au 
processus de décision en matière d’environnement et d’urbanisme, Brussel, Bruylant, 2005, 19; B. JADOT, 
“Des études d’incidences: pour qui, pour quoi”, in L’évaluation des incidences sur l’environnement: un 
progrès juridique?, Brussel, FUSL, 1991, 208; C. LAMBRECHTS, “Public participation in Environmental 
decisions”, in G. WINTER (ed.), European Environmental Law. A Comparative perspective, Aldershot, 
Darthmouth, 1996, 96. 

1592  Artikel 6.1.1 van het OED bepaalt immers dat “de Vlaamse Regering […] een archeologische site, 
monument, cultuurhistorisch landschap, stadsgezicht of dorpsgezicht, desgevallend met inbegrip van een 
overgangszone, [kan] beschermen.” 
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nergens decretaal vastgelegd dat de zakelijkrechthouders voorafgaand aan de voorlopige 

bescherming in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden opmerkingen te 

formuleren.1593 Er kunnen vragen worden gesteld bij de verenigbaarheid van deze situatie met 

het gelijkheidsbeginsel. Er kan immers niet worden ingezien in hoeverre de bescherming van 

een cultuurhistorisch landschap verschilt van de bescherming van een stads- of dorpsgezicht, 

waarbij wél in een voorafgaande individuele kennisgeving wordt voorzien. De doelstelling van 

deze uitsluiting, i.e. procedurefouten vermijden,1594 kan dan wel vanuit pragmatisch oogpunt 

worden gevolgd, maar is geenszins in verhouding met de waarborgen die een voorafgaande 

kennisgeving met zich meebrengt.1595 Bovendien gaat dergelijke redenering ook op voor 

stads- en dorpsgezichten, die dan wel vaak kleinere oppervlakten dan cultuurhistorische 

landschappen beslaan, maar toch ook meerdere percelen omvatten. Het feit dat het in het 

                                                     

1593  Er moet worden opgemerkt dat in de praktijk de zakelijkrechthouders wel met een gewone brief in kennis 
worden gesteld, dit is evenwel nergens voorzien in het OED. 

1594  Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 20; oorspronkelijk werd de individuele betekening van de eigenaar 
bij de bescherming van een cultuurhistorisch landschap in het Vlaams Gewest afgeschaft omdat dit een 
tijdrovende en dure aangelegenheid zou zijn geweest, wat er voor zorgde dat na 70 jaar slechts 2,7% van 
het Vlaanderen beschermd was als landschap; zie A. VAN DEN BROECK, “Het erfgoedlandschapsdecreet”, 
MER 2005/3, 199; G. VAN HOORICK, “Landschapszorg in het Vlaams gewest”, NJW 2007, 243; G. VAN 
HOORICK, “Beschermde landschappen, ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. Nieuwe kansen voor de 
landschapszorg?”, TMR 2004, 616. 

1595  Het zelfde probleem rijst bij een voorlopig en definitief beschermingsbesluit waarbij niet in een 
individuele kennisgeving is voorzien in het geval van een cultuurhistorisch landschap. De 
zakelijkrechthouders van een onroerend goed dat gelegen is binnen een cultuurhistorisch landschap 
worden samen met het publiek op de hoogte gebracht van de voorlopige bescherming door door een 
bericht in ten minste drie dagbladen die in de betrokken gemeenten worden verspreid (Art. 6.1.7, derde 
lid OED; Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 58). Het besluit tot definitieve bescherming van een 
cultuurhistorisch landschap wordt enkel aangeplakt en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ook hier 
ligt de ratio legis van deze gedifferentieerde regeling in het grote aantal zakelijkrechthouders en de hierbij 
horende grote administratieve rompslomp (Dit wordt niet met zoveel woorden aangehaald in de memorie 
van toelichting bij het OED zelf, maar blijkt wel duidelijk uit de parlementaire voorbereiding bij het 
wijzigingsdecreet ex post-evaluatie Onroerenderfgoed, zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 9; zie 
ook G. VAN HOORICK, “Landschapszorg in het Vlaams Gewest”, NJW 2007, 251; L. VANDENHENDE en G. 
VAN HOORICK, “Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind?”, TMR 2014, 533; L. 
VANDENHENDE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams 
Gewest herschikt”, TROS 2014, 54-55; S. VERBIST en J. CLAES, “Beschermingsprocedure en 
informatieplicht in nieuw Decreet Onroerend Erfgoed” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, 
Antwerpen, Intersentia, 2014, 64). Bovendien zorgt de uitsluiting van cultuurhistorische landschappen 
ervoor dat op de zakelijkrechthouders binnen deze beschermde landschappen bepaalde verplichtingen 
niet van toepassing zijn. Zo legt artikel 6.1.6, derde lid van het OED enkel aan de zakelijkrechthouders die 
“overeenkomstig het eerste lid” van het besluit tot voorlopige bescherming op de hoogte zijn gebracht de 
verplichting op de gebruikers en eigenaars van cultuurgoederen op de hoogte te brengen én het 
agentschap te informeren over een eventuele overdracht. Bovendien gaan ook de rechtsgevolgen van een 
bescherming op een ander ogenblik in voor de zakelijkrechthouders binnen een cultuurhistorisch 
landschap, dan wel van een monument, stads- of dorpsgezicht of archeologische site, m.n. vanaf de 
bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (art. 6.1.10, 3° en art. 6.1.18, 3° OED; A.M. DRAYE, “Het 
nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 658-659); zie ook de 
wijzigings- of opheffingsprocedure waarbij ingeval van wijziging of opheffing van de bescherming als 
cultuurhistorisch landschap binnen de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan wél in 
een individuele kennisgeving van het ontwerp- en definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien, terwijl 
dit bij de wijzigings- op opheffingsprocedure in het OED niet het geval is, zie infra, nr. 357. 
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ene geval om hoofdzakelijk ongebouwde en in het andere geval gebouwde gehelen gaat is 

niet relevant, de administratieve lasten zijn voor beiden vergelijkbaar. De Vlaamse Regering 

haalde in een antwoord op een gelijkaardige opmerking van de SARO nog aan dat de 

zakelijkrechthouders van percelen binnen een cultuurhistorisch landschap ook nog in de 

mogelijkheid verkeren na de voorlopige bescherming gebruik te maken van het hoorrecht.1596 

Echter, ook na de voorlopige bescherming worden zakelijkrechthouders niet individueel op de 

hoogte gebracht van voorlopig beschermingsbesluit.1597 Dit doet vragen rijzen bij de 

doeltreffendheid van deze inspraakmogelijkheid en legt alleszins een grote 

verantwoordelijkheid bij de zakelijkrechthouder van cultuurhistorische landschappen.1598 

Naar analogie met de rechtspraak over het hoorrecht inzake stedenbouwkundige procedures, 

kan immers worden aangenomen dat de overheid achteraf niet kan worden verweten het 

hoorrecht niet uit eigen beweging te hebben toegepast indien de zakelijkrechthouder niet 

tijdig gebruik maakt van zijn hoorrecht.1599 

2.2.2.3 Inspraak na de voorlopige bescherming 

A. Openbaar onderzoek 

342. De minister stelt het besluit tot voorlopige bescherming vast. Het OED somt in 

artikel 6.1.4 OED de gegevens en bijlagen op die het besluit minstens moet bevatten. De 

inhoud van het voorlopig beschermingsbesluit is zeer gelijk aan de inhoud van een definitief 

beschermingsbesluit. Uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van het besluit tot voorlopige 

bescherming opent de gemeente een openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt.1600 Dit 

gebeurt door een bericht te publiceren op de website van de betrokken gemeenten en een 

bericht op te hangen op de plaats die is aangeduid op het plan dat als bijlage bij het besluit 

tot voorlopige bescherming is gevoegd.1601 Deze aanduiding moet verzekeren dat bij grote 

oppervlakten, zoals cultuurhistorische landschappen, de aanplakking gemakkelijker zal 

worden teruggevonden. Omdat het voorlopig beschermingsbesluit van cultuurhistorische 

landschappen niet individueel wordt betekend moet het openbaar onderzoek over het besluit 

tot voorlopige bescherming van een cultuurhistorisch landschap ruimer worden 

bekendgemaakt. Dientengevolge wordt het aangekondigd in ten minste drie dagbladen die in 

                                                     

1596  Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 9. 
1597  Het besluit tot voorlopige bescherming van een cultuurhistorisch landschap wordt enkel aangekondigd 

door een bericht in ten minste drie dagbladen die in de betrokken gemeenten worden verspreid, art. 
6.1.7, derde lid OED. 

1598  Dit leidt volgens DRAYE zelfs tot de conclusie dat het hoorrecht niet van toepassing is, A.M. DRAYE, “Het 
nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 658; zie ook het advies van de 
SARO over het wijzigingsdecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie, Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 
1553/1, 58. 

1599  Zie infra, nr. 344, vn. 1617. 
1600  Wanneer de gemeente in gebreke blijft, organiseert het agentschap onroerend erfgoed het openbaar 

onderzoek in haar plaats, zodat de maximumtermijn van voorlopige bescherming niet wordt 
overschreden; art. 6.1.7, achtste lid OED; dit is voorlopig nog niet gebeurd.  

1601  Art. 6.1.7, tweede lid OED. 
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de betrokken gemeenten worden verspreid.1602 De gemeenten melden aan het agentschap de 

datum waarop ze het openbaar onderzoek zullen openen. Deze datum wordt vervolgens op 

de website van het agentschap gepubliceerd.1603  

 

Tijdens het openbaar onderzoek ligt het besluit tot voorlopige bescherming en het 

beschermingsdossier ter inzage bij de betrokken gemeente en het agentschap. Eenieder kan 

tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen en bezwaren schriftelijk aan de betrokken 

gemeenten ter kennis brengen. Daarnaast kunnen de betrokken gemeenten eventueel een 

hoorzitting organiseren. In tegenstelling tot bij de inventarisatie worden geen beperkingen 

opgelegd inzake de aard van de opmerkingen en bezwaren.1604  

 

343. Het openbaar onderzoek maakt een substantiële vormvoorwaarde uit van de 

beschermingsprocedure. Het dient om zij die bezwaren en opmerkingen hebben bij een 

voorgenomen overheidshandelen de mogelijkheid te bieden deze tijdig te formuleren en om 

de overheid de nodige inlichtingen te verstrekken opdat zij met kennis van zaken zouden 

kunnen oordelen.1605 Dit betekent enerzijds dat geen substantiële wijzigingen meer kunnen 

worden doorgevoerd na het openbaar onderzoek, tenzij een nieuw openbaar onderzoek 

wordt georganiseerd.1606 Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de afbakening van de 

bescherming wordt gewijzigd.1607 Anderzijds zal in principe een beschermingsbesluit onwettig 

zijn indien de bekendmakingsmodaliteiten van het openbaar onderzoek werden geschonden. 

Echter, ondanks hun substantiële aard worden de modaliteiten van het openbaar onderzoek 

vaak niet van openbare orde geacht. Ook met betrekking tot beschermingsbesluiten 

oordeelde de Raad van State meermaals dat een schending van de modaliteiten van het 

openbaar onderzoek slechts kan worden ingeroepen door wie aantoont dat hij door de 

betreffende schending is benadeeld.1608 Zo kan een gebrekkige aankondiging van het 

                                                     

1602  Art. 6.1.7, derde lid OED; Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/1, 58; bij de publicatie in een dagblad moet de 
gemeente steeds vermelden wat het voorwerp is van het openbaar onderzoek, de begin- en einddatum, 
de plaats van terinzagelegging en het adres waar opmerkingen en bezwaren kunnen worden 
achtergelaten. 

1603  Art. 6.1.7, vierde lid OED. 
1604  Zie supra, nr. 331. 
1605  RvS 6 april 2010, nr. 202.777, vzw Natuurpunt Oost-Brabant en Haegeman; zie met betrekking het 

openbaar onderzoek bij vergunningsaanvragen ook RvVb 14 juli 2015, nr. A/2015/0425, Van 
Crombrugghe; RvVb 31 mei 2011, nr. A/2011/0078. 

1606  Het is immers vaste rechtspraak dat het openbaar onderzoek als substantiële vormvereiste wordt 
miskend, wanneer het besluit na het openbaar onderzoek nog essentieel wordt gewijzigd, zie i.v.m. 
beschermingsbesluiten RvS 11 juni 2006, nr. 161.226, nv Seaflower, waarbij het ontwerp van besluit 
zwaardere verplichten oplegde t.a.v. de zakelijkrechthouders dan het voorontwerp dat aan een openbaar 
onderzoek werd onderworpen; zie in het algemeen hierover T. EYSKENS, “Het begrip ‘essentiële wijziging’ 
na het openbaar onderzoek” (noot bij RvS 20 juni 2003), TROS 2004, 34-36. 

1607  RvS 6 mei 2010, nr. 203.735, Janssen; wanneer het plan uit het definitief beschermingsbesluit niet 
overeenkomt met het plan uit het voorlopig beschermingsbesluit aangezien een recenter plan werd 
gebruikt, maakt dit geen ongeoorloofde wijziging uit, zie RvS 6 mei 2010, nr. 203.739, Lecocq. 

1608  RvS 14 februari 2017, nr. 237.373, Palmers e.a.; RvS 12 juli 2013, nr. 224.355, Lagrou e.a. 
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openbaar onderzoek volgens de Raad van State slechts leiden tot vernietiging van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan indien vaststaat dat door het verzuim de aankondiging van het 

openbaar onderzoek zijn doel niet heeft bereikt.1609 Echter, wanneer de rechter zich in 

burgerlijke- of strafzaken moet buigen over de wettigheid van een beschermingsbesluit 

overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet, lijkt een gelijkaardige afweging zich niet op te 

dringen. De hoven en rechtbanken moeten op basis van de exceptie van onwettigheid ex 

artikel 159 van de Grondwet algemene, provinciale en plaatselijke besluiten buiten toepassing 

laten indien zij niet met de wet overeenstemmen. Bijgevolg zal de rechter moeten nagaan of 

een straf- of burgerlijke vordering gegrond is op een wettige administratieve rechtshandeling, 

zoals een beschermingsbesluit. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan zal de rechter het 

beschermingsbesluit zonder meer buiten toepassing moeten laten.1610 Wanneer aan een 

beschermingsbesluit een openbaar onderzoek is voorafgegaan dat gebrekkig werd 

bekendgemaakt, is dit voldoende voor de rechter om het beschermingsbesluit buiten 

toepassing te laten.1611 Dit heeft vanzelfsprekend verstrekkende gevolgen, waardoor het 

openbaar onderzoek best met de nodige omzichtigheid wordt behandeld. 

B. Hoorrecht 

344. De zakelijkrechthouders verkeren ook in de mogelijkheid om hun opmerkingen 

rechtstreeks aan het agentschap onroerend erfgoed te richten, in de vorm van een 

hoorrecht.1612 De bedoeling is overleg te creëren dat moet bijdragen tot een groter 

maatschappelijk draagvlak. Het hoorrecht werd in het Monumentendecreet ingevoerd door 

het wijzigingsdecreet van 22 februari 1995, naar analogie met het stedenbouwkundig 

hoorrecht.1613 Sindsdien heeft het openbaar onderzoek voor de eigenaars van monumenten 

aan belang ingeboet, hoewel uiteraard niets de eigenaars in de weg stond ook bij het 

openbaar onderzoek nog bezwaren in te dienen.1614 Ook bij de opmaak van het OED was al 

snel duidelijk dat een decretaal hoorrecht zijn nut kon bewijzen als bron van wederzijds 

begrip. Desondanks was de decreetgever van oordeel dat een verplicht overleg zou 

uitmonden in nutteloze formaliteiten.1615 Het hoorrecht is dan ook geen procedurele 

verplichting, zolang de zakelijkrechthouder hier op eigen initiatief geen gebruik van maakt. 

Lang was ook geen termijn voorgeschreven waarbinnen de zakelijkrechthouder van zijn 

                                                     

1609  RvS 6 maart 1986, nr. 26.244, Planckaert; RvVb 20 juni 2017, nr. RvVb/A/1617/0958, Favoreel en Dons; 
zie expliciet m.b.t. beschermingsbesluit RvS 14 februari 2017, nr. 237.373, Palmers e.a.; RvS 12 juli 2013, 
nr. 224.355, Lagrou e.a. 

1610  K. LEUS en B. MARTEL, “De wettigheidstoets van artikel 159 van de Grondwet. Procedurele benadering – 
de toepassing van artikel 159 G.W. als exceptie” in I. COOREMAN (ed.), De wettigheidstoets van artikel 
159 van de Grondwet, Brugge, die Keure, 2010, 4 en 61-62. 

1611  Zie Brussel 3 februari 2015 en Rb. Leuven 27 mei 2014, besproken in J. BELEYN, “De monumentale waarde 
van het openbaar onderzoek bij de bescherming van erfgoed”, TOO 2017, 515-517. 

1612  Art. 6.1.6, tweede lid OED. 
1613  BS 5 april 1995. 
1614  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 

kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 83. 
1615  Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 1901/4, 9. 
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hoorrecht gebruik moest maken. Sinds 6 september 2018 is evenwel een termijn van 30 dagen 

vastgelegd.1616 Naar analogie met de rechtspraak over het hoorrecht inzake 

stedenbouwkundige procedures, kan worden aangenomen dat de overheid achteraf niet kan 

worden verweten het hoorrecht niet uit eigen beweging te hebben toegepast indien de 

zakelijkrechthouder niet tijdig gebruik maakt van zijn hoorrecht.1617 Heeft de 

zakelijkrechthouder wel tijdig zijn verzoek om te worden gehoord schriftelijk ingediend, zal 

een miskenning van het hoorrecht de onwettigheid van het beschermingsbesluit 

impliceren.1618 DRAYE betwijfelt of het hoorrecht van toepassing is op de zakelijkrechthouders 

van cultuurhistorische landschappen.1619 Het hoorrecht is immers opgenomen in artikel 6.1.6 

van het OED, dat de betekening van het besluit tot voorlopige bescherming regelt, waarvan 

cultuurhistorische landschappen zijn uitgesloten. De Vlaamse Regering zelf blijkt de mening te 

zijn toegedaan dat ook zakelijkrechthouders van onroerende goederen binnen een voorlopig 

beschermd cultuurhistorisch landschap van het hoorrecht gebruik kunnen maken.1620 Ons lijkt 

het hoorrecht wel van toepassing te zijn, hoewel een effectieve uitoefening uiteraard 

moeilijker ligt aangezien zakelijkrechthouders van een perceel binnen een cultuurhistorisch 

landschap hiervan niet individueel op de hoogte worden gesteld.1621 

2.2.2.4 Stopzetten of voortzetten van de procedure 

345. Het agentschap maakt aan de hand van de informatie die in de eerste fase van de 

beschermingsprocedure werd verzameld een dossier beëindigd onderzoek op. Onder meer op 

basis van de adviezen, opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek 

dient het agentschap samen met dit dossier een voorstel in bij de minister om de procedure 

te beëindigen dan wel verder te zetten. Ingeval de minister beslist de procedure verder te 

zetten, kan desgewenst advies van de VCOE worden gevraagd.1622 Vervolgens stelt hij het 

besluit tot definitieve bescherming vast.1623 In het geval de verderzetting van de 

beschermingsprocedure in het licht van alle nieuwe informatie niet wenselijk is, kan de 

minister beslissen de procedure stop te zetten. De minister dient hiervoor niets te doen. Het 

besluit tot voorlopige bescherming vervalt immers van rechtswege indien geen besluit tot 

                                                     

1616  Ingevoegd in art. 6.1.6 bij art. 38, 1° Wijzigingsdecreet ex-post evaluatie. 
1617  Zie bv. inzake de administratieve beroepsprocedure bij de deputatie in het kader van vergunningen, RvVb 

1 maart 2016, A/1516/0708, Eyssen en Janssen, besproken in S. AERTS, “Wie horen wil, moet vragen”, 
TOO 2016, 466-468. 

1618  Zie bv. RvS 14 maart 2002, nr. 104.684, BVBA Meadows;  
1619  A.M. DRAYE, “Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CDPK 2014, 658; ook de 

SARO leek in die veronderstelling te verkeren, zie het advies van de SARO over het wijzigingsdecreet naar 
aanleiding van de ex-post evaluatie, Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 58. 

1620  Ze benadrukt dit standpunt in haar antwoord op een opmerking van de SARO over het wijzigingsdecreet 
naar aanleiding van de ex-post evaluatie, zie Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 9. 

1621  Art. 6.1.7, derde lid OED. 
1622  Art. 6.1.12 OED; indien wegens dringende noodzakelijkheid nog geen advies vóór de voorlopige 

bescherming werd ingewonnen, moet het advies van de VCOE verplicht in deze stand van de procedure 
worden ingewonnen, zie art. 6.1.8 OED. 

1623  Art. 6.1.13 OED. 
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definitieve bescherming binnen een termijn van 270 dagen (of 360 dagen) word genomen.1624 

Vóór de inwerkingtreding van het OED moest de minister wel uitdrukkelijk het besluit tot 

voorlopige bescherming opheffen (in geval van landschappen) of de ontwerpen van lijst 

schrappen (in geval van monumenten en stads- en dorpsgezichten en het archeologisch 

patrimonium).1625 De KCML moest steeds worden geconsulteerd over het voornemen tot 

schrapping of opheffing. Aangezien het ontwerp van lijst of het besluit tot voorlopige 

bescherming van rechtswege sowieso verviel na het verstrijken van de termijn om tot 

definitieve bescherming over te gaan, kunnen vragen worden gesteld bij de meerwaarde van 

deze bijkomende procedurele verplichtingen. Het OED voorziet in elk geval niet meer in de 

verplichting het voorlopige beschermingsbesluit uitdrukkelijk op te heffen. Gezien het verval 

van rechtswege van een voorlopig beschermingsbesluit kan deze schrapping worden 

begrepen. Nochtans is het opmerkelijk dat de procedure kan worden stopgezet zonder dat 

instanties waaraan advies werd gevraagd bij de voorlopige bescherming of de eigenaar zelf – 

in het geval de stopzetting niet op zijn aanvraag gebeurt – over de stopzetting worden 

geconsulteerd.  

 

346. De vraag rijst of de minister ook ingeval derden een uitdrukkelijke, schriftelijk vraag tot 

verderzetten van de procedure hebben ingediend, louter kan stilzitten en de voorlopige 

bescherming kan doen vervallen. Hierboven werd er reeds op gewezen dat de overheid in dit 

geval waarschijnlijk zal gehouden zijn te antwoorden.1626 Dit betekent niet dat de overheid 

verplicht is tot bescherming over te gaan. Dit kadert immers binnen zijn ruime discretionaire 

bevoegdheid. Wel zal de overheid zijn beslissing tot stopzetting van de procedure in dit geval 

zowel materieel als formeel moeten motiveren.1627 Gelet op de ruime beleidsvrijheid van de 

overheid om tot bescherming over te gaan, zal deze motiveringsplicht waarschijnlijk niet veel 

inhouden. 

2.2.2.5 Wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit  

A. Algemeen 

347. Net zoals een inventarisatie is de bescherming van onroerend erfgoed geen statisch 

gegeven. Dit besef is pas sinds enkele jaren gegroeid en uit zich onder meer in een verruimde 

aandacht voor de wijziging of opheffing van beschermingsbesluiten. Voor de inwerkingtreding 

van het OED was de opheffing of wijziging van een beschermingsbesluit aan weinig 

formaliteiten onderworpen. De Monumentenwet voorzag oorspronkelijk in een parallellisme 

                                                     

1624  Art. 6.1.9 OED. 
1625  Resp. art. 8, §6 Decreet Landschapszorg, art. 5, §8 Monumentendecreet en art. 19 Archeologiedecreet; 

zie A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 84. 

1626  Zie supra, nr. 337. 
1627  Terwijl bij een stilzwijgende beslissing enkel de materiële motiveringsplicht geldt, zie RvVb 15 mei 2018, 

nr. RvVb/A/1718/0863, nv Asbo. 
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tussen de beschermings- en opheffingsprocedure.1628 Het Monumentendecreet stapte 

hiervan af en voorzag in een eigen, zij het zeer beperkte, opheffingsprocedure. De bevoegde 

minister kon, na de KCML te hebben gehoord, besluiten tot de opheffing of wijziging van een 

beschermingsbesluit met betrekking tot monumenten of stads- of dorpsgezichten.1629 Voor 

landschappen bleef de Monumentenwet veel langer van toepassing en ook artikel 13 van het 

Decreet Landschapszorg bepaalde dat de opheffing of wijziging van het beschermingsbesluit 

gebeurde “onder de voorwaarden en in de vorm, vastgesteld voor de bescherming”. Het 

Archeologiedecreet voorzag naar analogie met het Monumentendecreet in een aparte maar 

eenvoudige procedure tot opheffing of wijziging van een definitief besluit tot bescherming als 

archeologisch monument of archeologische zone. De Vlaamse Regering kon louter na advies 

van de KCML besluiten tot opheffing of wijziging van een beschermingsbesluit.1630  

 

348. Opvallend aan deze opheffings- of wijzigingsprocedure is dat de gevallen waarin een 

beschermingsbesluit kon worden opgeheven of gewijzigd niet werden vermeld. Dit betekende 

dat juridisch gezien ook voor doeleinden die niets met erfgoed te maken hebben, zoals 

economische doeleinden, beschermingsbesluiten konden worden gewijzigd. Het OED speelt 

op deze lacune in en voorziet in een meer uitgewerkte wijzigings- of opheffingsprocedure. 

Hoewel deze procedure werd gespiegeld aan de beschermingsprocedure, ontbreken toch 

enkele belangrijke waarborgen zoals advies van andere sectoren of van het college van 

burgemeester en schepenen (behalve in het geval van een verplaatsing). Het advies van de 

VCOE is wel vereist.1631 De gevallen waarin een beschermingsbesluit kan worden opgeheven 

of gewijzigd worden limitatief in het OED opgesomd:1632 

- de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren 

gegaan; 

- een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de 

erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang; 

- de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen 

belang; 

- het goed beheer vereist de toevoeging van gegevens met betrekking tot de 

beheersdoelstellingen of bijzondere voorschriften voor de instandhouding en 

onderhoud van een beschermd onroerend goed of een overgangszone; 

                                                     

1628  Art. 14 Monumentenwet. 
1629  Art. 9 in fine Monumentendecreet; dit was een substantieel vormvoorschrift, zie RvS 24 juni 1998, nr. 

74.449, Yserbyt; de KCML moest enkel worden gehoord indien het overheid wou overgaan tot 
deklassering, niet indien het verzoek tot deklassering werd geweigerd, zie RvS 24 november 2015, nr. 
233.018, Somers. 

1630  Art. 23 Archeologiedecreet. 
1631  Art. 6.2.3, §1 en art. 6.2.4 OED. 
1632  Art. 6.2.1 OED. 
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- de toevoeging als bijlage van een lijst van cultuurgoederen die integrerend deel 

uitmaken van een beschermd goed of de aanpassing van een lijst van cultuurgoederen 

is noodzakelijk. 

Daarnaast kan op grond van artikel 6.2.2 van het OED een beschermingsbesluit ook worden 

gewijzigd of geheel of gedeeltelijk opgeheven in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

indien dit noodzakelijk is voor het algemeen belang. Zowel op de opheffing omwille van een 

verplaatsing als de wijziging of opheffing binnen de procedure van tot opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in een afzonderlijke titel dieper ingegaan.1633  

B. Teloorgang van de erfgoedwaarden 

349. Volgens de memorie van toelichting kan een wijziging of opheffing omdat de 

erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren 

gegaan,1634 énkel indien het gaat om gevallen waarin het verlies aan erfgoedwaarden niet kan 

worden toegerekend aan de zakelijkrechthouder(s) of gebruiker(s) van het onroerend goed 

sinds de voorlopige bescherming. De parlementaire voorbereiding bepaalt hierover 

uitdrukkelijk: “In geen geval kan verwaarlozing of gebrek aan onderhoud door de (huidige of 

vorige) zakelijkrechthouder of beheerder aanleiding geven tot een wijziging of gehele of 

gedeeltelijke opheffing van de bescherming.”1635 Er werd beoogd dat enkel wanneer het om 

een ernstige, doch onvrijwillige aantasting van de erfgoedwaarden gaat de opheffing van een 

beschermingsbesluit mogelijk was.1636 Nochtans lijkt dergelijke beperking onnodig. Indien het 

gaat om een moedwillige aantasting van de erfgoedwaarden, zoals door verwaarlozing of een 

gebrek aan onderhoud, voorziet het OED in strafbepalingen. Een zakelijkrechthouder of 

gebruiker zal bijgevolg nooit beloond kunnen worden voor het laten verwaarlozen van een 

beschermd onroerend goed. In de gevallen waarbij de erfgoedwaarden onherroepelijk zijn 

teloorgegaan een bescherming alsnog laten bestaan zal m.i. weinig bijdragen aan een 

doeltreffend onroerenderfgoedbeleid. Een bescherming impliceert immers een sloopverbod. 

Zolang de bescherming blijft bestaan, zal het onroerend goed dan ook niet kunnen worden 

gesloopt en blijft het bestaan als een soort getuige van een gefaald onroerenderfgoedbeleid. 

Hoewel kan worden geopperd dat het behoud van dergelijke ruïnes noodzakelijk is als 

schandpalen ter ontrading van anderen, zorgt dergelijke regeling voor een standstill van het 

beschermingsbeleid en de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in dat gebied.  

 

350. In verband hiermee kan worden verwezen naar een arrest van het Hof van Justitie met 

betrekking tot de Habitatrichtlijn. Het Hof van Justitie oordeelde dat een eigenaar wiens 

perceel is aangeduid als een gebied van communautair belang en daarna een 

                                                     

1633  Zie resp. infra, nrs. 355-356 en nr. 357. 
1634  Art. 6.2.1, 1° OED. 
1635  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 60. 
1636  Dit is in lijn met rechtspraak van het Hof van Justitie op grond waarvan het feit dat de lidstaat haar 

beschermingsverplichting niet is nagekomen geen reden kan zijn voor het ontnemen van het beschermd 
statuut, zie HvJ 3 april 2014, nr. C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214, Cascina Tre Pini Ss, overw. 32-36. 
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milieuverslechtering ondergaat waardoor het geen bijdrage meer kan leveren aan Natura 

2000, de mogelijkheid moet hebben een verzoek tot intrekking van het beschermd statuut in 

te dienen bij de bevoegde nationale instanties.1637 Volgens VAN HOORICK vloeit hieruit een 

mogelijke juridische spreidstand voort: de bescherming van het eigendomsrecht is immers 

geen doel van de Habitatrichtlijn, terwijl in casu het verlies van de natuurwaarden het gevolg 

was van een miskenning van de Habitatrichtlijn door Italië. Hierdoor zou volgens VAN 

HOORICK een opheffing van het beschermd statuut jegens Italië niet door de beugel 

kunnen.1638 Evenwel, een initiatiefrecht van de eigenaar zal volgens het Hof van Justitie enkel 

gevolg krijgen indien het gebied “onherroepelijk ongeschikt” is geworden en kan enkel 

gebeuren omwille van ecologische criteria.1639 Bijgevolg is een intrekking van de bescherming 

het enige logische gevolg, onverminderd een eventuele strafrechtelijke vervolging wegens 

miskenning van de Habitatrichtlijn. Dezelfde redenering geldt voor de opheffing van het 

beschermd statuut van onroerend erfgoed, waarbij de toekenning van een schadevergoeding 

aan het Vlaams Gewest de volledige teloorgang van erfgoedwaarden erkent.1640 

 

351. Uiteraard moet worden benadrukt dat een verlies aan erfgoedwaarden niet noodzakelijk 

inhoudt dat zij niet meer hersteld kunnen worden.1641 In uitvoering hiervan kan de inspecteur 

onroerend erfgoed herstelmaatregelen vorderen ten einde de erfgoedwaarden integraal te 

herstellen.1642 Dit gebeurt bij voorkeur door herstel in de originele staat, wat vooral mogelijk 

zal zijn indien dit de afbraak van illegale constructies impliceert. Daarnaast kan het herstel ook 

bestaan uit een reconstructie. Een integraal herstel van de erfgoedwaarden via reconstructie 

zal echter in vele gevallen niet mogelijk zijn, zodat een reconstructie kan worden aangevuld 

met complementaire maatregelen, zoals compensatie. Enkel indien een volledig herstel in de 

originele staat met deze maatregelen niet mogelijk of minstens niet opportuun is, kan de 

inspecteur ook een schadevergoeding vorderen om het verlies aan erfgoedwaarden te 

compenseren.1643 Enkel in dit laatste geval is een (gedeeltelijke) opheffing van een 

beschermingsbesluit wegens verlies aan erfgoedwaarden aan de orde.1644 VANSANT merkt 

immers terecht op: “door het vorderen van een schadevergoeding geeft de inspecteur 

                                                     

1637  HvJ 3 april 2014, nr. C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214, Cascina Tre Pini Ss, overw. 29 en 43. 
1638  G. VAN HOORICK, “Intrekking van Europees beschermd statuut”, TOO 2014, 385-386. 
1639  HvJ 3 april 2014, nr. C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214, Cascina Tre Pini Ss, overw. 30. 
1640  VANSANT merkt terecht op dat in dit geval door het herstel bij financieel equivalent voldaan is aan de 

herstelaanspraak waardoor het bezwaar dat de zakelijkrechthouder die het onroerend goed laat 
teloorgaan wordt beloond (zoals ook in de parlementaire voorbereiding bij het OED werd geopperd, zie 
Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, br. 1901/1, 61) niet meer geldt, zie P. VANSANT, “Handhaving onroerend 
erfgoed op nieuwe wegen. Enkele capita selecta”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend 
erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 132-133. 

1641  Zie in deze zin RvS 12 juni 2018, nr. 241.765, Verjans e.a. 
1642  Art. 11.4.1 OED. 
1643  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 89. 
1644  Zie in deze zin RvS 12 juni 2018, nr. 241.765, Verjans e.a., waarin de Raad oordeelde dat de verzoekers 

niet voldoende aantoonden dat de hoeve onherstelbaar zou zijn, tenzij door het herbouwen van een 
replica. 
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Onroerend Erfgoed immers te kennen dat naar zijn oordeel de beschermde erfgoedwaarden 

onherroepelijk verloren zijn. Kiezen voor herstel bij financieel equivalent staat in dezelfde mate 

gelijk met (het zich neerleggen bij) een feitelijk verlies”.1645 Bij de keuze voor het herstel bij 

financieel equivalent is voldaan aan de herstelaanspraak en kan het beschermingsbesluit 

worden opgeheven. Belangrijk hierbij is dat de keuze voor de schadevergoeding niet louter 

kan zijn ingegeven door de enkele reden dat deze voordeliger uitvalt voor de overtreder dan 

een herstel in de vorige staat of een combinatie van herstel en schadevergoeding. De rechter 

kan zich bij de keuze van de herstelmaatregel enkel laten leiden door het algemeen belang. 

VANSANT kan dan ook worden gevolgd in zijn vaststelling dat in dit geval het hierboven reeds 

aangehaalde bezwaar uit de memorie van toelichting dat in geen geval verwaarlozing of 

gebrek aan onderhoud door de (huidige of vorige) zakelijkrechthouder of beheerder 

aanleiding kan geven tot een wijziging of gehele of gedeeltelijke opheffing van de 

bescherming, niet meer van toepassing is. Wel zal de schadevergoeding effectief moeten 

worden begroot en zich niet mogen beperken tot enkele symbolische euro’s. Dit zou de indruk 

wekken dat een beschermingsbesluit afkoopbaar is, wat uiteraard niet het geval mag zijn. Een 

schadevergoeding moet het verlies aan erfgoedwaarden vergoeden én ontradend werken om 

misbruiken tegen te gaan. Dit is uiteraard enkel mogelijk wanneer de schadevergoeding ook 

effectief het verlies aan erfgoedwaarden vergoedt.1646 Een treffend voorbeeld is de opheffing 

van de bescherming van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in Godveerdegem 

(Zottegem). Deze kapel raakte reeds kort na haar bescherming in 1974 geleidelijk in verval, tot 

enkel nog de afgebrokkelde muren rechtopstaan. Wanneer de kapel in 2001 nog deels instort, 

blijft er nog maar weinig van de erfgoedwaarde over. De inspecteur vordert dan ook een 

schadevergoeding, die door de rechtbank wordt toegekend.1647 Hiermee erkennen beiden dat 

de erfgoedwaarden onherroepelijk verloren zijn gegaan.1648 Nadat de vraag tot deklassering 

                                                     

1645  P. VANSANT, “Handhaving onroerend erfgoed op nieuwe wegen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend 
Erfgoed, OmgevingTeRecht, Gent, Larcier, 2016, 132. 

1646  L. VANDENHENDE, “Kunstroof blijft niet ongestraft”, TOO 2018, 137-138; P. VANSANT, “Handhaving 
onroerend erfgoed op nieuwe wegen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend Erfgoed, OmgevingTeRecht, 
Gent, Larcier, 2016, 137; op welke manier de schade in concreto moet worden begroot is evenwel niet 
eenvoudig. Zo moet zowel de referentietoestand als de huidige toestand worden gewaardeerd. Het 
verschil, uitgedrukt in erfgoedwaarden, tussen beide toestanden moet uiteindelijk monetair worden 
vertaald. De rechter begroot de schadevergoeding in principe soeverein, maar de vordering van de 
inspecteur Onroerend Erfgoed zal uiteraard een belangrijk houvast zijn; Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 
1901/1, 90; zie uitgebreid over de begroting van de schadevergoeding P. VANSANT, “Handhaving 
onroerend erfgoed op nieuwe wegen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend Erfgoed, OmgevingTeRecht, 
Gent, Larcier, 2016, 133-142; M. DEWEIRDT, “Wie zijn monument niet onderhoudt, krijgt de rekening 
gepresenteerd”, STORM 2019, nr. 1, 7/03. 

1647  De schadevergoeding bedroeg 180.576 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interesten aan de 
wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding. 

1648  Ibid, 7/02; P. VANSANT, “Handhaving onroerend erfgoed op nieuwe wegen”, in M. DEWEIRDT (ed.), 
Onroerend Erfgoed, OmgevingTeRecht, Gent, Larcier, 2016, 132. 
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van de stad Zottegem herhaaldelijk geweigerd bleef,1649 leidt het toekennen van de 

schadevergoeding uiteindelijk ook tot de opheffing van het beschermingsbesluit.1650 

C. In het algemeen belang 

352. De gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing omwille van het algemeen belang moet 

het mogelijk maken een ruimtelijke afweging te maken, waarbij door een afweging van 

verschillende belangen wordt getracht het algemeen belang te vrijwaren.1651 Door een 

wijzigende context kan het algemeen belang immers geëvolueerd zijn ten opzichte van het 

algemeen belang ten tijde van de bescherming.1652 De parlementaire voorbereiding wijst zelf 

reeds op het gevaar dat deze mogelijkheid een vrijgeleide zou kunnen vormen om het belang 

van de bescherming te ondermijnen. Door de wijzigings- of opheffingsprocedure te spiegelen 

aan de beschermingsprocedure zou dit gevaar in zekere zin moeten worden opgevangen. 

Inderdaad dient ook bij de wijziging of opheffing met het oog op het algemeen belang een 

openbaar onderzoek te worden gehouden en het advies van de VCOE te worden bekomen. 

Enkele andere garanties, zoals het voorafgaand advies van de relevantie administraties en van 

de gemeente, vallen bij de wijzigings- of opheffingsprocedure weg.  

 

De vraag rijst of de wijziging of opheffing in het algemeen belang ook ruimer kan worden 

gebruikt, bijvoorbeeld voor de toevoeging van een overgangszone. De wijziging van een 

beschermingsbesluit om een overgangszone toe te voegen, te verwijderen of de afbakening 

ervan te wijzigingen is immers niet uitdrukkelijk vermeld in artikel 6.2.1 van het OED. 

Desondanks bepaalt artikel 6.2.5, tweede lid, 1° van het OED dat bij het wijzigingsbesluit een 

plan moet zijn opgenomen waarop “in voorkomend geval de overgangszone na wijziging of 

gedeeltelijke opheffing nauwkeurig wordt afgelijnd”. De vraag rijst dan onder welke 

wijzigingsvoorwaarde de wijziging van de afbakening mogelijk zou zijn. Waarschijnlijk zal dit 

kunnen gebeuren onder het voorwendsel dat dit noodzakelijk is in het kader van het algemeen 

belang. 

D. Toevoegingen en aanvullingen 

353. De mogelijkheden tot wijziging van een beschermingsbesluit omwille van de toevoeging 

van beheersdoelstellingen of bijzondere voorschriften voor de instandhouding en onderhoud 

van een beschermd onroerend goed, de toevoeging van een overgangszone en de toevoeging 

of aanpassing van de lijst van cultuurgoederen werd voornamelijk ingevoerd om oude 

beschermingsbesluiten waarin de beoogde vermeldingen ontbreken gemakkelijk te kunnen 

                                                     

1649  De weigering moest volgens de KCML en later de VCOE een signaal zijn om haar instandhoudingsplicht na 
te komen; zie M. DEWEIRDT, “Wie zijn monument niet onderhoudt, krijgt de rekening gepresenteerd”, 
STORM 2019, nr. 1, 7/02. 

1650  Definitief opgeheven bij MB 12 maart 2019, BS 1 april 2019. 
1651  Art. 6.2.1, 3° OED. 
1652  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 61. 
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aanvullen.1653 Daarnaast kaderen deze wijzigingsmogelijkheden in de verschuiving naar een 

meer dynamisch onroerenderfgoedbeleid en beogen ze in te spelen op veranderde noden 

inzake het beheer van onroerend erfgoed.1654 Voor deze wijzigingsmogelijkheden dient geen 

volledige procedure te worden doorlopen maar volstaat de goedkeuring van de 

zakelijkrechthouder(s) én het advies van de VCOE. Slechts wanneer de zakelijkrechthouder 

zijn goedkeuring niet wil geven, zal de volledige procedure moeten worden doorlopen. Voor 

de toevoeging of wijziging van de lijst van cultuurgoederen dient in dat geval geen openbaar 

onderzoek te worden gehouden.1655 

E. Opheffing wanneer de erfgoedwaarden nog intact zijn 

354. In het OED is nergens bepaald dat een bescherming kan worden opgeheven wanneer de 

erfgoedwaarden nog aanwezig zijn, maar een bescherming toch niet meer kan worden 

verantwoord. Gelet op het feit dat we hoger pleiten voor sterkere inhoudelijke criteria, zullen 

sommige beschermingsbesluiten niet aan deze criteria voldoen en dus niet als 

beschermenswaardig kunnen worden aangemerkt. Voor deze beschermingsbesluiten dringt 

een herevaluatie en eventuele opheffing zich op.1656 Dergelijke opheffing is mogelijk op grond 

van artikel 6.2.1, 3° van het OED. Dit artikel bepaalt immers dat een wijziging of opheffing 

mogelijk is indien dit is vereist omwille van het algemeen belang.1657 Ofschoon de memorie 

van toelichting bepaalt dat van dit artikel “voornamelijk gebruik [zal] worden gemaakt om tot 

een ruimtelijke afweging te kunnen komen”, wordt het gebruik ervan niet hiertoe beperkt.1658 

De memorie verwijst immers ook algemeen naar een wijzigende context waardoor het 

algemeen belang kan zijn geëvolueerd ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de 

bescherming. Dit is ook het geval wanneer nieuwe en vooruitschrijdende inzichten leiden tot 

een wijziging van het algemeen belang waardoor de erfgoedwaarden dan wel niet volledig 

verloren zijn gegaan (in de zin van artikel 6.2.1, 1° OED), maar toch niet meer is voldaan aan 

de criteria van beschermenswaardigheid. Op het eerste zicht zou dergelijke bepaling mogelijk 

in strijd zijn met het internationaal recht, zoals het Verdrag van Granada. Dit verdrag beoogt 

de bescherming van architecturaal erfgoed en bepaalt dienaangaande dat de ontsiering, 

vernieling of afbraak van beschermde goederen moet worden voorkomen. Volgens THEUNIS 

gaat de decreetgever aan haar door het verdrag begrensde beoordelingsvrijheid voorbij indien 

                                                     

1653  Art. 6.2.1, 4° en 5° OED; hier wordt niet van een opheffingsmogelijkheid gesproken aangezien dit zou 
indruisen tegen doelstellingen van een goed beheer, zie S. VERBIST en J. CLAES, “Beschermingsprocedure 
en informatieplicht in nieuw Decreet Onroerend Erfgoed” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend 
erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 50. 

1654  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 61. 
1655  Art. 6.2.3, §3 OED bevat geen verwijzing naar art. 6.1.7 dat de procedure voor het openbaar onderzoek 

regelt. 
1656  Zie in dezelfde zin VLAAMSE REGERING, Regeerakkoord 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in 

beslissende tijden. Voor een vernieuwende, duurzame en warme samenleving, Brussel, 2009, 137, te 
consulteren op www.vlaanderen.be. 

1657  Zie supra, nr. 352. 
1658  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 61. 

http://www.vlaanderen.be/
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ze de aantasting van erfgoedwaarden van beschermd onroerend erfgoed zou toestaan.1659 

Het valt evenwel te betwijfelen of dit zo ver gaat dat ook een beschermingsbesluit nooit zou 

kunnen worden opgeheven. Nergens is immers uit af te leiden dat het beschermingsniveau te 

allen tijde gelijk moet blijven waardoor een opheffing van een bescherming waarbij de 

erfgoedwaarden nog in zekere mate aanwezig zijn, niet mogelijk is. Dit geldt des te meer 

indien er ook andere (definiërende en/of selectie)criteria gelden. Immers, enkel wanneer 

voldaan is aan de voorwaarden van een bescherming kan een bescherming doorgang vinden 

dan wel worden gehandhaafd en vindt het actief- en passiefbehoudsbeginsel ingang.1660 Een 

opheffing in het algemeen belang wanneer de erfgoedwaarden toch nog aanwezig zijn, is in 

deze interpretatie dan ook geoorloofd, mits afdoende wordt gemotiveerd op welke manier 

het algemeen belang wordt gediend. Indien de opheffing kadert in een selectiever 

beschermingsbeleid ten einde de doelmatigheid van de bescherming van (ander beschermd) 

onroerend erfgoed te verbeteren (o.a. in het licht van de financiering van onderhouds- en 

restauratiewerken) is hieraan voldaan. Uiteraard zal dergelijke motivering eenvoudiger te 

maken zijn, indien selectiecriteria voorhanden zijn, waaraan de beoordeling van de 

beschermenswaardigheid kan worden opgehangen.1661  

F. Speciaal geval: de verplaatsing 

355. Ook wanneer de verplaatsing van een onroerend goed noodzakelijk is voor het behoud 

van de erfgoedwaarden of vereist is omwille van het algemeen belang, kan op grond van het 

OED een beschermingsbesluit worden gewijzigd. Verplaatsingen vinden steeds vaker plaats 

als laatste uitweg om de erfgoedwaarden niet teloor te laten gaan. Dit is in lijn met artikel 5 

van het Verdrag van Granada dat de verplaatsing van een monument toelaat indien het 

behoud van dit erfgoed de verplaatsing noodzakelijk maakt. Tot de inwerkingtreding van het 

wijzigingsdecreet ex-post evaluatie was het niet mogelijk een beschermingsbesluit te wijzigen 

met het oog op een verplaatsing, maar was steeds een voorafgaande opheffing 

noodzakelijk.1662 Vervolgens moest een nieuw beschermingsbesluit worden vastgesteld. Het 

vacuüm dat hierdoor in de bescherming ontstond, tijdens hetwelk eigenaars te kwader trouw 

de erfgoedwaarden onherstelbare schade konden toebrengen, kwam de bescherming van 

onroerend erfgoed uiteraard niet ten goede. Daarbuiten diende ook steeds nog een 

omgevingsvergunning voor het slopen en het heropbouwen van het onroerend goed te 

worden bekomen. Het wijzigingsdecreet ex-post evaluatie wijzigde deze bepaling en voerde 

specifieke procedurebepalingen in voor de wijziging van een beschermingsbesluit met het oog 

                                                     

1659  J. THEUNIS, “Zin en onzin van direct werking: het Verdrag van Granada ter bescherming van het 
bouwkundig erfgoed als casus”, in J. ACKAERT e.a. (eds.), Liber amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, 
Intersentia, 2015, 58, verwijzend naar artikel 4, 2 van het Verdrag van Granada. 

1660  Art. 6.4.1 en 6.4.3 OED. 
1661  Zie over de mogelijke invoering van decretale inhoudelijke selectiecriteria, infra, nrs. 456-463. 
1662  Hoewel oud artikel 6.2.1 OED deed vermoeden dat ook een wijziging van het beschermingsbesluit volstaat 

bij een verplaatsing, waren de artikelen 6.2.5, 8° en 6.2.6, 8° van hetzelfde decreet duidelijk: een 
verplaatsing moet steeds samen worden gelezen met een voorafgaande opheffing van het 
beschermingsbesluit.  
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op een verplaatsing.1663 Sinds 6 september 2018 is een nieuwe, versnelde procedure van 

toepassing waarbij een loutere wijziging van het beschermingsbesluit volstaat bij een 

verplaatsing.1664 Een verplaatsing is enkel mogelijk op gezamenlijk verzoek of na akkoord van 

de betrokken zakelijkrechthouders van de oorspronkelijke locatie en de locatie waarnaar het 

beschermd goed wordt verplaatst. Bovendien schorst het verkrijgen van een toelating of 

vergunning voor de ontmanteling en de verplaatsing van het onroerend goed de termijn van 

verval van 270 dagen (eenmaal verlengbaar met 90 dagen) van het besluit tot voorlopige 

wijziging.1665 Het besluit tot voorlopige wijziging van rechtswege vervalt dan ook als er geen 

toelating of vergunning voor de ontmanteling, verplaatsing en de heroprichting van het 

onroerend goed is verleend binnen deze termijn of indien de verwezenlijking van de 

toegelaten of vergunde handelingen niet wordt gestart binnen twee jaar na het verlenen van 

de toelating of vergunning.1666 Het nieuw artikel 6.2.3, §2 van het OED somt alle bepalingen 

op die de vorm en de voorwaarden van de wijziging bepalen. Zo zal er voorafgaand aan het 

besluit tot voorlopige wijziging advies moeten worden ingewonnen van de colleges van 

burgemeester en schepenen, de betrokken gemeentebesturen en bepaalde departementen 

of agentschappen van de Vlaamse overheid. Daarnaast is er ook steeds voorafgaand aan de 

voorlopige opheffing of wijziging advies van de VCOE vereist (naar analogie met de gewone 

beschermingsprocedure). De rechtspraak van de Raad van State op grond waarvan een 

weigering tot opheffing niet aan advies van de VCOE is onderworpen, is nog steeds 

relevant.1667 Een procedure in geval van hoogdringendheid is, in tegenstelling tot de gewone 

beschermingsprocedure, niet voorzien.1668 In dit geval wordt immers pas advies gevraagd 

nadat het voorlopig beschermingsbesluit werd genomen. Echter, op dat moment is de 

verplaatsing reeds aan de gang, wat de adviezen aldus laattijdig zou maken.1669 Om dezelfde 

reden hoort het agentschap de zakelijkrechthouders op hun verzoek vóór het voorlopig 

wijzigingsbesluit.1670 

 

356. Met betrekking tot het openbaar onderzoek, bepaalt de nieuwe procedure dat dit moet 

worden gehouden onder de voorwaarden en in de vorm, zoals bepaald is voor de bescherming 

                                                     

1663  Deze procedure werd in 2018 nog herhaaldelijk toegepast, onder meer voor de voorlopige gedeeltelijke 
opheffing van de bescherming als monument van de kolenwasserij in Beringen, voorlopig opgeheven bij 
MB 20 december 2018, BS 4 februari 2019. 

1664  Art. 45 Wijzigingsdecreet ex-post evaluatie; Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 22 en 111; zie ook 
huidig art. 6.2.3, §2 OED. 

1665  Art. 6.1.9 OED j° art. 6.2.8, §1, derde lid OED. 
1666  Art. 6.2.8, §2 OED. 
1667  RvS 24 november 2015, nr. 233.018, Somers. 
1668  Art. 6.2.3, §2, tweede lid OED. 
1669  Parl.St. Vl.Parl 2017-2018, nr. 1553/1, 22-23. 
1670  Art. 6.2.3, §2, derde lid OED; aangezien ook bij de wijzigingsprocedure bij de bescherming van 

cultuurhistorische landschappen niet in een individuele kennisgeving is voorzien (art. 6.2.3, §2, eerste lid 
OED verwijst immers naar art. 6.1.6 OED), geldt voor het overige wat betreft cultuurhistorische 
landschappen hetzelfde als bij de gewone beschermingsprocedure, zie supra, nr. 341. 
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van onroerend erfgoed.1671 Dat openbaar onderzoek heeft betrekking op de oorspronkelijke 

locatie en de locatie waarnaar het beschermd goed wordt verplaatst. Als het beschermd goed 

verplaatst wordt naar een andere gemeente, wordt in beide gemeenten een openbaar 

onderzoek georganiseerd. De betrokken gemeenten hangen een bericht over het openbaar 

onderzoek uit op beide plaatsen die aangeduid zijn op het plan dat als bijlage bij het ontwerp 

van besluit tot voorlopige wijziging is gevoegd en publiceren een bericht op hun website. 

Zowel de zakelijkrechthouders van de oorspronkelijke locatie als van de nieuwe locatie 

worden op de hoogte gebracht zowel van het ontwerp van besluit als van het voorlopige 

wijzigingsbesluit én van het definitieve wijzigingsbesluit, indien het gaat om een 

archeologische site, monument of stads- of dorpsgezicht. Bij de wijziging of opheffing van een 

besluit tot bescherming van een cultuurhistorisch landschap is er niet in individuele 

kennisgeving aan de zakelijkrechthouders voorzien. 

G. Wijziging in de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 

357. Artikel 6.2.2 van het OED voorziet in de mogelijkheid om een beschermingsbesluit te 

wijzigen of op te heffen via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan indien dit noodzakelijk 

is in het algemeen belang. Dit impliceert dat de procedure tot opmaak van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan zal worden gevolgd en niet de procedure uit het OED.1672 Ten einde de 

bescherming van onroerend erfgoed te verzekeren, zijn in de procedure tot opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan verschillende waarborgen opgenomen. Zo wordt een openbaar 

onderzoek georganiseerd en zal er advies van onder meer het agentschap onroerend erfgoed 

worden ingewonnen. Ook zal het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de redenen van 

opheffing of wijziging van het beschermingsbesluit moeten bevatten.1673 Bovendien voorziet 

de VCRO ook in een individuele kennisgeving van het (ontwerp van) ruimtelijk uitvoeringsplan. 

In het geval een beschermingsbesluit wordt gewijzigd moet respectievelijk op grond van 

artikel 2.2.10 en 2.2.11 van de VCRO de eigenaar, de blote eigenaar, de erfpachthouder, de 

opstalhouder of de leasinggever individueel op de hoogte worden gebracht van het ontwerp 

van ruimtelijk uitvoeringsplan en het besluit houdende de definitieve vaststelling van het 

ruimtelijk uitvoeringsplan.1674 Het is opvallend dat ook in een kennisgeving is voorzien 

wanneer het ruimtelijk uitvoeringsplan de bescherming van een cultuurhistorisch landschap 

wijzigt of opheft, terwijl bij de beschermings- en wijzigings- of opheffingsprocedure in het OED 

zelf niet in dergelijke kennisgeving is voorzien.1675 

                                                     

1671  Art. 6.2.3, §2, eerste lid j° art. 6.1.7 OED. 
1672  Art. 2.2.6 – 2.2.8 VCRO. 
1673  Art. 12.1.38 OED voegde in art. 2.2.2, §1, vijfde lid VCRO de verplichting in dezelfde gegevens te vermelden 

die vereist zijn bij de voorlopige wijziging van een beschermingsbesluit volgens de procedure in het OED, 
zoals opgenomen in art. 6.2.5 OED; dezelfde voorwaarde is thans terug te vinden in art. 2.2.5, §1, 11° 
VCRO. 

1674  Zie art. 2.2.10, §2, derde lid VCRO. 
1675  De kennisgeving is voorgeschreven in art. 2.2.10, §2, derde lid VCRO; we wezen reeds in de context van 

de eigenlijke beschermingsprocedure op de mogelijke onverenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel, zie 
supra, nr. 341. 
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Daarenboven ontbreekt bij de wijziging van een beschermingsbesluit binnen de procedure tot 

opmaak of wijziging van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een voorafgaand advies 

van de VCOE, terwijl dit wel voorzien is in de wijzigingsprocedure ex art. 6.2.4 van het OED. 

Dit valt te betreuren want leidt tot een zwakkere positie van het beschermde onroerend 

erfgoed.1676 Net een onafhankelijk advies van een adviesorgaan zoals de VCOE kan garanderen 

dat de wijziging of opheffing gebeurt in het belang van de erfgoedwaarden. Dit is des te 

belangrijker nu een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, in tegenstelling tot een individueel 

beschermingsbesluit, wél kan worden getoetst op haar verenigbaarheid met het 

standstillbeginsel ex artikel 23 van de Grondwet. In dit licht zal een grote rol zijn weggelegd 

voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Formele Motiveringwet. De 

overheid zal minstens moeten motiveren in hoeverre het nagestreefde algemeen belang 

voorgaat op het algemeen belang inzake het behoud van de erfgoedwaarden.1677 

H. Wijziging naar aanleiding van een complex project 

358. Als laatste dient nog te worden gewezen op de mogelijkheid tot opheffing van een 

beschermingsbesluit binnen de procedure aangaande complexe projecten. Hoewel het OED 

hier zelf niets over vermeldt, kan een beschermingsbesluit op grond van artikel 41, lid 1, 10° 

van het Decreet Complexe Projecten worden gewijzigd of opgeheven in een projectbesluit. In 

tegenstelling tot de opheffingsmogelijkheden binnen de procedure tot opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan, is de opheffings- of wijzigingsbevoegdheid binnen het Decreet 

Complexe Projecten niet beperkt tot het Gewest, maar kan ook in een gemeentelijk of 

provinciaal projectbesluit een beschermingsbesluit worden opgeheven. In dit geval heeft het 

besluit pas uitwerking na te zijn bekrachtigd door de Vlaamse Regering.1678 De bepalingen die 

er oorspronkelijk toe leidden dat geen advies van de VCOE vereist was, werden bij het Decreet 

Diverse Bepalingen geschrapt.1679 Aangezien het Decreet Complexe Projecten hier nu niets 

meer over bepaalt, is het onduidelijk of nu wel advies van de VCOE vereist is. Enerzijds is het 

mogelijk dat de overheid op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel gehouden is dezelfde 

instanties te raadplegen als zou de wijziging of opheffing volgens de gewone procedure 

verlopen.1680 Anderzijds wijst AERTS op de mogelijkheid dat de decreetgever de procedure 

heeft willen doen aansluiten bij de procedure tot wijziging of opheffing van een 

                                                     

1676  A.M. DRAYE, “Ruimtelijke uitvoeringsplannen: een update”, in S. VERBIST (ed.), Actualia Ruimtelijke 
Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 21-22; L. VANDENHENDE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: de 
bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest herschikt”, TROS 2014, 56; L. VANDENHENDE 
en G. VAN HOORICK, “Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind?”, TMR 2014, 534; S. 
AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen”, in A.M. DRAYE, 
Actualia Onroerend Erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 100-101. 

1677  Zie over de toepassing van het standstillbeginsel, supra, nr. 91. 
1678  Art. 41, lid 2 Decreet Complexe Projecten; zie S. AERTS, “Is alles van waarde weerloos? Het behoud van 

het Onroerend Erfgoed en het Decreet Complexe Projecten”, MER 2016, 295. 
1679  Art. 126 Decreet Diverse Bepalingen. 
1680  Ibid, 296; deze zienswijze staat evenwel op gespannen voet met de parlementaire voorbereiding bij deze 

decreetswijziging, die stelde dat de schrapping geen inhoudelijke wijzigingen beoogde, zie Parl.St. Vl.Parl. 
2014-2015, nr. 459/1, 11-12. 
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beschermingsbesluit binnen de procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, die 

ook niet in een advies van de VCOE voorziet.1681 In ieder geval zou het ontbreken van een 

advies van de VCOE een minder sterke positie van het onroerend erfgoed betekenen. Net 

zoals bij de wijzigings- of opheffingsprocedure binnen een ruimtelijk uitvoeringsplan kan het 

advies van de VCOE helpen te waarborgen dat de erfgoedwaarden volwaardig mee in rekening 

worden genomen. Dit is belangrijk nu men zich steeds zal moeten behoeden voor een 

mogelijke schending van het standstillbeginsel. Het is immers waarschijnlijk dat de Raad van 

State zich naar analogie met een ruimtelijk uitvoeringsplan ook bevoegd acht een 

projectbesluit te toetsen aan het standstillbeginsel ex artikel 23 van de Grondwet. Dit 

impliceert dat een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau moet worden 

voorkomen, waarbij compenserende maatregelen in aanmerking kunnen worden 

genomen.1682 Indien dit toch niet mogelijk is, zal de overheid overtuigend moeten motiveren 

waarom er toch dwingende redenen van algemeen belang voorhanden zijn die de aanzienlijke 

achteruitgang verantwoorden én waarom de opheffing de proportionaliteitstoets 

doorstaat.1683 

 

359. Hoewel we in essentie er niets op tegen hebben dat een beschermingsbesluit binnen een 

complex project kan worden opgeheven, veronderstelt dit wel dat deze parallelle procedure 

aan dezelfde waarborgen is onderworpen als wanneer de opheffing gebeurt binnen de 

reguliere procedure. Wanneer dit niet het geval is, kan dit problematisch zijn in het licht van 

het gelijkheidsbeginsel.1684 Volgens de parlementaire voorbereiding gaat de opheffing binnen 

de procedure van een complex project “om gevallen waar – mocht de procedure van het 

decreet Complexe Projecten niet bestaan – de Vlaamse overheid ter wille van het project ook 

zou overgaan tot aanpassing van het beschermingsbesluit in kwestie vanuit het 

gemeenschappelijk geloof en het groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang van 

het project.”1685 Het valt dan ook te verwachten dat in beide gevallen dezelfde procedurele 

waarborgen worden geboden om te verzekeren dat de bescherming niet wordt uitgehold. We 

kunnen AERTS volgen in zijn vaststelling dat net op dit vlak het Decreet Complexe Projecten 

tekort schiet, minstens dat het onzeker is of in gelijke waarborgen wordt voorzien.1686 

                                                     

1681  Ibid, 296-297. 
1682  De SARO wees er tijdens de parlementaire voorbereiding op dat het decreet op dit vlak te weinig garanties 

biedt, zie Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2417/1, 180. 
1683  Zie over de toepassing van het standstillbeginsel, supra, nr. 91. 
1684  De Raad van State verwees zelf naar een arrest van het Grondwettelijk Hof waarin het oordeelde: “Op 

straffe van schending van het gelijkheidsbeginsel zou niet kunnen worden verantwoord dat dergelijke 
projecten aan twee verschillende categorieën van procedures worden onderworpen waarvan de ene geen 
waarborgen inzake raadpleging en onpartijdigheid biedt die vergelijkbaar zijn met die van de andere, 
terwijl het gaat om projecten waarvan is gebleken dat zij even belangrijke gevolgen voor het leefmilieu 
kunnen hebben”, zie GwH 15 maart 2012, nr. 46/2012, overw. B.10. 

1685  Parl.St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2417/1, 110. 
1686  S. AERTS, “Is alles van waarde weerloos? Het behoud van het Onroerend Erfgoed en het Decreet Complexe 

Projecten”, MER 2016, 305. 
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 Waals Gewest 

3.1. Inventarisatie 

3.1.1. Initiatiefrecht 

360. Het initiatiefrecht voor de vaststelling van de gewestelijke inventaris is exclusief 

voorbehouden voor de Regering.1687 De gemeentelijke inventaris wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad op initiatief van het college van burgemeester en schepenen of de 

gemeentelijke commissie.1688 1689  

De CoPat voorziet net zoals in het Vlaams Gewest niet in de mogelijkheid voor derde-

belanghebbenden om een voorstel tot opname in de gewestelijke inventaris in te dienen. Dit 

neemt uiteraard niet weg dat eenieder een voorstel tot inventarisatie kan indienen. Echter, 

gelet op de zeer beperkte rechtsgevolgen van een inventarisatie – er is bij een 

vergunningsaanvraag advies van het agentschap en bij de gewestelijke inventaris ook van de 

KCML vereist1690 – kan naar analogie met het Vlaams Gewest worden aangenomen dat de 

overheid niet gehouden is te antwoorden op een verzoek tot inventarisatie. Immers, enkel 

indien aan de administratieve beslissing voordelen voor de verzoeker zijn verbonden, is de 

overheid gehouden te antwoorden op een verzoek. Bovendien is in het Waals Gewest geen 

bepaling gelijkaardig aan artikel II.88 van het Bestuursdecreet terug te vinden.1691 

3.1.2. Vaststellingsprocedure 

361. Oud artikel 192 van de CoPat bepaalde: “Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie 

un inventaire du patrimoine.” Bijgevolg waren er behalve de verplichting om de inventaris te 

publiceren aan de inventarisatie geen procedurele vereisten verbonden. En ook de wijze van 

publicatie werd niet verder verduidelijkt. Voor de gewestelijke inventaris blijven ook in de 

nieuwe CoPat de vaststellingsmodaliteiten nog steeds zeer summier en wordt enkel verwezen 

naar “des modalités de reconnaissance, de protection et de mise en valeur arrêtées par le 

Gouvernement”.1692 Artikel 11 van de CoPat van 2018 voorziet nu dat de gewestelijke 

inventaris dient te worden gepubliceerd zowel in het Belgisch Staatsblad als op de website 

                                                     

1687  Art. 11 CoPat. 
1688  Art. 12, §1 CoPat; dit in tegenstelling tot de lijst van merkwaardige bomen, struiken en hagen die door 

een gedelegeerde ambtenaar op gewestelijk niveau werd vastgesteld, zij het na het college van 
burgemeester en schepenen ondervraagd te hebben, zie oud art. 268 CoPat; voor de opmaak van een 
gemeentelijke inventaris kan de overheid een subsidie verlenen, zie art. 50, 9° en R.12-8 CoPat. 

1689  De gemeentelijke commissie is de adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit zoals bedoeld 
in artikel D.I.7 van de CoDT, zie art. 3, 13° CoPat; de samenstelling van dergelijke commissie is niet 
verplicht. 

1690  Art. D.IV.35, 2° en 3° CoDT. 
1691  Zie supra, nr. 327. 
1692  Art. R.11-2, tweede lid CoPat; voorlopig is enkel een document terug te vinden waarin enkele 

selectiecriteria en erfgoedwaarden zijn opgesomd, dit heeft evenwel geen enkele juridische waarde. 
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van het Waals agentschap onroerend erfgoed (AwAP).1693 Net als in het Vlaams Gewest 

voorziet de CoPat niet in een individuele betekening van het besluit tot vaststelling van de 

gewestelijke inventaris. Ook voor de gemeentelijke inventaris was dit oorspronkelijk niet het 

geval, hoewel wel voorzien werd in een willig beroep bij de gemeenteraad.1694 De Raad van 

State merkte echter op dat deze beroepsmogelijkheid enkel effectief zou zijn indien ook wordt 

voorzien in een individuele betekening van de beslissing tot opname in de inventaris aan de 

eigenaars.1695 De decreetgever loste dit simpelweg op door ook de verdere detaillering over 

de kennisgeving te delegeren aan de regering. In artikel R.12-3, 3° van de CoPat is dan ook in 

een individuele kennisgeving voorzien. Ook de verdere procedure tot opname in de 

gemeentelijke inventaris is terug te vinden in het uitvoeringsbesluit.1696 Zo stelt het 

uitvoeringsbesluit dat de ontwerpinventaris, net zoals de bijwerking van de inventaris, wordt 

voorgelegd (“soumis”) aan de gemeenteraadscommissie en aan de personen en instanties die 

de gemeenteraad nuttig acht.1697 Vervolgens voert het college van burgemeester en 

schepenen een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen, behalve over de goederen die deel 

uitmaken van het klein volkserfgoed, waarna de inventaris door de gemeenteraad definitief 

wordt vastgesteld.1698 Het AWaP dient de gemeentelijke inventaris vervolgens nog goed te 

keuren, waarna hij bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad en op de website van het AWaP 

wordt gepubliceerd.1699 

3.2. Bescherming 

3.2.1. Initiatiefrecht 

362. Het initiatiefrecht is hetzelfde voor opname in de bewaarlijst als voor het opstarten van 

de eigenlijke beschermingsprocedure.1700 Ook voor de wijzigingsprocedure verwijst artikel 23 

van de CoPat naar de beschermingsprocedure, zodat ook hier dezelfde personen 

initiatiefgerechtigd zijn: de overheid kan een onroerend goed in de bewaarlijst opnemen dan 

wel de procedure tot bescherming openen op eigen initiatief1701, op initiatief van de eigenaar 

of op voorstel van de KCML, het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke 

commissie of op vraag van één of meerdere groepen, verenigingen of organisaties die de 

                                                     

1693  Voorheen werd de inventaris nergens gepubliceerd. 
1694  Art. 12, §4 CoPat en art. R.12-4 CoPat. 
1695  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 47. 
1696  Art. R.12-1 t.e.m. R.12-8 CoPat; de minister kan nog een vereenvoudigde procedure invoeren voor een 

beperkte wijziging van de inventaris, zie art. R.12-7 CoPat. 
1697  Art. R.12-1, §2, tweede lid CoPat. 
1698  Binnen 90 dagen na het proces-verbaal van het openbaar onderzoek, zie art. R.12-3, 1° CoPat. 
1699  Art. R.12-5 en R.12-6 CoPat. 
1700  Art. 15, §1, 1°-6°, art. 16 , art. R.15-1 en art. R.16 CoPat.  
1701  De bevoegdheid kan worden gedelegeerd aan de bevoegde minister, maar niet aan leden van het kabinet. 

Een beslissing om een beschermingsprocedure op te starten die is ondertekend door de chef van het 
kabinet waarbij nergens uit blijkt dat de minister zelf de beslissing heeft genomen, is onwettig, zie RvS 8 
mei 2003, nr. 119.126, Triquets. 
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bescherming van onroerend erfgoed tot doel hebben en die hun zetel in het Waals Gewest 

hebben. Dit laatste initiatiefrecht voor vzw’s of andere belangenorganisaties is nieuw sinds 

2018, naar analogie met het initiatiefrecht zoals voorzien in het BWRO.1702 

Verder kan de inschrijving in de bewaarlijst dan wel de eigenlijke bescherming gebeuren op 

verzoek van een groep inwoners van de gemeente waar het goed gelegen is.1703 Het aantal 

vereiste handtekeningen is afhankelijk van de grootte van de gemeente: gaat het om een 

gemeente met minder dan 5.000 inwoners zijn minstens 300 handtekening vereist, bij een 

gemeente van 5.000 tot 30.000 inwoners minstens 600 handtekeningen. In gemeenten met 

meer dan 30.000 inwoners moeten 1.000 personen hun handtekening plaatsen. 

Oorspronkelijk waren slechts 150 handtekeningen in gemeenten met minder dan 5.000 

inwoners en 300 handtekeningen in gemeenten met meer inwoners vereist.1704 Ondanks 

enige tegenstand – de vrees werd geuit dat het te moeilijk zou zijn het vereiste aantal 

handtekeningen te verzamelen – werden bij decreet van 18 juli 1991 de aantallen opgedreven 

naar de huidige vereiste handtekeningen.1705 Volgens de vertegenwoordiger van de minister 

waren de aantallen verantwoord doordat slechts weinig dossiers op deze manier werden 

ingediend en dat inwoners sowieso steeds contact konden opnemen met de Provinciale 

Commissie, die krachtens het Besluit van de Executieve van 22 februari 1990 over 

initiatiefrecht beschikte.1706 Hoewel dit besluit niet meer van toepassing is en geen 

gelijkaardige bepaling is voorzien in de CoPat, zijn er ook nu nog andere initiatiefgerechtigden 

waarmee de burger contact zou kunnen opnemen. Eenzelfde argumentatie wordt dan ook 

nog steeds gehanteerd door de minister, zij het dan in relatie tot het initiatiefrecht van 

individuele burgers. Individuele burgers kunnen op grond van artikel 15 of 16 van de CoPat 

immers geen voorstel tot opname in de bewaarlijst of tot bescherming indienen. Samen met 

DRAYE kan worden vastgesteld dat indien deze redenering wordt gevolgd het weinig zin heeft 

om de handtekeningenlijst als vereiste te handhaven.1707 De vraag kan worden gesteld of de 

decreetgever de bedoeling had buiten de opgesomde initiatiefgerechtigden ook anderen de 

mogelijkheid tot een rechtstreeks initiatief te verlenen. In tegenstelling tot in het BWRO bevat 

de CoPat hier geen enkele bepaling over. Het lijkt logisch dat de decreetgever minstens deze 

bedoeling niet gehad heeft. Ook de opsomming van enig initiatiefrecht zou in deze 

interpretatie immers zinloos worden.  

                                                     

1702  Het oorspronkelijk ontwerp van decreet voorzag niet in een initiatiefrecht voor verenigingen. Op voorstel 
van de Raad van State werd de mogelijkheid dan toch in de CoPat ingeschreven, zie Adv. RvS nr. 62.508/4, 
Parl.St. W.Parl. 2013-2014, nr. 1016/1, 48. 

1703  Art. 15, §1, 7° en art. 16, tweede lid, 7° CoPat. 
1704  Art. 3 Decreet van 17 juli 1987. 
1705  Parl.St. W.Gew.R. 1990-1991, nr. 237/5, Commissieverslag, 17-18; zie hierover A.M. DRAYE, Monumenten 

en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 225-226. 
1706  B.W.Gew.Ex. 22 februari 1990 “relatif aux attributions, à l'organisation, à la composition et au règlement 

d'ordre intérieur de la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne”, BS 16 
mei 1990. 

1707  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 226. 
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De Raad van State wees er in haar advies bij het voorontwerp van de nieuwe CoPat op dat het 

initiatiefrecht beperken tot grotere groepen van een relatief belang, mogelijk in strijd is met 

het Verdrag van Faro.1708 De Raad verwees hiervoor allereerst naar de preambule bij het 

Verdrag van Faro die stelt dat: “every person has a right to engage with the cultural heritage 

of their choice, while respecting the rights and freedoms of others, as an aspect of the right 

freely to participate in cultural life enshrined in the United Nations Universal Declaration of 

Human Rights (1948) and guaranteed by the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (1966)”. Daarnaast haalt de Raad van State ook artikel 3 en 4 van het Verdrag 

van Faro aan. Terwijl artikel 3 het bestaan van een “common heritage of Europe” erkent, 

bepaalt artikel 4 de rechten en verantwoordelijkheden die uit het Verdrag voortvloeien:  

“The Parties recognise that:  

a) everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and 

to contribute towards its enrichment;  

b) everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of 

others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of 

Europe;  

b) exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which 

are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the 

rights and freedoms of others.” 

Artikel 4, a) van het Verdrag van Faro geeft eenieder het recht “to be involved with the 

heritage, helping to enricht it or add to it”.1709 Hoewel het onzeker is of hieruit een algemeen 

recht op onroerend erfgoed kan worden afgeleid,1710 impliceert dit wel dat de burger recht 

heeft om op eigen initiatief deel uit te maken van de bescherming van onroerend erfgoed. Dit 

ligt ook in lijn met rechtspraak van de Franstalige kamers van de Raad van State – waarnaar 

de Raad van State zelf in haar advies ook naar verwees – waarin ze oordeelde dat: “qu’à partir 

du moment où un bien est reconnu comme devant bénéficier d’une protection spécifique, il ne 

peut plus, par définition, être considéré comme étant la “chose exclusive” d’une personne 

morale de droit public quelconque, même propriétaire des lieux, d’une collectivité déterminée 

ni même de la génération présente, à plus forte raison des voisins ou des habitants du 

quartier”.1711 Hieruit leidt de Raad van State in haar advies bij de CoPat van 2018 af dat ook 

individuele burgers een belang kunnen hebben bij de bescherming van onroerend erfgoed, 

niet enkel in het kader van een beroepsprocedure maar ook in kader van een 

beschermingsprocedure. In hetzelfde arrest maakt de Raad van State ook nog volgende 

overweging: “que c’est plus l’intérêt de ceux qui se dévouent à sa conservation qu’une 

                                                     

1708  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 48. 
1709  Explanatory note bij het Verdrag van Aarhus, 7. 
1710  Zie supra, nr. 87. 
1711  RvS 25 november 2011, nr. 216.504, Van Basten e.a. 
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proximité géographique aléatoire qui peut justifier l’action tendant à assurer la préservation 

dudit bien”. Bijgevolg kan het initiatiefrecht volgens de Raad van State niet worden beperkt 

tot een representatieve groep van burgers, noch tot een groep van burgers die zijn 

ingeschreven in de gemeente waar het goed gelegen is.  

 

De repliek van de decreetgever die stelt dat het elke individuele burger vrij staat naar de 

gemeente, de KCML, het agentschap onroerend erfgoed of nog de gemeentelijke 

adviescommissie te stappen met een voorstel tot bescherming, welke dit voorstel vervolgens 

aan de overheid kunnen voorleggen, overtuigt niet.1712 Dit biedt immers niet evenveel 

waarborgen. Zo is het onzeker of deze instanties verplicht zijn om te antwoorden op de vraag 

tot bescherming, of om het beschermingsvoorstel voor te leggen aan de overheid. Enkel 

wanneer het bestuur een voldoende gepreciseerde aanvraag ontvangt waarbij een 

rechtsonderhorige binnen het door hem geschetste kader een voordeel wenst te verkrijgen, 

is hij krachtens de beginselen van behoorlijk bestuur ertoe gehouden aan de betrokkene een 

antwoord te geven op zijn vraag.1713 Hoewel we reeds betoogden dat dit in het geval van een 

bescherming zeker het geval is,1714 biedt een decretaal vastgelegd initiatiefrecht toch nog 

steeds het voordeel van meer rechtszekerheid. Minstens beantwoordt ze aan de realiteit van 

de verplichting die op de overheid rust om te antwoorden op een voorstel tot opname in de 

bewaarlijst en om zijn beslissing zowel materieel als formeel te motiveren.1715 Bovendien blijft 

ook bij de eigenlijke bescherming de individuele burger op deze manier afhankelijk van de 

beslissing van deze organen of groeperingen om een voorstel in te dienen. Niets verplicht de 

initiatiefgerechtigden immers van dit initiatiefrecht gebruik te maken. En zelfs indien ze 

zouden gehouden zijn te antwoorden op de burger over zijn vraag tot bescherming, zal de 

motiveringsplicht minder zwaar wegen dan wanneer de burger zijn verzoek tot bescherming 

rechtstreeks tot het agentschap kan richten als initiatiefgerechtigde. In dit laatste geval zal de 

motivering van de weigeringsbeslissing zich immers moeten richten op de 

erfgoedwaarden,1716 terwijl in het eerste geval een verwijzing naar het beleid voldoende lijkt 

te zijn.1717 Door geen rechtstreeks initiatiefrecht te voorzien voor de burger wordt hem het 

                                                     

1712  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 12.  
1713  Hierbij geldt dezelfde argumentatie als bij de inventarisatie in het Vlaams Gewest. Er is echter geen 

bepaling gelijkaardig aan artikel II.88 terug te vinden, zie supra, nr. 327. 
1714  Zelfs bij de bewaarlijst, ookal voorziet de CoPat enkel bij de bescherming in een rechtstreeks voordeel 

voor derden in de vorm van subsidies; zie supra, nr. 337. 
1715  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 48; M. QUINTIN, La protection du 

patrimoine culturel, Brugge, Vanden Broele, 2009, 184; zie ook RvS 23 april 2009, nr. 192.641, a.s.b.l. 
Pétitions-Patrimoine i.v.m. de motivering van een beslissing om de beschermingsprocedure niet op te 
starten, infra, nrs. 427. 

1716  Het besluit waarbij de procedure wordt opgestart moet immers gebaseerd zijn op concrete elementen 
die de erfgoedwaarde van het onroerend goed kunnen verantwoorden, zie infra, nr. 427 en de 
verwijzingen in vn. 1975. 

1717  Zo wijst het agentschap ad-hoc vragen steevast af indien ze niet passen binnen een thema dat op de 
agenda staat, tenzij het onroerend goed uitzonderlijk bedreigd is. Dit heeft uiteraard niets met de 
erfgoedwaarde te maken, zie supra, nr. 441. 
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recht ontzegd rechtstreeks bij te dragen tot de bescherming van zijn cultureel erfgoed. 

Bijgevolg wordt door uitsluiting van individuen het recht op cultureel erfgoed ingeperkt, wat 

een schending van artikel 4 van het Verdrag van Faro uitmaakt.1718 

363. Verder verwijst de Raad van State ook nog naar artikel 7 van het Verdrag van Aarhus op 

grond waarvan: “Each Party shall make appropriate practical and/or other provisions for the 

public to participate during the preparation of plans and programmes relating to the 

environment”, waarbij onder “the public” het volgende moet worden begrepen: “one or more 

natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their 

associations, organizations or groups”. We wezen er hoger reeds op dat het Verdrag van 

Aarhus niet van toepassing is op beschermingsbesluiten.1719 Maar zelfs als artikel 7 van het 

Verdrag van Aarhus wel van toepassing zou zijn, is een schending van deze bepaling door het 

gebrek aan een initiatiefrecht ons inziens niet aannemelijk. Het Verdrag van Aarhus stelt 

immers enkel dat de verdragspartijen ten minste praktische voorzieningen moeten treffen 

voor participatie gedurende de voorbereiding van plannen en programma’s. Dit impliceert dat 

de partijen best specifieke procedures voor publieke inspraak wettelijk verankeren.1720 Op 

welke manier deze inspraak gebeurt, wordt niet door het Verdrag van Aarhus bepaalt, en kan 

bijvoorbeeld ook geschieden door middel van een openbaar onderzoek, hoewel het hiertoe 

zeker ook niet beperkt is.1721  

 

364. Er moet worden benadrukt dat de eigenlijke beslissing tot opname in de bewaarlijst of 

de bescherming nog steeds exclusief is voorbehouden voor de overheid. Ook na een voorstel 

of vraag tot opname in de bewaarlijst of tot bescherming is de overheid immers niet verplicht 

een onroerend goed in de bewaarlijst op te nemen, te beschermen of zelfs maar de 

beschermingsprocedure op te starten. Zowel artikel 15 als artikel 16 bepalen enkel dat de 

overheid een onroerend goed op de bewaarlijst kan opnemen of een beschermingsprocedure 

kan opstarten.1722 Oorspronkelijk bepaalde artikel 197 (oud artikel 352) CWATUP dat “le 

                                                     

1718  Dit ligt in lijn met de stelling van de Raad van State in het hoger aangehaalde arrest dat onroerend erfgoed 
van belang is voor eenieder, zodra de erfgoedwaarde vaststaat. 

1719  Zie supra, nr. 332. 
1720  T. DE GENDT, “Het Verdrag van Aarhus in Vlaanderen: actieve openbaarheid van milieuinformatie, 

participatie van de burger aan het milieubeleid en toegang tot de rechter in milieuzaken”, MER 2001, 283. 
1721  DE GENDT zegt hierover: “Art. 6 al. 7 dat de mogelijkheid bespreekt om commentaar in te dienen, had 

eigenlijk kunnen vermeld worden in en samengevoegd worden met art. 7. Dit verzuim betekent dat het 
verdrag voldoende flexibiliteit wenst toe te laten bij de aanduiding van de precieze procedures tot 
participatie”, zie T. DE GENDT, “Het Verdrag van Aarhus in Vlaanderen: actieve openbaarheid van 
milieuinformatie, participatie van de burger aan het milieubeleid en toegang tot de rechter in 
milieuzaken”, MER 2001, 285; zie ook UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second 
edition), Genève, Verenigde Naties, 2014, 178. 

1722  Zie o.a. M. QUINTIN, “Art. 193 C.W.A.T.U.P”, Commentaire systématique du nouveau CWATUP 2011, afl. 
49, 54; M. QUINTIN, “Art. 197 C.W.A.T.U.P.E.”, Commentaire systématique du CWATUP 2015, afl. 67, 53-
54; bovendien belet niets de overheid om na een initiële weigering toch tot opname in de bewaarlijst over 
te gaan indien nieuwe gegevens zich voordien, zie RvS 30 april 2019, nr. 244.335, a.s.b.l. Les Amis du parc 
Peltzer-La Tourelle e.a. 
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gouvernement entame la procédure”. Rechtspraak en rechtsleer leidde hieruit af dat de 

overheid gebonden was aan een aanvraag tot opstarten van de procedure.1723 Naar aanleiding 

hiervan werd artikel 197 CWATUP in 20041724 gewijzigd zodat de overheid sindsdien over een 

beleidsvrijheid beschikt om de beschermingsprocedure al dan niet op te starten indien ze hier 

gegronde redenen voor heeft. In het geval ze beslist om het onroerend goed niet in de 

bewaarlijst op te namen, dan wel de beschermingsprocedure niet op te starten, zal de 

overheid deze beslissing aldus deugdelijk, dit wil zeggen met voldoende, juridisch toelaatbare 

motieven, moeten motiveren wanneer een aanvraag tot beschermen werd ingediend.1725 

 

365. Gelet op het feit dat de inschrijving in de bewaarlijst telkens gedurende 12 maanden 

geldt en deze termijn niet kan worden ingekort, is het niet ondenkbaar dat de inschrijving in 

de bewaarlijst en de (tijdelijke) bescherming door middel van een besluit tot inleiding van de 

beschermingsprocedure overlappen.1726 

3.2.2. Beschermingsprocedure 

3.2.2.1 Beschermingsfases 

366. De opname in de bewaarlijst gebeurt in één administratieve beslissing, terwijl de 

eigenlijke bescherming net zoals in het OED in twee fasen gebeurt:1727 het ontwerp van 

bescherming en de definitieve bescherming. Dat de opname in de bewaarlijst in één fase 

gebeurt, is te begrijpen gelet op haar functie als noodmaatregel.1728 Wel is het opmerkelijk 

dat de CoPat ook niet voorziet in een maximumtermijn waarbinnen het besluit om een 

onroerend goed al dan niet op de bewaarlijst op te nemen moet worden genomen. Dit zorgt 

voor veel rechtsonzekerheid. 

 

                                                     

1723  RvS 17 oktober 2002, nr. 111.666, Guiot en Detienne; P. THIEL, “La protection du patrimoine en Région 
wallonne. Commentaire du décret du 18 juillet 1991 relatif aux monuments, sites et fouilles”, Amén. 1993, 
8; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 186; zie i.v.m. een 
gelijkaardige bepaling in het BWRO: Voorz. Rb. Brussel (Fr.) 2 maart 2007, Amén. 2007, 215-221; RvS 18 
januari 2008, nr. 178.729, a.s.b.l. Petitions-Patrimoine e.a.; D. BATSELE, Urbanisme et protection du 
patrimoine à Bruxelles, Brussel, Larcier, 2006, 140. 

1724  Art. 5 van het programmadecreet van 18 december 2003, BS 6 februari 2004; in verband met een zelfde 
wijziging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat dit geen 
vermindering van het beschermingsniveau uitmaakt, zie supra, nr. 93. 

1725  Zie M. QUINTIN, “Art. 192-210 Code du Patrimoine”, in D. LAGASSE, C.-H. BORN, P. MICHEL, J.-F. NEURAY 
(eds.), Code du développement territorial (CoDT) et Code du patrimoine commentés, Luik, Kluwer, 2018, 
1117; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 184 en 186. 

1726  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 13. 
1727  Resp. art. 15 en 16 CoPat. 
1728  Zie supra, nr. 163. 
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De inschrijving op de bewaarlijst is slechts tijdelijk, in welke periode de administratie moet 

onderzoeken of een definitieve bescherming wenselijk is.1729 Binnen de 12 maanden dat de 

inschrijving geldt, maakt de erfgoedadministratie een rapport op over de beslissing om de 

beschermingsprocedure al dan niet op te starten.1730 Maar zelfs al beslist de administratie 

eerder om de beschermingsprocedure aan te vangen, blijft het onroerend goed op de 

bewaarlijst ingeschreven totdat de 12 maanden zijn verstreken. Na het verstrijken van deze 

12 maanden brengt de opname in de bewaarlijst geen enkel rechtsgevolg meer met zich 

mee.1731 

 

367. Ook bij de bescherming is er geen enkele termijn opgelegd waarbinnen een ontwerp van 

besluit dan wel het definitieve beschermingsbesluit moet worden genomen. De 

rechtsgevolgen zijn dan wel gedurende 12 maanden van kracht vanaf de kennisgeving van het 

ontwerp van besluit tot bescherming,1732 dit impliceert niet dat een definitieve bescherming 

na het verstrijken van deze termijn niet meer mogelijk is.1733 Dit zorgt voor grote 

rechtsonzekerheid voor de burger, die niet met zekerheid kan weten of zijn goed nog definitief 

zal worden beschermd, zelfs na het verstrijken van 12 maanden. Een uitzondering hierop is 

uiteraard wanneer de overheid in een uitdrukkelijke beslissing heeft te kennen gegeven de 

procedure niet te willen verderzetten. Waarschijnlijk zal de overheid wel gehouden zijn te 

antwoorden op een verzoek om de procedure verder te zetten, nu een burger voordelen kan 

halen uit een definitieve bescherming.1734 

3.2.2.2 Bewaarlijst 

368. Of wordt gekozen voor een inschrijving in de bewaarlijst dan wel voor de eigenlijke 

bescherming wordt niet ingegeven door het belang of de erfgoedwaarde. Enkel de vraag of 

het onroerend erfgoed al dan niet bedreigd is, is relevant. Hoogdringendheid is niet vereist.1735 

Immers, enkel in dit laatste geval zal geen advies van de KCML vereist zijn. Wanneer wel advies 

van KCML wordt ingewonnen, zal deze haar advies moet verlenen én verzenden binnen een 

                                                     

1729  Art. 15, §2 CoPat; een onroerend goed is 12 maanden opgenomen in de bewaarlijst; In het decreet van 
17 juli 1987 bedroeg deze termijn maar 9 maanden, welke op vraag van de administratie bij decreet van 
18 juli 1991 werd opgetrokken tot één jaar. 

1730  Art. 15, §2, eerste lid CoPat. 
1731  RvS 17 februari 2005, nr. 140.751, Meunier. 
1732  Het ontwerp van besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit was voorheen niet het geval, 

zie M. QUINTIN, “Art. 197 C.W.A.T.U.P.E.”, Commentaire systématique du CWATUP 2015, afl. 67, 55. 
1733  Art. 22, §1 CoPat; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 192; 

A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 233; de gevolgen die aan een bescherming worden gekoppeld op grond van andere wetgeving zoals 
de CoDT zijn ook slechts van toepassing zolang de rechtsgevolgen van een voorlopige bescherming van 
toepassing zijn, zie bv. art. D.IV.17, 3° of art. D.IV.31, §4 CoPat. 

1734  Zie de redenering in het Vlaams Gewest over de bescherming, supra, nr. 337. 
1735  Zie art. 15, §1, tweede lid CoPat; I. JEURISSEN en E. ORBAN DE XIVRY, “L’identification des biens relevant 

du patrimoine”, Amén. 2006, bijz. nr., 16. 
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termijn van 30 dagen, waarna bij ontstentenis hiervan de procedure kan worden 

verdergezet.1736 Deze adviesverplichting bestaat reeds sinds de invoering van de bewaarlijst 

bij decreet van 17 juli 1987.1737 Op aandringen van de administratie werd de adviesvereiste in 

het decreet van 18 juli 1991 afgezwakt. In hoogdringende gevallen mocht aan de 

adviesvereiste worden voorbijgegaan.1738 Ook de CWATUP voorzag in een dergelijke 

adviesverplichting, hoewel geen termijn was voorgeschreven waarbinnen het advies moest 

worden verstrekt.1739 Het duurde tot de huidige CoPat van 2018 vooraleer dergelijke 

maximumtermijn in de wetgeving werd ingeschreven. Nochtans voorzag het ontwerp van 

decreet oorspronkelijk helemaal niet meer in een adviesvereiste. Volgens de gedelegeerde 

van de minister was de adviesverplichting te omslachtig voor een tijdelijke 

beschermingsmaatregel zoals de bewaarlijst.1740 Ofschoon de Raad van State niet gekant was 

tegen de afschaffing van de adviesverplichting vroeg ze in haar advies om de motivering voor 

de afschaffing van de adviesvereiste op te nemen in de bespreking van de artikelen. De 

decreetgever opteerde er voor de adviesvereiste, met uitzondering van dringende gevallen, 

toch terug in te schrijven.1741 Dit is onze inzicht de juiste keuze. Zelfs al is de bewaarlijst slechts 

een tijdelijke noodmaatregel,1742 zij kan van belang zijn voor het behoud van onroerend 

erfgoed, waarbij het advies van de KCML over de beslissing om de noodbescherming al dan 

niet toe te passen een belangrijk waarborg vormt.  

                                                     

1736  Art. 15, §1, tweede lid CoPat. 
1737  Art. 3, §1 Decr.W. 17 juli 1987; er werd echter heel wat kritiek op deze bepaling geuit aangezien deze 

voorafgaande formaliteit niet was vereist bij het inzetten van de eigenlijke beschermingsprocedure. Er 
werden dan ook heel wat vragen gesteld bij het praktische nut van de bewaarlijsten; zie hierover A.M. 
DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 
225; M. WASTERLAIN, “Considérations sur le décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine 
culturel immobilier de la Communauté française”, Bulletin de la CRMS, t. 14, 1987-1989, 10; M. BOES, “Le 
décret du 17 juillet 1987 relatif à la protection du patrimoine culturel immobilier de la Communauté 
française”, Amén. 1988, 108. 

1738  Parl.St. W.Gew.R. 1990-1991, nr. 237/5, Rapport de la Commission de L’Aménagement du Territoire de la 
recherche, des Technologies et des Relations extérieurs, 17; Parl.St. W.Gew.R. 1990-1991, nr. 237/1, 
Rapport de la Direction Générale de L’Aménagement du Territoire en du Logement, naar verwezen in 
A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 226. 

1739  Oud art. 193, §1, tweede lid CoPat; zie hierover A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. 
Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 226. 

1740  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 48. 
1741  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 12. 
1742  Art. 15, §2, eerste lid CoPat bepaalt dat een onroerend goed 12 maanden in de bewaarlijst is ingeschreven, 

te starten vanaf de dag van de inschrijving. Merk op dat art. 15, §2, vierde lid CoPat bepaalt dat het besluit 
tot inschrijving pas rechtsgevolgen heeft vanaf de dag van betekening dan wel de dag van publicatie in 
het Belgisch Staatsblad, al naar gelang welke eerst gebeurde. Dit zorgt voor onduidelijkheden en wordt 
best aangepast, zie E. ORBAN DE XIVRY en M.-S. DE CLIPPELE, “Patrimoine culturel immobilier en Région 
wallonne. Présentation des nouveautés législatives et réglementaires”, Amén. 2019, 152. 
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3.2.2.3 Bescherming 

A. De erfgoedfiche 

369. Indien de overheid beslist om de beschermingsprocedure op te starten, maakt ze een 

ontwerp van bescherming op, op basis van de evaluatie van de erfgoedwaarden uit de 

erfgoedfiche (“fiche patrimoniale”).1743 Deze erfgoedfiche, nieuw sinds de CoPat van 2018 en 

gebaseerd op de “fiche d’état sanitaire” en de “fiche d’études préalables”,1744 dient immers 

onder meer “l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des intérêts et des critères 

visés à l'article 1er, en vue de justifier sa protection“ te bevatten.1745 Bijgevolg dient de 

erfgoedfiche in de eerste plaats om met kennis van zaken een beslissing over de 

beschermenswaardigheid van het onroerend goed te kunnen nemen. Daarnaast bevat ze ook 

de technische indicaties met betrekking tot de fysieke toestand en het verdere behoud van 

het onroerend goed met het oog op wijziging of schrapping van de bescherming.1746 En ook 

de nodige instandhoudings- en restauratiemaatregelen moeten in de erfgoedfiche zijn 

opgenomen. 

 

370. In tegenstelling tot de “fiche d’état sanitaire” moet de erfgoedfiche worden opgesteld 

door de overheid, die de bevoegdheid kan delegeren.1747 De erfgoedfiche moet worden 

opgemaakt voor “un bien relevant du patrimoine”.1748 Wat dit precies inhoudt wordt niet 

verduidelijkt. De memorie van toelichting bij het voorontwerp haalt aan dat de erfgoedfiche 

“constitue un élément fondamental tant pour la reconnaissance du statut de bien classé que 

                                                     

1743  Art. 17 CoPat. 
1744  Resp. oud art. 212 en 213 CoPat; de “fiche d’état sanitaire” bevatte zowel een omschrijving van de fysieke 

staat van het onroerend erfgoed als een gedeelte dat de studies en de preventie- en restauratiewerken 
bepaalt die nodig zijn om de geïntegreerd behoud van het onroerend goed te garanderen; de “fiche 
d’études préalables” bevat wetenschappelijke en technische studies met betrekking tot de restauratie van 
beschermd onroerend erfgoed. 

1745  Art. 3, 6°, a) CoPat. 
1746  De tekst luidt: “les indications techniques se rapportant à l'état physique général et à la conservation du 

bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent, en vue de procéder 
à une modification ou à la radiation de la mesure de protection”. 

1747  De “fiche d’état sanitaire” moest oorspronkelijk worden opgemaakt door de eigenaar, later (na de 
wijziging bij decreet van 11 april 2014) was de eigenaar enkel verantwoordelijk voor de actualisatie de 
fiche die werd opgemaakt door de overheid. Bij besluit van 22 januari 2015 delegeerde de overheid de 
bevoegdheid aan de bevoegde minister, B.W.Reg. 22 januari 2015 “portant sur la validation du modèle 
de fiche d’état sanitaire et portant délégation de compétence et de signature au ministre du Patrimoine 
concernant les fiches d’état sanitaire sur les biens classés”, BS 4 februari 2015; oud art. 213 CoPat 
verduidelijkte niet wie de “fiche d’études préalables” moest opmaken, maar oud art. 219, 2° CWATUPE 
bepaalde dat ze kon worden opgemaakt door het Waals agentschap onroerend erfgoed. Na de opheffing 
van dit artikel bij art. 10 van het Decr. W. 12 juli 2017, BS 11 september 2017, was er niets meer voorzien 
over wie de fiche opmaakt; in het voorontwerp van het decreet van 12 juli 2017 werd niet gepreciseerd 
wie de erfgoedfiche moest opmaken. Art. 27, §2, derde lid van het voorontwerp voorzag wel in de 
verplichting voor het Waals Agentschap Onroerend Erfgoed om een erfgoedfiche op te maken in bepaalde 
gevallen, maar specifieerde niet wie buiten deze gevallen om verplicht was de erfgoedfiche op te maken; 
zie Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 42. 

1748  Art. 3, 6° CoPat. 
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l’instruction des demandes d’autorisation d’actes et de travaux”.1749 Minstens voor onroerend 

erfgoed dat voor bescherming in aanmerking zou kunnen komen en voor reeds beschermd 

erfgoed moet een erfgoedfiche worden opgemaakt. Dit laatste is noodzakelijk aangezien de 

erfgoedfiche ook informatie bevat over een mogelijke wijziging of opheffing van het 

beschermingsbesluit. Bovendien biedt ze ook het afwegingsinstrument bij uitstek van 

aanvragen tot een toelating voor werken en handelingen aan onroerend erfgoed. 

 

371. De juridische waarde van de erfgoedfiche is niet eenduidig. Ook oud artikel 212 en artikel 

213 van de CoPat scheppen geen duidelijkheid. Zowel de “fiche d’état sanitaire” als de “fiche 

d’études préalables” zijn immers voornamelijk instrumenten ten behoeve van een actief 

beheer.1750 De erfgoedfiche moet echter ook bijdragen aan de beslissing tot bescherming van 

het onroerend erfgoed, en beperkt aldus in zekere zin de discretionaire bevoegdheid van de 

overheid. Indien de erfgoedfiche een evaluatie van de erfgoedwaarden van een onroerend 

goed op basis van artikel 1 van de CoPat bevat, kan de vraag worden gesteld in hoeverre de 

overheid gebonden is door de erfgoedfiche bij haar uiteindelijke beslissing over de 

bescherming. Dit is van belang nu de beschermingsprocedure kan worden opgestart naar 

aanleiding van een aanvraag van belanghebbenden.1751 Indien uit de erfgoedfiche blijkt dat 

het betreffende onroerend goed voldoende erfgoedwaarde bezit, zou de overheid immers 

mogelijk verplicht kunnen worden om tot een eigenlijke bescherming van het onroerend 

erfgoed over te gaan. Echter, artikel 3, 6°, a) van de CoPat verwijst enkel naar de 

erfgoedwaarden en criteria uit artikel 1 van de CoPat. Zoals hierboven reeds aangegeven 

gelden voor de eigenlijke bescherming van onroerend erfgoed ook de bijkomende criteria ex 

artikel 3, 7° van de CoPat, dat de definitie van beschermd erfgoed bevat. Bijgevolg heeft de 

overheid theoretisch op basis van dit artikel alleszins een stok achter de deur om ondanks de 

inhoud van een erfgoedfiche alsnog niet tot bescherming over te gaan. Anderzijds wijst de 

opmaak van een erfgoedfiche op de erkenning van de overheid van de erfgoedwaarde van 

onroerend erfgoed, zodat het ietwat vreemd zou overkomen indien de overheid ondanks de 

erfgoedfiche alsnog niet tot bescherming zou willen overgaan.1752 Juridisch hoeft dit evenwel 

geen probleem zijn nu de overheid nooit verplicht is om te beschermen. 

Maar dan nog blijft het juridisch statuut van de erfgoedfiche onduidelijk. Indien het gaat om 

een juridisch bindend document zal de overheid gehouden zijn de evaluatie van de 

erfgoedwaarden zoals opgenomen in de erfgoedfiche over te nemen. Dit heeft belangrijke 

                                                     

1749  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 2, Avant-projet de décret, 68. 
1750  Parl.St. W.Parl. 1998-1999, nr. 488/1, Exposé des motifs, 8; Parl.St. W.Parl. 1998-1999, nr. 488/11, 

Rapport présenté au nom de la Commission de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, du 
Patrimoine, des Transports et des Travaux publics par M.M. Bodson, 18-19; de opmaak van de “fiche 
d’études préalables” is sinds het decreet van 11 april 2014 zelfs geen verplichting meer; zie M. QUINTIN, 
“Réglementation du patrimoine culturel immobilier en 2014 en Région wallonne”, Amén. 2015, 90-91. 

1751  Zie supra, nrs. 362-365. 
1752  Deze keuze zou bijvoorbeeld kunnen zijn ingegeven aan de hand van andere sectorale belangen, zoals 

ruimtelijke ontwikkeling. 
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implicaties voor de motiveringsplicht. Indien het zou gaan om een louter beleidsdocument 

kan de overheid eenvoudiger voorbijgaan aan de inhoud van de erfgoedfiche. 

B. Inspraak voorafgaand aan de voorlopige bescherming 

372. Voorafgaand aan de opmaak van het voorstel tot bescherming (“le projet de classement”) 

wordt in de CoPat in tegenstelling tot in het OED, niet voorzien in enige mogelijkheid tot 

inspraak. Het voorstel tot bescherming kan nochtans wel worden gelijkgesteld aan het 

voorlopig beschermingsbesluit uit het OED. De rechtsgevolgen gelden immers, net als het 

geval is op grond van het OED, ook voor goederen opgenomen in een voorstel tot 

bescherming.1753  

C. Inspraak voorafgaand aan de definitieve bescherming 

i. Advies 

373. Het voorstel tot bescherming wordt voor advies voorgelegd aan de KCML, de 

gemeentelijke commissie of bij gebrek hieraan aan de “pôle “Aménagement du territoire”” 

van de economische, sociale en milieuraad van Wallonië (verkort: CESE Wallonie) en aan alle 

andere administraties en instanties waarvan de overheid het noodzakelijk acht ze te 

consulteren. De provincie wordt niet meer uitdrukkelijke genoemd.1754 De adviesverlenende 

instanties beschikken vervolgens over een termijn van 90 dagen om hun advies te verzenden, 

bij gebreke waaraan de procedure kan worden verdergezet.1755 Terwijl de taak van de KCML 

nog steeds bestaat uit het beoordelen van de erfgoedwaarde van een onroerend goed in het 

licht van de criteria ex artikel 1 en 3, 7° van de CoPat, zal ze dit niet meer kunnen doen op 

basis van het volledige dossier.1756 Voorheen werd de beslissing om de 

beschermingsprocedure op te starten immers pas na afloop van het openbaar onderzoek aan 

de KCML verzonden voor advies,1757 terwijl de KCML nu gelijktijdig met het openbaar 

onderzoek advies zal moeten verlenen. Het vervroegen van het advies van de KCML zou een 

voordeel kunnen zijn doordat het advies op deze manier nog wijzigingen aan de bescherming 

zou kunnen teweegbrengen voordat het openbaar onderzoek werd gehouden en de 

procedure aldus zou moeten worden hernomen.1758 Echter, in de praktijk wordt het voorstel 

                                                     

1753  Zie art. 22, §1 CoPat; in het Waals Gewest zijn de rechtsgevolgen gedurende een termijn van 12 maanden, 
die begint te lopen vanaf de dag van betekening, van toepassing. In het Vlaams Gewest is de termijn 
beperkt tot 9 maanden, eenmaal verlengbaar met 3 maanden.  

1754  Zie oud art. 198, §1, 1° CWATUP. 
1755  Art. 17, §2 CoPat; sinds de inwerkingtreding van de nieuwe CoPat is geen advies van de deputatie meer 

vereist.  
1756  RvS 13 maart 1991, nr. 36.625, Fabrique d’église Saint-Denis De Fléron et Rouffart; RvS 28 januari 1992, 

nr. 38.601, C.E. Roberti de Winghe; zie P. THIEL, “La protection du patrimoine en Région wallonne. 
Commentaire du décret du 18 juillet 1991 relatif aux monuments, sites et fouilles”, Amén. 1993, 9-10. 

1757  Zie oud art. 201 CoPat. 
1758  De overheid zal immers verplicht zijn het openbaar onderzoek opnieuw te doen indien er nadien 

substantiële wijzigingen aan het beschermingsbesluit worden aangebracht, behalve wanneer de 
aanpassing gebaseerd is op opmerkingen uit het openbaar onderzoek; zie bv. RvS 24 april 2014, nr. 
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tot bescherming gelijktijdig aan de KCML en aan het college van burgemeester en schepenen 

opgestuurd, zodat het advies eerder gelijktijdig met het openbaar onderzoek zal worden 

verleend. Dit neemt iedere ratio weg van de verplaatsing van het advies van de KCML (wat 

overigens sowieso beter zou gebeuren vóór de voorlopige bescherming). Het zou dan ook 

beter zijn indien zoals in het Vlaams Gewest de KCML reeds om advies wordt gevraagd 

voorafgaand aan het voorstel tot bescherming.1759  

 

374. Nieuw is dat ook de gemeenteraad na de afsluiting van het openbaar onderzoek de 

mogelijkheid krijgt om advies over het beschermingsdossier uit te brengen. Het college stuurt 

het beschermingsdossier hiertoe na het afsluiten van het openbaar onderzoek naar de 

gemeenteraad, die binnen 60 dagen een gemotiveerd advies uitbrengt, bij ontstentenis 

waaraan aan het advies kan worden voorbijgegaan.1760 Daarna brengt ook het college van 

burgemeester en schepenen nog advies uit over de bescherming, dat samen met de resultaten 

van het openbaar onderzoek, het proces-verbaal en het advies van de gemeenteraad aan de 

overheid wordt bezorgd.1761 

 

375. Hoewel geen van de voorgeschreven adviezen bindend zijn, vormt het vragen van advies 

een substantiële vormvereiste in de beschermingsprocedure. Wel bepaalt artikel 17 van de 

CoPat dat aan de adviesvereiste kan worden voorbijgegaan, indien de adviesverlenende 

instantie haar advies niet binnen de voorgeschreven termijn heeft uitgebracht. Oorspronkelijk 

voorzag het ontwerpdecreet dat bij gebrek aan een (tijdig) advies het advies moest worden 

geacht positief te zijn. De Raad van State verzette zich echter tegen deze bepaling “puisqu’il 

paraît assez fictif de présumer qu’une instance consultative qui tarde à envoyer son avis serit 

en fait favorable à l’avant-projet. En revanche, la modification tendant à interdire en outre 

qu’il puisse dans ous les cas être tenu compte d’un avis transmis hors délai, paraît ici 

disproportionnée […] Dans tous les cas où il est possible de prendre en compte l’avis envoyé 

tardivement, interdire néanmoins à l’autorité d’y avoir égard risque d’enfermer celle-ci dans 

un dilemme lorsqu’elle a besoin de cet avis pour pouvoir statuer en connaissance de cause: elle 

devra soit méconnaître l’interdiction, soit prendre une décision insuffisamment motivée.1762 De 

Raad van State gaat er aldus van uit dat indien bij een gebrek aan een tijdig advies het advies 

moet geacht gunstig te zijn, de overheid na het verstrijken van de termijn geen rekening meer 

                                                     

227.165, Leurs en Nijs; RvS 4 juni 2009, nr. 193.863, Somers en Lauwers; zie ook M. PÂQUES, “Aspects 
juridiques de l’enquete publique”, Cahiers de l’urbanisme, Hors-série, april 2003, Aménagement et 
participation, 22-23. 

1759  Zie art. 6.1.3 en art. 6.1.12 OED. 
1760  Art. 17, §5 CoPat. 
1761  Het college van burgemeester en schepenen beschikt hiertoe over een termijn van 15 dagen. Indien het 

college haar advies niet binnen deze termijn aan de overheid heeft overgemaakt, kan aan de 
adviesvereiste worden voorbijgegaan, zie art. 17, §6 CoPat. 

1762  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 51. 
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mag houden met een te laat (ongunstig) advies.1763 Deze zienswijze werd echter ontkracht in 

verschillende arresten van de Raad van State, waarin werd geoordeeld dat de beslissende 

overheid een laattijdig advies nog steeds in haar beoordeling kan betrekken, op voorwaarde 

dat dit de procedure niet vertraagt.1764 

Het stilzwijgend gunstig advies in geval van een laattijdig advies werd bovendien 

doorgetrokken naar alle advies- en inspraakmogelijkheden uit artikel 17, §2 van de CoPat, ook 

die ten aanzien van de eigenaar. Dit betekende dat indien de eigenaar niet binnen de 90 dagen 

na de kennisgeving van het voorstel van bescherming zijn opmerkingen te kennen had 

gegeven, hij werd geacht akkoord te gaan met de bescherming. Met betrekking tot dit gevolg 

was de Raad van State nog strenger. Ze achtte deze bepaling, terecht, onaanvaardbaar en 

disproportioneel: “En tout état de cause, la fiction selon laquelle l’avis tardif est “reputé 

favorable” est totalement inappropriée dans la mesure où elle s’applique au “propriétaire 

concerné” qui peut difficiliment être présumé donner implicitement son accord sur le projet de 

classer son bien dans tous les cas où il n’a pas envoyé d’observations dans le délai imparti”.  

 

De decreetgever kwam aan de verzuchtingen van de Raad van State tegemoet, door de 

overheid de mogelijkheid te bieden bij gebrek aan of bij een laattijdig advies aan de 

adviesvereiste voorbij te gaan. Voor de duidelijkheid werd de bewoording van artikel 17, §2, 

2° van de CoPat ook nog aangepast, in de zin dat de eigenaar niet meer om advies wordt 

gevraagd, maar wel van de bescherming op de hoogte wordt gebracht teneinde hem de 

mogelijkheid te bieden zijn eventuele opmerkingen (“observations”) te kennen te geven. Dit 

impliceert dat de eigenaars steeds zijn opmerkingen kunnen doen gelden zonder gebonden te 

zijn door een tijdslimiet. De vraag rijst tot wanneer de overheid met deze opmerkingen 

rekening moet houden. Het is immers niet ondenkbaar dat de eigenaar net voor de beslissing 

tot definitieve bescherming zijn opmerkingen te kennen geeft. Artikel 18 van de CoPat bepaalt 

bovendien dat de overheid haar beslissing tot bescherming neemt op basis van “des 

observations et avis visés à l’article 17”. Volgens de beginselen van behoorlijk bestuur zal de 

overheid minstens met de opmerkingen rekening moeten houden voor zover dit de procedure 

niet zal vertragen.1765 

 

376. De afbakening van een overgangszone gebeurt desgevallend tezamen met de eigenlijke 

opname in de bewaarlijst of de bescherming dan wel nadien.1766 Er kan worden veronderstelt 

dat indien de overgangszone tezamen met de procedure tot opname in de bewaarlijst of 

bescherming gebeurt, dezelfde procedure wordt gevolgd en aldus ook dezelfde 

                                                     

1763  Zie in dezelfde zin G. VAN HOORICK, Handboek Ruimtelijk Bestuursrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 
58. 

1764  RvS 27 februari 2003, nr. 116.559, NV Dredging International; RvS 26 juni 2003, nr. 121.005, Vanhoudt en 
Winters; RvS 23 april 2009, nr. 192.598, BVBA Nifra-Van Camp, TBP 2010, 423, met noot S. DENYS, 
“Stilzwijgende adviezen in de milieuvergunningsprocedure”, TBP 2010, 424-426. 

1765  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 51. 
1766  Art. 21, tweede lid CoPat. 
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inspraakmogelijkheden gelden.1767 Echter, in het geval de overheid beslist tot afbakening van 

een overgangszone rond een onroerend goed dat reeds is ingeschreven in de bewaarlijst of 

reeds is beschermd, voorziet de CoPat enkel in een verplichte voorafgaande adviesvraag aan 

de KCML. De KCML beschikt over een termijn van 30 dagen om haar advies uit te brengen. Na 

het verstrijken van deze termijn kan de procedure worden verdergezet. Bovendien kan aan 

deze adviesvereiste worden voorbijgegaan in geval van dringende noodzakelijkheid.1768 Gelet 

op het feit dat ook aan de afbakening van een overgangszone rechtsgevolgen verbonden zijn, 

kan dit voor problemen zorgen in het licht van het gelijkheidsbeginsel.1769 Er is immers niets 

voorzien in enige kennisgeving, noch in enige vorm van inspraak in tegenstelling tot bij de 

gewone procedure.1770 Een en ander wordt best alsnog aangepast in de wetgeving. 

ii. Openbaar onderzoek 

377. Het voorstel tot bescherming wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit 

maakt een substantiële vormvereiste uit.1771 Uiterlijk 15 dagen na ontvangst van het voorstel 

tot bescherming opent het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar 

het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van de bescherming gelegen is, het openbaar 

onderzoek.1772 Een openbaar onderzoek heeft pas zin indien derden effectief in de 

mogelijkheid verkeren met kennis van zaken bezwaren in te dienen. De Raad van State 

oordeelde hierover dat gedurende het openbaar onderzoek het volledige dossier ter inzage 

moet liggen én begrijpelijk moet zijn.1773 Nochtans bepaalde oud artikel 199, §5 van de CoPat 

dat “Tout défaut ou retard mis par la commune à procéder aux formalités visées au présent 

article n'entraîne pas la nullité de la procédure et ne peut avoir pour effet d'allonger le délai 

visé à l'article 200.” Deze bepaling werd bekritiseerd, zowel door de Raad van State als in de 

rechtsleer.1774 QUINTIN merkt echter terecht op dat deze bepaling maar zoveel betekende dat 

                                                     

1767  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 246: M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 209. 

1768  Art. 21, derde lid CoPat; merk op dat dergelijke hoogdringendheidsprocedure niet voorzien is bij de 
eigenlijke bescherming. Dit is logisch aangezien de bewaarlijst geldt als noodbescherming. Bij de opname 
in de bewaarlijst is wel in een hoogdringendheidsprocedure voorzien, zie art. 15, §1, tweede lid CoPat. 

1769  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 
1993, 246-247; er is dan wel geen algemene onderhoudsplicht van toepassing, de formaliteiten die 
worden opgelegd bij het aanvragen van een vergunning, zoals de verplichte adviesvraag, gelden ook voor 
aanvragen voor werken binnen een afgebakende overgangszone, zie bv. art. D.IV.35, eerste lid, 2° CoDT; 
zie ook M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 209. 

1770  Bovendien maakt dit mogelijk ook een schending van het Verdrag van Aarhus uit. 
1771  RvS 19 april 2007, nr. 170.240, Petitjean; RvS 5 november 1998, nr. 76.804, Commune de Ramillies.  
1772  Art. 17, §4 CoPat. 
1773  RvS 6 oktober 2011, nr. 215.590, Requier et Delhez. 
1774  De Raad van State merkte reeds een probleem in haar advies bij het decreet van 17 juli 1987 dat een 

soortgelijke bepaling bevatte, zie Parl.St. Fr.Gem.R. 1984-1985, nr. 189/1, 13; B. JADOT, “L’enqûete 
publique en matière d’urbanisme et d’environnement”, Droit communal 1995/4-5, 334; P. THIEL, “La 
protection du patrimoine en Région wallonne. Commentaire du décret du 18 juillet 1991 relatif aux 
monuments, sites et fouilles”, Amén. 1993, 9, THIEL merkte terecht op dat deze bepaling niet van 
toepassing was wanneer de gemeente een openbaar onderzoek onregelmatig heeft gehouden. 
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een middel dat gestoeld was op een onwettigheid in het openbaar onderzoek toelaatbaar kon 

worden verklaard voor zover de verzoekende partij kon aantonen dat hij door deze 

onwettigheid in zijn belangen was geschaad: “Il reste que si les modalités de l'enquête 

constituent des formes substantielles, il reste que celui qui critique une décision n'a intérêt à 

invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d'exerer 

son droit de réclamation en connaissance de cause; que lorsqu'il n'est pas contesté que la 

partie requérante a pu exercer utilement son droit de réclamation, le moyen est irrecevable à 

défaut d'intérêt”.1775 In de nieuwe CoPat is dergelijke bepaling niet meer opgenomen. Dit 

wordt opgevangen door het belang bij het middel dat bij wet van 20 januari 2014 tot 

hervorming van de Raad van State in artikel 14, §1, tweede lid RvS-wet werd vastgelegd.1776 

 

378. In tegenstelling tot het Vlaams Gewest waar het beschermingsdossier gedurende 30 

dagen ter inzage ligt,1777 is het openbaar onderzoek op grond van de CoPat beperkt tot 15 

dagen. Indien het openbaar onderzoek loopt in de periode van 16 juli tot 15 augustus en van 

24 december tot 1 januari, wordt de duur ervan opgeschort. Het openbare onderzoek wordt 

zowel aangekondigd door affiches in het gemeentehuis en op de plaats van de bescherming, 

als door een bericht in drie dagbladen verspreid in de regio. Als er een gemeentelijk bulletin 

wordt verspreid onder de bevolking, gebeurt de kennisgeving ook hierin. Indien er geen 

gemeentelijk bulletin bestaat, wordt het openbaar onderzoek aangekondigd in een krant die 

gratis aan de inwoners wordt uitgedeeld. In de aankondiging moet minstens het doel van het 

openbaar onderzoek en de plaats waar het volledige dossier ter inzage ligt worden 

aangegeven. Artikel 17, §4, tweede lid van de CoPat bepaalt dat het dossier gedurende het 

openbare onderzoek ter inzage ligt in het gemeentehuis op werkdagen en op zijn minst één 

dag tot 20h of op zaterdagochtend. Bovendien benadrukt de CoPat uitdrukkelijk dat de 

berichten met vermelding van het openbaar onderzoek tijdens de duur ervan perfect 

zichtbaar en leesbaar moeten blijven. 

Daarnaast wordt de eigenaar ook individueel in kennis gesteld van het beschermingsdossier, 

waarin waarschijnlijk ook de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tijdens het openbaar 

onderzoek zal worden aangegeven.1778 Naar aanleiding van deze kennisgeving heeft hij 

alleszins de mogelijkheid om buiten het openbaar onderzoek om zijn opmerkingen 

                                                     

1775  RvS 6 oktober 2011, nr. 215.590, Requier et Delhez; M. QUINTIN, “Art. 192-210 Code du Patrimoine”, in 
D. LAGASSE, C.-H. BORN, P. MICHEL, J.-F. NEURAY (eds.), Code du développement territorial (CoDT) et Code 
du patrimoine commentés, Luik, Kluwer, 2018, 1126-1127. 

1776  Ingevoerd bij art. 2, 2° van de wet van 20 januari 2014 houdende de bevoegdheid, de procedureregeling 
en de organisatie van de Raad van State, BS 3 februari 2014; op grond van dit artikel kan een onwettigheid 
slechts aanleiding geven tot een nietigverklaring als ze, in dit geval, een invloed konden uitoefenen op de 
draagwijdte van de genomen beslissing, de betrokkenen een waarborg hebben ontnomen of als gevolg 
hebben de bevoegdheid van de steller van de handeling te beïnvloeden. Echter, reeds voor de 
inwerkingtreding van dit artikel hield de Raad van State reeds rekening met belangenschade, zie bv. RvS 
26 maart 2013, nr. 223.015, Hermans. 

1777  Art. 6.1.7, eerste lid OED; zie supra, nr. 342. 
1778  Art. 17, §2, tweede lid, 2° CoPat. 
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(“observations”) te kennen te geven.1779 Anders dan in het Vlaams Gewest wordt de 

zakelijkrechthouder van een perceel binnen een beschermd landschap niet van de individuele 

kennisgeving uitgesloten. 

iii. Hoorrecht 

379. Aansluitend op het openbaar onderzoek voorziet artikel 17, §4, zevende lid van de CoPat 

in een hoorrecht voor eenieder die hierom verzoekt. Anders dan in het OED is het hoorrecht 

aldus niet beperkt tot de zakelijkrechthouders.1780 Er zijn geen modaliteiten vastgelegd over 

de wijze waarop dit hoorrecht moet worden uitgeoefend, behalve dat het college van 

burgemeester en schepenen belast is met de organisatie ervan en dat de vergadering waarop 

het hoorrecht wordt uitgeoefend plaatsvindt binnen 15 dagen na het afsluiten van het 

openbaar onderzoek. Bijgevolg zal ook het verzoek tot uitoefening van het hoorrecht binnen 

deze termijn moeten worden ingediend. 

D. Wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit 

380. De CoPat voorziet niet in een opheffings- of wijzigingsprocedure voor een besluit tot 

inschrijving op de bewaarlijst. Gelet op het feit dat de inschrijving tijdelijk is, is dit ook niet 

nodig.1781 Een beschermingsbesluit kan op grond van artikel 23 van de CoPat wel worden 

gewijzigd of geschrapt (“radiation”) volgens de gewone beschermingsprocedure. Dezelfde 

personen die een voorstel tot bescherming kunnen indienen, kunnen dus ook een voorstel tot 

wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit vragen. Door het schrappen van een 

beschermingsbesluit verdwijnt het besluit ex nunc uit de rechtsorde.1782 

 

381. Wat betreft de bescherming bepaalt de CoPat vooreerst dat deze kan worden gewijzigd 

op basis van de delen van de erfgoedfiche die worden opgesomd in artikel 3, 6°, a) en b) van 

de CoPat. Dit betekent in de eerste plaats dat een bescherming kan worden gewijzigd of 

opgeheven omwille van een verminderde erfgoedwaarde. Daarnaast kan een bescherming 

ook worden geschrapt of gewijzigd op basis van een onderzoek naar de fysieke toestand van 

het beschermd onroerend erfgoed (artikel 3, 6°, b) van de CoPat), waardoor een slechte 

(bouw)fysische toestand op het eerste zicht, in tegenstelling tot in het Vlaams Gewest, wel 

                                                     

1779  Art. 17, §2, 2° COPat; dit werd voorheen ook reeds geregeld in oud art. 202 CoPat. 
1780  Het hoorrecht vindt voor de zakelijkrechthouder overigens reeds toepassing in art. 17, §2, 2° CoPat, zie 

hierboven; voor het hoorrecht in het Vlaams Gewest, zie supra, nr. 344. 
1781  Vergelijk met oud artikel 205 CoPat nog voorzag in de mogelijkheid om een onroerend goed van de 

bewaarlijst te schrappen. Artikel 23 CoPat spreekt nu slechts nog van de mogelijkheid tot wijziging of 
opheffing van een besluit tot bescherming van een onroerend goed. 

1782  In het ontwerp van decreet werd nog verwezen naar het begrip “retrait”, welke volgens de Raad van State 
“désigne une disparition rétroactive de la décision “retirée”. On lui préférera celle de “radiation” qui 
désigne une abrogation ex nunc d’une décision administrative ou d’une mesure de protection”, zie Adv. 
RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 54. Dit werd door de decreetgever 
aangepast. 
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degelijk een reden tot opheffing van de bescherming kan zijn. Wellicht heeft de decreetgever 

niet zo ver willen gaan.1783 

 

Daarnaast is de schrapping of wijziging van een bescherming ook mogelijk op basis van 

onderzoek naar de geschiktheid van het beschermingsinstrument in het licht van de 

erfgoedwaarden en criteria uit artikel 1, eerste lid van de CoPat. Hoe dit precies moet worden 

geïnterpreteerd is niet geheel duidelijk. De parlementaire voorbereiding verwijst naar de 

mogelijke overlapping van een beschermingsbesluit met een aanduiding als Natura 2000: “En 

particulier, certains biens déjà classés comme site en raison de leur valeur naturelle ont 

bénéficié par la suite du statut établi par la loi de la Conservation de la nature au titre de « 

Natura 2000 ». Il appartiendra au Gouvernementde ne conserver le cas échéant que le statut 

présentant la protection la plus efficace, notamment eu égard à l’aide apportée par la Région 

aux propriétaires pour la gestion de ces sites.”1784  

En ook in geval van gewijzigde omstandigheden sinds het beschermingsbesluit die de 

erfgoedwaarde van het beschermde onroerend erfgoed heeft verminderd, is een wijziging of 

opheffing op grond van artikel 23, 2°, in fine van de CoPat geoorloofd. 

382. Hoewel de gevallen waarin tot opheffing of wijziging kan worden overgegaan in de CoPat 

op advies van de Raad van State uitgebreider worden besproken dan voorheen,1785 blijven de 

criteria tot schrapping vaag en laten ze een grote discretionaire bevoegdheid aan de bevoegde 

overheid. Nochtans brengt een schrapping van de bescherming aanzienlijke rechtsgevolgen 

met zich mee. Zo kan de overheid op grond van artikel 47, §4 van de CoPat een reeds 

verleende schadevergoeding, verhoogd met interesten, voor de waardevermindering ten 

gevolge van een bescherming terugvorderen wanneer een beschermingsmaatregel wordt 

ingetrokken.1786 

                                                     

1783  Zie supra, nr. 311. 
1784  Commentaire des articles, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 14. 
1785  Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, 54. 
1786  Zie over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een schadevergoeding ex art. 47 CoPat, M. QUINTIN, La 

protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 136-150; M. QUINTIN, “Des mesures de 
prévention et de restauration”, in D. LAGASSE, e.a. (eds.), Code du développement territorial (CoDT) et 
Code du patrimoine commentés, Luik, Kluwer, 2018, 1203-1211; het gebruik van een reeds verleende 
schadevergoeding blijft dan ook zeer precair; zie A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend 
erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief 
recht. Boek XV, 2003, 200. 
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 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

4.1. Inventarisatie 

4.1.1. Initiatiefrecht 

383. De Regering beschikt over de exclusieve bevoegdheid om de inventaris van het 

onroerend erfgoed op te maken. Artikel 207, §2 van het BWRO voorziet echter dat ook de 

KCML of het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het goed gelegen 

is, kan voorstellen dat een goed wordt ingeschreven op de inventaris. Hierdoor voorziet het 

BWRO in meer mogelijkheden dan de CoPat of het OED. Individuen kunnen geen voorstel tot 

opname in de gewestelijke inventaris indienen. Echter, niets sluit uit dat derden zich tot de 

KCML dan wel het college richten om een voorstel tot opname in de inventaris kenbaar te 

maken. Gelet op de geringe rechtsgevolgen die aan een inventarisatie zijn verbonden (er is 

een verplichte adviesvraag aan de overlegcommissie ingeval een vergunningsaanvraag die 

betrekking heeft op een geïnventariseerd onroerend goed)1787 kan worden betwijfeld of deze 

instanties op grond van de zorgvuldigheidsplicht verplicht zijn op dergelijk verzoek te 

antwoorden.1788 Een bepaling gelijkaardig aan artikel II.88 van het Bestuursdecreet is in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet te vinden. Bovendien is het onzeker in hoeverre de 

opsomming van initiatiefgerechtigden uitsluit dat de burger rechtstreeks een verzoek tot de 

Regering kan richten, nu het BWRO hier niets over bepaald.  

In ieder geval is de Regering niet verplicht naar aanleiding van een verzoek het onroerend 

goed in de inventaris op te nemen, aangezien de exclusieve bevoegdheid bij de Regering ligt. 

4.1.2. Vaststellingsprocedure 

384. De bevoegdheid om de procedure tot vaststelling van de inventaris van onroerend 

erfgoed te bepalen, werd gedelegeerd aan de Regering. Die maakte hier nog geen gebruik van. 

Uit de parlementaire voorbereiding kan alleszins worden afgeleid dat de inventaris het adres, 

een beoordeling van de erfgoedwaarde, een omschrijving van het goed en een historisch 

onderzoek bevat.1789 Aan de inventarisatie wordt geen openbaar onderzoek voorafgegaan. 

Voorheen diende de Regering nog een uittreksel van de inventaris aan de gemeente te 

versturen, maar deze verplichting werd door de Ordonnantie van 30 maart 2017 geschrapt. 

De publicatie bij vermelding in het Belgisch Staatsblad is sindsdien de enige vastgelegde vorm 

van bekendmaking van de inventaris.1790 De parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat de 

vermelding in het Belgisch Staatsblad enkel het adres, de geografische gegevens en de 

kadastrale verwijzingen zal bevatten. Het grote aantal goederen dat in de inventaris zal 

                                                     

1787  Art. 207, §1, vierde lid BWRO. 
1788  Zie supra, nr. 327. 
1789  Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 6; M. SCHOLASSE, “La conservation du patrimoine immobilier en 

région de Bruxelles-Capitale”, Amén. 1993, 136. 
1790  Art. 207, §4 BWRO. 
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worden ingeschreven, de variëteit en de beperkte juridische gevolgen verantwoorden volgens 

de parlementaire voorbereiding dat de bekendmaking geen verdere inhoud heeft. Inderdaad 

dienen besluiten die niet van belang zijn voor de meerderheid van de burgers enkel bij 

vermelding of bij uittreksel te worden bekendgemaakt.1791 Net zoals in het Vlaams Gewest is 

er ook niet voorzien in een individuele betekening van de eigenaars. En ook de mogelijkheid 

om op eenvoudig verzoek inzage te krijgen in de inventaris en op eigen kosten er een afschrift 

van te krijgen, is sinds 20 april 2019 geschrapt. Wel is de inventaris nog steeds digitaal 

consulteerbaar.1792 Deze vorm van bekendmaking en communicatie van de inventaris, is 

volgens de parlementaire voorbereiding meer aangepast aan de huidige maatschappij dan een 

papieren uittreksel. Bovendien is het uiteraard nog steeds mogelijk kennis te nemen van de 

inventaris op basis van de openbaarheid van bestuur.1793 VAN DER KINDERE stelt zich vragen 

bij het gebrek aan een individuele kennisgeving van de opname in de inventaris gezien het feit 

dat aan de opname ook rechtsgevolgen verbonden zijn.1794 De parlementaire voorbereiding 

motiveert de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad door vermelding o.i. voldoende door 

te verwijzen naar het grote aantal goederen die worden geïnventariseerd en de beperkte 

juridische gevolgen van een dergelijke inschrijving, m.n. slechts één procedureregel.1795 

 

385. De BWRO voorziet ook in een overgangsbepaling. In afwachten van de publicatie van de 

inventaris van het onroerend erfgoed van het Gewest worden alle monumenten en gehelen 

waarvoor een bouwvergunning afgegeven werd of die voor 1 januari 1932 gebouwd werden, 

als ingeschreven op de inventaris beschouwd.1796 Er werd echter niet voorzien in een 

maximumtermijn waarbinnen deze overgangsbepaling van toepassing zou zijn, wat voor grote 

onzekerheid zorgde.1797 Bovendien werden hierdoor ook heel wat gebouwen die gebouwd 

waren na 1 januari 1932 niet opgenomen in de inventaris.1798 De Ordonnantie van 14 mei 2009 

kwam hier in beperkte mate aan tegemoet en voegde een bepaling toe dat elke publicatie van 

de inventaris van een gemeente of van een deel van een gemeente vervangt de in eerste lid 

gedefinieerde overgangsinventaris voor die gemeente of het deel van die gemeente.1799 Op 

deze manier moest minstens al niet meer worden gewacht op de volledige afwerking van de 

                                                     

1791  Art. 84, eerste lid, 1° BWHI. 
1792  www.irismonument.be.  
1793  Parl.St. Br.H.Parl 2016-2017, nr. A-451/1, 135-136; Ord.Br. 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid 

van bestuur, BS 23 juni 1995. 
1794  O. VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime applicable au patrimoine immobilier”, in J.-F. NEURAY 

(ed.), La réforme du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 30 november 
2017, Brussels, Larcier, 2018, 253. 

1795  Parl.St. Br.Parl 2016-2017, nr. A-451/1, 135; zie m.b.t. dezelfde bekendmakingsmodaliteiten van de 
inventarissen in het Vlaams Gewest, supra, nr. 332-333. 

1796  Art. 333, eerste lid BWRO. 
1797  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 258-259. 
1798  Parl.St. Br.Parl 2008-2009, nr. A-527/2, 11. 
1799  Art. 333, tweede lid BWRO, gewijzigd bij art. 118 en 119 Ord.Br.Gew. 14 mei 2009, BS 27 mei 2009. 

http://www.irismonument.be/
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definitieve inventaris (de opmaak van de definitieve inventaris is overigens nog steeds niet 

afgerond). 

4.2. Bescherming 

4.2.1. Initiatiefrecht 

386. Zowel voor het opstarten van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als tot het 

instellen van een beschermingsprocedure rust het initiatiefrecht in de eerste plaats bij de 

Regering zelf. Daarnaast kan de procedure ook worden opgestart op voorstel van de KCML, 

op verzoek van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het goed 

gelegen is of op verzoek van de eigenaar. Bovendien zijn ook vzw’s uitdrukkelijke gemachtigd 

een verzoek tot inschrijving te formuleren op voorwaarde dat ze minstens 150 

handtekeningen van meerderjarigen heeft verzameld. Om van dit initiatiefrecht gebruik te 

kunnen maken moet de vzw wel het behoud van erfgoed tot doel hebben én haar statuten 

ten minste drie jaar voordien in het Belgisch Staatsblad hebben bekendgemaakt.1800 Op deze 

manier worden actiegroepen die nog snel worden opgericht met het oog op het behoud van 

één bepaald monument geweerd uit de procedure.1801 Dergelijke voorwaarde van anciënniteit 

van minstens drie jaar ligt in lijn met vroegere voorwaarden uit de Milieustakingswet,1802 maar 

gaat verder dan de belangvereiste voor vzw’s op grond van artikel 17, tweede lid Gerechtelijk 

Wetboek, waar slechts een duurzame werking van de vereniging wordt vereist.1803 Voor de 

bepaling van het belang voor de RvS en de RvVb is zelfs geen enkel duurzaamheidscriterium 

bepaald.1804 Dergelijke voorwaarde opleggen voor een initiatiefrecht inzake de bescherming 

is dan ook buiten proportie. De voorwaarde dat de vzw zijn maatschappelijk doel op duurzame 

                                                     

1800  Art. 210, §2 en art. 222, §1 BWRO. 
1801  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 

Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 149. 
1802  Art. 2 Wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu, 

BS 19 februari 1993; bij Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffen justitie (BS 
31 december 2018) werd art. 2 evenwel opgeheven en werd in art. 1 een verwijzing naar art. 17 Ger.W. 
opgenomen; zie Y. STERNOTTE en G. SCHAIKO, “25 jaar Milieustakingswet: enkele recente evoluties en 
commentaar”, MER 2019, 86-87. 

1803  Deze voorwaarde wordt sinds de Wet van 21 december 2018 nu ook uitdrukkelijk in art. 17 Ger.W. 
gesteld; zie i.vm. art. 17 Ger.W., P. LEFRANC, “Artikel 17, tweede lid Ger.W.: Hooglied van het algemeen 
collectiefvorderingsrecht voor de hoven en rechtbanken of de zwanenzang van de Eikendael-doctrine”, 
TMR 2019, 258.  

1804  Art. 19 van de RvS-Wet De RvS vereist dat een vzw een persoonlijk, direct, actueel en wettig belang heeft. 
Vroeger vereiste ze ook nog de juiste hoedanigheid, maar deze vereiste liet de RvS in recente rechtspraak 
vallen, zie RvS 19 maart 2015, nr. 230.570, vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen; RvS 28 maart 2018, nr. 
241.141, Vervoort e.a. MER 2018, 187-190, met noot J. VANHOENACKER; zie ook RvS 20 maart 2018, nr. 
241.048, vzw Bond Beter Leefmilieu e.a.; art. 4.8.11, §1 VCRO schreef een duurzaamheidscriterium voor 
(zie RvVb 6 december 2011, nr. S/2011/0153; T. LOOSE, “Wie heeft belang bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen?”, MER 2012, 111, maar dit werd in art. 105, §2, 2° van het 
Omgevingsvergunningsdecreet niet weerhouden, zie ook art. 2, 1° Omgevingsvergunningsdecreet; zie T. 
PELS, “Toegang tot de rechter voor milieuverenigingen in de rechtspraak van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen” (noot onder RvVb 5 september 2017), TMR 2018, 55. 
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en effectieve wijze moet nastreven, wat wordt vereist op grond van artikel 17, tweede lid van 

het Gerechtelijk Wetboek, voorkomt evengoed dat vzw’s snel worden opgericht om een 

verzoek tot bescherming te kunnen indienen. Sterker nog, wij zien niet in waarom het 

problematisch zou zijn dat een vzw wordt opgericht met het oog op het indienen van een 

beschermingsvoorstel. Dit geldt des te meer nu we er reeds herhaaldelijk op wezen dat ook 

individuele burgers het recht moeten hebben een verzoek tot bescherming in te dienen en 

dat de bescherming van onroerend erfgoed in het belang van eenieder kan zijn.1805 Ook de 

vereiste van het verkrijgen van minstens 150 handtekeningen ten aanzien van vzw’s is 

overbodig, nu het bestaan van de vzw reeds wijst op een belang inzake de bescherming van 

het onroerend erfgoed. Er kan dan ook moeilijk worden ingezien wat de meerwaarde van de 

vereiste handtekeningen precies is. In tegenstelling tot in de CoPat voorziet het BWRO niet in 

de mogelijkheid voor een groep van inwoners van de gemeente waar het onroerend goed 

gelegen is om een voorstel tot bescherming in te dienen.1806 

 

387. Wanneer het verzoek wordt ingediend door het college van burgemeester en schepenen, 

de eigenaar of een vzw kan de regering advies vragen aan de KCML, indien ze dit nuttig acht. 

De wijze waarop deze verzoeken moeten worden ingediend, wordt geregeld bij besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 9 november 1993.1807 De aanvraag dient te gebeuren 

in vier exemplaren bij de Dienst Monumenten en Landschappen, op een formulier dat in 

bijlage bij het besluit is gevoegd. De aanvraag dient vervolgens vergezeld te zijn van een korte 

beschrijving van het goed, inclusief de benaming, een kopie van het uittreksel van de 

kadastrale legger en ten minste vier betekenisvolle kleurenfoto’s van het goed, de 

aangrenzende gebouwen en omgeving. Deze foto’s moeten uit ten minste twee verschillende 

hoeken genomen zijn. De bedoeling van deze foto’s is om de ligging en het uitzicht van het 

goed juist in te schatten. Daarnaast dient een document te worden voorgelegd waaruit blijkt 

dat de aanvrager gerechtigd is de aanvraag in te dienen. Wanneer de aanvrager het college 

van burgemeester en schepenen is van de gemeente waar het onroerend goed gelegen is, 

bestaat dit document uit een kopie van het besluit van het college ter beslissing van de 

indiening van de aanvraag. Wanneer de eigenaar de aanvrager is, dient hij een stuk voor te 

leggen waaruit blijkt dat hij de eigenaar is van het goed en aldus gerechtigd is de aanvraag in 

te dienen. Een vzw moet een kopie van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin haar 

statuten en de eventuele wijzigingen hiervan bekendgemaakt zijn bij de aanvraag voegen. 

Daarnaast dient de vzw ook de handtekeningenlijst voor te leggen, inclusief de naam, 

                                                     

1805  Zie i.v.m. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest infra, nr. 389. 
1806  Zie ook onze kritiek op de vereiste op grond van de CoPat van het verzamelen van een aantal 

handtekeningen voor een groep inwoners, zie supra, nr. 362. 
1807  B.Br.H.Reg. 9 november 1993 betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het 

onroerende erfgoed behoort op de bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in 
artikel 18, § 2, van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, BS 
27 november 1993. 
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voornaam, het adres, de geboortedatum, het nummer van de identiteitskaart en de 

handtekening.1808 

 

Bovendien mag de aanvraag tot bescherming geen betrekking hebben op een goed waarvoor 

minder dan vijf jaar geleden een besluit houdende de weigering van het instellen van een 

procedure tot opname in de bewaarlijst of de weigering van bescherming is genomen. Een 

uitzondering wordt voorzien voor aanvragen die verantwoord zijn door een aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning voor een project dat op de dag van het eerder genomen 

weigeringsbesluit nog niet bestond.1809 Vroeger werd ook nog bepaald dat de aanvraag 

onontvankelijk moest worden verklaard als de aanvraag niet uitging van de juiste persoon of 

orgaan.1810 De schrapping van deze bepaling lijkt te betekenen dat ook individuen mogelijk 

over een initiatiefrecht beschikken, minstens dat hun verzoek niet automatisch wordt 

onontvankelijk verklaard. Dit is gelet op de parlementaire voorbereiding die verzekert dat de 

redenen van onontvankelijkheid ongewijzigd blijven, waarschijnlijk niet de bedoeling van de 

decreetgever is geweest.1811 

 

388. Net zoals bij de initiële aanvang van de procedure kunnen ook voor de wijziging of 

opheffing van een inschrijving op de bewaarlijst en de bescherming zowel de KCML, het 

college, een vzw en de eigenaar een verzoek indienen. Deze laatste kan enkel een aanvraag 

tot wijziging indienen in het geval hem een stedenbouwkundige vergunning of 

stedenbouwkundig attest is geweigerd louter omdat zijn goed is ingeschreven op de 

bewaarlijst en aan bijzondere behoudsvoorwaarden gebonden is, is beschermd dan wel is 

opgenomen in een vrijwaringszone.1812 SCHOLASSE stelt zich terecht vragen bij de 

meerwaarde van deze bepaling.1813 Zo zal een verzoek tot opheffing van de inschrijving van 

de bewaarlijst of de bescherming van een onroerend goed dat nog steeds voldoende 

erfgoedwaarde bezit, weinig nut hebben, zelfs als de inschrijving in de bewaarlijst of de 

bescherming de reden van weigering van een stedenbouwkundige vergunning of attest is. 

Artikel 220 en 239, §1 van het BWRO verwijzen immers enkel naar de waarde van het 

onroerend erfgoed zoals is omschreven in artikel 206, 1° van het BWRO. Enkel indien de 

erfgoedwaarden onherroepelijk verloren zijn gegaan zodat ze geen opname in de bewaarlijst 

                                                     

1808  Art. 2-4 B.Br.H.Reg. 9 november 1993 betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het 
onroerende erfgoed behoort op de bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in 
artikel 18, § 2, van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, BS 
27 november 1993. 

1809  Art. 222, §7 BWRO; zie voor commentaar hierop, C. THIEBAUT, “Les dimensions patrimoniales de la 
réforme du CoBAT du 14 mai 2009: assouplissement ou renforcement déguisé?”, Revue pratique de 
l’immobilier 2009, 228. 

1810  Oud art. 222, §7, 1° en 2° BWRO. 
1811  Parl.St. Br.H.Parl 2016-2017, nr. A-451/1, 139. 
1812  Art. 220, §1, tweede lid en art. 239, §1, tweede lid BWRO. 
1813  M. SCHOLASSE, “La conservation du patrimoine immobilier en Région de Bruxelles-Capitale”, Amén. 1993, 

142. 
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dan wel een eigenlijke bescherming of afbakening als vrijwaringszone meer verantwoorden, 

kan de eigenaar met een positief gevolg een aanvraag tot wijziging van het 

beschermingsdossier indienen. Bovendien mogen de personen of overheden van wie de 

aanvraag tot opheffing of wijziging van de bescherming uitgaat, indien de aanvraag wordt 

geweigerd geen nieuwe aanvraag indienen, tenzij andere nieuwe omstandigheden zich 

hebben voorgedaan.1814 

 

389. Behoudens de eigenaar hebben individuele burgers vooralsnog geen uitdrukkelijke 

decretale bevoegdheid om ook een aanvraag tot bescherming in te dienen. Naar aanleiding 

van de wijziging van de CWATUP, waar ook niet uitdrukkelijk in een initiatiefrecht voor 

individuen is voorzien, wees de Raad van State reeds op de mogelijke schending van het 

Verdrag van Faro. Deze opmerkingen werden door de Waalse decreetgever – zij het niet 

overtuigend – van tafel geveegd. Inderdaad kunnen dezelfde bedenkingen worden gemaakt 

bij de uitsluiting van individuen van het initiatiefrecht die met betrekking tot een mogelijke 

schending van het Verdrag van Faro werden gemaakt.1815 QUINTIN stelt nog de vraag of het 

gebrek aan een initiatiefrecht voor de burger geen schending uitmaakt van het recht van 

vereniging ex artikel 27 van de Grondwet.1816 En ook de beperking van het initiatief recht tot 

personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van het Gewest, zou volgens hem in het 

zelfde bedje ziek zijn. De vrijheid van vereniging waarin artikel 27 van de Grondwet voorziet, 

heeft tot doel de oprichting van private verenigingen en de deelname aan hun activiteiten te 

waarborgen. Zij impliceert het recht om zich te verenigen, maar ook het recht om zich niet te 

verenigen.1817 En ook het EHRM heeft geoordeeld dat de verplichting om zich aan te sluiten 

bij een bepaalde vereniging, in bepaalde omstandigheden strijdig kan zijn met artikel 11 van 

het EVRM, namelijk wanneer de dwang het wezen zelf van de vrijheid van vereniging aantast 

zoals die wordt gewaarborgd door artikel 11.1818 Hierdoor is ook het recht om zich niet aan te 

sluiten inherent aan de vrijheid van vereniging.1819 Zoals de Waalse decreetgever reeds 

opmerkte, staat het de burger evenwel vrij een verzoek tot bescherming in te dienen bij de 

KCML of de gemeente. Dit biedt nochtans niet dezelfde waarborgen als een eigen 

initiatiefrecht. De burger zal immers steeds afhankelijk zijn van de beslissing van de KCML of 

                                                     

1814  Art. 220, §3 en art. 239, §3 BWRO. 
1815  Zie supra, nrs. 362-363. 
1816  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 261. 
1817  GwH 15 januari 2009, nr. 9/2009, overw. B.30; GwH 21 april 2016, nr. 53/2016, overw. B.9.2. 
1818  EHRM 20 april 1993, nr. 14327/88, Sibson t. Verenigd Koninkrijk, §29; EHRM 30 juni 1993, nr. 16130/90, 

Sigurdur A. Sigurjónsson t. IJsland, §36; EHRM 25 april 1996, nr. 15573/89, Gustafsson t. Zweden, §45; 
EHRM 11 januari 2006, nrs. 52562/99 en 52620/99, Sørensen en Rasmussen t. Denemarken, § 54. 

1819  EHRM 30 juni 1993, Sigurdur A. Sigurjónsson t. IJsland, nr. 16130/90, §35 en §37; EHRM 11 januari 2006, 
nrs. 52562/99 en 52620/99, Sørensen en Rasmussen t. Denemarken, §54. 
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de gemeente een verzoek tot bescherming in te dienen.1820 Toch is het moeilijk hier een 

verplichting om zich bij een vereniging aan te sluiten uit af te leiden.1821  

 

390. Enkel bij een aanvraag tot bescherming bepaalt het BWRO dat de Regering verplicht is 

hierop te reageren.1822 Echter ook bij de aanvraag tot opstarten van de procedure tot 

inschrijving op de bewaarlijst is de Regering verplicht te antwoorden. QUINTIN merkte 

hierover terecht op “si l’ouverture de la procédure correspond à une simple faculté, il convient 

que le gouvernement se prononce expressément dans tous les cas sur le sort à réserver à la 

demande et que la décision éventuelle de rejet repose sur des motifs de nature à justifier 

légalement le refus d'entamer la procédure, sous peine de verser dans l'arbitraire.”1823 

 

Dat de overheid verplicht is te reageren impliceert niet dat de regering ook verplicht is op het 

voorstel in te gaan. Ze kan aldus nog steeds gemotiveerd beslissen om het onroerend goed 

niet in de bewaarlijst op te nemen of de eigenlijke beschermingsprocedure niet op te starten. 

Oorspronkelijk was dit nochtans niet het geval voor de beschermingsprocedure. De 

bewoording van artikel 222, §2 van het BWRO verplichte de overheid om na een gunstig advies 

van de KCML de beschermingsprocedure in gang te zetten voor ieder onroerend goed 

waarvoor het een voorstel of verzoek tot bescherming ontving. Nochtans was de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering er steeds van uitgegaan dat uit het BWRO geen enkele verplichting 

voortvloeide om een beschermingsprocedure aan te vatten.1824 Het arrest van de Raad van 

State met betrekking tot een gelijkaardige bepaling in de CWATUP en een arrest van de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in een vonnis in kortgeding waarin werd 

besloten dat de Regering verplicht was de beschermingsprocedure aan te vatten,1825 leidde 

tot een wijziging van deze bepaling.1826 De parlementaire voorbereiding bij de ordonnantie 

van 14 mei 2009 haalt aan dat het petitierecht herhaaldelijk “als laatste verzet tegen een 

vastgoedproject werden gebruikt. Tot voor kort werd, indien het erfgoedbelang of het relatief 

erfgoedbelang van het goed niet bewezen was, geen administratief gevolg aan gegeven, onder 

                                                     

1820  Zie supra, nr. 362. 
1821  Dit zou mogelijk wel het geval zijn wanneer enkel de mogelijkheid wordt geboden aan de personen die 

een verzoek tot bescherming hebben ingediend om tegen een beslissing hieromtrent bij de Raad van State 
in beroep te gaan, wat in casu niet het geval is, zie hierover RvS 8 december 2001, nr. 101.950, Rastelli. 

1822  Art. 222, §2 en 3§ BWRO. 
1823  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 261. 
1824  Parl.St. Br.H.Reg. 2008-2009, nr. A-527/1, 50; Parl.St. Br.H.Reg. 2003-2004, nr. A-501/1, 46; zie hierover J. 

SAMBON, “Le droit de pétition et le déclenchement de la procédure par le public : de la participation 
réactive à la participation proactive?”, in B. JADOT (ed.), La participation du public au processus de decision 
en matiere d’environnement et d’urbanisme, Brussel, Bruylant, 2005, 71; D. BATSELE, Urbanisme et 
protection du patrimoine à Bruxelles, Brussel, Larcier, 2006, 140. 

1825  RvS 17 oktober 2002, nr. 111.666, Guiot en Detienne; Parl.St. Br.H.Reg. 2008-2009, nr. A-527/1, 50 en 
Voorz. Rb. Brussel (Fr.) 2 maart 2007, Amén. 2007, 215-221; zie ook RvS 18 januari 2008, nr. 178.729, 
a.s.b.l. Petitions-Patrimoine e.a.; D. BATSELE, Urbanisme et protection du patrimoine à Bruxelles, Brussel, 
Larcier, 2006, 140; zie ook supra, nr. 364. 

1826  Ordonnantie van 14 mei 2009, BS 27 mei 2009. 



  

 
360 

meer gelet op het eventueel algemeen belang van het betrokken vastgoedproject.”1827 Dit zou 

uiteraard niet meer mogelijk zijn indien de overheid verplicht is een beschermingsprocedure 

op te starten na gunstig advies van de KCML. Toch overtuigt deze motivering niet echt. De 

afschaffing van de verplichting de beschermingsprocedure op te starten na gunstig advies van 

de KCML beantwoordt immers niet aan de bekommernis de overheid in staat te stellen 

onrechtmatige aanvragen en aanvragen die niet te maken hebben met de eigenlijke 

bescherming van onroerend erfgoed, af te wijzen. Het advies van de KCML dient immers net 

om in te gaan op de beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed, waardoor een gunstig 

advies van de KCML altijd blijk zal geven van een bescherming omwille van de 

erfgoedwaarden.1828  

 

Indien de overheid beslist niet tot bescherming over te gaan, verkeert ze wel nog in de 

mogelijkheid op grond van artikel 222, §6 BWRO om voorwaarden op te leggen voor de afgifte 

van een attest of vergunning, ten einde de elementen van dit goed te vrijwaren en op te 

waarderen. Op deze manier blijft de overheid over de mogelijkheid te beschikken zich 

enigszins te mengen in het stedenbouwkundig project, maar blijft de 

beoordelingsbevoegdheid behouden. Het is opmerkelijk dat in deze gevallen niet wordt 

voorzien in een inspraakmogelijkheid ten aanzien van de eigenaar, die door de voorwaarden 

nochtans geconfronteerd kan worden met eigendomsbeperkingen.1829 

 

391. Volgens DRAYE impliceert een lopende procedure tot inschrijving op de bewaarlijst dat 

geen aanvraag tot bescherming kan worden ingediend. Nochtans is dit voor de eigenaar wel 

opportuun aangezien de inschrijving op de bewaarlijst een financieel ongunstigere situatie 

creëert dan de eigenlijke bescherming.1830 Volgens mij staat geen enkele bepaling eraan in de 

weg dat een aanvraag tot bescherming wordt ingediend, zelfs op het ogenblik dat de 

procedure tot inschrijving op de bewaarlijst nog lopende is.  

                                                     

1827  Parl.St. Br.H.Reg. 2008-2009, nr. A-527/1, 8. 
1828  Bovendien wijst sommige rechtsleer erop dat de aktename die in de plaats kwam van de verplichting tot 

opstart van de procedure ook nog steeds de vergunningsprocedure schorste, waardoor niet aan de 
doelstelling van de afschaffing van de verplichte opstart van de procedure werd tegemoetgekomen, zie 
C. THIEBAUT, “Les dimensions patrimoniales de la réforme du CoBAT du 14 mai 2009: assouplissement 
our enforcement déguisé?”, Revue pratique de l’immobilier 2009, 229; desondanks oordeelde het 
Grondwettelijke Hof dat deze wijziging geen schending van het standstill-beginsel ex artikel 23 van de 
Grondwet uitmaakte, zie GwH 25 november 2010, nr. 133/2010, zie hierover supra, nr. 93. 

1829  Zie hierover ibid, 226-227. 
1830  A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire 

Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 160. 
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4.2.2. Beschermingsprocedures  

4.2.2.1 Beschermingsfases 

392. Zowel de inschrijving op de bewaarlijst als de eigenlijke bescherming gebeurt in twee 

stappen: het besluit tot aanvang van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst dan wel 

tot aanvang van de beschermingsprocedure en het definitieve besluit.1831 Dat ook de 

inschrijving in de bewaarlijst in twee stappen gebeurt, wijst op de verschillende invulling die 

hieraan wordt gegeven dan in het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt 

de bewaarlijst immers een volwaardig beschermingsinstrument uit, terwijl in het Waals 

Gewest de opname in de bewaarlijst een noodbescherming is en slechts één administratieve 

beslissing vereist is.1832 

 

Bij de wijziging van de beschermingsprocedure boogde de decreetgever een vereenvoudiging. 

De bij ordonnantie van 14 mei 2009 ingevoerde verplicht voorafgaande aktename van het 

voorstel of verzoek tot bescherming bleek immers de procedure te erg te verzwaren en 

dientengevolge te leiden tot een langere periode van rechtsonzekerheid.1833 Op grond hiervan 

was immers eerst de aktename vereist, waarna pas de beslissing over het al dan niet instellen 

van de beschermingsprocedure viel.1834 De procedure werd ingevoerd naar aanleiding van de 

rechtspraak over de verplichting van de overheid om de beschermingsprocedure te 

openen1835 en moest de overheid in de gelegenheid stellen met kennis van zaken een 

beslissing over het verzoek tot bescherming te nemen.1836 Om dit de verwezenlijken is de 

aktename nochtans niet noodzakelijk. Met ingang van 20 april 2019 werd de procedure dan 

ook vereenvoudigd.1837 Nu beschikt de Regering na een voorstel tot bescherming over 60 

dagen om te beslissen om de beschermingsprocedure al dan niet op te starten. Deze termijn 

begint te lopen vanaf de dag na het ontvangstbewijs van een volledig dossier, indien het 

beschermingsvoorstel uitgaat van de KCML, of in andere gevallen binnen 60 dagen na 

ontvangst van het advies van de KCML of bij ontstentenis hiervan na het verstrijken van de 

adviestermijn.1838 Indien na het verstrijken van deze 60 dagen geen beslissing is genomen, kan 

                                                     

1831  Behoudens uitzonderingen, zie infra, nr. 394. 
1832  Zie supra, nr. 163. 
1833  Parl.St. Br.H.Parl 2016-2017, nr. A-451/1, 138; zie hierover C. THIEBAUT, “Les dimensions patrimoniales 

de la réforme du CoBAT du 14 mai 2009: assouplissement our enforcement déguisé?”, Revue pratique de 
l’immobilier 2009, 221-222. 

1834  Oud art. 222, §3 en §6 BWRO; voor het nemen van het besluit tot instellen van de beschermingsprocedure 
gold een ordetermijn van 3 maanden, zie RvS 9 oktober 2018, nr. 242.572, nv Service & Development 
Group Belgium e.a. 

1835  Zie supra, nr. 390. 
1836  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Brugge, Vanden Broele, 2009, 89; M. QUINTIN, 

“Patrimoine culturel immobilier et mobilier”, in P.-O. DE BROUX, B. LOMBAERT en D. YERNAULT, Le droit 
bruxellois. Un bilan après 25 ans d’application (1989-2014), Brussels, Bruylant, 2016, 670. 

1837  Bij art. 189 Ord. Br. 30 november 2017, BS 20 april 2018. 
1838  Art. 222, §4 BWRO. 
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elke belanghebbende een herinnering richten aan de Regering, waarna een nieuwe termijn 

van 30 dagen begint te lopen.1839 Bij ontstentenis van een beslissing na het verstrijken van 

deze bijkomende termijn, vervalt de procedure van rechtswege.1840 Een belanghebbende is 

aldus verplicht de Regering eraan te herinneren een beslissing te nemen, alvorens het verval 

van de procedure in te kunnen roepen.1841 Ook op dit punt werd de beschermingsprocedure 

grondig gewijzigd. Voorheen kreeg de Regering immers niet enkel drie maanden om een 

beslissing te nemen, deze termijn was ook een ordetermijn waaraan bij het overschrijden 

ervan geen enkel rechtsgevolg kon worden gekoppeld.1842 Dit leidde tot grote 

rechtsonzekerheid voor alle belanghebbenden, in de eerste plaats voor de eigenaar of de 

aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning. Alle vergunningsprocedures blijven 

immers bevroren zolang geen beslissing wordt genomen.1843 

393. Nadat de Regering het besluit heeft genomen om de beschermingsprocedure op te 

starten, beschikt ze over een termijn van twee jaar om de beschermingsprocedure af te 

ronden. Deze termijn begint te lopen vanaf de bekendmaking van het besluit in het Belgisch 

Staatsblad of vanaf de kennisgeving ervan aan de eigenaar, indien deze eraan voorafgaat. 

Indien geen definitief beschermingsbesluit werd genomen binnen deze termijn, vervalt de 

procedure van rechtswege.1844  

 

Ook de beslissing tot opname in de bewaarlijst moet worden genomen binnen een 

vervaltermijn van twee jaar. Deze termijn begint sowieso te lopen vanaf de bekendmaking van 

het voornemen tot inschrijving in het Belgisch Staatsblad.1845 Het is opvallend dat de termijn 

voor het nemen van een definitieve beslissing tot opname in de bewaarlijst twee jaar 

bedraagt, gelet op de korte termijn van 45 dagen waarover de eigenaar beschikt om zijn 

opmerkingen te doen gelden.1846 De rechtsgevolgen die verbonden zijn aan een inschrijving 

op de bewaarlijst gelden vanaf het ogenblik van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de 

beslissing tot aanvang van de procedure, dan wel vanaf de kennisgeving, indien dit vroeger 

gebeurde.1847  

                                                     

1839  Deze termijn wordt verlengd met een maand indien hij geheel of gedeeltelijk tijdens de zomervakantie 
van de scholen loopt, art. 222, §5 BWRO. 

1840  Art. 222, §5 BWRO; elke termijn wordt verlengd met een maand indien hij geheel of gedeeltelijk tijdens 
de zomervakantie loopt. 

1841  Parl.St. Br.H.Parl 2016-2017, nr. A-451/1, 140-141. 
1842  Oud art. 222, §6 BWRO. 
1843  Art. 194/1, eerste lid BWRO. 
1844  Art. 226, eerste lid BWRO. 
1845  Art. 210, §6 BWRO. 
1846  Art. 210, §5 BWRO; zie hierover A.M. DRAYE, “De bescherming van het onroerend erfgoed in het Brussels 

Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek XV, 2003, 152. 
1847  Art. 219 BWRO; dit is ongebruikelijk, maar wordt in de parlementaire voorbereiding verantwoord omwille 

van de onmiddellijke bescherming die aan een goed kan worden geboden op deze manier, zie Parl.St. 
Br.Parl. 1991-1992, nr. A-165/1, 11; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, 
Brugge, 2009, 263. 
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394. In sommige gevallen gebeurt de opname in de bewaarlijst of de bescherming in één keer. 

De Regering kan beslissen tot de rechtstreekse aanname van het beschermingsbesluit, mits 

gunstig advies van de KCML, indien de aanvraag om inschrijving uitgaat van de eigenaar, of 

wanneer ze, in het geval van mede-eigendom of van splitsing van het eigendomsrecht, 

unaniem gebeurt.1848 Indien de KCML deze versnelde procedure ongunstig adviseert of niet 

tijdig advies verleent, kan het onroerend goed nog steeds worden beschermd, zij het dan via 

de normale procedure. En ook bij de versnelde procedure tot inschrijving in de bewaarlijst is 

het advies van de KCML vereist, zij het dat dit advies niet noodzakelijk gunstig moet zijn. 

Terwijl een ongunstig advies impliceert dat de gewone procedure moet worden gevolgd,1849 

is over een laattijdig advies niets bepaald. Ook bij een laattijdig advies kan de opname in de 

bewaarlijst dan ook nog, in tegenstelling tot bij de eigenlijke bescherming, via de versnelde 

procedure gebeuren. Met ingang van 20 april 2019 moet bovendien in beide gevallen ook het 

advies worden gevraagd van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

waar het onroerend goed gelegen is.1850 Een ongunstig of laattijdig advies van het college belet 

niet om de versnelde procedure, weliswaar gemotiveerd, verder te zetten. 

4.2.2.2 Bewaarlijst 

A. Advies voorafgaand aan de aanvang van de procedure 

395. Het BWRO voorziet enkel dat de Regering advies kan vragen aan de KCML voorafgaand 

aan het opstarten van de procedure. Ze is hiertoe aldus niet verplicht tenzij de verkorte 

procedure wordt gebruikt.1851 In geval ze om advies werd gevraagd, brengt de KCML haar 

advies uit binnen 90 dagen. Bij ontstentenis van een advies na het verstrijken van deze termijn 

kan de procedure worden verdergezet. QUINTIN merkt hierover terecht op dat het 

aanbeveling verdient voor de KCML om steeds advies te verlenen over het voornemen om tot 

bescherming over te gaan. Immers, “L'absence d'avis peut etre, dans certain cas, de nature à 

soulever des difficultés du point de vue de l'information du gouvernement dès lors que l'avis 

de la commission est considéré comme un moment particulièrement important dans la 

vérification de l'intérêt que doit présenter le bien à protéger et qui peut faire l’objet de 

contestations”.1852 

B. Inspraak voorafgaand aan de opname in de bewaarlijst 

396. Het besluit houdende de aanvang van de procedure tot opname in de bewaarlijst wordt 

door de gemachtigd ambtenaar meegedeeld aan de KCML, de gemeente waar het goed 

gelegen is, de eigenaar, de vzw indien deze het verzoek tot opname in de bewaarlijst heeft 

                                                     

1848  Art. 227 BWRO; zie bv. B.Br.Reg. 19 juli 2012 tot bescherming als monument van bepaalde delen van het 
zwembad Longchamp gelegen de Fresquare 1 te Ukkel, BS 14 september 2012. 

1849  Art. 210, §7, tweede lid BWRO. 
1850  Art. 227, tweede lid BWRO. 
1851  Art. 210, §2 BWRO; art. 210, §7 BWRO, zie supra, nr. 394. 
1852  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 264; RvS 2 februari 1994, 

nr. 45.966, S.A. Sabig. 
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ingediend, en alle andere personen van wie de Regering het nuttig acht dat zij worden 

ingelicht.1853 De eigenaar kan binnen 45 dagen zijn opmerkingen bij een ter post aangetekende 

brief aan de Regering kenbaar maken.1854 Het begrip eigenaar moet worden geïnterpreteerd 

als “de natuurlijke persoon, de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, houder 

van een eigendomsrecht, van een vruchtgebruik, van een erfpacht of een recht van opstal op 

een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort, of indien een vrijwaringszone wordt 

afgebakend, op een onroerend goed gelegen in deze zone”.1855 Buiten de eigenaar voorziet het 

BWRO niet in een inspraakmogelijkheid ten opzichte van andere belanghebbenden. Er wordt 

ook geen openbaar onderzoek gehouden.  

En hoewel het advies van KCML niet is voorgeschreven, wordt ze wel in kennis gesteld van de 

beslissing en kan ze sowieso op eigen initiatief advies verlenen op grond van artikel 11, §1, 

derde lid van het BWRO.1856 Op grond van dit artikel kan de KCML op vraag van Regering of op 

eigen initiatief, advies geven over iedere aangelegenheid die betrekking heeft op een goed 

dat tot het onroerend erfgoed behoort. 

C. Wijziging of opheffing 

397. Artikel 220, §1, eerste lid van het BWRO bepaalt dat de Regering een goed van de 

bewaarlijst kan verwijderen (“royeren”) óf de bijzondere behoudsvoorwaarden waaraan het 

goed gebonden is wijzigen, indien vaststaat dat nieuwe omstandigheden sinds de datum van 

het inschrijvingsbesluit de waarde van het onroerend goed of een deel ervan zodanig 

verminderen dat het niet meer voldoet aan de definitie van onroerend erfgoed. Wat moet 

worden begrepen onder nieuwe omstandigheden wordt in de parlementaire voorbereiding 

enigszins verduidelijkt. Volgens de Staatssecretaris kan het gaan om een brand die het 

onroerend goed geheel of gedeeltelijk heeft vernietigd, de rechtzetting van een vergissing dan 

wel het geval waarin een onroerend goed wordt “verpletterd” door nieuwe constructies.1857 

De opheffing is enkel mogelijk na gunstig advies van de KCML.1858 

 

Verder is een automatische schrapping van de bewaarlijst voorzien in het geval de overheid 

beslist het onroerend goed volledig te beschermen én de aanvraag tot bescherming uitgaat 

van de eigenaar van het onroerend goed.1859 Wanneer de aanvraag niet uitgaat van de 

                                                     

1853  Art. 210, §3, tweede lid BWRO 
1854  Art. 210, §5 BWRO; in het geval er twee kennisgevingen gebeurden, begint de termijn van 45 dagen te 

lopen vanaf de tweede kennisgeving, zie RvS 12 mei 2005, nr. 144.350, S.A. Pro Domo Sua. 
1855  Art. 206, 4° BWRO. 
1856  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 264. 
1857  Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 56; DRAYE vult het middelste voorbeeld in als een gebouw dat 

door andere gebouwen wordt ingebouwd, zie A.M. DRAYE, ““De bescherming van het onroerend erfgoed 
in het Brussels Hoofdstelijk Gewest”, Répertoire Notarial, Deel XIV, Publiek en administratief recht. Boek 
XV, 2003, 159. 

1858  Voor het overige dezelfde procedure als voor de inschrijving op de bewaarlijst worden gevolgd, zie art. 
220, §2 BWRO. 

1859  Art. 221 BWRO. 
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eigenaar, wordt het goed niet van de bewaarlijst geschrapt. Ook wanneer niet het volledige 

goed dat in de bewaarlijst is ingeschreven wordt beschermd, zal het volledige onroerend goed 

op de bewaarlijst ingeschreven blijven.1860 Een goed dat van de bewaarlijst wordt geschrapt, 

blijft wel ingeschreven in de inventaris. 

4.2.2.3 Bescherming 

A. Advies voorafgaand aan de aanvang van de procedure 

398. De consultatiemogelijkheden voorafgaand aan de beslissing om de 

beschermingsprocedure op te starten die golden op grond van oud artikel 222, §3 BWRO 

werden met ingang van 20 april 2019 grotendeels afgeschaft en enkel nog behouden na het 

openen van de beschermingsprocedure. Enkel het advies van de KCML blijft in dit stadium van 

de procedure nog overeind.1861 De parlementaire voorbereiding zegt hierover “Om rond een 

beschermingsaanvraag een vooronderzoeksfase te laten plaatsvinden terwijl de 

beschermingsprocedure nog niet werkelijk gestart is en dat logischerwijze pas het geval zal zijn 

na de goedkeuring van een beslissing om de procedure in te stellen, is inderdaad paradoxaal 

en een bron van onnodig rekken van de procedures en termijnen.”1862 Dergelijke motivering 

doet ons toch wat vreemd aan. Net het inwinnen van adviezen zorgt ervoor dat de 

administratie een onderbouwde beslissing kan nemen over de beschermenswaardigheid van 

een onroerend goed. Door de adviezen pas na de opstart van de beschermingsprocedure in 

te winnen, wordt de beschermingsprocedure mogelijk onterecht opgestart, wat net een 

onnodig rekken van de procedure inhoudt. Het valt dan ook te betreuren dat de meeste 

inspraakmogelijkheden voorafgaand aan de beschermingsprocedure werden afgeschaft. 

 

399. De KCML dient advies te verlenen binnen 45 dagen.1863 Het betreft geen vervaltermijn in 

de zin dat de adviesverlenende overheid de bevoegdheid verliest nog een advies uit te 

brengen. Dit impliceert dat de overheid vrij is rekening te houden met een laattijdig advies. 

QUINTIN vraag zich af of de overheid toch niet gehouden is met het advies rekening te houden 

“si cet avis est indispensable pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause”.1864 

Vanuit het oogpunt van de zorgvuldige besluitvorming is het alleszins verdedigbaar dat de 

                                                     

1860  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 256; P. THIEL, “Les 
obligations notariales en matière de monuments, sites et fouilles”, in Y. LEJEUNE en P.-Y. ERNEUX (eds.), 
Pratique notariale et droit administratif, Aménagement du territoire, Evironnement et opérations 
administrives des pouvoirs locaux, Brussel, Larcier, 1998, 130-131. 

1861  Art. 222, §3 BWRO; de overheid heeft aldus niet de verplichting de eigenaar voorafgaand aan het openen 
van de beschermingsprocedure te consulteren, zie RvS 7 december 1998, nr. 77.433, nv Moureau en nv 
Cimofin; hoewel het BWRO niet voorziet dat het advies van de KCML aan de eigenaar ter kennis wordt 
gebracht, verbiedt niets dat de eigenaar dit advies opvraagt op grond van de openbaarheid van bestuur, 
indien dit hem kan helpen bij het opstellen van zijn bezwaren, zie RvS 27 mei 2008, nr. 183.422, s.a. Tetis. 

1862  Parl.St. Br.Parl. 2016-2017, nr. A-451/1, 138-139. 
1863  Vóór 20 april 2019 bedroeg de adviestermijn 30 dagen. 
1864  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 274. 
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overheid nog rekening houdt met gegevens uit een laattijdig advies, uiteraard voor zover de 

overheid zelf nog tijdig kan beslissen.1865 

 

400. Terwijl ook een kopie van het ontvangstbewijs van het volledige dossier wordt verstuurd 

naar de eigenaar, de gemachtigde ambtenaar, het Stedenbouwkundig College en de 

gemeente, is voor hen in deze fase van de procedure niet in een inspraakmogelijkheid 

voorzien.1866 

B. Inspraak na de aanvang van de beschermingsprocedure 

401. Artikel 223 van het BWRO bepaalt dat het besluit om de beschermingsprocedure in gang 

te zetten ter kennis wordt gebracht aan alle personen van wie de Regering het nuttig acht dat 

zij worden ingelicht. Hoewel het college van burgemeester en schepenen reeds eerder in de 

procedure het volledig dossier ter beschikking krijgt, kan het college haar advies pas 

uitbrengen na de kennisgeving van het besluit om de beschermingsprocedure te openen. 

Verder kan ook de eigenaar na de kennisgeving van de beslissing om de procedure op te 

starten zijn opmerkingen betreffende het beschermingsontwerp bij een ter post 

aangetekende brief meedelen aan de Regering, hoewel hij hiertoe niet verplicht is.1867  

Het beschermingsontwerp wordt verder nogmaals voor advies voorgelegd aan de KCML, die 

ook kennis neemt van de eventuele opmerkingen van de eigenaar en van het college van 

burgemeester en schepenen.1868 Voor alle adviezen die worden verleend na het openen van 

de beschermingsprocedure schrijft het BWRO een termijn van 45 dagen voor waarbinnen de 

adviezen moeten zijn verleend. Na die termijn wordt de procedure voortgezet.1869 Het staat 

de overheid vrij rekening te houden met een laattijdig advies, zolang dit niet voor vertraging 

in de procedure zorgt.1870 

 

402. Net zoals bij de inschrijving op de bewaarlijst wordt geen openbaar onderzoek 

georganiseerd, noch een hoorrecht. Enkel de eigenaar, het college van burgemeester en 

schepenen en de KCML worden om hun advies gevraagd. Derde-belanghebbenden hebben 

hierdoor geen enkele mogelijkheid om gedurende de procedure hun opmerkingen te doen 

gelden over de bescherming. Over het ontbreken van een hoorrecht voor het betrokken 

publiek in de gewone omgevingsvergunningsprocedure oordeelde het Grondwettelijk Hof in 

haar arrest van 6 oktober 2016 dat dit verantwoord was door het bestaan van het openbaar 

onderzoek, waarbij elke natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn standpunten, opmerkingen 

                                                     

1865  S. DENYS, Advisering in het bestuursrecht, Brugge, Die Keure, 2013, 324. 
1866  Art. 222, §2 BWRO. 
1867  Art. 224 BWRO. 
1868  Art. 225, §2 BWRO; het is opmerkelijk dat een aanvraag tot opheffing van de bescherming of wijziging van 

de vrijwaringszone wél aan een openbaar onderzoek is onderworpen, zie art. 239, §2 BWRO. 
1869  Art. 225 BWRO. 
1870  Zie supra, nr. 399. 
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en bezwaren kan indienen.1871 Bij de beschermingsprocedure in het BWRO wordt noch in een 

hoorrecht voor het ruimere publiek noch in een openbaar onderzoek voorzien, terwijl de 

eigenaar wel zijn opmerkingen kan doen gelden.1872 Hierdoor ligt een mogelijke schending van 

artikel 10 en 11 van de Grondwet voor. 

 

Ondanks het gebrek aan een openbaar onderzoek, kan worden aangenomen dat een wijziging 

in de omvang van de bescherming aanleiding kan geven tot de verplichting om de 

beschermingsprocedure opnieuw op te starten. Zo is het niet ondenkbaar dat op basis van het 

advies van de KCML wordt beslist de bescherming uit te breiden. In dit geval zal de procedure 

moeten worden heropgestart.1873 

C. Opheffing 

403. In geval van een eigenlijke bescherming is enkel een volledige opheffing dan wel een 

wijziging van de vrijwaringszone mogelijk, indien vaststaat dat nieuwe omstandigheden sedert 

de datum van de ondertekening van het beschermingsbesluit de erfgoedwaarde van het 

onroerend goed verminderen.1874 Het is opmerkelijk dat de wijziging van de bijzondere 

behoudsvoorwaarden in het beschermingsbesluit of een wijziging van de omschrijving van de 

erfgoedwaarde niet mogelijk is. Bovendien is de schrapping of wijziging gebonden aan 

gewijzigde omstandigheden. De voorbeelden die de Staatssecretaris in de parlementaire 

voorbereiding bij de ordonnantie van 4 maart 1993 aanhaalde voor de bewaarlijst, gelden ook 

voor de wijziging van een beschermingsbesluit.1875  

 

De procedure tot opheffing van de bescherming of wijziging van de vrijwaringszone geschiedt 

grotendeels volgens de regels van de beschermingsprocedure. Een belangrijk verschil is dat 

een opheffing van de bescherming of wijziging van de vrijwaringszone enkel mogelijk is mits 

gunstig advies van de KCML. Het advies van de KCML moet worden uitgebracht binnen een 

termijn van 45 dagen, waarna bij aanhoudend stilzwijgen het advies wordt geacht ongunstig 

te zijn.1876 Dit impliceert dat een wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit 

                                                     

1871  GwH 6 oktober 2016, nr. 125/2016, overw. B.14.2; bovendien verwees het GwH nog naar de mogelijkheid 
voor het betrokken publiek om een administratief beroep in te stellen, waardoor zij als beroepsindiener 
in laatste administratieve aanleg een hoorrecht worden toegekend. Dit is evenwel het geval buiten 
beschouwing gelaten waarin het betrokken publiek het eens is met de vergunningsbeslissing en er door 
bv. de aanvrager beroep wordt ingesteld; zie M. SCHOUPS, K. HECTORS en R. NASSER, “De permanente 
omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof” (noot onder GwH 6 oktober 
2016), TROS 2018, 165. 

1872  Deze situatie is hetzelfde bij de vereenvoudigde procedure in het Omgevingsvergunningendecreet, maar 
hier diende het GwH zich niet over uit te spreken. 

1873  De Raad van State oordeelde in deze context evenwel reeds dat wanneer de bescherming minder omvat 
dan oorspronkelijk bij het openen van de procedure werd vooropgesteld, dit niet impliceert dat de 
procedure moet worden herstart, zie RvS 7 december 1998, nr. 77.433, nv Moureau en nv Cimofin. 

1874  Art. 239 §1, eerste lid BWRO. 
1875  Parl.St. Br.Parl. 1992-1993, nr. A-165/2, 56; zie supra, nr. 397. 
1876  Art. 239, §2, derde lid BWRO. 
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onmogelijk zal zijn. Bovendien zal ook in dit geval geen nieuwe aanvraag kunnen worden 

ingediend door dezelfde personen als diegene die reeds het verzoek tot wijziging of opheffing 

indienden.1877 Dit zijn zeer vergaande gevolgen die aan een stilzwijgende weigering worden 

verbonden.1878 

 

Daarnaast verwijst het BWRO in het kader van de wijziging of opheffing naar speciale regels 

van openbaarmaking. In dit kader wordt over de aanvraag gedurende 15 dagen een openbaar 

onderzoek gehouden.1879 Dit is opmerkelijk aangezien het BWRO bij geen enkele andere 

procedure met betrekking tot onroerend erfgoed in een openbaar onderzoek voorziet. 

 Duitstalige Gemeenschap 

5.1. Inventarisatie 

5.1.1. Initiatiefrecht 

404. Hoewel de Regering van de Duitstalige Gemeenschap beslist over de opname in de 

inventaris kan een voorstel uitgaan van de KCML, van de in de plaatsen van het Duitse 

taalgebied gevestigde dorpsverbanden en belangengroepen, van het gemeentecollege en van 

de bevoegde dienst van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. Het voorstel tot 

opname in de inventaris moet worden ingediend door middel van het door de Regering 

opgestelde aanvraagformulier.1880 Indien de aanvraag niet uitgaat van de KCML onderzoekt ze 

de voorstellen tot bescherming en brengt ze een advies uit aan de Regering, waarna de 

Regering beslist over de inschrijving.1881 Het voorstel dient alle kleine monumenten en andere 

belangrijke gebouwen te omvatten die zich in het betrokken gehucht in het Duitse taalgebied 

bevinden.1882 Een voorstel kan aldus geen ad hoc opname in de inventaris teweegbrengen. Er 

wordt steeds een geïntegreerde geografische benadering nagestreefd. Op deze manier is het 

ook eenvoudiger een afweging te maken van de erfgoedwaarde van alle onroerende goederen 

in een bepaald gebied.  

 

405. Individuen kunnen geen voorstel tot inventarisatie indienen.1883 Het staat hen evenwel 

vrij om informatie door te geven aan één van de instanties of groepen die wel een voorstel 

mogen indienen, dan wel om zich met deze informatie rechtstreeks tot de overheid te 

                                                     

1877  Zie art. 239, §3 BWRO. 
1878  Dit niet voorzien bij de opheffing of wijziging van de inschrijving op de bewaarlijst. 
1879  Art. 239, §2 BWRO. 
1880  Art. 3 en bijlage 2 Denkmalschutzerlass. 
1881  Art. 20, §1, tweede lid en §2 Denkmalschutzdekret. 
1882  Art. 3, tweede lid Denkmalschutzerlass.  
1883  Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 12. 
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richten.1884 Het is nog maar de vraag of de overheid in dit geval gehouden is te antwoorden 

op het verzoek. Dit is immers enkel vereist wanneer het inwilligen van het verzoek een bepaald 

voordeel voor de verzoeker met zich mee kan brengen.1885 Anders dan in de gewesten 

voorzien de artikelen 21 t.e.m. 23 van het Denkmalschutzdekret dan wel in een 

subsidieregeling, volgens de parlementaire voorbereiding beoogt deze de eigenaar niet te 

bevoordelen, maar veeleer een proces van plattelandsontwikkeling op gang te brengen.1886 In 

ieder geval zal enkel een gebiedsdekkend voorstel tot opname moeten worden overwogen, 

wat het niet eenvoudig maakt voor een individuele burger om een voorstel in te dienen. 

5.1.2. Vaststellingsprocedure 

406. Het Denkmalschutzdekret voorziet niet in een procedure tot opname in de inventaris. 

Wel zal het voorstel tot opname steeds in de vorm moeten worden ingediend zoals is 

voorgeschreven door het Denkmalschutzdekret.1887 Er is ook in geen enkele vorm van 

publicatie voorzien. De bestaande inventarissen zijn ook via de website van de Duitstalige 

Gemeenschap consulteerbaar.1888 

5.2. Bescherming 

5.2.1. Initiatiefrecht 

407. Op grond van artikel 3, §1 van het Denkmalschutzdekret kan een voorstel tot 

bescherming van een monument, ensemble of landschap uitgaan van de Regering zelf, de 

KCML, het gemeentecollege of de eigenaar.1889 De inhoud van het voorstel is vastgelegd in 

artikel 3, §2 Denkmalschutzdekret. Bij dit voorstel moet de initiatiefnemer een schriftelijke 

uitleg voegen over de beweegreden van het voorstel tot bescherming, een beschrijving, een 

kadasterplan met de afbakening van het te beschermen goed en zijn beschermingsgebied en 

actuele foto’s. Indien het voorstel niet uitgaat van de eigenaar zelf moet aan het voorstel ook 

de kennisgeving worden gehecht waarin de eigenaar op de hoogte wordt gebracht van het 

voornemen een voorstel in te dienen. Daarbij moet ook de aan de eigenaar gerichte vraag tot 

een plaatsbezoek worden gevoegd, waarvan het resultaat in een slotprotocol wordt 

                                                     

1884  Dit wordt ook door de overheid zelf bevestigd op haar website, zie 
http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3472/6362_read-37737/ (laatst 
geconsulteerd op 12 december 2019. 

1885  Zie in verband met de juridische verplichting van de overheid om te antwoorden op een aanvraag tot 
opname in de inventaris in het Vlaams Gewest, supra, nr. 327. 

1886  Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 12. 
1887  Zie supra, nr. 404. 
1888  http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-4728/.  
1889  Art. 3, §1 Denkmalschutzdekret. 

http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3472/6362_read-37737/
http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-4728/
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vastgelegd en ook aan het voorstel wordt gehecht.1890 Voor alle voorstellen die niet uitgaan 

van de regering zelf, werd een standaardformulier vastgelegd.1891 

 

408. Het is aldus niet voorzien dat een voorstel tot bescherming kan uitgaan van een individu 

of van een vzw die de bescherming van onroerend erfgoed beoogt. De vraag rijst of zij 

desondanks een voorstel tot bescherming kunnen indienen. Waarschijnlijk is dit niet de 

bedoeling van de wetgever geweest. Indien dit wel het geval zou zijn, zou de opsomming van 

de initiatiefgerechtigden overbodig zijn. Dit neemt niet weg dat zij wel steeds een voorstel 

kunnen doen aan een andere initiatiefgerechtigde.1892 

5.2.2. Beschermingsprocedure 

5.2.2.1 Beschermingsfases 

409. De procedure tot bescherming is dezelfde naargelang het gaat om een monument, 

ensemble dan wel een landschap en bestaat uit twee fasen: de voorlopige en de definitieve 

bescherming. Het besluit tot voorlopige bescherming bevat de volgende gegevens: de 

beperkingen die voor het behoud van het gerangschikt monument, ensemble of landschap 

opgelegd worden; bijzondere voorschriften m.b.t. het behoud en het onderhoud; als bijlage 

een situatieplan dat de nauwkeurige grenzen en het beschermingsgebied van het te 

beschermen goed bepaalt. Hiermee knoopt het Denkmalschutzdekret aan bij de traditie van 

de Monumentenwet om de rechtsgevolgen van een welbepaalde bescherming vast te leggen 

in het beschermingsbesluit zelf.1893  

 

De voorlopige bescherming geldt gedurende 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van het 

besluit. Deze termijn is niet verlengbaar.1894 Wanneer binnen de vastgestelde termijn geen 

besluit tot definitieve bescherming werd genomen, geldt het stilzwijgen als een impliciete 

beslissing van de Regering om het onroerend goed niet te beschermen.1895 Oorspronkelijk 

bepaalde het Denkmalschutzdekret dat bij het verstrijken van de termijn de gevolgen van de 

procedure afliepen. Dit leverde kritiek op van de Raad van State die vaststelde dat in dit geval 

geen beroep zou openstaan tegen de niet-bescherming, terwijl tegen een definitief 

                                                     

1890  Indien de eigenaar het plaatsbezoek weigert, wordt dit ook in het protocol vermeld en wordt de 
beschermingsprocedure verdergezet. 

1891  Art. 3, §3 Denkmalschutzdekret. 
1892  Zie in dezelfde zin supra, nrs. 362 en 389. 
1893  A.M. DRAYE,”De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 

33. 
1894  De rechtsgevolgen zijn van toepassing vanaf de datum van kennisgeving voor de betrokken eigenaars en 

de overheid, dan wel de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad voor derden; art. 5 
Denkmalschutzdekret; dit was altijd al zo, maar de bepaling werd recent ter verduidelijking aangevuld bij 
art. 3 Decr.D. 26 februari 2018, BS 22 maart 2018; Parl.St. Parl.D.Gem. 2017-2018, nr. 199/1, 5. 

1895  Art. 8, §1, tweede lid Denkmalschutzdekret. 
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beschermingsbesluit wel beroep bij de Raad van State mogelijk is.1896 De bepaling werd dan 

ook aangepast. 

 

410. Indien de Regering beslist om de procedure tot bescherming niet in te leiden, worden de 

betrokken eigenaars en het gemeentecollege hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, zelfs 

indien zij niet de indiener van het voorstel tot beschermen waren.1897 Over de kennisgeving 

van de beslissing over de inleiding van de procedure met het oog op de voorlopige 

bescherming bepaalt het Denkmalschutzdekret niets. Nochtans lijkt de tekst van het 

Denkmalschutzdekret te impliceren dat de beslissing over de inleiding van de procedure met 

het oog op de voorlopige bescherming niet mag worden verward met de voorlopige 

bescherming. Volgens artikel 3, §5 van het Denkmalschutzdekret “beslist de Regering binnen 

twaalf maanden over de inleiding van de procedure met het oog op de voorlopige 

rangschikking.” Het is ook opmerkelijk dat in dit geval niet wordt voorzien in een 

maximumtermijn waarbinnen de beslissing tot voorlopige bescherming moet worden 

genomen, nadat de procedure werd ingeleid (wat moet gebeuren binnen 12 maanden na het 

voorstel tot bescherming). De interpretatie van DRAYE waarin de beslissing tot het inleiden 

van de procedure samenvalt met het besluit houdende voorlopige bescherming, is dan ook de 

meest rechtszekere interpretatie.1898 Voor deze beslissing wordt immers wel in een 

kennisgeving voorzien. Om toekomstige discussies hieromtrent te vermijden wordt de 

bepaling van het Denkmalschutzdekret evenwel best aangepast.  

5.2.2.2 Advies voorafgaand aan de voorlopige bescherming 

411. Indien de bescherming niet uitgaat van de eigenaar zelf, zal deze reeds vóór de 

voorlopige bescherming op de hoogte worden gebracht van het opzet om een voorstel tot 

bescherming in te dienen.1899 Het Denkmalschutzdekret voorziet echter niet in een 

mogelijkheid tot inspraak van de eigenaar in dit stadium van de procedure. Vervolgens 

onderzoekt de KCML het voorstel tot bescherming en wint indien nodig verdere inlichtingen 

in. Binnen 30 kalenderdagen bezorgt ze haar advies over het voorstel aan de Regering. In 

uiterst dringende gevallen kan de Regering tot de voorlopige bescherming van een onroerend 

goed beslissen, zonder het advies van de KCML in te winnen.1900 In het geval uit het advies van 

de KCML blijkt dat de afbakening van het onroerend goed niet optimaal is en een ruimere 

omschrijving aangewezen is, kan hieraan desgewenst onmiddellijk gehoor worden gegeven. 

Dit is een groot voordeel ten opzichte van een advies dat pas na het besluit tot voorlopige 

                                                     

1896  Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 34; zie infra, nr. 432. 
1897  Art. 3, §5 Denkmalschutzdekret. 
1898  A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 

33. 
1899  Art. 3, §2, 5° Denkmalschutzdekret. 
1900  Art. 3, §4 Denkmalschutzdekret. 
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bescherming wordt gevraagd. In dit geval zal bij een verruiming van de bescherming de 

procedure opnieuw moeten worden opgestart.1901  

5.2.2.3 Inspraak voorafgaand aan de definitieve bescherming 

A. Advies 

412. De voorlopige bescherming wordt vervolgens bij aangetekende brief voor advies 

voorgelegd aan de eigenaars van het voorlopig beschermde goed, alsook de eigenaars van de 

goederen die in het beschermingsgebied van dat voorlopig beschermde goed liggen. Ook het 

college van burgemeester en schepenen van de bevoegde gemeente, het provinciecollege als 

ook de Regering van het Waalse Gewest kunnen advies uitbrengen over de voorlopige 

bescherming. Dit advies moet worden uitgebracht binnen 60 dagen vanaf de dag van 

betekening van het besluit tot voorlopige bescherming. Ingeval geen advies werd uitgebracht 

binnen deze termijn, dan wordt de persoon of instelling geacht met de bescherming toe te 

stemmen.1902 Hierover kunnen dezelfde opmerkingen worden gemaakt als de Raad van State 

deed over een soortgelijke bepaling in het Waals Gewest: de fictie dat de betrokken eigenaar 

in geval van stilzwijgen verondersteld wordt in te stemmen met de bescherming is totaal 

onaanvaardbaar en disproportioneel.1903 Nochtans merkte de Raad van State hierover in zijn 

advies over het ontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap niets op.1904 Beter is te 

voorzien dat de procedure in dit geval kan worden voortgezet zonder het advies af te wachten.  

De Regering kan in deze fase van de procedure ook facultatief advies van de KCML 

inwinnen.1905 

B. Openbaar onderzoek 

413. Het besluit tot voorlopige bescherming wordt aan het bevoegde gemeentecollege 

bezorgd via aangetekend schrijven. De gemeente opent vervolgens een openbaar 

onderzoek.1906 Tijdens de hele duur van de aanplakking is het mogelijk inzage te nemen van 

het volledige dossier bij het gemeentebestuur, dat voor elke verdere inlichting ter beschikking 

staat. Het gemeentecollege laat zijn verslag over de opmerkingen samen met zijn advies 

toekomen binnen 60 kalenderdagen.  

 

                                                     

1901  A.M. DRAYE, “De Duitstalige Gemeenschap en de bescherming van het onroerend erfgoed”, CDPK 2009, 
33; ook in het Vlaams Gewest werd in het OED het advies van de VCOE naar voren gebracht in de 
procedure, zie supra, nr. 340. 

1902  Art. 7, §1 Denkmalschutzdekret. 
1903  Adv. RvS nr. 62.508/4, Parl.St. W.Parl. 2017-2018, nr. 1053/1, Annex 1, 51; zie supra, nr. 375. 
1904  Voor de bespreking van artikel 7 zie Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 34-35. 
1905  Art. 38, tweede lid Denkmalschutzdekret. 
1906  Hiertoe plakt de gemeente het besluit tot voorlopige bescherming aan, maakt het bekend in ten minste 

een plaatselijk dagblad en een huis-aan-huis-blaadje binnen vijftien kalenderdagen na de ontvangst van 
de mededeling, met vermelding dat de opmerkingen binnen een termijn van vijftien kalenderdagen bij 
het gemeentebestuur moeten worden meegedeeld; art. 7, §1, 2° Denkmalschutzdekret. 
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De vraag kan worden gesteld of ook in de Duitstalige Gemeenschap het openbaar onderzoek 

een substantiële vormvereiste uitmaakt. De decreetgever verbindt geen enkel gevolg aan het 

niet houden van een openbaar onderzoek. Echter, indien zomaar aan de vereiste van het 

openbaar onderzoek zou kunnen worden voorbijgegaan, zou dit uiteraard afbreuk doen aan 

de inspraak tijdens de beschermingsprocedure. Bijgevolg kan worden verondersteld dat ook 

hier het openbaar onderzoek een substantiële vormvereiste uitmaakt. De Raad van State 

achtte het noodzakelijk om de tekst van het decreet aan te passen zodat de procedure niet 

kan worden voortgezet zolang het openbaar onderzoek niet wordt gehouden.1907 De 

decreetgever gaf hier echter geen gehoor aan. 

5.2.2.4 Wijziging of opheffing 

414. Het Denkmalschutzdekret voorzag oorspronkelijk in geen enkele wijzigingsprocedure. Dit 

betekende dat een beschermingsbesluit moest worden opgeheven en de procedure volledig 

moest worden overgedaan ingeval een aanpassing van het beschermingsbesluit zich opdrong. 

Dit was voornamelijk het geval voor de afbakening van beschermingsgebieden. Een 

beschermingsgebied wordt in het Denkmalschutzdekret gedefinieerd als “een gebied dat 

vanuit een gerangschikt monument, ensemble of landschap zichtbaar is of er tegelijk mee 

zichtbaar is”.1908 Het is de bedoeling dat elk beschermd gebied vergezeld gaat van een 

kadastraal plan waarop de beschermde delen en het beschermingsgebied zijn afgebakend. 

Deze verplichting is echter pas van kracht sinds de inwerkingtreding van het 

Denkmalschutzdekret op 1 januari 2009, terwijl de meeste beschermingsbesluiten vóór die 

datum werden aangenomen. Hoewel sommige beschermingsbesluiten ook de afbakening van 

beschermingsgebied bevatten, was dit in de meeste gevallen niet zo. Nochtans hoeft een 

beschermingsbied niet noodzakelijk in het beschermingsbesluit te zijn afgebakend om mee in 

rekening te kunnen worden genomen bij bijvoorbeeld de beoordeling van een 

erfgoedvergunningsaanvraag. In dit geval zal van de definitie worden uitgegaan en zal 

rekening worden gehouden met elk gebied dat zichtbaar is van uit een beschermd onroerend 

goed. Om welke gebieden het precies gaat wordt echter in dit geval op het ogenblik van de 

vergunningsaanvraag door de minister beoordeeld.1909 Gezien de grote beoordelingsmarge 

van de minister, kwam dit vanzelfsprekend de rechtszekerheid niet ten goede. De procedure 

voor elk bestaand beschermingsbesluit opnieuw doorlopen om een beschermingsgebied af te 

bakenen zou bovendien volgens de parlementaire voorbereiding een onbeheersbaar groot 

werk zijn en zorgen voor een vacuüm in de bescherming.  

 

                                                     

1907  Adv. RvS nr. 29.093/4, Parl.St. Parl.D.Gem. 2007-2008, nr. 115/1, 34; vergelijk met artikel 17, §5 van de 
CoPat dat bepaalt dat indien het advies van de gemeenteraad op basis van de bevindingen uit het 
openbaar onderzoek niet tijdig wordt ingediend, de procedure kan worden verdergezet. 

1908  Art. 1, 4° Denkmalschutzdekret. 
1909  Parl.St. Parl.D.Gem. 2010-2011, nr. 60/1, 6. 
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Bijgevolg werd een herzieningsprocedure in artikel 8/1 van het Denkmalschutzdekret 

ingevoerd op grond waarvan een beschermingsgebied kon worden toegevoegd aan een reeds 

beschermd onroerend goed. Het ontwerpbesluit houdende opname van een 

beschermingsgebied wordt tegelijkertijd om advies voorgelegd aan de KCML en het college 

van burgemeester en schepenen, dat ook een openbaar onderzoek moet houden gedurende 

15 dagen. De adviesvraag bevat de redenen voor de opname als beschermingsgebied, een 

beschrijving van het beschermingsgebied, een kadasterplan met afbakening van het 

beschermde goed en van het daarbij horende beschermingsgebied en actuele foto's. Net zoals 

bij de gewone beschermingsprocedure bedraagt de termijn waarbinnen de verschillende 

adviezen moeten worden uitgebracht 60 dagen. Een laattijdig advies wordt niet geacht gunstig 

te zijn, maar de procedure kan wel gewoon worden voortgezet. Het definitieve besluit 

houdende opname van een beschermingsgebied bevat als bijlage ook nog een situatieplan 

waarin het beschermingsgebied van het beschermde goed wordt bepaald.  

 Motiveringsplicht 

6.1. Formele motivering… 

415. Naast de materiële motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel, riep de Formele 

Motiveringswet ook een formele motiveringsplicht in het leven. Artikel 1 van de Formele 

Motiveringswet definieert het begrip bestuurshandeling als: “eenzijdige rechtshandeling met 

individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor 

één of meer bestuurden of voor een ander bestuur”.1910 De vraag rijst of de formele 

motiveringsplicht ook van toepassing is op een vaststellingsbesluit en/of op een 

beschermingsbesluit en wat deze dan precies inhoudt. Dit is van belang voor de gevallen 

waarin de wetgeving geen eigen formele motiveringsplicht bevat.  

 

416. Wat betreft de motiveringsplicht met betrekking tot vaststellingsbesluiten legt noch het 

OED, het BWRO, de CoPat of het Denkmalschutzdekret een expliciete motiveringsplicht op. 

Met betrekking tot de vaststellingsbesluiten in het Vlaams Gewest kan gelet op artikel 4.1.5 

van het OEB en de inventarismethodologieën een beschrijving van de selectiecriteria in het 

vaststellingsbesluit worden verwacht.1911 De inventarismethodologieën halen immers aan dat 

“Op basis van […] onderzoek wordt het element of gebied beschreven, waarbij aandacht 

uitgaat naar het ontstaan, de evolutie en de actuele toestand. Voor elk onroerend goed wordt 

een beschrijving gegeven op basis van de erfgoedwaarde, de erfgoedkenmerken en de 

erfgoedelementen.” En ook de CoPat bevat enkele selectiecriteria waaraan een onroerend 

                                                     

1910  Voor een uitgebreide bespreking van deze definitie zie I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering 
van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 56-76. 

1911  Zie supra, nrs. 288-297. 
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goed moet voldoen vooraleer het in de inventaris kan worden opgenomen.1912 Nergens wordt 

evenwel uitdrukkelijk een formele motiveringsplicht opgelegd.  

 

417. Wat de beschermingen betreft schrijven voornamelijk het OED en het BWRO een hele 

reeks verplichte vermeldingen voor. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient zowel een 

besluit tot aanvang van de procedure, een besluit tot opname in de bewaarlijst als een 

beschermingsbesluit een korte beschrijving te bevatten, alsook de eventuele benaming van 

het goed, de kadastrale aanduiding en de erfgoedwaarde van het onroerend goed volgens de 

maatstaven van artikel 206, 1° BWRO. Er wordt slechts een korte beschrijving van het goed 

vereist, waarbij de motivering kan worden bevestigd en gestaafd door de stukken van het 

administratief dossier.1913 Dat de beschrijving kort mag zijn, betekent niet dat ze onjuist of 

achterhaald mag zijn.1914 Bovendien mag het besluit tot opname in de bewaarlijst niet worden 

beperkt tot stijlclausules. De motivering moet de eigenaar toestaan om de concrete redenen 

te begrijpen waarom zijn eigendom op de bewaarlijst werd opgenomen. Wanneer het besluit 

de decretaal vastgelegde inhoud en geen holle frasen of stereotiepe formulering bevat, is 

volgens de Raad van State hieraan voldaan.1915 Daarnaast dient ook een afbakeningsplan aan 

een besluit tot opname in de bewaarlijst en een beschermingsbesluit te worden gevoegd. Bij 

een besluit tot opname in de bewaarlijst geldt deze verplichting enkel voor gehelen, 

landschappen en archeologische vindplaatsen.1916 Ook op grond van het OED dient zowel het 

voorlopige als het definitieve beschermingsbesluit o.a. de kadastrale gegevens, de naam van 

het goed, een wetenschappelijke beschrijving, de erfgoedwaarden, de erfgoedelementen en 

–kenmerken te bevatten. Het besluit wordt nog aangevuld met een fotoregistratie, een plan 

waarop het goed wordt aangeduid en eventueel een lijst met cultuurgoederen.1917 Ook hier 

bevat het decreet aldus de verplichting de motivering van de bescherming in het besluit op te 

nemen.  

Het Denkmalschutzdekret legt de verplichting op om een afbakeningsplan bij het 

beschermingsbesluit te voegen, maar concretiseert verder niet op welke manier het besluit 

moet worden gemotiveerd.1918 Hierdoor legt het decreet meer verplichtingen op aan het 

voorstel tot bescherming dan aan het uiteindelijke beschermingsbesluit. Dit eerste dient 

immers wél een beschrijving van het goed en de reden van bescherming te bevatten.1919 De 

CoPat legt dan weer geen enkele verplichting op met betrekking tot de inhoud van een 

beschermingsbesluit.  

                                                     

1912  Art. 1, eerste lid CoPat; zie supa, nrs. 304-306. 
1913  RvS 8 juni 2004, nr. 132.095, Gemeente Anderlecht. 
1914  RvS 1 oktober 1996, nr. 62.070, MIVB; RvS 12 mei 2005, nr. 144.350, S.A. Pro Domo Sua. 
1915  RvS 8 juni 2004, nr. 132.095, Gemeente Anderlecht. 
1916  Art. 210, §3, derde lid, art. 211, §1, art. 223, derde t.e.m. vijfde lid en art. 228 BWRO; het plan moet 

voldoende duidelijk zijn, zie RvS 5 juli 2006, nr. 161.012, OCMW Brussel i.v.m. de opname in de bewaarlijst. 
1917  Art. 6.1.4 en 6.1.14 OED. 
1918  Art. 4 en art. 8, §2 Denkmalschutzdekret. 
1919  Art. 3, §2 Denkmalschutzdekret. 
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6.2. … van toepassing op individuele besluiten 

418. Het blijft aldus van belang om te bepalen of de formele motiveringsplicht op grond van 

de Formele Motiveringswet van toepassing is en wat ze concreet inhoudt. Om deze vraag te 

kunnen beantwoorden is het bepalend of deze besluiten kunnen worden beschouwd als een 

eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking, dan wel als een verordenend besluit, 

dat niet onder het toepassingsgebied van de Formele Motiveringswet valt. Het gaat hierbij 

enkel om schriftelijke besluiten, een stilzwijgende weigering zal aldus niet onder de Formele 

Motiveringswet vallen.1920 Een verordenend besluit kan worden gedefinieerd als een besluit 

van een administratieve overheid dat een rechtsregel formuleert, een algemene draagwijdte 

heeft en bijgevolg bestemd is om in een onbepaald aantal gevallen te worden toegepast.1921 

Volgens BOES zijn vaststellingsbesluiten alvast reglementaire besluiten, gelet op hun 

rechtsgevolgen, naar analogie met ruimtelijke uitvoeringsplannen.1922 Wat hij hiermee precies 

bedoelt is niet geheel duidelijk. Meer nog, gelet op de gegeven definitie kan een 

vaststellingsbesluit net niet als een reglementaire rechtshandeling worden gecatalogeerd. Een 

vaststellingsbesluit somt louter de onroerende goederen op die worden opgenomen in een 

vastgestelde inventaris op grond van de criteria uit het OED. Een vaststellingsbesluit is aldus 

niet bestemd om in een onbepaald aantal gevallen te worden toegepast. Daarnaast kan een 

vaststellingsbesluit in zekere zin worden beschouwd als een louter materiële uitvoerings- of 

toepassingsmaatregel van een reeds bestaande normatieve tekst, die ook niet als 

reglementair kunnen worden aangeduid. Ook het feit dat vaststellingsbesluiten, anders dan 

het geval is bij beschermingsbesluiten, geen bijkomende gebods- en verbodsbepalingen 

opleggen doet a fortiori besluiten dat een vaststellingsbesluit geen reglementair karakter 

heeft. Beschermingsbesluiten kunnen immers verbods- of gebodsbepalingen bevatten die niet 

enkel van toepassing zijn op de eigenaar, maar ook door derden, zoals onder meer huurders 

en bewoners, moeten worden gerespecteerd. Bovendien is het beschermingsbesluit 

verbonden aan het onroerend goed, zodat niet enkel de huidige eigenaars maar ook 

toekomstige eigenaars of zakelijkrechthouders door de verbodsbepalingen gebonden zijn. 

Sterker nog, bepaalde verbodsbepalingen zijn van toepassing op eenieder, zelfs zonder enig 

zakelijk recht op het beschermde goed. Toch leidt het algemeen karakter van bepaalde 

                                                     

1920  RvS 14 juli 2009, nr. 195.228, Limon; op impliciete beslissingen is wél de materiële motiveringsplicht van 
toepassing, zie RvS 9 december 2011, nr. 216.788, nv Thomas Cook Airlines Belgium; zie I. OPDEBEEK en 
S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 
2017, 425. 

1921  A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 
recht, Mechelen, Kluwer, 2014, 1139-1143; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van 
bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 67; echter, niet alle besluiten die in een onpersoonlijke, 
abstracte rechtstoestand voorzien, zijn vanzelfsprekend als reglementaire besluiten in de zin van artikel 3 
RvS-wet te beschouwen (zie Advies afdeling wetgeving RvS over begripsbepaling van “organieke en 
reglementaire besluiten”, TBP 1979, 225-227). Zo zijn louter materiële uitvoerings- of 
toepassingsmaatregelen van een reeds bestaande normatieve tekst niet als reglementair te beschouwen. 

1922  M. BOES, “Het Erfgoedgoeddecreet van 12 juli 2013: de regeling voor de handhaving”, in A.M. DRAYE 
(ed.), Actualia Onroerend Erfgoed, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2014, 179. 
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bepalingen in beschermingsbesluiten er niet toe dat de besluiten een verordenend karakter 

bezitten.1923 Recent oordeelde de Raad van State in enkele arresten dat “het algemeen en 

abstract karakter van de rechtsgevolgen van een dergelijk besluit niet te wijten is aan enig 

verordenend karakter van een rangschikkingsbesluit, maar aan de erfdienstbaarheid van 

algemeen nut die het vestigt en de noodzakelijk daarmee gepaard gaande tegenstelbaarheid 

aan eenieder”.1924 Bijgevolg worden ook beschermingsbesluiten verondersteld niet 

                                                     

1923  Zie m.b.t. landschappen a contrario G. CNUDDE, “De primauteit van de ruimtelijke ordening versus het 
decreet betreffende de landschapszorg. Het ene ‘algemeen belang’ is het andere niet…”, TROS 2006, 78; 
m.b.t. monumenten woedde er ten tijde van de totstandkoming van het Monumentendecreet een 
discussie over het al dan niet verordenende karakter van beschermingsbesluiten. Artikel 9, tweede lid van 
het Monumentendecreet luidde: “Het besluit waarbij het monument of stads- of dorpsgezicht in 
bescherming wordt genomen, heeft verordenende kracht. Er mag alleen worden van afgeweken in de door 
dit decreet bepaalde gevallen en vormen.” Oorspronkelijk werden de termen bindende en verordenende 
kracht door elkaar gebruikt. Pas na het advies van de Raad van State werd de tekst van artikel 9 (toen nog 
artikel 12) gewijzigd in de zin dat een beschermingsbesluit “bindende en verordenende kracht” had 
(Parl.St. Cult.R., 1973-1974, nr. 122/1). Onmiddellijk bleek echter dat ook de strekking van de verwoording 
“bindende en verordenende kracht” voor verwarring zorgde. De toenmalige parlementaire commissie 
voor culturele promotie en het cultureel patrimonium stelde vast dat het om een zogenaamd pleonasme 
ging, en opteerde om enkel nog van “verordenende kracht” te spreken (Parl.St. Vl.Parl. BZ 1974, nr. 15/10, 
39). Uit een advies van de afdeling administratie van de Raad van State van 1 december 1982 (onuitg., 
aangehaald in A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, 
Maklu Uitgevers, 1993, 110) blijkt dat de Raad van mening was dat “bindend” en “verordenend” geen 
synoniemen zijn en dat uit het enkele feit dat van de uitdrukking “bindend en verordenende kracht” alleen 
de woorden “verordenende kracht” overblijven, geen gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt omtrent 
het rechtskarakter van de besluiten tot bescherming van monumenten en stads- of dorpsgezichten. Deze 
wijziging is volgens de Raad van State dan ook het gevolg van een louter terminologische verwarring. De 
Raad van State bevestigde vervolgens in tal van arresten dat beschermingsbesluiten “verordenende” – 
lees bindende - kracht hebben, zie o.a. RvS 18 december 1997, nr. 70.420, Roelandts; RvS 20 december 
2013, nr. 225.929, Vernack e.a.; zie hierover A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. 
Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 110; m.b.t. tot landschappen en archeologisch 
erfgoed was er minder discussie. Artikel 12 Decreet Landschapszorg bestond uit een duidelijke 
bewoording en bepaalde: “het besluit tot voorlopige of definitieve bescherming als landschap is bindend. 
Er mag alleen van worden afgeweken in de door dit decreet bepaalde gevallen en vormen. De besluiten 
tot voorlopige of definitieve bescherming als landschap hebben een individueel karakter en fungeren als 
aanvulling en verfijning op de sectoriële wetgevingen. Zij mogen evenwel geen beperkingen vaststellen die 
absoluut werken of handelingen verbieden of onmogelijk maken die overeenstemmen met de plannen van 
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, noch de realisatie van 
die plannen en hun bestemmingsvoorschriften verhinderen, noch de realisatie van de definitief 
vastgestelde natuurrichtplannen onmogelijk maken.” Artikel 24 Archeologiedecreet bepaalde dat de 
besluiten tot inschrijving op een ontwerp van lijst en tot definitieve bescherming van archeologische 
monumenten en zones algemeen bindend zijn. Deze bepaling spreekt niet van een “verordenende” kracht 
(i.t.t. het decreet Landschapszorg dat in dezelfde periode werd opgemaakt), zie hierover A.M. DRAYE, De 
bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het 
Vlaamse Gewest/ de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 183. 

1924  RvS 9 september 2010, nr. 207.266, vzw Gemeenschap van de Zusters van Liefde te Heule; RvS 29 juni 
1998, nr. 74.705, Roelof, TROS 1998, 667, noot A.M. DRAYE; zie P. LEFRANC, “Ruimtelijke ordening en het 
Vlaams onroerend erfgoed”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1278; zie ook A.M. DRAYE, “Inpasbaarheid van 
beschermingsbesluiten in bestemmingsplannen. Recente rechtspraak van de Nederlandstalige en 
Franstalige Kamers van de Raad van State”, in X. Liber amicorum Robert Andersen, 2009, 235; A.M. DRAYE, 
Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 111. 
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verordenend van aard te zijn, ongeacht het algemene karakter van bepaalde gebods- en 

verbodsbepalingen.1925  

 

419. Rijst nog de vraag of zowel vaststellings- als beschermingsbesluiten dan wel zonder meer 

als individuele rechtshandeling kunnen worden beschouwd, waardoor ze onder de Formele 

Motiveringswet vallen. Individuele rechtshandelingen passen in een concreet geval een 

rechtsregel toe op één of meerdere personen of zaken. Een individuele rechtshandeling bevat 

dus geen rechtsregels, maar is het resultaat van de toepassing van die rechtsregels op een 

concrete situatie.1926 In twee oude arresten uit 1990 oordeelde de Raad van State dat “om 

wettig te zijn een beschermingsbesluit, zoals iedere individuele overheidsbeslissing, moet 

kunnen worden ingepast in bestaande wetten en in bestaande, regelmatig vastgestelde lagere 

rechtsnormen, zijnde niet alleen de normen welke de tot rangschikken bevoegde overheid zelf 

heeft vastgesteld, maar ook de verordenende bepalingen welke andere administratieve 

overheden tot stand hebben gebracht […].”1927 Later hebben zowel de Nederlandstalige als de 

Franstalige kamers van de Raad van State in talrijke arresten nog bevestigd dat 

beschermingsbesluiten individuele besluiten zijn, onderworpen aan de formele 

motiveringswet.1928 Onder andere LEFRANC, BOES en QUINTIN volgen de visie van de Raad 

van State.1929 VAN HOORICK, CNUDDE, VEKEMAN en aanvankelijk ook NEURAY zijn dan weer 

van mening dat gelet op de gebods- en verbodsbepalingen in een beschermingsbesluit, ze 

                                                     

1925  A.M. DRAYE, “Inpasbaarheid van beschermingsbesluiten in bestemmingsplannen. Recente rechtspraak 
van de Nederlandstalige en Franstalige Kamers van de Raad van State”, in X. Liber amicorum Robert 
Andersen, 2009, 235; zie ook A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, 
Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 111; ook het Hof van Cassatie bevestigde onrechtstreeks het 
individueel karakter van een bescherming van een landschap door te stellen dat een dergelijk KB geen 
wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek, Cass. 23 maart 1995, Arr. Cass. 1995, 336; 
JLMB 1995, 1306, RW 1995-1996, 548; A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend 
erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/ de Vlaamse Gemeenschap, 
Gent, Larcier, 2007, 258. 

1926  I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 67. 
1927  RvS 15 februari 1990, nr. 34.062 en 34.063, Provincie West-Vlaanderen en Gemeente Koksijde; A.M. 

DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht 
binnen het Vlaamse Gewest/ de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 257. 

1928  Zie o.a. RvS 22 december 1999, nr. 84.349, Ranst; RvS 14 juni 2008, nr. 184.286, c.v.a. Verschaeve-Grouset 
& co e.a.; RvS 5 januari 2009, nr. 189260, Bijleveld e.a.; RvS 8 juni 2009, nr. 193.928, Thans; RvS 30 
september 2009, nr. 196.531, Bayart; RvS 27 oktober 2009, nr. 197.346, Vandenberghe; RvS 28 januari 
2010, nr. 200.225, Coolens; RvS 18 februari 2010, nr. 201.046, D’Ieteren; RvS 18 maart 2010, nr. 202.022, 
Snoeys; RvS 25 maart 2010, nr. 202.329, De Schaetzen van Brienen; RvS 1 april 2010, nr. 202.700, De Wulf 
e.a.; RvS 15 april 2010, nr. 202.974, Baert; RvS 3 februari 2011, nr. 210.986, bvba Astro-Plan; RvS 24 maart 
1995, nr. 52.517, Triquet e.a.; RvS 26 maart 1998, nr. 72.807, Vanzeebroeck, Amén. 1999, 121-124, noot 
P. THIEL. 

1929  P. LEFRANC, “Ruimtelijke ordening en het Vlaams onroerend erfgoed”, in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE 
(ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2010, 1278-1279; M. BOES, 
“Bescherming van monumenten en landschappen”, in D. MEULEMANS (ed.), Recente ontwikkelingen 
betreffende vastgoed en landeigendom: naar nieuwe bestemmingsstatuten voor het buitengebied?, 
Antwerpen, Intersentia, 2003, 99; M. QUINTIN, “Art. 197 C.W.A.T.U.P.E.”, Commentaire systématique du 
CWATUP 2015, afl. 67, 54; 
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eerder tot de categorie van de verordeningen behoren, minstens moeten worden beschouwd 

als besluiten sui generis.1930 Hoewel CNUDDE een extra argument haalt uit de overweging dat 

een beschermingsbesluit in het algemeen belang wordt genomen, overtuigt dit de Raad van 

State niet om haar mening bij te stellen. De Raad van State stelt hieromtrent dat “het feit dat 

een beschermingsbesluit overeenkomstig artikel 2, 2°, van het monumentendecreet wordt 

genomen in het algemeen belang en/of bij uittreksel wordt bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad, of […] het feit dat het arrest tot nietigverklaring van een beschermingsbesluit in 

het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt” geen afbreuk doet aan dit individueel 

karakter.1931  

 

Wat betreft de beschermingsbesluiten van monumenten, stads- en dorpsgezichten en 

archeologische sites treden wij de stelling van de Raad van State bij. Volgens ons is duidelijk 

dat zij als individuele besluiten moeten worden beschouwd. Zij betreffen immers concrete 

objecten.1932 Hetzelfde kan worden gezegd voor de vaststellingsbesluiten: ook zij zijn te 

beschouwen als een individuele rechtshandeling. Ook vaststellingsbesluiten betreffen immers 

concrete objecten. Dat een besluit meerdere geadresseerden bevat (de vaststellingsbesluiten 

bevatten immers een reeks van onroerende goederen die worden opgenomen in een 

bepaalde vastgestelde inventaris) doet hieraan geen afbreuk, maar zorgt ervoor dat een 

vaststellingsbesluit kan worden gespecifieerd als een collectieve rechtshandeling. Dit zijn een 

                                                     

1930  G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg, 
Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 283, voetnoot nr. 5; G. CNUDDE, “De primauteit van de 
ruimtelijke ordening versus het decreet betreffende de landschapszorg. Het ene ‘algemeen belang’ is het 
andere niet…”, TROS 2006, 78; R. VEKEMAN, “De verhouding tussen de ruimtelijke ordeningsplannen en 
de besluiten tot bescherming van monumenten en landschappen” (noot onder RvS 6 juni 2008), TROS 
2009, 322; J.-F. NEURAY en P. TAPIE, Principes de droit de l’environnement droit international, droit 
européen, droit interne, Diegem, Kluwer, 1995, 202, vn. 79, NEURAY komt hier later echter op terug en 
beschouwt dan een beschermingsbesluit als een reglementair besluit, J.-F. NEURAY, “Observations: la 
position hiérarchiques de l’arrêté de classement et la théorie de l’acte-condition”, Amén.-Env. 2009, 34; 
zie ook G. VAN HOORICK, “Monumenten en stads- en dorpsgezichten in het Vlaams Gewest”, TROS 2005, 
340-341; VAN HOORICK verwijst naar Frankrijk waar de Franse Raad van State heeft gesteld dat het feit 
dat een beschermingsbesluit geen reglementair karakter heeft, niet met zich meebrengt dat het daarom 
als een individuele beslissing moet worden beschouwd (Conseil d’Etat 11 oktober 1985, Féderation 
nationale des syndicats de cadre des industries chimique; Conseil d’Etat 21 januari 1998, Consorts de 
Sinety, Revue Juridique de l’Environnement 1999, 160). In een recenter arrest formuleert de Franse Raad 
van State (Conseil d’Etat 16 december 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant) dit nog sterker 
door te stellen dat een beschermingsbesluit géén individuele rechtshandeling is en dus niet onderworpen 
is aan de formele motivering (die in Frankrijk vervat zit in de wet van 11 juli 1979); zie M. QUINTIN, La 
protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 99-100. 

1931  RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.; zie voor een bevestiging van het individueel karakter 
van een beschermingsbesluit ook RvS 29 december 2008, nr. 189.229, Maes; RvS 15 september 2008, nr. 
186.269, Van Schepdael e.a.; RvS 3 oktober 2007, nr. 175.310, Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel 
Opgenomen; RvS 23 februari 2000, nr. 85.597, Hayen. 

1932  A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van 
kracht binnen het Vlaamse Gewest/ de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 91, 183 en 256-258. 
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reeks van besluiten met een individuele draagwijdte, die formeel werden opgenomen in één 

besluit.1933  

 

Voor cultuurhistorische landschappen is het antwoord minder eenduidig. Zij worden immers 

niet individueel betekend aan de zakelijkrechthouders, net zoals bij verordenende besluiten 

of besluiten sui generis het geval is. Daarnaast bevestigde het Decreet Landschapszorg 

voorheen in artikel 12 formeel de rechtspraak van de Raad van State, terwijl het OED niet 

meer uitdrukkelijk het individueel karakter van beschermingsbesluiten erkent. Echter, uit niets 

blijkt dat de individuele kennisgeving als voorwaarde wordt gesteld om als een individueel 

besluit te kunnen worden gekenmerkt. Bovendien past ook de bescherming van een 

cultuurhistorisch landschap een rechtsregel toe in een concreet geval, waardoor alles wat 

hierboven over de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten en 

archeologische sites werd gezegd ook op cultuurhistorische landschappen van toepassing 

is.1934  

 

420. De kwalificatie van zowel een vaststellingsbesluit, een beschermingsbesluit als een 

besluit sui generis zou zowel enkele belangrijke positieve als negatieve gevolgen met zich mee 

kunnen brengen. Zo brengt de kwalificatie van een beschermingsbesluit als individueel besluit 

de primauteit van de ruimtelijke ordening met zich mee, waardoor een beschermingsbesluit 

steeds inpasbaar moet zijn in de ruimtelijke bestemming.1935 Dit zou met een kwalificatie als 

een sui generis besluit worden verholpen. De ondergeschiktheid van een beschermingsbesluit 

aan de ruimtelijke ordening is evenwel niet noodzakelijk problematisch. De primauteit van de 

ruimtelijke ordening belet immers niet dat een beschermingsbesluit nog bijkomende 

beperkingen oplegt, naast diegene die reeds in een bestemmingsplan zijn opgenomen. Een 

beschermingsbesluit mag enkel geen absoluut verbod opleggen dat ingaat tegen de 

ruimtelijke bestemming.1936  

 

Maar de kwalificatie van een beschermingsbesluit als een individueel besluit heeft ook andere 

gevolgen, zoals voor de toepassing van de exceptie van onwettigheid. Zowel de Raad van State 

als de Raad voor Vergunningsbetwistingen stelt dat een definitief geworden individueel 

besluit niet meer in vraag kan worden gesteld, zelfs niet bij wege van een op artikel 159 van 

                                                     

1933  RvS 31 mei 2001, nr. 96.008, De Muylder; RvS 17 mei 2010, nr. 203.928, De Schutter; RvS 18 januari 2010, 
nr. 199.598, Horion; I. OPDEBEEK en S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2017, 93; J. SALMON, J. JAUMORE en E. THIBAUT, Le Conseil d’Etat de 
Belgique, deel 1, Brussel, Bruylant, 2012, 525.  

1934  I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 67. 
1935  Art. 6.1.1/1 OED; zie hierover L. VANDENHENDE, G. VAN HOORICK, A. VERHELST en P. VANSANT, 

Zakboekje Onroerend Erfgoed 2018, Mechelen, Kluwer, 2018, 199-202. 
1936  Zie hierover infra, nr. 446. 
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de Grondwet gesteunde exceptie van onwettigheid.1937 Ook hier zou de kwalificatie als een 

besluit sui generis aan kunnen verhelpen.  

 

Er zijn echter ook negatieve gevolgen verbonden aan de kwalificatie van een 

beschermingsbesluit als een besluit sui generis. Zo zou een besluit sui generis aan het advies 

van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moeten worden onderworpen, terwijl dit 

voor een individueel besluit niet het geval is.1938 Dit zou alleszins een onnodige verzwaring van 

de beschermingsprocedure uitmaken. Bovendien is op besluiten sui generis de Formele 

Motiveringswet niet van toepassing, wat voor beschermingsbesluiten niet wenselijk is.1939  

6.3. Draagwijdte van de motiveringsplicht 

6.3.1. Over de erfgoedwaarde 

421. De Raad van State stelt dat “De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht […] 

erin [is] gelegen dat de betrokken bestuurde in de hem aanbelangende beslissing zelf de 

motieven moet kunnen vinden op grond waarvan de beslissing werd genomen. Het is 

noodzakelijk dat de beslissing duidelijk de fundamentele redenen doet kennen die haar 

verantwoorden, of minstens toelaat na te gaan of de overheid is uitgegaan van gegevens die 

in rechte en in feite juist zijn, of zij deze feiten correct heeft beoordeeld, of zij de geformuleerde 

bezwaren heeft onderzocht en, of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is 

kunnen komen, zodat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden. De gegeven motivering 

moet draagkrachtig zijn en de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

schragen.”1940  

 

Artikel 3 van de Formele Motiveringswet wet bepaalt dat “de opgelegde motivering […] in de 

akte de juridische en feitelijke overwegingen [moet] vermelden die aan de beslissing ten 

                                                     

1937  Zie de verwijzigingen, supra, vn. 1116, alwaar ook wordt verwezen naar de tegengestelde rechtspraak van 
de burgerlijke rechtbanken. 

1938  Art. 3 RvS-Wet. 
1939  De vaststelling dat een beschermingsbesluit geen individuele rechtshandeling is bewoog ook de Franse 

Raad van State tot de conclusie dat het beschermingsbesluit niet onderworpen is aan de formele 
motivering, zie vn. 1930. 

1940  Dit is een standaardmotivering van de Raad van State, zie o.a. RvS 30 september 2009, nr. 196.531, Bayart; 
RvS 12 mei 2009, nr. 193.185, De Pauw e.a.; RvS 18 maart 2010, nr. 202.022, Snoeys; RvS 25 maart 2010, 
nr. 202.329, De Schaetzen van Brienen; RvS 1 april 2010, nr. 202.700, De Wulf e.a.; RvS 27 mei 2010, nr. 
204.334, Monbalieu e.a.; RvS 3 juni 2010, nr. 204.610, Verboven, TMR 2010, 632-633, noot P. LEFRANC; 
RvS 4 februari 2010, nr. 200.424, bvba Immo Christophe Promotion; RvS 3 februari 2011, nr. 210.982, 
Verellen en nr. 210.986, bvba Astro-Plan; RvS 10 november 2011, nr. 216.218, nv Ilex Management; RvS 
26 maart 2012, nr. 218.618, Deheegher; RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba Smet Investmaatschappij; 
RvS 1 februari 2013, nr. 222.350, Hardy; RvS 12 juli 2013, nr. 224.355, Lagrou e.a.; RvS 23 juni 2015, nr. 
231.710, Kervyn de Volkaersbeke; RvS 17 januari 2017, nr. 237.049, bvba Immo Lovaniensis; RvS 14 maart 
2017, nr. 237.645, nv Arlimo e.a.; RvS 31 maart 2017, nr. 237.898, De Meulenaere. 
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grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” Hoewel de formele motivering steun moet vinden 

in het dossier, kan het dossier het gebrek of het ontoereikend karakter van de formele 

motivering niet verhelpen.1941 Dit houdt in dat de overheid in zowel het vaststellings- als het 

beschermingsbesluit zelf de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden waarop het 

besluit is gesteund. In een besluit tot definitieve bescherming van een monument moet 

worden uiteengezet om welke redenen van artistieke, wetenschappelijke, historische, 

volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele aard, de bescherming als 

monument in concreto van algemeen belang is.1942 

 

422. Met betrekking tot bescherming kwam de Raad van State in een arrest van 3 december 

2009 tot de conclusie dat de industrieel-archeologische waarde van de elektriciteitscentrale 

‘Zwevegem’ die om die reden als dorpsgezicht was beschermd, niet afdoende was 

aangetoond.1943 Het beschermingsbesluit omschreef de industrieel-archeologische waarde als 

een “goed voorbeeld van een kanaal-site waarop reeds vóór W.O. I een elektriciteitscentrale 

werd opgericht in combinatie met een administratief gebouw, dienstwoningen en 

groenaanleg”. Hieruit bleek bovendien ook niet duidelijk waarom bepaalde percelen die 

buiten de site gelegen zijn, ondanks de ingediende bezwaren, toch mee waren beschermd. 

Net zoals ook geen redenen werden uiteengezet in het beschermingsbesluit dan wel in het 

administratief dossier waarom de bescherming van de ongeveer tien hectare rond de centrale 

van algemeen belang moest worden geacht. Een week later bleek ook de bescherming van 

een woning met tuin onvoldoende gemotiveerd, tenminste wat de tuin betrof nu nergens een 

verantwoording werd gegeven waarom de tuin mee in de bescherming was meegenomen.1944 

Iets eerder oordeelde de Raad van State in een arrest van 27 oktober 2009 ook al dat het 

beschermingsbesluit dat een hoeve bestaande uit een woonhuis en stalvleugel in Knokke-

Heist beschermde als monument, onvoldoende was gemotiveerd.1945 Het algemeen belang 

van de hoeve werd in het beschermingsbesluit gemotiveerd aan de hand van de historische, 

in casu architectuurhistorische waarde en de sociaal-culturele waarde. In de motiveringsnota 

haalt het agentschap echter zelf reeds de verschillende verbouwingen aan de hoeve aan, 

welke voor de eigenaar net de reden zijn om de architectuurhistorische waarde te betwisten. 

Wat betreft de kritiek op de motivering dat het gaat om “een typisch en gaaf bewaard 

voorbeeld van de 19-eeuwse dorpsarchitectuur” worden deze bezwaren niet weerlegd, maar 

worden zij door de overheid opgeworpen als zijnde “niet van dien aard dat ze de intrinsieke 

waarde van het monument tenietdoet” en “niet problematisch”. De Raad van State acht deze 

antwoorden echter niet voldoende en stelt dat “niet [kan] worden aangenomen, zoals in het 

bestreden besluit staat, dat erin casu sprake is van een “gaaf bewaard” voorbeeld van “19e 

                                                     

1941  I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, Formele motivering van bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 111. 
1942  RvS 1 april 2010, nr. 202.701, Jonckheere. 
1943  RvS 3 december 2009, nr. 198.441, NV Electrabel. 
1944  RvS 10 december 2009, nr. 198.775, Vangenechten e.a. 
1945  RvS 27 oktober 2009, nr. 197.346, Vandenberghe. 
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eeuwse” dorpsarchitectuur.” Ook wat betreft de architectuurhistorische waarde van de hoeve, 

met een hele verzorgde beraping, is de Raad van State van mening dat het antwoord van de 

overheid dat “de schade aan de beraping van de voorgevel niet problematisch (is)” 

onvoldoende is om de erfgoedwaarde alsnog aannemelijk te maken. Over de authentieke, 

traditionele gevelafwerking zegt de Raad van State nog: “En ook de kritiek die de gemeente in 

haar ongunstig advies formuleert, namelijk dat “de zijgevel van het woonhuis (...) allesbehalve 

typisch (is) en de voorgevel van de stalvleugel (...) ook niet bepaald uniek (is)”, alsook eenzelfde 

kritiek die tijdens het openbaar onderzoek is geuit, wordt immers nergens in concreto 

weerlegd. Er is bijgevolg niet aangetoond dat er sprake is van een “authentieke, traditionele 

gevelafwerking”. En ook de bewering dat het ging om een voorbeeld van een zeldzaam 

geworden en kwetsbaar soort architectuur, nl. een kleine, eenvoudige hoeve in de dorpskern, 

acht de Raad van State niet voldoende aangetoond. In het gemotiveerd advies van het 

agentschap is immers enkel te lezen dat er sprake is van een voorbeeld van een zeldzaam 

geworden en kwetsbaar soort architectuur, nl. een kleine, eenvoudige hoede in de dorpskern, 

zonder concreet aan te tonen dat de hoeve dit ook effectief is. In lijn hiermee oordeelt de 

Raad van State dat er door de verregaande verstedelijking en vernieuwing van Westkapelle, 

wat het agentschap in haar motiveringsnota ook zelf erkent, ook bezwaarlijk sprake kan zijn 

van een “landelijk dorp”, wat mee de sociaal-culturele waarde moet onderschrijven. De Raad 

van State stelt verder dat “Het feit dat de waarde van de betrokken hoeve door verschillende 

deskundigen […] werd beoordeeld als zijnde van monumentale waarde, doet in casu niets af 

aan het voormelde.” Belangrijk in deze rechtspraak is dat de verzoekende partij aantoont dat 

de feitelijke gegevens waaruit de overheid de erfgoedwaarde van het beschermde onroerend 

erfgoed afleidt, foutief zijn.1946 

 

In een recent arrest van 25 september 2019 oordeelde de Franstalige kamer van de Raad van 

State dat de verzoekende partij niet overtuigend aantoonde dat zijn perceel geen 

samenhangend geheel vormt met de rest van het slagveld van Waterloo en dus niet als geheel 

kon worden beschermd. Dat de verzoeker bomen op zijn perceel had gepland was niet 

voldoende om de historische waarde, die gevormd wordt door het feit dat het beschermde 

goed het decor vormde van de veldslag in 1815, te ontkrachten.1947 

 

Het is ook van belang dat de motivering geen tegenstrijdigheden bevat.1948 Dit betekent op 

het eerste zicht dat de overheid zijn motivering best zo kort mogelijk houdt. Echter, een 

beschermingsbesluit kan ook worden vernietigd wegens een gebrek in de motivering als die 

zo summier is dat zelfs niet kan worden nagegaan of de beweringen feitelijk onjuist zijn.1949  

 

                                                     

1946  RvS 26 november 2009, nr. 198.205, Van Damme. 
1947  RvS 25 september 2019, nr. 245.534, Lebrun. 
1948  RvS 22 mei 2003, nr. 119.733, Cottin. 
1949  RvS 15 april 2010, nr. 202.974, Baert. 
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423. Bij een besluit tot opheffing of wijziging is het van belang dat de overheid aantoont 

waarom zij van opvatting over de beschermenswaardigheid van het onroerend goed is 

veranderd.1950 Bij een besluit tot weigering tot opheffing is het dan weer van belang dat wordt 

aangetoond waarom de erfgoedwaarden niet gewijzigd zijn ten opzichte van de 

oorspronkelijke bescherming. Ook hier hangt de motivering af van de elementen die in het 

verzoek tot opheffing zijn aangehaald.1951 

6.3.2. Met betrekking tot adviezen 

424. Verder volgt volgens de Raad van State uit de formele motiveringsplicht noch uit enig 

andere rechtsregel dat de overheid een kritisch advies dat bij het ontwerp werd uitgebracht 

in het beschermingsbesluit uitdrukkelijk moet beantwoorden,1952 noch dat de overheid 

bezwaren moet beantwoorden die tegen een ontwerp werden ingediend.1953 Het volstaat dat 

de determinerende motieven voor de bescherming in het besluit worden vermeld. Ook de 

adviezen zelf, zoals het advies van de KCML (nu VCOE), moeten niet in het 

beschermingsbesluit worden overgenomen,1954 noch ter kennis worden gebracht om te 

voldoen aan de Formele Motiveringswet.1955 Wanneer het beschermingsbesluit enkel verwijst 

naar het advies van de KCML (of nu VCOE) geeft het volgens de Raad van State echter zelf 

geen formele redengeving “die toestaat te begrijpen waarom spijts de bezwaren van de 

verzoeker, het monument van algemeen belang en de beschermingsprocedure wordt 

verdergezet.” Bovendien bleek in dit geval ook dat in het advies van de KCML geen bespreking 

van de bezwaren terug te vinden was noch werd verwezen naar de bespreking ervan in het 

verslag van de KCML, wat voldoende was om het beschermingsbesluit te vernietigen.1956 Een 

besluit tot opname kan enkel volstaan door te verwijzen naar een advies indien dit advies in 

extenso in het besluit is opgenomen of vóór de kennisgeving van het besluit zelf ter kennis is 

gegeven.1957 Desondanks mogen de motieven van de bescherming wel identiek zijn aan de 

motieven van het advies van KCML, voor zover de eigen beoordeling bestaat uit het bijtreden 

van de motieven van het advies.1958 Indien aan de adviezen of bezwaren voorbij wordt gegaan, 

zal hier uiteraard ook een afdoende motivering vereist zijn. Dit veronderstelt wel dat de 

                                                     

1950  RvS 9 oktober 2008, nr. 186.974, De Rouck e.a.; RvS 16 oktober 2009, nr. 196.998, De Rouck e.a. 
1951  RvS 1 december 2011, nr. 216.642, Boeraeve; RvS 24 november 2015, nr. 233.018, Somers. 
1952  RvS 11 februari 2013, nr. 222.436, Meys. 
1953  RvS 3 december 2009, nr. 198.443, nv Mavy. 
1954  RvS 14 augustus 2007, nr. 173.990, Beckers e.a. 
1955  RvS 3 december 2009, nr. 198.443, nv Mavy; RvS 20 oktober 2010, nr. 208.270, BVBA Vanstraelen-

Convents; RvS 27 mei 2008, nr. 183.422, s.a. Tetis. 
1956  RvS 30 september 2009, nr. 196.531, Bayart; zie in dezelfde zin RvS 3 juni 1998, nr. 74.105, Rondelez; RvS 

23 juni 2004, nr. 132.900, De Longie e.a.; zie ook RvS 11 januari 2007, nr. 166.522, S.A. Page Conteneurs 
en S.A. Shanks Hainaut i.v.m. een besluit tot opname in de bewaarlijst in het Waals Gewest. 

1957  RvS 11 januari 2007, nr. 166.522, S.A. Page Conteneurs; RvS 11 mei 1999, nr. 80.166, La Cascade; RvS 5 
juli 2001, nr. 97.506, SAB & R. IMMO e.a.; RvS 8 mei 2008, nr. 182.772, Ville de Durbuy. 

1958  RvS 28 april 2005, nr. 143.869, Van Rennes e.a.; RvS 15 februari 2007, nr. 171.239, Arickx; RvS 26 maart 
2012, nr. 218.618, Deheegher; RvS 23 juni 2015, nr. 231.710, Kervyn de Volkaersbeke. 
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adviezen of de bezwaren waaraan in de beschermingsbeslissing eventueel worden 

voorbijgegaan, zelf duidelijk de gronden weergeven waarop ze zijn gebaseerd. De Raad van 

State oordeelde hierover: “Considérant que si la motivation de l'arrêté de classement doit 

permettre à l'administré de comprendre les raisons pour lesquelles les réserves formulées dans 

les avis non contraignants des autorités consultées n'ont pas, le cas échéant, été acceptées, 

encore faut-il, pour que cette motivation soit possible, que ces avis soient eux-mêmes motivés 

à suffisance et qu'ils énoncent les raisons pour lesquelles lesdites réserves sont formulées”.1959 

Vanzelfsprekend zal ook een motiveringsplicht gelden indien de overheid in haar antwoord op 

een aanvraag tot bescherming weigert een procedure tot bescherming op te starten. 

6.3.3. Over bezwaren en opmerkingen 

425. De overheid is daarnaast ook gehouden de ingediende bezwaren en opmerkingen te 

onderzoeken én ze te betrekken bij haar beoordeling, wat moet blijken uit de inhoud van het 

beschermingsbesluit.1960 Terwijl de Raad van State voorheen er nog op wees dat geen 

wettelijke bepaling aan de overheid oplegde om de uitdrukkelijke beantwoording van de 

bezwaren en opmerkingen aan de indiener ervan mede te delen,1961 kwam ze recentelijk op 

deze redenering terug. De mogelijkheid om bezwaren en opmerkingen in te dienen tijdens het 

openbaar onderzoek zou dode letter zijn indien de indieners hiervan niet op de hoogte werden 

gesteld van de gevolgen die aan hun opmerkingen en bezwaren werden gegeven. Bijgevolg 

vernietigde de Raad van State enkele beschermingsbesluiten nu de bezwaarindieners uit de 

hun betekende documenten niet konden afleiden in welke mate hun bezwaren onderzocht 

werden.1962 In een arrest van 27 mei 2010 merkt de Raad van State nog op dat “de 

mogelijkheid die door artikel 5, §2, 3e lid van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 

van monumenten en stads- en dorpsgezichten aan de eigenaars, erfpachthouders, 

opstalhouders en vruchtgebruikers wordt gegeven om hun opmerkingen en bezwaren in te 

dienen tegen de ontwerpen van lijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en 

dorpsgezichten, […] dode letter [zou] zijn indien, spijts de ernst waarmee de overheid de 

voorbereidende fase van de adviezen en het openbaar onderzoek heeft gevoerd, de 

voornoemden niet op de hoogte worden gesteld van het lot dat aan hun opmerkingen en 

                                                     

1959  RvS 25 november 2004, nr. 137.670, Royer; zie ook RvS 22 mei 2003, nr. 119.733, Cottin. 
1960  RvS 8 juni 2009, nr. 193.928, Thans en nr. 193.930, Opstaele; RvS 30 september 2009, nr. 196.531, Bayart; 

RvS 4 februari 2010, nr. 200.425, Opdekamp e.a.; RvS 18 maart 2010, nr. 202.022, Snoeys; RvS 25 maart 
2010, nr. 202.329, De Schaetzen Van Brienen; RvS 1 april 2010 nr. 202.700, De Wulf e.a.; RvS 3 februari 
2011, nr. 210.982, Verellen. 

1961  RvS 9 februari 2000, nr. 85.240, Verwilghen; RvS 4 april 2000, nr. 86.530, Van den Bosch en nr. 86.531, 
Den Ertbrand; RvS 11 juli 2006, nr. 161.228, Lauwers; RvS 19 mei 2009, nr. 193.429, nv Compagnie het 
Zoute; A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving 
van kracht binnen het Vlaamse Gewest/ de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 256. 

1962  RvS 21 januari 2010, nr. 199.720, Verdonck e.a.; RvS 18 februari 2010, nr. 201.046, D’Ieteren; RvS 1 april 
2010 nr. 202.700, De Wulf e.a.; RvS 3 februari 2011, nr. 210.986, bvba Astro-Plan. 



  

 
386 

bezwaren is gegeven.”1963 Het OED kwam aan deze rechtspraak tegemoet en legt de 

verplichting op om aan het beschermingdossier een document toe te voegen waarin het 

agentschap zich uitspreekt over de ingediende bezwaren en opmerkingen.1964 De Franstalige 

kamers van de Raad van State lijken deze ommezwaai niet te volgen en zich eerder te houden 

aan de oudere rechtspraak van de Raad van State. In een recent arrest bepaalde een 

franstalige kamer van de Raad van State nog expliciet dat “Il est satisfait à l'obligation de 

motivation formelle dès lors que l'arrêté de classement, complété par la proposition de 

classement et les pièces qui ont été communiquées au requérant, apporte une réponse globale 

permettant de comprendre pourquoi un site est classé et pour quelles raisons un terrain 

déterminé est classé comme composante de ce site, sans que soit démontrée une erreur de fait 

ou une erreur manifeste d'appréciation affectant cette réponse.”1965 

 

De overheid is ook toegestaan om nieuwe elementen aan te voeren om te kunnen 

antwoorden op een bezwaar van de eigenaar, voor zover het nut van het recht van de eigenaar 

om met kennis van zaken opmerkingen te maken op deze manier niet teniet wordt gedaan.1966 

Dat de overheid niet antwoordt op bezwaren die vreemd zijn aan de bescherming van 

onroerend erfgoed, kan hem niet worden verweten.1967 

6.3.4. Even streng voor vaststellingsbesluiten? 

426. De vaststellingsbesluiten in het Vlaams Gewest bevatten geen enkele motivering 

waardoor ze weinig transparant zijn over de gehanteerde erfgoedwaarden en selectiecriteria. 

Zo is bij de vaststelling van de historische stadskernen voor de inventaris van archeologische 

zones bij de erfgoedkenmerken een verwijzing naar de thesaurustermen terug te vinden zoals 

ze in de databank worden gebruikt. Zowel de erfgoedkenmerken als de beschrijving ervan is 

voor elke vastgestelde historische stadskern dezelfde.1968 De vaststelling van de inventaris 

bouwkundig erfgoed is nog minder duidelijk. Zo bevat het MB tot vaststelling van de inventaris 

bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg geen enkele beschrijving van de 

                                                     

1963  RvS 27 mei 2010, nr. 204.334, Monbalieu e.a.; zie ook RvS 18 februari 2010, nr. 201.046, D’Ieteren; RvS 3 
februari 2011, nr. 210.986, bvba Astro-Plan. 

1964  Art. 6.1.14, tweede lid OED. 
1965  RvS 25 september 2019, nr. 245.534, Lebrun. 
1966  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas; RvS 27 mei 2008, nr. 183.422, s.a. Tetis. 
1967  RvS 11 maart 2003, nr. 116.903, OCMW Brussel. 
1968  De erfgoedkenmerken zijn: typologie: stadsomwalling, steden; Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd. De 

beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken is telkens: “De historische stadskern is een immense en 
complexe archeologische zone die het resultaat is van een eeuwenlange intensebewoning binnen de 
stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en 
verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie gekeken naar het 19de-eeuwse 
gereduceerde kadaster omdat dit de eerste nauwkeurige kadasterkaartis die nog een tijdsbeeld geeft van 
voor de industrialisering.” 
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erfgoedkenmerken of enig selectiecriterium.1969 Enkel de landschapsatlas bevat enige 

verwijzing naar selectiecriteria. Op zich hoeft dit niet noodzakelijk problematisch te zijn. De 

opname in de landschapsatlas per gebied gebeurt afzonderlijk, terwijl de vaststelling van de 

inventaris bouwkundig erfgoed in grote gehelen plaatsvindt. De Raad van State oordeelde 

reeds eerder dat hoewel de formele motiveringsplicht van toepassing was op de erkenning 

van niet-openbare radio’s, niet kan worden verwacht dat de overheid voor elk van 186 

erkende radio’s de motieven aangeeft waarom zij een bepaalde frequentie en een bepaald 

vermogen al dan niet heeft toegekend.1970 Bijgevolg lijkt de formele motiveringsplicht niet zo 

ver te gaan dat het vaststellingsbesluit de erfgoedwaarden en selectiecriteria per item 

afzonderlijk moet bevatten. De verwijzing naar de erfgoedwaarde zoals die is beschreven in 

bijlage zou al kunnen volstaan.1971 Doordat de bezwaren worden beperkt tot feitelijkheden 

(i.t.t. tot de bescherming waar ook bezwaren over de opportuniteit van de bescherming 

mogelijk zijn) kan worden verwacht dat de formele motiveringsplicht niet impliceert dat het 

antwoord op de bezwaren uit het vaststellingsbesluit moet blijken. Maar zelfs bij de 

vaststelling van de landschapsatlas, die zoals gezegd per gebied afzonderlijk gebeurt, worden 

deze selectiecriteria niet afzonderlijk behandeld, maar zijn ze terug te vinden tussen de 

beschrijving van de erfgoedwaarden. Hoewel dit gelet op het bovenstaande moeilijk als een 

inbreuk op de motiveringsplicht kan worden beschouwd, zou het de duidelijkheid ten goede 

komen moesten de vaststellingsbesluiten overzichtelijker worden gemotiveerd. 

6.3.5. Verschillend belang doorheen de procedure? 

427. Zowel de bescherming als de opname in de bewaarlijst in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest gebeurt telkens in twee fases. Over het onderscheid tussen de opname in de 

bewaarlijst en de eigenlijke bescherming bevatten zowel de CoPat als het BWRO geen enkel 

objectief criterium dat bepaalt dat de motiveringsplicht minder zwaar zou zijn bij een opname 

in de bewaarlijst, dan bij een eigenlijke bescherming.1972 

Daarnaast is ook nergens in de wetgeving uitdrukkelijk vastgelegd dat op het ogenblik van de 

voorlopig bescherming of de opstart van de procedure blijk moet worden gegeven van een 

ander belang dan bij de definitieve bescherming.1973 Toch legt de Raad van State aan het 

besluit tot aanvang van de procedure een minder zware motiveringsplicht op: “Au stade de 

l’ouverture de la procédure de classement, qui ne se confond pas avec le classement lui-même, 

l’intérêt qui doit être motivé est l’intérêt à entamer la procédure de classement.”1974 Het te 

motiveren belang in dit stadium van de beschermingsprocedure is het belang om de 

                                                     

1969  MB 16 januari 2018, BS 18 januari 2018. 
1970  RvS 20 september 1996, nr. 61.892, vzw Diffusion Brabant. 
1971  Zie bv. MB 14 maart 2019 tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie 

Antwerpen, BS 19 maart 2019. 
1972  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 283. 
1973  Zie supra, nr. 263-264. 
1974  RvS 30 september 2008, nr. 186.677, s.a. Top Bedford en s.a. Hobinvest. 
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beschermingsprocedure op te starten en nog niet het belang dat en definitieve bescherming 

zou wettigen. Dat het besluit waarbij de procedure wordt opgestart moet zijn gebaseerd op 

concrete elementen die de erfgoedwaarde van het onroerend goed kunnen verantwoorden, 

betekent niet dat het besluit in dit stadium van de procedure moet gebaseerd zijn op een 

volledig onderzoek van alle technische gegevens van het betreffende onroerend goed.1975 De 

opmerkingen en adviezen die door de procedure worden voorgeschreven hebben immers net 

tot doel de bevoegde overheid vollediger in te lichten hieromtrent. En wanneer de overheid 

beslist om de procedure tot bescherming niet op te starten indien zij hiertoe werd verzocht 

buiten de mogelijkheden ex artikel 222, §1, tweede lid BWRO om, rust een minder zware 

motiveringsplicht op de overheid. De Raad van State oordeelde hierover reeds dat in dit geval 

zelfs aan de formele motiveringsplicht was voldaan wanneer de motieven van de beslissing 

om de procedure niet op te opstarten niet bleken uit de beslissing zelf, maar uit een 

persmededeling die op dezelfde dag als de beslissing werd gedaan: “Considérant que s’il est 

vrai que la décision du gouvernement, telle qu’elle a été versée au dossier ne comporte pas de 

motivation formelle, celle-ci peut être trouvée dans le communiqué de presse émis le jour 

même de la décision, in tempore non suspecto, par le cabinet du secrétaire d’Etat 

compétent.”1976 

 Afdwinging van de bescherming 

7.1. Inventarisatie 

428. De wetgever voorziet in maar weinig gevallen in een georganiseerd administratief beroep 

tegen een vaststellingsbesluit, een besluit tot opname in een bewaarlijst dan wel een 

beschermingsbesluit. Enkel in het Waals Gewest staat een willig administratief beroep open 

tegen de vaststelling van de gemeentelijke inventaris ten aanzien van de eigenaar van het 

vastgesteld onroerend erfgoed.1977 Het beroep is beperkt tot erfgoedelementen en ook indien 

voor het betreffende onroerend goed reeds enige financiële bijdrage is verleend of het deel 

uitmaakt van het klein volkserfgoed,1978 kan geen gebruik worden gemaakt van het willig 

beroep. Dat geen administratief beroep is voorzien, is in het licht van het Verdrag van Aarhus 

op zich niet problematisch zolang wel jurisdictioneel beroep open staat.1979 

                                                     

1975  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas; RvS 30 september 2008, nr. 186.677, s.a. Top 
Bedford en s.a. Hobinvest; RvS 30 mei 2008, nr. 183.640, De Meyer; RvS 3 maart 2005, nr. 141.563, OCMW 
Brussel; RvS 25 oktober 2001, nr. 100.286, Simon en Hennebicq; RvS 7 december 1998, nr. 77.433, nv 
Moureau en nv Cimofin; M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 
278. 

1976  RvS 23 april 2009, nr. 192.641, a.s.b.l. Pétitions-Patrimoine. 
1977  Art. R.12-4 CoPat. 
1978  Dit komt op hetzelfde neer. De selectie van het klein volkserfgoed gebeurt immers niet door de opmaak 

van een lijst, maar geschiedt louter door het verlenen van subsidies met het oog op de instandhouding en 
zelfs de promotie van klein volkserfgoed, zie supra, nr. 165. 

1979  UNECE, The Aarhus Convention: An Implementation Guide (second edition), Genève, Verenigde Naties, 
2014, 188. 
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429. Principieel is de Raad van State bevoegd voor beroepen tot nietigverklaring tegen een 

eenzijdige administratieve rechtshandeling van de onderscheiden administratieve 

overheden.1980 Vereist is dat het gaat om een uitvoerbare beslissing waarbij wordt beoogd 

wijzigingen aan te brengen in een bestaande rechtsregel of toestand. Enkel indien de 

administratieve rechthandeling rechtsgevolgen doet ontstaan ten aanzien van de burger, of 

belet dat zij ontstaan, staat een beroep bij de Raad van State open.1981 De inventarissen 

brengen evenwel maar weinig rechtsgevolgen met zich mee. Met betrekking tot een ruimtelijk 

structuurplan (nu een beleidsplan) oordeelde de Raad van State reeds dat dit enkel de 

beleidsintenties voor de gewenste ruimtelijke structuur en langetermijnvisie op de ruimtelijke 

ontwikkeling aangeeft, en geen rechtsgevolgen doet ontstaan in hoofde van de burger, 

waardoor geen sprake is van een griefhoudend karakter in de zin van artikel van de 14 RvS-

wet en een beroep aldus onontvankelijk is.1982 Echter, in deze rechtspraak verwijst de Raad 

van State naar het feit dat het ruimtelijk structuurplan enkel bindend is ten aanzien van de 

administratieve overheid en dat dit bindend karakter “geen betrekking [heeft] op de 

beoordeling van een vergunningsaanvraag, noch van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

stedenbouwkundige uittreksel of attest.”1983 De VCRO bepaalde immers dat een ruimtelijk 

structuurplan geen beoordelingsgrond kon vormen voor vergunningsaanvragen.1984 Het lijkt 

erop dat hier een mogelijk verschil bestaat tussen de aanvechtbaarheid van een ruimtelijk 

structuurplan en een vaststellingsbesluit. Artikel 4.1.8 OED, dat bepaalt dat de opname in een 

inventaris geen weigeringsgrond kan vormen voor eender welke vergunning, gaat niet zo ver 

om uit te sluiten dat de inventarisatie een beoordelingsgrond uitmaakt, zolang een afweging 

wordt gemaakt.1985 Bovendien brengt een vaststellingsbesluit ook een verplichte 

onroerenderfgoedtoets met zich mee bij sloopaanvragen met betrekking tot geïnventariseerd 

                                                     

1980  Art. 14, §1 RvS-wet. 
1981  A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief 

recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 1265. 
1982  RvS 16 februari 2005, nr. 140.739, Rabaey; RvS 8 januari 2007, nr. 166.407, Slechten; RvS 4 december 

2007, nr. 177.588, vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter; RvS 12 december 2007, nr. 177.827, Loonen-Van 
Werck; RvS 15 januari 2008, nr. 178.546, Liedekerke e.a.; RvS 25 november 2009, nr. 198.200, Van Aelst; 
RvS 16 februari 2009, nr. 190.477, vzw Stichting Omer Wattez e.a. 

1983  RvS 16 februari 2009, nr. 190.477, vzw Stichting Omer Wattez e.a.; in dezelfde lijn ligt de rechtspraak op 
grond waarvan een gemeente wél beroep kan instellen tegen een RSP. Zij zijn immers wel gebonden door 
de bindende delen van een RSP, zie bv. RvS 16 maart 2009, nr. 191.450, gemeente Rumst. 

1984  Oud art. 2.1.2, §7 VCRO; merk op dat dit m.b.t. de beleidsplannen niet meer het geval. De VCRO bepaalt 
wel dat beleidsplannen geen verordenende kracht hebben (art. 2.1.1, §1 VCRO). 

1985  L. VANDENHENDE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: de bescherming van onroerend erfgoed in het Vlaams 
Gewest herschikt”, TROS 2014, 47; L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT 
(ed.), OmgevingTeRecht: Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 26-27; DRAYE plaatst vraagtekens bij de 
realiteitszin van deze bepaling. Volgens haar betekent deze bepaling dat besturen helemaal geen rekening 
mogen houden met de inventaris, terwijl ze de inventaris wellicht toch meenemen in de eigen beoordeling 
(A.M. DRAYE, “Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking”, CPDK 2014, 654) 
Echter, volgens ons verbiedt deze bepaling niet dat rekening wordt gehouden met de inventarisatie; zie 
in deze zin RvVb 21 mei 2013, A/2013/0241, waarbij de Raad oordeelde dat in casu terecht rekening werd 
gehouden met de cultuurhistorische aspecten van de site, zonder de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed voorrang te geven ten opzichte van het gewestplan. 
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bouwkundig erfgoed en houtige beplantingen met erfgoedwaarde,1986 waardoor de 

inventarisatie wel degelijk mee kan worden genomen bij de beoordeling van de 

vergunningsaanvraag. Bovendien is uit een arrest van de Raad van State van 22 mei 2012 af 

te leiden dat het auditoraatsverslag het beroep tegen een opheffingsbesluit van een 

vaststellingsbesluit ontvankelijk (doch ongegrond) achtte.1987 Ook tegen een uitdrukkelijke 

weigering van een opname in de inventaris is dus beroep bij de Raad van State mogelijk. De 

reeds ingediende beroepen sneuvelden echter steevast vooraleer de Raad van State een 

uitspraak kon doen over de ontvankelijkheid doordat het beroep doelloos was geworden 

omdat de inventaris reeds opnieuw was vastgesteld en de bestreden inventaris aldus was 

opgeheven,1988 dan wel dat er sprake was van afstand van geding1989 of verlies van belang.1990 

Nu de inventaris niet meer jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld, zal een beroep tegen de 

vaststelling van de inventaris alvast minder snel doelloos zijn. 

 

430. Rijst nog de vraag of in het geval de overheid niet antwoordt op het verzoek tot opname 

in de inventaris, deze stilzwijgende weigering vatbaar is voor beroep bij de Raad van State. Dit 

zal enkel het geval zijn indien de overheid verplicht is te antwoorden op dergelijk voorstel tot 

inventarisatie. Artikel 14, §3 van de RvS-wet bepaalt immers dat “wanneer een 

administratieve overheid verplicht is te beschikken en er bij het verstrijken van een termijn van 

vier maanden te rekenen vanaf de haar daartoe door een belanghebbende betekende 

aanmaning geen beslissing is getroffen, wordt het stilzwijgen van de overheid geacht een 

afwijzende beslissing te zijn waartegen beroep kan worden ingesteld.” De onthouding van een 

administratieve overheid om te beslissen in een geval waarin zij wettelijk niet verplicht is op 

te treden, maakt geen aanvechtbare administratieve rechtshandeling uit.1991 Nergens is in een 

initiatiefrecht voor de opname in een inventaris voorzien. Er is dan ook geen enkele specifieke 

bepaling voorzien op grond waarvan de overheid verplicht is te reageren op een verzoek tot 

inventarisatie. Reeds eerder wezen we er op dat de overheid toch op grond van het 

zorgvuldigheidsbeginsel ertoe gehouden is te antwoorden wanneer het bestuur een 

voldoende gepreciseerde aanvraag ontvangt waarbij een rechtsonderhorige binnen het door 

hem geschetste kader een voordeel wenst te verkrijgen, ookal is de mogelijkheid niet expliciet 

                                                     

1986  Art. 4.1.10 OED. 
1987  RvS 22 mei 2012, nr. 219.427, Van Roosbroeck e.a.: in het auditoraatsverslag wordt ambtshalve besloten 

dat het annulatieberoep en de middelen geacht worden gericht te zijn tegen het opheffingsbesluit en dat 
het annulatieberoep ontvankelijk maar niet gegrond is. 

1988  RvS 13 oktober 2011, nr. 215.731, Caron en Dejonghe; RvS 22 mei 2012, nr. 219.427, Van Roosbroeck e.a.; 
RvS 13 oktober 2011, nr. 215.732, nv new-port investment company; 

1989  RvS 27 september 2013, nr. 224.868, Caron en Dejonghe; RvS 27 september 2013, nr. 224.869, nv New-
Port Investment Company; het ging hierbij om dezelfde inventaris, met dezelfde advocaat. 

1990  RvS 14 juli 2011, nr. 214.634, nv Henja, in casu werd beroep ingesteld omdat de inventarisatie het 
verkrijgen van een sloopvergunning zou hypothekeren. Doordat intussen de sloopvergunning werd 
verkregen, verliest de verzoekende partij zijn belang. 

1991  RvS 23 maart 1962, nr. 9.263, Sonnaert, nr. 9.364, Markey, en nr. 9.265, Poskin; RvS 15 mei 1962, nr. 
9.358, De Wilde e.a.; RvS 22 december 1961, nr. 9.071, Soetens. 
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in de wet voorzien.1992 Het zal dan wel zaak zijn aan te tonen waaruit het voordeel van de 

aanvrager van de inventarisatie zal bestaan. Dit zal voor de inventarisatie niet evident zijn nu 

die hoofdzakelijk een adviesverplichting ten aanzien van de administratieve overheid met zich 

meebrengt.1993 Wanneer dit het enige rechtsgevolg is die aan een inventarisatie is verbonden, 

kan moeilijk worden gesproken van een echt voordeel ten aanzien van de burger. In deze 

gevallen valt het dan ook te betwijfelen dat de overheid verplicht is te antwoorden waardoor 

tegen een stilzwijgende weigering tot opname in de inventaris geen beroep bij de Raad van 

State open staat. Echter, in sommige gevallen brengt de inventarisatie ook een mogelijkheid 

tot het verkrijgen van een subsidie met zich mee. Dit is het geval voor geïnventariseerd klein 

erfgoed in de Duitstalige Gemeenschap.1994 Ook onroerende goederen op de gewestelijke 

inventaris in het Waals Gewest kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, wat hen de 

titel klein volkserfgoed oplevert.1995 Het is aannemelijk dat de opname in deze inventarissen 

wel degelijk een voldoende voordeel oplevert waardoor de overheid op grond van het 

zorgvuldigheidsbeginsel gehouden is te antwoorden op een voorstel tot inventarisatie. Wat 

betreft het Vlaams Gewest wezen we ook reeds op artikel II.88 van het Bestuursdecreet op 

grond waarvan de Vlaamse overheid sowieso gehouden is te antwoorden op een verzoek tot 

bescherming. In al deze gevallen staat aldus tegen een stilzwijgende weigering tot opname in 

de inventaris beroep open bij de Raad van State. 

7.2. Bescherming 

431. Terwijl de opname in de bewaarlijst in het Waals Gewest in slechts één stap gebeurt, 

voorziet het BWRO in twee stappen: het besluit tot aanvang van de procedure en de eigenlijke 

opname in de bewaarlijst. De bescherming gebeurt overal in twee stappen: de voorlopige 

bescherming (of de beslissing om de beschermingsprocedure op te starten) en de definitieve 

bescherming. Tegen al deze beslissingen is beroep bij de Raad van State mogelijk. Over het 

voorlopig beschermingsbesluit genomen op grond van het toenmalige Monumentendecreet 

oordeelde de Raad van State nog: “[Het] voorlopig beschermingsbesluit is een zelfstandige van 

het bestreden besluit losstaande bestuurshandeling, met eigen rechtsgevolgen, die 

onafhankelijk van elke vordering tegen de latere bescherming vatbaar is voor nietigverklaring 

door de Raad van State.”1996 En ook een uitdrukkelijke beslissing om niet tot voorlopige 

bescherming over te gaan, om de procedure niet op te starten1997 of om niet definitief te 

                                                     

1992  Zie supra, nr. 327. 
1993  Vlaams Gewest: zie supra, nr. 133, Brussels Hoofdstedelijk Gewest: art. 207, §1, vierde lid BWRO, zie 

supra, nr. 184, Waals Gewest: art. 31 CoPat, zie supra, nr. 169. 
1994  Zie supra, nr. 191. 
1995  Zie supra, nr. 165. 
1996  RvS 29 december 2008, nr. 189.229, Maes. 
1997  RvS 17 oktober 2002, nr. 111.666, Guiot en Detienne over de weigering om de procedure tot bescherming 

op te starten in het Waals Gewest. 
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beschermen1998 is vatbaar voor nietigverklaring.1999 Hetzelfde geldt voor de weigering om de 

bescherming van een onroerend goed op te heffen.2000 

 

432. Indien de procedure tot opname in de bewaarlijst, dan wel tot eigenlijke bescherming is 

opgestart, dient de overheid nog steeds een definitieve beslissing te nemen.2001 In het BWRO 

wordt verder voorzien dat binnen twee jaar na het besluit tot opstarten van de procedure tot 

inschrijving in de bewaarlijst, een besluit tot definitieve opname moet zijn genomen. Bij het 

verstrijken van deze termijn vervalt de voorlopige bescherming van rechtswege.2002 Hetzelfde 

geldt voor de eigenlijke bescherming op grond van het BWRO en het OED.2003 Aangezien er 

geen beslissing vereist is om de beschermingsprocedure te doen aflopen, staat er geen beroep 

bij de Raad van State open tegen de niet-bescherming.2004 Dit is anders in de CoPat waar geen 

termijn is opgelegd waarbinnen het definitieve beschermingsbesluit moet worden genomen, 

waardoor artikel 14, §3 RvS-wet in dit geval toepassing kan vinden.2005 En het 

Denkmalschutzdekret gaat nog verder en stelt dat bij het verstrijken van de termijn de 

overheid wordt verondersteld een impliciete beslissing om niet tot bescherming over te gaan 

heeft genomen.2006 Ook deze impliciete beslissing is vatbaar voor vernietiging door de Raad 

van State. Een bepaling naar analogie met het Denkmalschutzdekret in het OED invoegen, zou 

alleszins bijdragen aan een betere rechtsbescherming. 

 

Echter, in het geval de wetgeving een van rechtswege verval van de bescherming voorschrijft, 

verkeren belanghebbenden wel nog in de mogelijkheid een verzoek tot voortzetting van de 

procedure te vragen. Gelet op de rechtsgevolgen die aan een beschermingsbesluit zijn 

verbonden, is de overheid immers waarschijnlijk gehouden te antwoorden op grond van de 

zorgvuldigheidsplicht, waardoor zowel het uitdrukkelijke als het stilzwijgende antwoord een 

aanvechtbare rechtshandeling uitmaakt.2007 

 

                                                     

1998  RvS 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli over de weigering om tot definitieve bescherming over te 
gaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

1999  M. QUINTIN, La protection du patrimoine culturel, Vanden Broele, Brugge, 2009, 316. 
2000  In het Waals Gewest: zie RvS 23 augustus 2018, nr. 242.225, Dreau e.a.; in het Vlaams Gewest: zie bv. RvS 

12 juni 2018, nr. 241.765, Verjans en RvS 24 november 2015, nr. 233.018, Somers. 
2001  Met uitzondering van de inschrijving in de bewaarlijst op grond van de CoPat, waar de procedure slechts 

één besluit bevat. 
2002  Art. 210, §6 BWRO 
2003  Art. 226, eerste lid BWRO en art. 6.1.9 j° art. 6.1.11 OED. 
2004  Zie de kritiek van de Raad van State op het ontwerp van het Denkmalschutzdekret in de Duitstalige 

Gemeenschap, infra, nr. 409. 
2005  Zie supra, nr. 367. 
2006  Art. 8, §1, tweede lid Denkmalschutzdekret; zie supra, nr. 409. 
2007  Zie hierover supra, nr. 327; volgens de franstalige kamers van de RvS kan de overheid na de impliciete 

weigeringsbeslissing alsnog een uitdrukkelijke beslissing nemen, die de impliciete beslissing vervangt, zie 
RvS 16 juli 2009, nr. 195.362, De Lamper en Boveroux-Thonet en RvS 8 juni 2010, nr. 204.925, Germain; 
zie ook de memorie van toelichting bij de het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten betreffende 
de Raad van State, Parl.St. Senaat 1962-1963, nr. 128, 5-6. 
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433. Dat beroep open staat betekent overigens nog niet dat het besluit ook zal worden 

vernietigd. In de loop van dit onderzoek werden 274 arresten onderzocht die betrekking 

hadden op de schorsing of vernietiging van een beschermingsbesluit in het Vlaams Gewest als 

voorwerp hadden. Van de 273 onderzochte arresten verzochten de verzoekende partijen in 

207 gevallen een vernietiging (al dan niet samen met een schorsing) van een 

beschermingsbesluit. Meer dan de helft van deze beroepen (110) werd verworpen, terwijl 

slechts 58 beschermingsbesluiten (gedeeltelijk) werden vernietigd.2008 Bovendien zijn sinds 

2011 van de 59 ingediende vernietigingsberoepen slechts vier beschermingsbesluiten 

vernietigd. Uit de eerdere analyse van zowel de definiërende als de selectiecriteria bleek 

bovendien reeds dat beschermingsbesluiten slechts zelden omwille van inhoudelijke aspecten 

werden vernietigd waardoor de overheid een zeer grote discretionaire bevoegdheid 

toebedeeld krijgt. De rechterlijke controle beperkt zich voornamelijk tot de procedurele 

aspecten. De leidt tot een zekere onaantastbaarheid van de beschermingsbesluiten.2009 

Afdeling 3.  BELEIDSMATIGE SELECTIECRITERIA 

 Klassieke selectiecriteria 

1.1. Inhoud 

434. Voor de inventarisatie en bescherming van onroerend erfgoed zijn in België weinig tot 

geen inhoudelijke selectiecriteria in de wetgeving vastgelegd.2010 In de praktijk worden 

nochtans wel verschillende selectiecriteria gehanteerd. Reeds bij de eerste vaststelling van de 

landschapsatlas werd een reeks van selectiecriteria opgesteld naar gelang het ging om de 

waardering van erfgoedwaarden dan wel om de esthetische waarden van landschappen.2011 

Voor de eerste categorie werden volgende selectiecriteria vastgesteld: de aard, de 

contextwaarde, ensembles en samenhang, de informatiewaarde, de representativiteit, de 

zeldzaamheid en de kwaliteit. De criteria voor de bepaling van de esthetische waarden waren: 

de herkenbaarheid, de samenhang, de gaafheid, de natuurlijkheid, de gebruiksmogelijkheden, 

de zorg en netheid, de variatie en het contrast en de sfeer. Recenter werden al deze 

selectiecriteria voor wat betreft de inhoud van de inventarisatie gereduceerd tot zes 

                                                     

2008  Verder werd in 15 gevallen het beroep onontvankelijk verklaard en vier keer was er afstand van geding. 
In de overige 20 gevallen werden de debatten heropend. 

2009  Zie voor een scherpe commentaar, A. LUST, “Het beschermen als monument van ruïnes en verkrotte 
panden blijft juridisch en maatschappelijk problematisch”, TOO 2017, 63-64; zie ook S. DE SOMER, “De rol 
van kwaliteitskamers in het recht van de ruimtelijke ordening: over smaken en kleuren moet je soms 
kunnen twisten”, TROS 2019, 281. 

2010  Zie supra, nrs. 285-303. 
2011  M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Atlas van de relicten van de traditionele landschappen in de provincie 

West-Vlaanderen, onuitg., 1996, 27-32. 
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verschillende criteria: representativiteit, zeldzaamheid, authenticiteit, informatiewaarde, 

samenhang en diversiteit.2012  

 

Uit deze set aan criteria werd vervolgens inspiratie geput voor de beschermingen in het 

Vlaams Gewest. Immers ook hier wordt, ondanks het ontbreken van enige decretale basis, 

gebruik gemaakt van een reeks beleidsmatige selectiecriteria: zeldzaamheid, herkenbaarheid, 

authenticiteit, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde. Hoewel deze criteria in 

het Vlaams Gewest reeds eerder werden gebruikt in het waarderingsproces, werden ze in 

2009 verankerd in een ‘kwalitatief stramien’ voor beschermingen2013 en zijn ze ook terug te 

vinden in de handleiding voor het inventariseren van bouwkundig erfgoed.2014 Beide 

documenten zijn evenwel niet juridisch bindend, waardoor de selectiecriteria louter als 

beleidsmatige criteria te beschouwen zijn.  

435. Het oorspronkelijk veel gehanteerde criterium gaafheid werd na advies van de KCML 

vervangen door ‘herkenbaarheid’, omdat het te absoluut zou zijn en te weinig rekening hield 

met gelaagdheid.2015 Dit neemt niet weg dat gaafheid nog kan worden gebruikt om de 

erfgoedwaarden te duiden,2016 zij het dan als onderdeel van de herkenbaarheid.  

 

In het kwalitatief stramien wordt ook verwezen naar de authenticiteit. Dit criterium is niet 

terug te vinden in de inventarismethodologieën, maar wordt wel gebruikt in de CoPat.2017 

Authenticiteit kan in sommige gevallen worden beschouwd als een specifieke vorm van het 

selectiecriterium herkenbaarheid,2018 maar wordt ook vaak gebruikt als afzonderlijk 

                                                     

2012  M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Landscape perspectives. The holistic nature of landscapes, Dordrecht, 
Springer, 2017, 394. 

2013  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Doelmatigheidsanalyse fase 1: de geschiedenis 
van het beschermen 1931-2016, Brussel, Agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van 
de Vlaamse Overheid, 2016, 74 alwaar wordt verwezen naar Structuur modeldossier thematisch-
typologische of thematisch-geografische bescherming’, archief Agentschap Onroerend Erfgoed, versie 1.1 
april 2009; het kwalitatief stramien zelf is niet terug te vinden; zie ook Vr. en Antwoord Vl.Parl. 2009-2010, 
nr. 856; Vr. en Antwoord Vl.Parl. 2011-2012, nr. 736 waarin wordt verwezen naar het kwalitatief stramien; 
zie ook bv. de bescherming van hoeve “Rosengoed” bij MB 5 december 1995, BS 7 februari 1996, waarbij 
de historische waarde onder meer wordt gevormd door de hoeve “als representatief en goed bewaard 
voorbeeld van een site met walgrachten bekend staand sinds eind l3de eeuw waarvan het 
grachtenpatroon de verdeling in een opper- en neerhof illustreert”; zie ook bv. MB 19 maart 2018 tot 
definitieve bescherming als monument van woning Burssens in Gent (Mariakerke), BS 10 april 2018. 

2014  ONROEREND ERFGOED, Inventariseren van bouwkundig erfgoed, Brussel, Agentschap Onroerend Erfgoed, 
2013, 14-15. 

2015  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Doelmatigheidsanalyse fase 1: de geschiedenis 
van het beschermen 1931-2016, Brussel, Agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van 
de Vlaamse Overheid, 2016, 74. 

2016  Zie bv. MB 19 maart 2018 tot definitieve bescherming als monument van woning Burssens in Gent 
(Mariakerke), BS 10 april 2018. 

2017  Zie supra, nr. 305. 
2018  Zie bv. F. BECUWE, V. DEBONNE en P. VANNESTE, Criterianota wederopbouwhoeves in de Verwoeste 

Gewesten van West-Vlaanderen, onuitg., 21 p. 
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criterium.2019 De authenticiteit slaat op de echtheid van een onroerend goed en de 

geloofwaardigheid van de bronnen waaruit de erfgoedwaarde blijkt. 

 

Representativiteit heeft betrekking op het feit of het onroerend goed typerend is voor een 

geografische of historische context of een welbepaalde typologie of een bepaald oeuvre. Voor 

de beschrijving hiervan kan worden verwezen naar wat hierover in de 

inventarismethodologieën wordt geschreven.2020 En ook voor de ensemblewaarde en de 

contextwaarde kan naar hierboven worden verwezen.2021 

 

De zeldzaamheid verwijst naar het voorkomen van een bepaalde soort onroerend erfgoed in 

een bepaald gebied (relatief) dan wel in zijn geheel (absoluut). Uniciteit, dat in heel wat 

beschermingsbesluiten terug te vinden is, is hier niet mee te vereenzelvigen maar vormt er 

een onderdeel van.2022 Over uniciteit oordeelde de Raad van State reeds bij een beroep tot 

nietigverklaring van het voorlopig beschermingsbesluit houdende de bescherming als 

monument van een vleugel van het Sint-Aloysiuscollege naar ontwerp van Flor Van Reeth in 

Ninove dat nergens in het Monumentendecreet (en dit geldt ook nog voor het OED) wordt 

vereist dat de waarden die het algemeen belang van een monument kunnen verantwoorden 

uniek zouden zijn.2023 De Raad van State zegt hierover in hetzelfde arrest: “Het loutere feit dat 

(bepaal)de in het bestreden besluit omstandig toegelichte waarden die het algemeen belang 

van het beschermde goed (moeten) verantwoorden, niet uniek zouden zijn zoals de 

verzoekende partij beweert, volstaat op zich niet om deze verantwoording van het algemeen 

belang te verwerpen of om te besluiten “dat de betreffende motivering het bestreden besluit 

dan ook niet kan schragen” of nog dat het bestreden besluit “een correcte en voldoende 

feitelijke grondslag” ontbeert. Dit loutere feit doet immers geen afbreuk aan de aan het 

beschermde goed omstandig toegeschreven waarden en de conclusie dat die waarden het 

algemeen belang aantonen dat de bescherming verantwoordt.“  

 

                                                     

2019  D. DECLERCQ en S. GILTE, Criterianota Winkelinterieurs, onuitg., 2017, 22 p. 
2020  Zie supra, nr. 293. 
2021  Zie supra, resp. nr. 294 en nr. 295. 
2022  Bv. het 19e eeuws gemeentehuis in Wetteren, beschermd bij MB 8 juli 1999, BS 27 augustus 1999; de 

Turbinezaal van de elektriciteitscentrale S.P.E.MB in Gent, beschermd bij MB 18 november 1999, BS 17 
mei 2000; Verschillende art-deco woningen in de Mgr. Stillemansstraat in Sint-Niklaas, beschermd bij MB 
4 februari 2002, BS 31 mei 2002; het Instituut voor Anatomie, beschermd bij MB 23 oktober 2009 
houdende de bescherming als monument van de voormalige Veeartsenijschool van de Universiteit Gent 
te Gent, BS 20 november 2009 waarvan de wetenschappelijke waarde wordt omschreven als “een unieke 
getuige van het universitair conceptueel denken van de ontwerper, professor ingenieur architect August 
Desmet”; een villa met omheinde tuin, tuinpaviljoen en magazijn, beschermd bij MB 10 februari 2014 tot 
bescherming als monument van villa met inbegrip van de omheinde tuin, tuinpaviljoen en voormalig 
magazijn in Ronse, BS 1 april 2014, waarbij het zou gaan om een uitzonderlijk totaalconcept in art-deco, 
waarbij de artistieke waarde onder meer bestaat uit een gaaf bewaard, authentiek en uniek ensemble. 

2023  RvS 16 september 2013, nr. 224.655, vzw Instellingen Katholiek Onderwijs Ninove; zie in dezelfde zin RvS 
20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.; zie supra, nr. 298. 



  

 
396 

De ensemblewaarde verwijst naar de samenhang van een object of site met verschillende 

onderdelen ervan, terwijl de contextwaarde verwijst naar de ruimere context. De 

ensemblewaarde heeft aldus eerder betrekking op de samenhang tussen een gebouw, 

bouwheer, bouwmeester en weldoeners, terwijl de contextwaarde zich uitspreekt over de 

stedenbouwkundige impact, de beeldbepalende waarde, de aanwezigheid van bepaalde 

infrastructuur en het maatschappelijk draagvlak.2024 

 

436. Naast de hierboven beschreven ‘klassieke’ selectiecriteria, wordt ook steeds vaker 

gebruik gemaakt van criteria zoals zichtbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Deze 

criteria zijn niet voldoende om een bescherming te verantwoorden, maar kunnen wel 

bijdragen aan de verdere onderbouwing van een beschermingsdossier.2025 

 

437. Ook in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn voor de inventarisatie specifieke 

selectiecriteria opgesteld door de betreffende administraties. De selectiecriteria de in het 

Waals Gewest worden gebruikt zijn terug te vinden op de website van het agentschap: 

authenticiteit, integriteit, zeldzaamheid en typologie.2026 Deze criteria verwijzen grotendeels 

naar de selectiecriteria die in artikel 1, eerste lid van de CoPat zijn opgenomen, zodat ze ook 

daar worden besproken.2027 Er zal hieronder dan ook niet afzonderlijk op de selectiecriteria 

worden ingegaan. Het is verwarrend dat niet wordt verwezen naar de representativiteit, 

terwijl dit selectiecriterium wel in de CoPat is opgenomen, terwijl de typologie (dit criterium 

wordt omschreven als: “le bien possède des caractères architecturaux liés à une fonction 

spécifique”) dan weer niet decretaal is vastgelegd. Het verdient aanbeveling minstens de 

selectiecriteria op de website van het agentschap af te stemmen op de decretale 

selectiecriteria. 

 

438. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er louter een handleiding over 

merkwaardige bomen die de administratie Monumenten en Landschappen opmaakte. Hierin 

wordt gebruik gemaakt de afmeting, zeldzaamheid, lokalisering als selectiecriteria als ook van 

een landschappelijk criterium, een beplantingscriterium, de gezondheidstoestand, de 

levensduur en de vervangbaarheid en een historisch criterium.2028 Deze criteria zijn uiteraard 

zeer typespecifiek en kunnen in belangrijke mate worden ingepast in de klassieke 

selectiecriteria, zodat ook op deze selectiecriteria later niet afzonderlijk wordt ingegaan. 

                                                     

2024  Zie AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Doelmatigheidsanalyse fase 1: de 
geschiedenis van het beschermen 1931-2016, Brussel, Agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke 
instelling van de Vlaamse Overheid, 2016, 74. 

2025  Advies VCOE 2019/18 van 14 maart 2019. 
2026  Vervolgens somt het agentschap ook opnieuw de erfgoedwaarden op die ook in de CoPat zelf zijn 

opgenomen, zie http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/presentation/index.  
2027  Zie supra, nrs. 304-306. 
2028  DIRECTIE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Heeft u een opmerkelijke boom?, Directie Monumenten en 

Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, s.d., 5. 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/presentation/index
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1.2. Gebruik 

439. Hoewel duidelijk is dat het zowel bij de inventarisatie als bij de bescherming gebruik 

wordt gemaakt van selectiecriteria, is het gebruik ervan niet altijd transparant. De 

selectiecriteria uit het kwalitatief stramien komen immers niet altijd terug in de nota’s en 

afwegingskaders die door het agentschap werden opgemaakt. Zo maakt het agentschap bij 

beschermingen vaak gebruik van een criterianota waarin de verschillende selectiecriteria 

terug te vinden zijn. Het doel van deze criterianota’s is ambitieus: “Idealiter maken deze 

criterianota’s het onderscheid duidelijk tussen erfgoedobjecten voor de wetenschappelijke 

inventaris en beschermenswaardige objecten: waarom wordt het ene object alleen in de 

wetenschappelijke inventaris opgenomen en waarom is het andere dan weer een bescherming 

waard. De verantwoording voor deze gradatie in waardering blijkt uit de nota.”2029 Zo werden 

reeds criterianota’s opgemaakt of in opmaak voor reclamemuurschilderingen, funerair 

erfgoed, bunkers, mijnkraters, hoogstamboomgaarden, mergelgroeven en historische 

wegen.2030 En ook voor sommige geografische gebieden waarbinnen zich een specifieke soort 

erfgoed bevindt, werden al criterianota’s opgemaakt. Een voorbeeld is de criterianota voor de 

wederopbouwhoeves in de Verwoeste Gewesten van West-Vlaanderen, als onderdeel van de 

wederopbouwarchitectuur van na de Eerste Wereldoorlog. Een ander voorbeeld is de top-100 

lijst van jonge bouwkunst voor de naoorlogse architectuur, die als intern document bij de 

administratie wordt gebruikt om beschermenswaardig onroerend erfgoed te selecteren. 

Echter, vaak zijn de gehanteerde criteria in de criterianota’s niet volledig gelijk aan de 

selectiecriteria uit het kwalitatief stramien, wat toch voor enige verwarring zorgt. Zo wordt 

authenticiteit in sommige gevallen beschouwd als een specifieke vorm van het 

selectiecriterium herkenbaarheid,2031 maar wordt dit criterium ook vaak gebruikt als 

afzonderlijk criterium.2032 

 

440. En zelfs al is een criterianota bij de bescherming gebruikt, dan nog zijn deze niet altijd 

terug te vinden in de beschermingsdossiers. Als voorbeeld kan de bescherming van de 

architectenwoning van Jos Van Driessche worden aangehaald. De beschrijving van de 

architecturale waarde bij de bescherming van de architectenwoning luidt: "Zijn eigen woning, 

                                                     

2029  AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onderzoeksrapport. Doelmatigheidsanalyse fase 1: de geschiedenis 
van het beschermen 1931-2016, Brussel, Agentschap Onroerend Erfgoed Wetenschappelijke instelling van 
de Vlaamse Overheid, 2016, 95. 

2030  De richtlijn cultuurgoederen is niet te beschouwen als een afwegingskader of criterianota. Deze richtlijn 
is een document dat is opgemaakt door het agentschap Onroerend Erfgoed en is er voornamelijk op 
gericht zakelijkrechthouders te begeleiden bij de beoordeling of hun roerende goederen mee beschermd 
zijn met het onroerend erfgoed. Hoewel deze richtlijn een belangrijke leidraad kan vormen, is ze geen 
juridisch bindend instrument, noch een beleidsmatig afwegingskader voor de bescherming van 
cultuurgoederen; zie ook supra, nr. 145. 

2031  Zie bv. F. BECUWE, V. DEBONNE en P. VANNESTE, Criterianota wederopbouwhoeves in de Verwoeste 
Gewesten van West-Vlaanderen, onuitg., 21 p. 

2032  D. DECLERCQ en S. GILTE, Criterianota Winkelinterieurs, onuitg., 2017, 22 p. 
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in 1974 gebouwd gebouw in Sint-Denijs-Westrem, betekent een keerpunt in zijn oeuvre en is 

een referentie voor de werken die erop volgen (representativiteit). Het exterieur met zijn 

bijzondere materialiteit, in harmonie met en innig verweven met de tuin (contextwaarde) en 

de bijzondere ruimtewerking in het interieur getuigen van een architecturale maturiteit, een 

beheerst werken met harmonieuze verhoudingen en een doorleefd toepassen van de 

architecturale principes uit de voorgaande fase van zijn werk. De opmerkelijke volumewerking 

in het exterieur en het creëren van een vloeiende binnenruimte met bijzondere doorzichten in 

het interieur maken van het pand een ware architecturale sculptuur, die proefondervindelijk 

van zolder tot kelder en van interieur tot exterieur (ensemblewaarde) tot in het detail werd 

uitgedacht op maat van de bewoners. Vertrekkend van de kwaliteiten van het bouwterrein 

realiseerde Jos Van Driessche een geborgen droomwereld, een meesterwerk uitgevoerd 

volgens de principes van de organische architectuur (representativiteit stroming), uniek in 

Vlaanderen (zeldzaamheid) en gaaf bewaard (herkenbaarheid/authenticiteit) tot ons 

gekomen."2033 In het administratief dossier is evenwel geen criterianota terug te vinden, die 

het gebruik van deze selectiecriteria duidt.2034 Uit de behandeling van het advies van de VCOE 

in het kader van de bescherming van de architectenwoning van Jos Van Driessche blijkt dat 

dan wel geen algemeen afwegingskader werd gehanteerd dat alle naoorlogse stromingen en 

typologieën bestrijkt, maar dat het agentschap wel gebruik maakte van een algemene 

criterianota voor architectenwoningen. Zo werden geselecteerd: - enkele evidenties die tot 

het canon van de naoorlogse architectuur zijn gaan behoren; - een selectie uit 

architectenoeuvres die erg belangrijk zijn voor deze periode; - een aantal gebouwen waarvan 

de originaliteit van het concept erg hoog was; - een aantal gebouwen die zeer representatief 

zijn, zeer ‘typisch’. Het valt te betreuren dat in het administratief dossier geen zulke 

criterianota terug te vinden is. Indien de criterianota niet aan het administratief dossier wordt 

toegevoegd, ligt hij ook niet ter inzage tijdens het openbaar onderzoek en kunnen derden niet 

volledig geïnformeerd hun bezwaren doen gelden. Dit kan problematisch zijn nu de 

                                                     

2033  Bijlage 3. Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het MB 23 februari 2018 tot definitieve 
bescherming als monument van de architectenwoning van Jos Van Driessche in Gent (Sint-Denijs-
Westrem), BS 14 maart 2018, 4; zie ook bv. de schansen van Korspel en van Niel-bij-As. Deze werden 
beschermd naar aanleiding van een onderzoek naar de beschermenswaardigheid van zeven schansen in 
Vlaams-Brabant en Limburg. De resultaten van dit onderzoek of de verhouding van deze twee schansen 
ten opzichte van de andere schansen zijn echter niet terug te vinden in het inhoudelijk dossier, zie het 
inhoudelijk dossier bij de bescherming van de schans van Korspel in Beringen, 4; voor enkele voorbeelden 
waar wél een criterianota terug te vinden is: zie bv. de beschermingen van eendenkooien waar steeds 
dezelfde criterianota terug te vinden is, ook al gebeurde de bescherming niet op hetzelfde moment, zie 
MB 5 februari 2018 tot definitieve bescherming als monument van ‘Eendenkooi met eiland in de Oude 
Schelde” in Bornem (Bornem en Weert), BS 6 maart 2018 en MB 4 september 2018 tot definitieve 
bescherming als monument van ‘Eendenkooi van Merkem” in Houthulst (Merkem), BS 10 oktober 2018; 
zie bv. ook F. BECUWE, V. DEBONNE en P. VANNESTE, Criterianota Wederopbouwhoeves in de Verwoeste 
Gewesten van West-Vlaanderen, s.l., s.d., 21 p. Deze criterianota is terug te vinden in de 
beschermingsdossiers inzake wederopbouwhoeves in West-Vlaanderen. 

2034  Advies VCOE 2017/42 van 6 juli 2017 betreffende de adviesvraag voorlopige bescherming 
architectenwoning Jos Van Driessche, zo bleek wel dat de woning op de Top 100 Jonge Bouwkunst terug 
te vinden was, maar ook deze lijst is niet consulteerbaar. 
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organisatie van het openbaar onderzoek een substantiële vormvereiste uitmaakt.2035 Ook de 

VCOE is van mening dat net de toetsing van onroerend erfgoed aan de erfgoedwaarden en 

selectiecriteria een essentieel onderdeel vormt van het waarderend onderzoek.2036  

 

Selectiecriteria zijn evenwel pas effectief indien ze worden gebruikt om van alle onroerend 

erfgoed van dezelfde categorie het beschermenswaardig erfgoed te selecteren. Een goed 

voorbeeld is de criterianota met betrekking tot winkelinterieurs. Deze nota gaat uit van de 

geïnventariseerde winkelinterieurs (de inventaris bouwkundig erfgoed en een extern 

onderzoek naar waardevolle winkelinterieurs) waarna deze winkelinterieurs worden getoetst 

aan de erfgoedwaarden en selectiecriteria.2037 Vaker gebeurt de bescherming zonder 

thematisch onderzoek, minstens is het niet uit het beschermingsdossier af te leiden.2038 De 

Raad van State oordeelde reeds (nog met betrekking tot het Monumentendecreet) dat van de 

Vlaamse Regering niet wordt verwacht dat ze meerdere onroerende goederen, al dan niet 

thematisch samengebracht, tegelijk als monument beschermt.2039 Zolang het 

beschermingsbesluit voldoende is gemotiveerd vormt het gebrek aan een volwaardige 

vergelijking op basis van selectiecriteria voorlopig geen probleem.  

 

Echter, wanneer de beslissing over de beschermenswaardigheid is gebeurd aan de hand van 

een criterianota, is het wel aangewezen dat deze selectie ook in het beschermingsbesluit zelf 

is weergegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bescherming van het bruggenhoofd met 

Duitse bunkers ‘Turnhoutkanalstellung’ uit de Eerste Wereldoorlog in Turnhout.2040 Deze 

bescherming is het resultaat van een afweging van de erfgoedwaarden van deze bunker ten 

opzichte van andere bunkers aan de hand van selectiecriteria. Dit blijkt ook duidelijk uit de 

omschrijving van de erfgoedwaarden in het beschermingsbesluit. Zo volgt de historische 

waarde onder meer uit de representativiteit: “De site betreft een goed afleesbaar ensemble 

van vier bunkers, die allen deel uitmaakten van een typisch bruggenhoofd langs de 

‘Turnhoutkanalstellung’. Dit bruggenhoofd werd opgetrokken ter hoogte van de inmiddels 

verdwenen Brug 3, met draadhindernissen, loopgraven, houten en betonnen wachtposten, 

                                                     

2035  Zie supra, nr. 343; art. 6.1.7 OED vereist dat tijdens het openbaar onderzoek het volledige 
beschermingsdossier ter inzage ligt bij de betrokken gemeente en het agentschap. 

2036  Advies van de VCOE van 8 maart 2018 over de voorlopige bescherming als monument van de voormalige 
drogisterij De Walvis in Sint-Niklaas en de muziekwinkel Rombaux in Brugge, 3. 

2037  D. DECLERCQ en S. GILTE, Criterianota Winkelinterieurs, onuitg., 2017, 22 p. 
2038  De VCOE merkte dit reeds regelmatig op. Deze opmerking wordt meestal door het agentschap louter 

geregistreerd als potentieel onderwerp voor verder onderzoek binnen het agentschap, zie bv. Bijlage 3. 
Behandeling van de adviezen en bezwaren bij het MB 17 juni 2018 tot definitieve bescherming als 
monument van de voormalige porseleinwinkel Vanhoecke in Gent, BS 6 augustus 2018; zie ook Advies 
VCOE over de bescherming Vlaamse Rand pakket kunstenaarsgraven, nr. 2018/070; Advies VCOE 17 
januari 2019 over de bescherming Vlaamse Rand pakket graftekens na 1940, nr. 2019/001; Advies VCOE 
14 maart 2019 over de bescherming Vlaamse Rand pakket graftekens Interbellum, nr. 2019/021; Advies 
VCOE 4 juli 2019 over de bescherming Vlaams Rand pakket graftekens (voor 1918), nr. 2019/041. 

2039  RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.. 
2040  Voorlopig beschermd bij MB 10 mei 2019, BS 17 juni 2019. 
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mitrailleurstellingen en bijhorende bunkers. Hierdoor is deze site representatief voor de vele 

bruggenhoofden die langs de ‘Turnhoutkanalstellung’ werden aangelegd.”  

 

441. Om een duidelijke afweging te kunnen maken, worden de selectiecriteria best ook 

gebruikt ter afweging van de bescherming van onroerend erfgoed ten opzichte van reeds 

beschermd en niet-beschermd erfgoed van dezelfde categorie, bijvoorbeeld belle-epoque 

villa’s. Een dergelijke vergelijking met gelijkaardig erfgoed op nationaal en internationaal 

niveau is bijvoorbeeld vereist bij de nominatie van werelderfgoed voor opname in de 

werelderfgoedlijst.2041 In Vlaanderen gebeurt een afweging op gewestelijk niveau in zekere zin 

door het onroerenderfgoedbeleid, met name de gebiedsgerichte of thematische aanpak.2042 

Voornamelijk een thematische aanpak maakt een afweging tussen gelijkaardige soorten 

onroerend erfgoed mogelijk. Maar ook bij ad-hocvragen is dergelijke afweging noodzakelijk. 

Op dit moment bepaalt de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 dat ad-hocvragen enkel 

worden aanvaard wanneer iets van uitzonderlijke erfgoedwaarde is en bedreigd wordt, wat 

past binnen een thema dat op de agenda staat of wanneer een bescherming versterkend kan 

werken binnen een planningsinstrument.2043 

 Ethische aspecten 

442. Ethische aspecten zullen soms kunnen bijdragen tot de keuze om al dan niet tot 

bescherming over te gaan. Iedere gemeenschap geeft een andere interpretatie aan cultureel 

erfgoed en beschouwt andere elementen als essentieel voor zijn culturele identiteit. 

Principieel betekenen de culturele rechten dat iedereen toegang heeft tot cultureel erfgoed 

en kan deelnemen aan en bijdragen tot het culturele leven.2044 Dit geldt voor alle 

gemeenschappen, ongeacht de draagwijdte van de waarde die aan het erfgoed wordt 

gegeven. Het is aldus niet van belang of erfgoed van louter regionaal, nationaal, dan wel 

internationaal belang is. Sommige onderdelen van het cultureel erfgoed van een 

gemeenschap kunnen desondanks wel een herinnering zijn aan de inbreuk op bepaalde 

mensenrechten of een uiting vormen van ideeën en concepten die niet langer worden 

getolereerd door de internationale gemeenschap, zoals geweld of discriminatie.2045 Op het 

                                                     

2041  Operational Guidelines 2019, § 132.3, vierde lid. 
2042  Bijvoorbeeld de bescherming van kerkhoven; Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 

2014-2015, nr. 146/1, 28. 
2043  Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-2015, nr. 146/1, 28; op sommige 

plaatsen werden ad-hocbeschermingsaanvragen geweigerd omwille van een verzadiging van 
beschermingen in de omgeving, terwijl dezelfde soort onroerend erfgoed op andere plaatsen wel nog kan 
worden beschermd. Als voorbeeld kan de oude meisjesschool in Elen worden aangehaald. Hoewel de 
minister erkende dat het gebouw erfgoedwaarden heeft, werd een verzoek tot bescherming van het 
actiecomité Elen afgewezen, omdat er verhoudingsgewijs reeds genoeg werd beschermd in Elen (16 
beschermingen). Het verzoek tot bescherming werd bij gewone brief door de minister afgewezen. 

2044  Zie supra, nrs. 85-86. 
2045  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 

A/71/317, § 13; zie voor een uitgebreide analyse Report of the Special Rapporteur in the field of cultural 
rights, 23 januari 2014, A/HRC/25/49. 
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eerste zicht is het spanningsveld tussen recht en ethiek voornamelijk van toepassing bij de 

zorg voor immaterieel erfgoed,2046 hoewel dit ook kan spelen bij de bescherming van 

onroerend erfgoed. Een voorbeeld is de bescherming van onroerend erfgoed dat verbonden 

is aan internationale of interne conflicten. Dat sommige aspecten van deze conflicten 

beschermenswaardig zijn, blijkt onder meer uit het grensoverschrijdend nominatiedossier van 

Frankrijk en België over de ‘begraafplaatsen en herdenkingssites WO I’ ter erkenning als 

werelderfgoed.2047 De controverse hierover blijkt dan weer uit de aarzeling van het 

Werelderfgoedcomité om de nominatie in een erkenning als werelderfgoed om te zetten.2048 

De ratio ligt in de angst dat de bescherming van onroerend erfgoed met een negatieve 

connotatie in strijd zou kunnen zijn met het Werelderfgoedverdrag.2049 Dit kan echter ook in 

de omgekeerde richting werken waarbij de beslissing om niet tot bescherming over te gaan in 

strijd is met artikel 3 van het Werelderfgoedverdrag.2050 

 

                                                     

2046  Zie bv. de heisa omtrent de intrekking van de erkenning van Aalst Carnaval als immaterieel erfgoed door 
UNESCO (en de vraag tot terugtrekking van de erkenning door de Stad Aalst), zie Decision 14.COM 1.BUR 
4, Bureau of the Intergovernmental Committee For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage, 
te consulteren op https://ich.unesco.org/en/14com-bureau; M. JACOBS, “Werelderfgoed? Dat is Aalst 
carnaval nooit geweest”, Opinie, De Standaard, 7 december 2019; ook de discussie over zwarte piet 
binnen de traditie van het Sinterklaasfeest deed hoofdzakelijk in Nederland heel wat stof doet opwaaien, 
zie K. SARGHANDOY, “Zwarte Piet. Een omstreden traditie”, NJB 2013, 3005-3009, met commentaar T. 
HERRENBERG, “Een reactie op 'Zwarte Piet, een omstreden traditie’ (NJB 2013/2509, afl. 43)”, NJB 2014, 
334 en naschrift K. SARGHANDOY, “Naschrift”, NJB 2014, 335; daarnaast laait de discussie zo nu en dan 
op over de ethische aspecten van sommige cultuurtradities met betrekking tot dierenleed. Zo moest het 
Hof van Cassatie zich uitspreken over verenigbaarheid van het visjesdrinken tijdens het krakelingenfeest 
met de Dierenwelzijnswet. Het Hof van Cassatie oordeelde in deze zaak dat de Dierenwelzijnswet een 
cultuurhistorisch perspectief dan wel niet als een rechtvaardiging beschouwt, maar ze evenmin verbiedt 
dat er in bepaalde gevallen rekening mee kan worden gehouden, zie Cass. 5 november 2002, P020042N, 
besproken in G. CAZAUX, “Visjesdrinken op het krakelingenfeest in Geraardsbergen. Een 
cultuurhistorische finaliteit ter verantwoording van dierenleed?”, NJW 2003, 1254-1257; bij andere 
cultuurhistorische tradities is de decreetgever zelf reeds tussengekomen. Zo voorziet de 
Dierenwelzijnswet in een verbod op straatpaardenkoersen of op het organiseren van hanengevechten, 
zie respectievelijk art. 36bis Dierenwelzijnswet en art. 35, 2° Dierenwelzijnswet. 

2047  Waarin bijvoorbeeld ook een Duitse begraafplaats is opgenomen, zie 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/projecten/het-erfgoed-van-de-eerste-wereldoorlog-als-
unesco-werelderfgoed; zie ook MB 6 september 2002 houdende bescherming als monument, stads- of 
dorpsgezicht, BS 19 februari 2003, voor de omschrijving van de historische waarde ervan. 

2048  Decision 42 COM 8B.24 waarin wordt besloten de beslissing uit te stellen totdat het Werelderfgoedcomité 
heeft kunnen reflecteren over hoe moet worden omgegaan met sites die geassocieerd worden met 
recente conflicten of andere negatieve herinneringen; zie hierover ook ICOMOS Discussion Paper, 
Evaluations of World Heritage Nominations related to Sites Associated with Memories of Recent Conflicts, 
s.l.n.d., 26 p.; hierin wordt ook het werelderfgoed opgesomd dat in relatie staat tot een conflict en dat in 
de werelderfgoedlijst dan wel in de indicatieve lijsten is opgenomen.  

2049  De bescherming van dergelijk werelderfgoed zou kunnen leiden tot een inbreuk op de 
gemeenschappelijkheid en neutraliteit waarop het Werelderfgoedverdrag is gebaseerd, zie ICOMOS 
Discussion Paper, Evaluations of World Heritage Nominations related to Sites Associated with Memories 
of Recent Conflicts, s.l.n.d., 5. 

2050  B. BOER, “Article 3. Identification and delineation of world heritage properties”, in F. FRANCIONI (ed.), 
The 1972 World Heritage Convention. A commentary, Oxford, Oxford University Press, 2008, 92. 

https://ich.unesco.org/en/14com-bureau
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/projecten/het-erfgoed-van-de-eerste-wereldoorlog-als-unesco-werelderfgoed
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/projecten/het-erfgoed-van-de-eerste-wereldoorlog-als-unesco-werelderfgoed
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443. In de context van de beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed rijst de vraag wat 

te doen met architectuur met sterke symbolische connotaties met onderdrukking: vernielen, 

bewaren of transformeren? Voorbeelden zijn Hitler’s bunker in het centrum van Berlijn 

waarvan de resten nu gelegen zijn onder een parking, die enkel door middel van een 

informatiebord zijn aangegeven of de memorial in de Valle de los caidos (Vallei der 

Gevallenen) waar Franco begraven ligt en die herinnert aan de burgeroorlog, het facisisme en 

het nationaalkatholiscisme in Spanje.2051 Hoewel in sommige gevallen het behouden van zo’n 

bouwwerk sterke negatieve reacties opwekt, niet in het minst van de slachtoffers die het 

daardoor liever vernield zien,2052 kan vernieling ook worden geïnterpreteerd als de wil om een 

deel van de geschiedenis uit te wissen.2053 Het verleden is inderdaad onderhevig aan zowel 

vergeetachtigheid als aan manipulatie. Wetgeving kan dan ook de indruk wekken dat een land 

zich in een positief licht wil plaatsen, de negatieve aspecten van zijn verleden negerend. Dit is 

een kritiek die ook bij de negationismewetten heerst. Terwijl voorstanders 

negationismewetten beschouwen als de ‘bewakers van het verleden’,2054 achten 

tegenstanders ze gelegitimeerd doordat ze een historisch dogma zouden creëren.2055 Terwijl 

de meeste van deze wetten enkel betrekking hebben op een inperking van het recht op vrije 

meningsuiting, gaan sommige negationismewetten zelfs nog een stap verder en hebben ze 

ook betrekking op onroerend erfgoed. Een van de meest controversiële wetten in Europa is 

de Wet van het Historisch Geheugen (Ley de la Memoria Histórica) van 2007 uit Spanje.2056 

Deze wet legt het verbod op politieke evenementen te houden in de Vallei der Gevallenen en 

de verplichting om alle monument en straatnamen ter ere van prominenten uit de tijd van de 

dictatuur uit het straatbeeld te verwijderen. Doordat de wet Franco’s slachtoffers lijkt te eren 

en zijn supporters te veroordelen, wordt de Wet van het Historisch Geheugen volgens velen 

                                                     

2051  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, 23 januari 2014, A/HRC/25/49, § 62. 
2052  Bijvoorbeeld het mausoleum van voormalig communistisch leider Georgy Dimitrov dat uiteindelijk is 

vernietigd. 
2053  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, 23 januari 2014, A/HRC/25/49, § 63; L. 

MESKELL, “Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology”, Anthropological Quarterly 2002, vol. 
75, nr. 3, 557-574; zie bv. de vernieling door de Taliban van de Bamiyan Buddhas of iconoclasme in het 
algemeen. 

2054  R. COHEN-ALMAGOR, “Holocaust Denial is a Form of Hate Speech”, Amsterdam Law Forum 2009, 39-41. 
2055  Zie R. RÉMOND, “History and the Law”, Études 2006, nr. 4046, 5-7; A. GLISZCZYŃSKA-GRABIAS, “Memory 

Laws or Memory Loss? Europe in Search of Its Historical Identity through the National and International 
Law”, Polish Yearbook of International Law 2014, 163; K. RAES, “Vrijheid van meningsuiting en de 
revisionistische geschiedvervalsing” in G.A.I. SCHUIJT en D. VOORHOOF (ed.), Vrijheid van meningsuiting, 
racisme en revisionisme, Gent, Academia Press, 1995, 71; tegenstanders betwisten ook de effectiviteit van 
de wetgeving, zie K. RAES, “Vrijheid van meningsuiting en de revisionistische geschiedvervalsing” in G.A.I. 
SCHUIJT en D. VOORHOOF (ed.), Vrijheid van meningsuiting, racisme en revisionisme, Gent, Academia 
Press, 1995, 70; J. VRIELINK, “De negationismewet bestaat niet”, Opinie in De Standaard, 26 juni 2015, 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01748588.  

2056  Ley de Memoria Historica 52/2007 [Wet van het Historisch Geheugen] van 26 december 2007, Boletin 
Oficial del stado [Officieel Staatsblad] ('B.O.E.') nr. 310, 27 December 2007, 
http://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/en/memoria-historica-522007 , zie 
hierover M. HUMPHREY, “Law, Memory and Amnesty in Spain”, Macquarie L.J. 2014, 25-40. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150625_01748588
http://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/en/memoria-historica-522007
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geacht het Spaanse ‘Pact of Forgetting’ uit de Amnesty Law van 1977 te schenden.2057 Anderen 

zien in de Wet van het Historisch Geheugen dan weer de rechtsgrond om Franco uit de 

Kathedraal in de Vallei der Gevangen te laten verwijderen.2058 Ook in België laait zo nu en dan 

de discussie op over de materiële verschijning van provocerende herinneringen aan het 

verleden. Zo pleitte Marino Keulen in 2017 voor het verwijderen van een straatnaam die 

verwijst naar een collaborateur uit de tweede wereldoorlog.2059 De Cyriel Verschaevestraat 

werd ingevoerd in de jaren ’70, maar roept op heden toch enkele vragen op. Ook in Oostende 

is het ruiterstandbeeld van Leopold II beschermd als monument omwille van kunsthistorische 

waarde, maar onderwerp van heel wat controverse gezien de rol van koning Leopold II in 

Belgisch-Congo.2060  

 

444. Veel van deze conflicten kunnen worden opgelost aan de hand van mensenrechten en 

algemene rechtsbeginselen, welke kunnen worden beschouwd als zowel moreel als legaal 

relevant.2061 Met betrekking tot onroerend erfgoed kan worden verwezen naar artikel 27, 

eerste lid van het UVRM en artikel 15, §1, a) van het ECOSOC-verdrag.2062 Zij geven het recht 

aan eenieder om deel te nemen aan het culturele leven. En ook het Verdrag van Faro geeft in 

artikel 1, a) aan eenieder het recht om deel te nemen aan het erfgoed van zijn of haar keuze. 

Echter, behalve indien het gaat over minderheden, wordt een recht op cultureel erfgoed nog 

                                                     

2057  Ley de Amnistia [Wet over amnestie] van 15 oktober 1977, nr. 46/1977, B.O.E. nr. 248, 17 oktober 1977; 
deze wet is zelf onderwerp van vele kritieken, zie M. HUMPHREY, “Law, Memory and Amnesty in Spain”, 
Macquarie L.J. 2014, 32-35. 

2058  Hiervoor werd in augustus 2018 een de Ley de Memoria Historica gewijzigd, zie Real Decreto-ley 
[Koninklijk Besluit] 10/2018 van 24 augustus 2018 tot wijziging van Wet 52/2007 van 26 december tot 
erkenning en uitbreiding van rechten en tot vaststelling van maatregelen ten behoeve van personen die 
het slachtoffer zijn geworden van vervolging of geweld tijdens de burgeroorlog en de dictatuur, B.O.E. nr. 
206, 25 augustus 2018, I, 84607, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11836; deze 
wet voegt art. 16.3 in dat bepaalt (eigen vertaling): "In de Vallei der Gevallenen mogen, als plaats van 
herdenking en eerbetoon aan de slachtoffers van het conflict, alleen de stoffelijke resten liggen van 
personen die zijn omgekomen als gevolg van de Spaanse Burgeroorlog”.  

2059  X. “Marino Keulen wil straatnaam collaborateur weg”, De Tijd, 17 augustus 2017, 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Marino-Keulen-wil-straatnaam-
collaborateur-weg/9923664?ckc=1&ts=1506495052. Deze polemiek kwam er naar aanleiding van de 
rellen in Charlottesville omwille de beslissing van het stadsbestuur van Charlottesville om een standbeeld 
van generaal Robert E. Lee te verwijderen,  X. “Trump veroordeelt geweld extreemrechts expliciet, De 
Tijd, 13 augustus 2017, https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal-vs/Trump-veroordeelt-
geweld-extreemrechts-expliciet/9922698.  

2060  KB van 22 september 1981, BS 5 februari 1982; ook in Gent en Geraardsbergen was er polemiek omtrent 
het standbeeld van koning Leopold II. Met betrekking tot de standbeeld van Leopold II in Gent oordeelde 
de rechtbank van eerste aanleg nog dat het tot de beleidsvrijheid van Gent behoorde om te opteren het 
standbeeld te laten staan, zie Rb. Gent 28 mei 2010, onuitg. 

2061  J. SCHOFIELD, “Forget about ‘heritage’: place, ethics and the Faro Convention”, in T. IRELAND and J. 
SCHOFIELD, The ethics of cultural heritage, New York, Springer, 2015, 197; K. RAES, Tegen betere wetten 
in. Een ethische kijk op het recht, Gent, Academia Press, 1997, 15; Algemene Commentaar nr. 21 of the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, § 17-18; Report of the Special Rapporteur in the field 
of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, A/71/317, § 13. 

2062  Zie supra, nrs. 77-80. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11836
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Marino-Keulen-wil-straatnaam-collaborateur-weg/9923664?ckc=1&ts=1506495052
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Marino-Keulen-wil-straatnaam-collaborateur-weg/9923664?ckc=1&ts=1506495052
https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal-vs/Trump-veroordeelt-geweld-extreemrechts-expliciet/9922698
https://www.tijd.be/politiek-economie/internationaal-vs/Trump-veroordeelt-geweld-extreemrechts-expliciet/9922698
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niet erkend.2063 Maar dan nog zijn culturele rechten aan beperkingen onderworpen, welke 

vaak expliciet in de wetgeving zijn aangegeven. Zo bepaalt de definitie van immaterieel 

erfgoed in het Verdrag betreffende immaterieel erfgoed: “For the purposes of this Convention, 

consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with 

existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual 

respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.”2064 Op 

grond van artikel 5, §1 van het ECOSOC-verdrag mag de bescherming van culturele rechten 

zodanig worden geïnterpreteerd dat het een recht betekent “to engage in any activity or to 

perform any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein, 

or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Convention.” 

Omgekeerd mogen beperkingen op artikel 15, §1, a) van het ECOSOC-verdrag volgens de 

Algemene Commentaar nr. 21 enkel worden toegestaan indien ze “pursue a legitimate aim, 

be compatible with the nature of this right and be strictly necessary for the promotion of 

general welfare in a democratic society, in accordance with article 4 of the Covenant. Any 

limitations must therefore be proportionate, meaning that the least restrictive measures must 

be taken when several types of limitations may be imposed.”2065 Deze beperkingen vereisen 

een zeer zorgvuldige afweging en moeten volledig worden gerechtvaardigd door verwijzing 

naar het geheel van de rechten waarin het ECOSOC-verdrag voorziet en in de context van de 

maximaal beschikbare middelen.2066 In ieder geval zijn de lidstaten bij de uitvoering van artikel 

15 van het ECOSOC-verdrag, en dus ook van de culturele rechten, gehouden alle andere 

mensenrechten en fundamentele vrijheden te vrijwaren.2067 Bijgevolg is het niet mogelijk “[to] 

invoke cultural diversity to infringe upon human rights guaranteed by international law, nor to 

limit their scope”.2068 Deze zienswijze vindt ook uitdrukking in de definitie van immaterieel 

erfgoed in het Verdrag betreffende immaterieel erfgoed: “For the purposes of this Convention, 

consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with 

existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual 

respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.”2069 

Hier moet evenwel omzichtig mee worden omgesprongen, de diverse interpretaties van 

                                                     

2063  Zie supra, nrs. 81-84 en nr. 87; minderheden worden vaak vergeten bij de bescherming van erfgoed, zie 
de voorbeelden aangehaald door J. SCHOFIELD, “Forget about ‘heritage’: place, ethics and the Faro 
Convention”, in T. IRELAND and J. SCHOFIELD, The ethics of cultural heritage, New York, Springer, 2015, 
201-205. 

2064  Art. 2, §1 Verdrag immaterieel erfgoed; eigen onderlijning toegevoegd. 
2065  Algemene Commentaar nr. 21, § 19. 
2066  Ibid, § 65; hoewel deze bepalingen zich beperken tot de rechten die door het ECOSOC-verdrag worden 

gewaarborgd, vult artikel 31, §3, c) van het Vienna Verdrag deze lacune op door lidstaten te verplichten 
elk verdrag conform de bestaande internationale verplichtingen te interpreteren, zie R. O’KEEFE, “The 
“right to take part in cultural life” under Article 15 of the ICESCR”, International & Comparative Law 
Quarterly 1998, 920. 

2067  Algemene Commentaar nr. 21, § 17-18.  
2068  Ibid, § 19; zie ook art. 4 Verklaring over culturele diversiteit; dit is in overeenstemming met artikel 5, §1 

van het ECOSOC-verdrag. 
2069  Art. 2, §1 Verdrag immaterieel erfgoed. 
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cultureel erfgoed indachtig. Zo houdt het derde principe van het ICOMOS Charter in dat “the 

Interpretation and Presentation of cultural heritage sites should relate to their wider social, 

cultural, historical, and natural contexts and settings.”2070 Er zal steeds voor de minst invasieve 

weg moeten worden gekozen. Dit betekent dat ook alternatieven voor de vernieling van 

cultureel erfgoed dat niet met andere grondrechten overeenstemt, moeten worden 

overwogen. Het Committee voor Economische, Sociale en Culturele rechten zegt hierover in 

de Algemene Commentaar nr. 21: “Applying limitations to the right of everyone to take part 

in cultural life may be necessary in certain circumstances, in particular in the case of negative 

practices, including those attributed to customs and traditions, that infringe upon other human 

rights. Such limitations must pursue a legitimate aim, be compatible with the nature of this 

right and be strictly necessary for the promotion of general welfare in a democratic society, in 

accordance with article 4 of the Covenant. Any limitations must therefore be proportionate, 

meaning that the least restrictive measures must be taken when several types of limitations 

may be imposed.”2071 Ook de speciale Rapporteur voor culturele rechten van de VN 

benadrukte dat steeds eerst alternatieven voor vernieling moeten worden overwogen.2072 

Concreet zal vaak het duiden van de historische context bij onroerend erfgoed dat herinnert 

aan een donker verleden, eerder dan het opheffen van de bescherming, soelaas kunnen 

bieden. Als voorbeeld uit het Vlaams Gewest kan het standbeeld van Leopold II worden 

aangehaald. Op het omstreden standbeeld werd een opschrift met verwijzing naar het 

controversiële verleden van de koning geplaatst, in plaats van de bescherming op te heffen, 

of nog meer, het weg te halen.2073 Naar analogie zouden ook controversiële straatborden een 

bordje met extra uitleg kunnen krijgen.  

 Ruimtelijke ordening 

445. Beweren dat de ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed soms op gespannen voet 

leven, is een open deur intrappen.2074 Hierbij kreeg de ruimtelijke ordening steeds de 

bovenhand. Wat werelderfgoed betreft, is de schrapping van de Dresden Elbe Vallei van de 

werelderfgoedlijst aan te halen. De vallei werd in 2004 erkend als cultureel landschap en in de 

werelderfgoedlijst opgenomen, op het moment dat reeds een debat gaande was over de 

                                                     

2070  ICOMOS Charter for the interpretation and presentation of cultural heritage sites, Québec, 4 oktober 
2008, te consulteren op http://www.icomos.org/charters/interpretation_e.pdf.  

2071  Algemene Commentaar nr. 21, § 19; zie ook Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, 
Karima Bennoune, 9 augustus 2016, A/71/317, § 13. 

2072  Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Bennoune, 9 augustus 2016, 
A/71/317, § 13. 

2073  X., Nieuw infobord bij omstreden standbeeld van Leopold II in Oostende, De Redactie, 11 september 2016, 
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2764959; dit is ook zo in Gent en 
Geraardsbergen. 

2074  F. CHARLIER, “Onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Een verhouding in evolutie”, T.Gem. 2010, 228-
247; P. LEFRANC, “Over het moeilijke huwelijk tussen ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed”, TMR 
2010, 633-637; A.M. DRAYE, “Inpasbaarheid van beschermingsbesluiten in bestemmlingsplannen. 
Recente rechtspraak van de Nederlandstalige en Frantalige Kamers van de Raad van State”, in Liber 
Amicorum Robert Andersen, Brussel, Bruylant, 2009, 218-238. 

http://www.icomos.org/charters/interpretation_e.pdf
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2764959
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bouw van een brug over de vallei om het stadscentrum van Dresden te ontdoen van het 

verkeer. In 2006 werd Dresden op de lijst van werelderfgoed in gevaar geplaatst, om in 2009 

volledig van de werelderfgoedlijst te worden geschrapt nadat definitief werd beslist een brug 

over de vallei te bouwen.2075 De stem van het volk bleek doorslaggevender dan de argumenten 

van het Werelderfgoedcomité.2076  

 

446. In België heeft de ruimtelijke ordening sowieso voorrang op een beschermingsbesluit in 

de zin dat een beschermingsbesluit geen handelingen of werken mag verbieden die met de 

plannen van aanleg overeenstemmen, noch de verwezenlijking van die plannen verhinderen. 

Dit is sinds 1990 vaststaande rechtspraak van de Nederlandstalige kamers van de Raad van 

State en wordt ook bevestigd in Franstalige rechtspraak en rechtsleer.2077 Bovendien werd de 

primauteit ook uitdrukkelijk in het Decreet Landschapszorg bevestigd.2078 Artikel 12, tweede 

lid en artikel 24, tweede lid van het Decreet Landschapszorg bepaalden ten aanzien van 

beschermde landschappen of vastgestelde ankerplaatsen vastgelegd: “[…] Zij mogen […] geen 

beperkingen vaststellen die absoluut werken of handelingen verbieden of onmogelijk maken 

die overeenstemmen met de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van 

kracht in de ruimtelijke ordening, noch de realisatie van die plannen en hun 

bestemmingsvoorschriften verhinderen, noch de realisatie van de definitief vastgestelde 

natuurrichtplannen onmogelijk maken.” In het Monumentendecreet werd dan wel geen 

                                                     

2075  Decision 33 COM 7A.26, 33e sessie van het Werelderfgoedcomité, 2009, Sevilla, te consulteren op 
https://whc.unesco.org/en/sessions/33COM; K.G. SIEHR, “Immovable cultural heritage at risk: past- 
present- future”, International Journal of Cultural Property 2014, vol. 21, nr. 3, 272-273. 

2076  Zie supra, nr. 106. 
2077  M. QUINTIN, “Quelques réflexions au sujet des liens entre la protection du patrimoine immobilier, la 

police de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et d’autres polices administrative”, Amén. 2006, 
bijz.nr., 20-21. 

2078  RvS 15 februari 1990, nr. 34.062, Provincie West-Vlaanderen; RvS 15 februari 1990, nr. 34.063, Provincie 
West-Vlaanderen en Gemeente Koksijde; RvS 30 april 1992, nr. 39.263 en 29 oktober 1992, nr. 40.885, 
Belgisch Rode Kruis en nv Clingendael Waldorf Hotel; RvS 11 mei 1995, nr. 53.235, De Coninck, TROS 1996, 
96, (afkeurende) noot R. VEKEMAN; RvS 6 juni 1996, nr. 59.917, sa Invest Europe Hunting, Amén. 1997, 
290, noot B. JADOT; RvS 15 juni 2009, nr. 194.169, nv Memlinc Hotel; RvS 9 oktober 2018, nr. 242.572, nv 
Service & Development Group Belgium e.a.; in de rechtsleer bestaan reeds lange tijd verschillende 
opvattingen omtrent deze rechtspraak en wetgeving. Waar BOES van mening is dat deze rechtspraak 
aansluit bij de grond van het Belgisch bestuursrecht, waarbij individuele besluiten niet kunnen afwijken 
van reglementaire besluiten (M. BOES, “Bescherming van Monumenten en Landschappen”, in D. 
MEULEMANS (ed.), Recente ontwikkelingen betreffende vastgoed en landeigendom: naar nieuwe 
bestemmingsstatuten voor het buitengebied?, Antwerpen, Intersentia, 2003, 135), oordelen andere 
auteurs dat beschermingbesluiten besluiten sui generis zijn en niet in de tweedeling individueel-
reglementair in te passen zijn. In deze visie kan ook de primauteit van de ruimtelijke ordening op 
beschermingsbesluit niet zonder meer worden vastgesteld (G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het 
natuurbehoud en de landschapszorg, Antwerpen, Intersentia, 2000, 283; G. VAN HOORICK, “Over 
eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin van de gelijkheid voor de openbare 
lasten)”, TOO 2013, 188-189; G. CNUDDE, “De primauteit van de ruimtelijke ordening versus het decreet 
betreffende de landschapszorg. Het ene ‘algemeen belang’ is het andere niet ...”, TROS 2006, 81-82; zie 
supra, nrs. 418-420; zie ook A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, 
decreet- en regelgeving van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 
2007, 256-258). 

https://whc.unesco.org/en/sessions/33COM
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primauteit van de ruimtelijke ordening vastgelegd, de Raad van State verleende ook bij de 

bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten voorrang aan de ruimtelijke 

ordening (hoewel de Raad van State expliciet oordeelde dat de ruimtelijke ordening niet op 

de monumentenzorg primeert).2079 En ook het OED bevestigt de primauteit van de ruimtelijke 

ordening in artikel 6.1.1/1.2080 Een beschermingsbesluit kan aldus nog steeds geen 

beperkingen opleggen die werken of handelingen absoluut verbieden of onmogelijk maken 

die overeenstemmen met de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van 

kracht in de ruimtelijke ordening, noch de realisatie van die plannen en hun 

bestemmingsvoorschriften verhinderen. Dit betekent niet dat een bescherming steeds in 

strijd is met een bestemming die principieel bebouwing toelaat, zoals een woongebied. De 

Raad van State oordeelde dat “bouwwerken die overeenkomstig de betrokken 

gewestplanbestemming kunnen worden vergund, binnen een beschermd landschap niet ipso 

facto verboden [zijn].”2081 Nog in een recent arrest met betrekking tot de bescherming van 

een landschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haalde de Raad van State aan dat ook al 

heeft de bescherming gevolgen voor het gebruik van een betrokken onroerend, “toch 

impliceert dat nog niet ipso facto een strijdigheid met de planvoorschriften of de 

onmogelijkheid van een bescherming in de gebieden die bestemd zijn voor bewoning. Van een 

onwettigheid van het beschermingsbesluit wegens schending van een plan kan slechts sprake 

zijn wanneer bepaalde voorschriften van het beschermingsbesluit de verwezenlijking van het 

betrokken bestemmingsgebied verhinderen. Ook plannen houden immers 

eigendomsbeperkingen in. Op zich is het niet onwettig dat door een bescherming bijkomende 

beperkingen worden opgelegd.”2082 Concreet zal een bescherming waarbij een absoluut 

bouwverbod wordt opgelegd niet geoorloofd zijn. Zo kon de bescherming van een 

hoogstamboomgaard in woongebied, waarin een absoluut verbod op het vellen van bomen 

werd opgelegd, volgens de Raad van State niet door de beugel.2083 Deze rechtspraak doet 

streng aan. CNUDDE kan immers worden gevolgd in haar overweging dat het te betwijfelen 

valt of de verwezenlijking van de ruimtelijke bestemming in zijn geheel in het gedrang komt 

                                                     

2079  Bv. RvS 30 september 2009, nr. 196.532, Emmerechts; RvS 9 september 2009, nr. 195.864, Van Schepdael 
e.a.; zie I. LEENDERS, “Verband tussen de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en andere wetgevingen” 
in I. LEENDERS, F. VAN ACKER en V. TOLLENAERE, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2014, Mechelen, 
Kluwer, 2014, 296-297. 

2080  Oorspronkelijk bevatte het OED geen dergelijke bepaling. Met het Decreet van 4 april 2014 houdende 
wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid 
(BS 15 april 2014) werd opnieuw een primauteit van de ruimtelijke ordening ingevoerd. 

2081  RvS 6 juni 2008, nr. 183.933, nv Vinesco e.a, TROS 2009, 319-322, noot Vekeman. 
2082  RvS 9 oktober 2018, nr. 242.572, nv Service & Development Group Belgium e.a.; hiermee aansluitend 

oordeelde de Raad van State ook nog dat de bestemming van een gebied niet moet zijn aangepast aan de 
bescherming als landschap. Op grond van artikel 24 BWRO kunnen in een gewestelijk bestemmingsplan 
immers gebieden wordt aangeduid waarvoor een bijzondere bescherming gerechtvaardigd is om o.a. 
culturele en esthetische redenen. Dit is volgens de RvS evenwel geen voorwaarde vooraleer een 
beschermingsbesluit wordt genomen, zie RvS 17 november 2011, nr. 216.293, Vanderschrik. 

2083  Zie RvS 23 juni 2004, nr. 132 901, Labeke, noot G. CNUDDE, “De primauteit van de ruimtelijke ordening 
versus het decreet betreffende de landschapszorg. Het ene ‘algemeen belang’ is het andere niet...”, TROS 
2006, 71-83. 
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door een louter bouwverbod op één perceel.2084 In ieder geval is een beschermingsbesluit dat 

een loutere vergunningsplicht oplegt niet problematisch. Zo was de bescherming van een 

kersenhoogstamboomgaard in woongebied met landelijk karakter volgens de Raad van State 

geen probleem aangezien het beschermingsbesluit een loutere toelatingsplicht voor het 

vellen van bomen oplegde.2085  

 

447. Bovendien houdt de primauteit van de ruimtelijke ordening niet in dat deze absolute 

voorrang krijgt op onroerend erfgoed. Immers, een later genomen beschermingsbesluit kan 

een eerder verleende omgevingsvergunning onuitvoerbaar maken.2086 De Raad van State 

oordeelde hierover dat het feit dat er reeds een vergunning was verleend voor het slopen van 

een aantal panden en de vervanging door een nieuwbouw niet afdoende is om te motiveren 

waarom deze gebouwen niet in de definitieve bescherming op te nemen.2087 In casu betwisten 

de beroepers dat het beschermingsbesluit onvoldoende motiveerde dat hun panden 

voldoende erfgoedwaarde bezaten. In deze context wezen ze op het feit dat andere panden 

die tussen de beschermde panden gelegen waren niet mee waren beschermd, terwijl de 

bescherming volgens de KCML toch een samenhangend geheel uitmaakte. Het feit dat de 

betreffende panden niet in de bescherming werden meegenomen omwille van reeds 

verleende vergunningen gaf hierover volgens de Raad van State niet voldoende duiding.  

 

                                                     

2084  Ibid, 80. 
2085  Zie RvS 5 januari 2016, nr. 233.390, Marechal; A. LUST, “Is er (weer) hoop voor eigenaars binnen een stads- 

of dorpsgezicht?”, TOO 2016, 327; L. VANDENHENDE, G. VAN HOORICK, A. VERHELST en P. VANSANT, 
Zakboekje Onroerend Erfgoed 2018, Mechelen, Kluwer, 2018, 202. 

2086  RvS 3 juni 2010, nr. 204 610, Verboven, TMR 2010, 632-633, noot P. LEFRANC; hiermee gaat de Raad van 
State in tegen eerdere rechtspraak, zie RvS 25 februari 1992, nr. 38.820, nv Imsay (schorsing) en RvS 3 juli 
1992, nr. 39.979, nv Imsay (vernietiging); RvS 30 april 1992, nr. 39.263, (schorsing) en RvS 29 oktober 
1992, nr. 40.885 (vernietiging), Belgische Rode Kruis en nv Clingendael Waldorf Hotel; RvS 11 mei 1995, 
nr. 53 235, De Coninck, TROS 1996, 96, noot R. VEKEMAN; zie hierover o.m. G. VAN HOORICK, 
“Monumenten en stads- en dorpsgezichten in het Vlaams Gewest”, TROS 2005, 343-344; A.M. DRAYE, 
Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 114-
118; P. LEFRANC, “Over het moeilijke huwelijk tussen ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed” (noot 
onder RvS 3 juni 2010), TMR 2010, 633-637; het Hof van Cassatie en de lagere burgerlijke rechtbanken 
kwamen al eerder tot de conclusie dat niet kon worden ingezien waarom een beschermingsbesluit, 
genomen in het algemeen belang, ondergeschikt zou zijn aan een stedenbouwkundige vergunning in het 
private belang, zie Cass. 1 februari 1977, Arr.Cass. 1996-97, 607; Cass. 19 maart 1980, Arr.Cass. 1979-80, 
nr. 457, 901; Cass. 6 maart 1997, Arr.Cass. 1997, nr. 128, 320, Amén. 1977, 212, noot N. DE SADELEER; 
Cass. 18 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 803; Rb. Brussel 3 mei 1984, nv Sobifac, onuitg. en Brussel 10 juni 1987, 
NV Sobifac, onuitg., beiden besproken in A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische 
aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 1993, 116-117; zie ook over de verhouding van een later plan ten 
opzichte van een eerder uitgevaardigd beschermingsbesluit in het Waals Gewest, M. QUINTIN, “Quelques 
réflexions au sujet des liens entre la protection du patrimoine immobilier, la police de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire et d’autres polices administrative”, Amén. 2006, bijz.nr., 21. 

2087  RvS 23 juni 2004, nr. 132.900, De Longie e.a. 
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Desondanks geeft het agentschap zelf aan geen beschermingsprocedure te willen opstarten 

wanneer reeds een vergunning werd verleend.2088 Het agentschap kan in zekere zin worden 

gevolgd in die mate dat bescherming die is ingegeven door een imminente dreiging alleszins, 

indien dergelijke ad-hoc beschermingen niet uitgaan van de eigenaar zelf, niet bijdraagt aan 

het draagvlak voor de bescherming: een eigenaar die zijn plannen doorkruist ziet met een 

beschermingsbesluit, zal vaak achteraf niet de grootste erfgoedbewaker blijken. Dit neemt 

niet weg dat ook in deze gevallen een bescherming nog gerechtvaardigd kan zijn door het 

algemeen belang. 

 

448. Vaker dan dat de ruimtelijke ordening een positief criterium vormt, is de ruimtelijke 

ordening een doorslaggevende factor om niet tot bescherming over te gaan of zelfs op te 

heffen. Hoewel het OED niet toelaat dat andere sectorale belangen mee worden genomen bij 

de beslissing om al dan niet te beschermen, voorziet het OED in artikel 6.2.1, 3° van het OED 

wel in de mogelijkheid om een beschermingsbesluit geheel of gedeeltelijk te wijzigingen of op 

te heffen als “dit vereist is omwille van het algemeen belang”. Reeds bij de parlementaire 

voorbereiding was duidelijk dat dit artikel bedoeld was om het mogelijk te maken ruimtelijke 

belangen tegenover elkaar af te wegen. Om te voorkomen dat deze bepaling een vrijgeleide 

zou zijn om het belang van de bescherming te ondermijnen, werd in een volwaardige 

procedure voorzien.2089 Deze mogelijkheid werd recent nog gebruikt om de bescherming van 

19 december 1994 van de kolenwasserij en –zeverij van de mijnsite van Beringen gedeeltelijk 

op te heffen.2090 Het gewijzigd algemeen belang uitte zich in een BPA Mijnterreinen Beringen, 

een gewestplanwijziging en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 16 april 2007 dat 

voor het gebied in een reconversie voorziet van industriële site naar een gebied voor recreatie, 

wonen, kleinhandel, kantoren en toerisme.2091  

                                                     

2088  Zie bv. de bescherming van de Bondgenotenlaan in Leuven als stadgezicht, waarbij de bescherming van 
een appartementsgebouw en binnentuin werd stopgezet omwille van een lopende vergunningsprocedure 
voor het achterhuis, zie het inhoudelijk dossier van de bescherming als monument van kasteel Maisin met 
park en aanhorigheden, nr. 4.001/24062/125.1, 17; toch wordt in de praktijk in sommige gevallen wel nog 
steeds beschermd ondanks een lopende vergunningsprocedure of omwille van een imminente dreiging, 
zie bv. de bescherming van Villa Muller, definitief beschermd bij MB 9 juni 2017, BS 28 juni 2017. 

2089  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 61 
2090  MB 20 december 2018 tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van het ministerieel besluit van 19 december 

1994 houdende de bescherming van de indikkers en toebehoren en de kolenwasserij en –zeverij inclusief 
toebehoren van de mijnsite van Beringen, BS 4 februari 2019. 

2091  Nochtans was een opheffing in casu niet absoluut noodzakelijk. In een bouwhistorische studie uit 2004 
werden alle gebouwen binnen de bescherming getoetst op hun erfgoedwaarde, mogelijke 
herbestemming, bouwfysische staat en invloed op het financiële plan, op basis waarvan een masterplan 
werd opgesteld. Dit resulteerde in de beslissing dat kolenwasserij 2 integraal zou bewaard blijven, 
kolenwasserij 3 en 4 slechts gedeeltelijk, en kolenwasserij 1 zou worden afgebroken, net zoals zifterij 2 en 
3. Dit hoeft nochtans niet noodzakelijk te worden voorafgegaan door een (gedeeltelijke) opheffing. Een 
gedeeltelijke sloop van een beschermd monument is immers toegestaan indien de sloop de 
erfgoedwaarde ervan niet wezenlijk aantast (art. 6.4.7 OED). Op basis van deze bepaling werd overigens 
voor het slopen van kolenwasserij 1 reeds voor de opheffing een vergunning verleend. Deze werd bij 
arrest van 16 oktober 2018 door de RvVb geschorst (RvVb 16 oktober 2018, RvVb/S/1819/0183, vzw 
Vlaamse Vereniging voor industriële archeologie Vlaanderen-Brussel e.a.) De sloopvergunning 



  

 
410 

Daarnaast laat ook artikel 6.2.2 van het OED toe dat een bescherming geheel of gedeeltelijk 

wordt gewijzigd in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omwille van het algemeen 

belang2092 en wijst ook de opheffingsmogelijkheid in het Decreet Complexe Projecten op de 

vermenging van de ruimtelijke ordening met de onroerenderfgoedbescherming.2093 

Theoretisch willen deze opheffings- en wijzigingsmogelijkheid toelaten dat de 

erfgoedwaarden gelijktijdig en evenwaardig met andere ruimtelijke belangen worden 

afgewogen.2094 Hoewel ook deze procedures bepaalde waarborgen bevatten ten aanzien van 

het beschermd erfgoed,2095 zijn ze niet volledig gelijk aan deze bij de generieke 

beschermingsprocedure. Zo is bij de wijziging via een ruimtelijk uitvoeringsplan geen verplicht 

advies van de VCOE over de noodzaak van de wijziging of opheffing voorgeschreven. Dit valt 

uiteraard te betreuren en impliceert minder waarborgen voor een beschermingsbesluit dat 

via deze procedure wordt gewijzigd. Het advies van de VCOE is immers gericht op het behoud 

van erfgoedwaarden.2096 En ook bij de wijziging of opheffing in het kader van een complex 

project is het onzeker of advies van de VCOE vereist is.2097 We wezen er reeds op dat dergelijke 

                                                     

verduidelijkte immers niet op welke wijze de vrijgekomen ruimte zal worden ingevuld, wat strijdig is met 
de doelstellingen van het BPA. Uit dit BPA blijkt dat wordt gestreefd naar een behoud van de beschermde 
gebouwen en een zachte restauratie in de zin dat wordt gewerkt met wat er nog staat. Hoewel dit geen 
sloopverbod inhoudt, moet de beslissing wel staven waarom wordt geopteerd voor de sloop in plaats van 
behoud. Net deze motivering is volgens de RvVb hetgeen op het eerste gezicht ontbreekt. Deze 
rechtspraak maakt duidelijk dat de sloop van een beschermd gebouw meer waarborgen biedt ten 
voordele van de erfgoedwaarden van het te slopen gebouw en de omringende site, dan wanneer de sloop 
wordt voorafgegaan door een opheffing. Een eerdere opheffing zal de projectontwikkelaar aldus meer 
zekerheid geven. Op het moment van opheffing staat de ondergeschikte waarde van het onroerend 
erfgoed immers al vast. Desalniettemin is de opheffing van een bescherming geen loutere vrijgeleide om 
aan de erfgoedwaarde van een onroerend goed voorbij te gaan. Er moet immers nog steeds rekening 
worden gehouden met de erfgoedwaarden op grond van artikel 4.3.1 en artikel 1.1.4 van de VCRO, zie 
hierover L. VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), OmgevingTeRecht: 
Onroerend erfgoed, Gent, Larcier, 2016, 27; F. CHARLIER, “Onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. 
Een verhouding in evolutie”, T.Gem. 2010, 236. 

2092  Het valt te betreuren dat het OED niet voorziet in de mogelijkheid om ook een bescherming af te bakenen 
in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Er werd door het agentschap onroerend erfgoed wel al onderzoek 
gedaan naar de verankering van erfgoed in het ruimtelijk beleid, zie B. DE SCHAEPMEESTER, M. FRET, L. 
MEGANCK en N. VERNIMME (eds.), Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid. Handboek. Voorbeelden 
van stedenbouwkundige voorschriften voor ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige 
verordeningen in functie van de zorg voor onroerend erfgoed, Brussel, agentschap Onroerend Erfgoed, 
2015, 174 p. 

2093  Zie supra, nrs. 358-359. 
2094  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 61. 
2095  Art. 2.2.2, §1, art. 2.2.7, §2 en art. 2.2.8 VCRO, gewijzigd bij art. 12.1.38, art. 12.1.39 en art. 12.1.40 OED; 

deze bepalingen werden intussen gewijzigd bij art. 26 Decr.Vl. 1 juli 2016 (BS 19 augustus 2016 (ed. 2)), 
met ingang van 1 mei 2017, maar bevatten nog steeds dezelfde waarborgen in art. 2.2.5, §1, 11° VCRO, 
art. 2.2.10, §2, derde lid, art. 2.2.11, vierde lid VCRO. 

2096  A.M. DRAYE, “Ruimtelijke uitvoeringsplannen: een update” in S. VERBIST (ed.), Actualia ruimtelijke 
ordening, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2013, 21-22; L. VANDENHENDE en G. VAN HOORICK, 
“Onroerend erfgoed: een nieuw decreet, een nieuwe wind?”, TMR 2014, 534; S. AERTS, “Is alles van 
waarde weerloos? Het behoud van het Onroerend Erfgoed en het Decreet Complexe Projecten”, MER 
2016, 296-297. 

2097  S. AERTS, “Is alles van waarde weerloos? Het behoud van het Onroerend Erfgoed en het Decreet Complexe 
Projecten”, MER 2016, 296. 
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verschillende behandeling mogelijk in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.2098 Hoewel een 

integratie van de bescherming van onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening niet per se 

negatief hoeft te zijn, kan op zijn minst wel worden verwacht dat de waarborgen ten aanzien 

van beschermd onroerend erfgoed dezelfde blijven. 

449. En ook een verplaatsing is mogelijk indien ze noodzakelijk is voor het behoud van de 

erfgoedwaarden ervan of omwille van het algemeen belang.2099 Bijgevolg zal ook een 

verplaatsing aldus vaak zijn ingegeven door aspecten van ruimtelijke ordening. Er moet over 

worden gewaakt dat deze procedure niet wordt gebruikt om de bescherming van een 

onroerend goed te omzeilen. Zo werd de procedure tot verplaatsing van het 

oorlogsgedenkteken in Beringen opgestart in het kader van een geplande stadsvernieuwing, 

aangezien de huidige locatie van het monument zou worden heringericht. Het is steeds 

noodzakelijk dat eerst ten volle wordt onderzocht of het behoud van het monument op de 

oorspronkelijke locatie mogelijk is en of de verplaatsing bijdraagt aan de erfgoedwaarde van 

het beschermde monument. Een verplaatsing dient immers nog steeds te gebeuren met het 

oog op het behoud van het beschermd onroerend erfgoed. Ze mag alleszins geen vrijgeleide 

zijn om andere sectorale belangen voorrang te geven. In casu leek het oorlogsmonument te 

worden weggemoffeld achter de kerk (terwijl het zich op voorhand aan de voorzijde van de 

kerk bevond) en was niet duidelijk in welk opzicht deze locatie zou bijdragen aan een 

verbeterde zichtbaarheid, herkenbaarheid, belevings- en contextwaarde.2100  

Een ander, dit keer goed voorbeeld is de oorspronkelijk geplande verplaatsing van het 

Hooghuis in Doel. De verplaatsing vloeide voort uit het convenant verplaatsing en 

herbestemming van het als monument beschermde Hooghuis te Doel die kaderde binnen het 

actieprogramma voor het maatschappelijk meest haalbare alternatief voor de ontwikkeling 

van de Antwerpse haven. Door de onzekere toekomst van Doel werd de instandhouding van 

het monument, dat zich al in slechte bouwfysische staat bevond, nog meer bemoeilijkt, 

waardoor een verplaatsing op grond van artikel 6.2.1, 2° van het OED volgende de VCOE 

verantwoord was.2101 

                                                     

2098  Zie supra, nr. 358. 
2099  Art. 6.2.1, 2° OED. 
2100  Advies VCOE 2019/22, 14 maart 2019, Advies wijziging bescherming Beringen oorlogsgedenkteken. 
2101  Advies VCOE 2017/59, 27 oktober 2017, Advies opheffing bescherming Doel Hooghuis; de verplaatsing 

gebeurde nog volgens de procedure die oorspronkelijk voorzien was in het OED waardoor voor de 
verplaatsing eerst een opheffing noodzakelijk was. Dit werd gewijzigd bij art. 44 Decr.Vl. 13 juli 2018 (BS 
27 augustus 2018), met ingang van 6 september 2018. 
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 Natuurbescherming 

450. Natuurbescherming en onroerend erfgoed kunnen vaak aan elkaar worden gelinkt, zowel 

op internationaal vlak2102 als op nationaal niveau.2103 Echter, terwijl de verschillende 

beschermingsinstrumenten vaak complementair zijn,2104 kunnen ze in sommige gevallen ook 

met elkaar conflicteren. Een voorbeeld is de valkerij, dit is de kunst om met een afgerichte 

roofvogel te jagen en wild te vangen in zijn natuurlijk leefgebied. Valkerij bestaat reeds meer 

dan 3000 jaar en is ingeschreven in de representatieve lijst voor immaterieel erfgoed van de 

mensheid.2105 Echter, valkerij kan ook leiden tot de illegale vangst en handel in bedreigde 

valken, welke zijn opgelijst in Bijlage I bij het CITES-verdrag.2106 Daarenboven kan valkerij ook 

een inbreuk uitmaken op artikel 5, (a) van de Vogelrichtlijn dat het opzettelijk doden of vangen 

van vogels, ongeacht de gebruikte methode, verbiedt. In artikel 7, §4 van de Vogelrichtlijn is 

voor de bejaagbare soorten uit Annex II een uitzondering voorzien in geval van jacht. In vele 

gevallen zal de valk echter ook op soorten jagen die niet voorkomen in Annex II. Hiervoor kan 

artikel 9, par 1, c) van de Vogelrichtlijn worden toegepast, op grond waarvan lidstaten mogen 

afwijken van artikel 7 indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat “ten einde het 

vangen, het houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine 

hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.” Deze 

uitzondering werd reeds gebruikt in de context van valkerij met het smelleken, op wiens menu 

voornamelijk veldleeuweriken staan. Veldleeuweriken zijn niet opgenomen in Annex II, 

waardoor jagen op deze vogels principieel in strijd is met de Vogelrichtlijn. De Europese 

Commissie aanvaardde desondanks de valkerij met het smelleken, aangezien het slechts om 

kleine hoeveelheden ging, waardoor een afwijking op grond van artikel 9, par 1, c) van de 

Vogelrichtlijn mogelijk was.2107 

                                                     

2102  Bv. De Mana pool, Sapi en Chewore Reservaten in Zimbabwe en het Selous Reservaat in Tanzania. Deze 
gebieden biedt een thuis voor veel dieren, waaronder olifanten, buffalo’s, luipaarden en cheetahs. Door 
illegale stroperij in deze gebieden ging de populatie dramatisch achteruit, wat werd gelinkt aan het 
wereldwijde probleem van illegale handel in wilde dieren. Het Werelderfgoedcomité nam daarom contact 
op met het secretariaat van het CITES-verdrag om de mogelijkheden te onderzoeken om deze situatie te 
verhelpen; ook een dubbele bescherming is niet ongewoon, zo zijn meer dan 30 gebieden zowel 
beschermd op grond van het Ramsarverdrag als het Werelderfgoedverdrag (C. REDGWELL, “The World 
Heritage Convention and other Conventions”, in F. FRANCIONI (ed.), The 1972 World Heritage Convention. 
A commentary, Oxford University Press, Oxford, 2008, 384).  

2103  Zo bevatten de beheersdoelstellingen in beschermingsbesluiten van cultuurhistorische landschappen 
vaak een verwijzingen naar natuurbehoud, zie bv. B.Br.H.Reg. 10 december 2015 tot bescherming als 
landschap van het moerassig bosgebied ‘Hof ten Berg’ (BS 27 januari 2016) dat sterk de nadruk legt op 
ecologische (wetenschappelijke) waarde. 

2104  Op internationaal niveau kan het Kakadu nationaal park worden vermeld, dat beschermd is al 
werelderfgoed en daarnaast ook is aangeduid als een Ramsargebied en waar 21 soorten terug te vinden 
zijn die worden beschermd op grond van het Verdrag van Bonn; op nationaal niveau kan het Zwin worden 
aangehaald, dat zowel een Ramsargebied is, werd aangeduid als Natura 2000 én beschermd werd als 
cultuurhistorisch landschap. 

2105  Decision 11COM 10.b.15, te consulteren op https://ich.unesco.org/en/Decisions/11.COM/10.b.15.  
2106  J. BLAKE, International cultural heritage law, New York, Oxford University Press, 2015, 118. 
2107  EUROPESE COMMISSIE, Gidsdocument voor de jacht in het kader van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad 

inzake het behoud van de vogelstand, s.l., 2008, 66. 

https://ich.unesco.org/en/Decisions/11.COM/10.b.15
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451. Met betrekking tot onroerend erfgoed zal de interferentie van natuurbescherming zich 

voornamelijk voordoen bij cultuurhistorische landschappen, waarbij soms conflicterende 

belangen zullen spelen. In deze gevallen zal de vaststelling dat het landschap reeds wordt 

beschermd op grond van andere sectorale bepalingen niet voldoende zijn om niet tot 

bescherming over te gaan. Vaak zal de bescherming op grond van erfgoedwaarden 

uitgebreidere effecten hebben,2108 dan wel effecten ingegeven vanuit een andere invalshoek. 

Een voorbeeld is de bescherming van het Zoniënwoud. Dit woud is deels gelegen in het 

Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Zoniënwoud werd door de gewesten 

aangeduid als Natura 2000 voor het deel dat op hun grondgebied ligt. Daarenboven werd het 

gehele woud ook nog beschermd als cultuurhistorisch landschap omwille van de 

erfgoedwaarden2109 én is het ingeschreven in de werelderfgoedlijst (zij het als natuurlijk 

erfgoed). Echter, daar waar de beheersdoelstellingen van de Natura 2000 sites voorschrijven 

dat het beukenbos geleidelijk aan wordt omgevormd tot een meer gediversifieerd bos, 

vereiste de inschrijving in de werelderfgoedlijst dat het bos een strikt onbeheerde site 

bleef.2110 Dit laatste impliceert dat het bos moet kunnen evolueren, zonder menselijke 

interventie. Dit wordt ook bevestigd door het beschermingsbesluit op grond waarvan het 

verboden is het karakter van het beukenbos te wijzigen.2111 Aan deze tegenstelling werd 

tegemoet gekomen met een beheersplan, op grond waarvan 65 hectaren moet worden 

behouden als beukenbos. Bovendien staan enkel de delen van het Zoniënwoud waar een niet-

tussenkomst centraal staat, op de werelderfgoedlijst. 

 Economische aspecten 

452. Economische aspecten maken reeds sinds lang deel uit van de waardering van onroerend 

erfgoed. DE NAEYER hield reeds in 1975 rekening met economische waarden voor de bepaling 

van de erfgoedwaarde. Zo omschreef hij de bouwtechnische waarde als de “in financiële 

termen uitgedrukte waarde van de materialen en de structuuronderdelen van het gebouw die 

hun dragende en scheidende functie zonder wijzigingen om technische redenen (bv 

verstevigen, behandelen tegen waterabsorptie, tegen brand …) kunnen blijven uitvoeren.” 

Woontechnische waarde was de “algemene waardering qua technische infrastructuur en 

inwendige organisatie in functie van de actuele normen van het wooncomfort.” Deze waarde 

gaat uit van de veronderstelling dat oude gebouwen reeds lang zijn afgeschreven. Het kapitaal 

dat men investeert wordt immers maximaal over een periode van vijftig jaar afgeschreven 

waardoor alle historische gebouwen hun investering al hebben opgebracht, zelfs met kosten 

van onderhoud en verbouwing inbegrepen. Doordat het verder gebruik van deze gebouwen 

dan zuiver kapitaalwinst is, doen we profijt door de oude gebouwen te behouden voor zover 

                                                     

2108  Zie RvS 23 februari 2000, 85.596, Van Winsen e.a. 
2109  KB van 2 december 1959, BS 26 juni 1960. 
2110  Nomination file 1133bis, 2011, http://whc.unesco.org/en/list/1133/documents/, 226. 
2111  Art. 2, 6 KB van December 1959. 

http://whc.unesco.org/en/list/1133/documents/


  

 
414 

nieuwe functies in het oude patroon te verwerken zijn.2112 Bijgevolg gaan deze 

erfgoedwaarden indien nodig uit van de mate waarin herbestemming mogelijk is. Dit betekent 

dat de economische aspecten ook als negatief criterium kunnen spelen, wanneer blijkt dat de 

woontechnische en/of de bouwtechnische waarde te laag is. En ook de commerciële waarde 

kan volgens DE NAEYER meespelen bij de waardering van erfgoed, waarmee naar het toerisme 

en de commerciële implicaties ervan wordt verwezen.2113 Hiermee doelt hij niet enkel op de 

interne economische waarde, zoals bijvoorbeeld toegangstickets indien het onroerend goed 

wordt opengesteld, maar ook externe economische waarden, zoals de toegenomen vraag 

voor hotelkamers.  

 

453. Hoewel economische aspecten aldus mee kunnen worden genomen als positief criterium 

bij de bescherming, vormt economische ontwikkeling ook een van de grootste bedreigingen 

van onroerend erfgoed. Een internationaal bekend voorbeeld is de bouw van de Aswan High 

Dam die de piramides van Abu Simbel in Egypte dreigde te vernielen. De dam zou een meer 

creëren dat moest helpen tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar voedsel door een 

toekomstige populatiegroei. Bovendien moest de dam Egypte helpen een snellere 

industrialisering mogelijk te maken. Echter, de dam zou ook veel piramides, waaronder de 

meest bekende de tempel van Abu Simbel was, doen overstromen. Hoewel de bouw van de 

dam niet werd tegengehouden, werden met de hulp van de UNESCO wel heel wat tempels en 

ander (archeologisch) erfgoed opgegraven en verplaatst. Desondanks werd nog heel wat 

erfgoed door overstroming vernield.2114  

 

Gezien de voortdurende drang naar economische ontwikkeling is het waarschijnlijk dat de 

druk van de economie op de bescherming van onroerend erfgoed nog zal toenemen.2115 

Volgens economen zijn de middelen schaars en zal steeds een keuze moeten worden gemaakt 

over wat als erfgoed zal worden beschermd. Vanuit economisch standpunt hangt de waarde 

die aan een onroerend goed worden toegekend samen met de bereidheid om bij te dragen 

aan het behoud ervan.2116 Het kan hier gaan om de kosten voor onderhoud die door de 

                                                     

2112  A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche 
Boekhandel, 1975, 132-138; WANGKEO spreekt in dit kader van “adaptive reuse”, K. WANGKEO, 
“Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during peacetime”, Yale Journal 
of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 190. 

2113  A. DE NAEYER EN L.-P. SUETENS, Monumentenzorg, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche 
Boekhandel, 1975, 139-140; K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural 
heritage during peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 191. 

2114  Zie hierover K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during 
peacetime”, Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 202-215;  

2115  K. WANGKEO, “Monumental challenges: the lawfulness of destroying cultural heritage during peacetime”, 
Yale Journal of International Law 2003, vol. 28, nr. 1, 191. 

2116  A. KLAMER en P.-W. ZUIDHOF, “The values of cultural heritage: merging economic and cultural 
appraisals”, in S. TIDWELL, Economics and Heritage Conservation, Los Angeles, Getty Center, 1998, 23 en 
36. 
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eigenaars moeten worden gedragen, maar ook over het bedrag dat derden bereid zijn om te 

betalen om toegang te krijgen tot het onroerend goed.  

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat afzien van een bescherming louter omwille 

van economische redenen alleszins niet aan de orde is.2117 In casu bevatte de 

benedenverdieping van een gebouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

muurversiering van faiencetegel in Art Nouveau-stijl waarop taferelen met dieren zijn 

afgebeeld. Op aanvraag van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis besluit 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij besluit van 13 april 1995 de procedure tot 

bescherming op te starten. Intussen werd echter een akkoord bereikt tussen de eigenaars en 

de huurder waarin deze laatste zich ertoe verbond de faiencefresco’s te beschermen. Op deze 

manier konden de fresco’s worden behouden “terwijl het gebouw desondanks kan worden 

bestemd voor een openbare economische activiteit”. Een eigenlijke bescherming zou volgens 

de eigenaars en het college de uitbating van het gebouw als apotheek in het gedrang brengen. 

De Raad van State oordeelt echter dat de overheid “niet, zonder een daad van 

machtsafwending te stellen, kan rechtvaardigen dat wordt afgezien van een maatregel die is 

ingegeven door het algemeen belang, enkel en alleen omdat bescherming als monument aan 

een welbepaald privé-project in de weg zou staan.” 

 

454. Het standpunt dat economische aspecten niet mee in rekening mogen worden genomen 

bij de beoordeling van de beschermenswaardigheid van onroerend erfgoed kan dan ook 

worden begrepen – het zou immers enkel om het belang van onroerend erfgoed mogen gaan. 

Desondanks rekening houden met economische aspecten wel vanuit pragmatisch oogpunt 

worden begrepen. Zo haalt VAN HOORICK aan dat er voorbeelden terug te vinden zijn van 

belle époque-hotels die deuren hebben moeten sluiten omdat het beschermingsbesluit niet 

de verbouwingen toeliet de vereist waren door de wetgeving.2118  

 

En ook de louter financiële gevolgen van een bescherming kunnen van belang zijn. In het geval 

een onroerend goed wordt beschermd, ondanks de dermate slechte bouwfysische toestand 

zodat onderhoud en restauratie een kostelijke zaak worden, zijn er voor de eigenaar immers 

vaak slechts enkele mogelijk te bewandelen paden. Enerzijds kan de eigenaar de 

noodtoestand trachten in te roepen in het geval een stakingsbevel werd opgelegd of een 

herstelmaatregel werd gevorderd voor de burgerlijke of strafrechter, zélfs indien het verval te 

wijten is aan een schending van het actief- en passiefbehoudsbeginsel ex artikel 6.4.1 en 6.4.3 

                                                     

2117  RvS 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli; ook een bescherming die financiële gevolgen heeft voor de 
zakelijkrechthouder is niet noodzakelijk onwettig, zie RvS 23 augustus 2018, nr. 242.225, Dreau e.a. 

2118  G. VAN HOORICK, “Moet de overheid in een schadevergoeding voorzien voor de beperkingen die 
voortvloeien uit een beschermingsbesluit?”, in J. ACKAERT e.a. (eds.), Liber amicorum Anne Mie Draye, 
Antwerpen, Intersentia, 2015, 69. 
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OED.2119 Dit is enkel mogelijk indien kan worden aangetoond dat de kosten van het onderhoud 

dermate hoog zijn dat ze een normaal gezin ten gronde zouden richten. Anderzijds kan de 

eigenaar trachten het beschermingsbesluit te laten vernietigen, minstens het krachtens artikel 

159 van de Grondwet buiten werking te laten stellen op grond van de aftakeling van het 

gebouw. Het Hof van Cassatie heeft immers geoordeeld dat een gebouw dat in een slechte 

bouwfysische toestand verkeert, kan worden beschermd, tenzij de aftakeling volledig en 

onomkeerbaar is.2120 Hoe moet worden beoordeeld wanneer een aftakeling volledig en 

onomkeerbaar is, wordt echter niet verduidelijkt. LUST merkt op: “In de bouwsector is prima 

facie, althans indien het nodige geld op tafel wordt gelegd, zo goed als alles ‘omkeerbaar’”.2121 

Ook via deze piste is de mogelijkheid om aan de instandhoudingsplicht te ontkomen aldus 

bijzonder klein. Een eigenaar die verzuimd heeft zijn onroerend goed te onderhouden kan 

tenslotte nog hoop putten uit een eventueel zeer summier beschermingsbesluit. Het Hof van 

Cassatie oordeelde immers dat eigenaars maar konden worden aangesproken voor de 

verloedering die optrad na de datum van het beschermingsbesluit, voor zover vaststaat wat 

de toestand was ten tijde van de bescherming.2122 In deze gevallen zit er vaak dan ook niets 

anders op dan de bescherming op te heffen.2123  

 

455. Een afweging van de impact van een bescherming op de eigenaar tegenover de te 

beschermen erfgoedwaarde op het ogenblik van de bescherming zou hieraan tegemoet 

kunnen komen. De Raad van State kan immers wel aanvaarden dat “de administratieve 

overheid afziet van een maatregel die aan het eigendomsrecht op klaarblijkelijk buitensporige 

manier in de weg staat ten opzichte van de te beschermen waarde, maar dat de belangen van 

                                                     

2119  Rb. Oudenaarde 27 september 2010, besproken in X., “Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid”, 
TOO 2014, 306-308; in die zin gaat dit vonnis verder dan voorheen werd aangenomen: enkel in het geval 
het herstel van een beschermd goed zeer zware kosten met zich meebrengt die een gezin (of bedrijf) ten 
gronde zouden kunnen richten, en de betrokkene zelf het verval niet in de hand heeft gewerkt en geen 
subsidie krijgt, treft hem geen schuld wanneer hij het herstel niet uitvoert, zie Gent 3 oktober 1985, RW 
1986-1987, 1694, noot M. BOES; M. DEWEIRDT, “Monumentenbescherming in het Vlaamse Gewest”, in 
X., Onroerend Goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., afl. 245, 147 (VI.K.1-41). 

2120  Cass. 12 januari 2016, TMR 2016, 28-29 met noot P. LEFRANC, “De rechter kan de erfgoedwaarde van een 
vervallen kasteel niet in de plaats van het bestuur beoordelen”; ook besproken in L. VANDENHENDE, 
“Voor een en altijd: bouwfysische toestand verhindert bescherming niet. Of toch?”, TOO 2016, 282-284; 
zie hierover supra, nrs. 302-303. 

2121  A. LUST, “Het beschermen als monument van ruïnes en verkrotte panden blijft juridisch en 
maatschappelijk problematisch”, TOO 2017, 63-68. 

2122  Cass. 21 november 2016, C.14.0366/N/1; vergelijk met eerdere rechtspraak waarin het Hof van Cassatie 
oordeelde dat het bevel om onroerend erfgoed in zijn vroegere staat terug te brengen betekent “een 
goede staat zoals die kon bestaan bij het nemen van het beschermingsbesluit”, zie Cass. 23 november 
1999, Arr.Cass. 1999, 1479. 

2123  Artikel 6.2.1, 3° van het OED bepaalt dat een gehele of gedeeltelijke opheffing van een 
beschermingsbesluit mogelijk is omwille van het algemeen belang. Zo zal de bescherming van het kasteel 
van Moregem in Wortegem-Petegem worden opgeheven. En ook de opheffing van de bescherming van 
de Mijnsite in Beringen gebeuren omwille van de hoge onderhoudskosten die aan de instandhouding 
ervan verbonden zijn, zie Vr. en Antw. Vl.Parl., nr. 102, 7 december 2016, B. MOYAERS, antw. G. 
BOURGEOIS.  
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de eigenaar afgewogen moeten worden tegen die welke verband houden met de promotie van 

het onroerend erfgoed”.2124  

Indien wordt aangetoond dat de erfgoedwaarden niet opwegen tegen het verlies aan 

economische waarde, zou een beslissing om niet te beschermen wél kunnen worden 

aanvaard. De Franstalige kamers van de Raad van State spraken zich reeds in deze zin uit. Met 

betrekking tot een verzoek tot vernietiging van een bescherming als monument in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest stelde de Raad van State dat: “de vraag of bescherming wenselijk is 

niet kan worden beoordeeld door voorbij te gaan aan de huidige staat van het goed en aan de 

mogelijkheid om het te restaureren tegen een prijs die in verhouding staat tot de waarde van 

het goed”.2125 Met betrekking tot de bescherming van een landschap in het Waals Gewest 

oordeelde de Raad van State dat een vernietiging van een beschermingsbesluit kan worden 

gerechtvaardigd doordat de erfgoedwaarde niet in verhouding staat met het gevaar dat het 

onroerend goed met zich mee brengt dan wel de kost om het te behouden.2126 In de 

uitzonderlijke gevallen dat de kosten van het onderhoud dermate hoog zijn dat ze een 

normaal gezin ten gronde zouden richten, moet volgens ons inderdaad ook de financiële kost 

mee in rekening worden genomen bij de beoordeling van de beschermenswaardigheid. 

Anders zou de bescherming zinledig worden. 

 

In het geval het gevaar of de kost om het te onderhouden niet van dien aard is om te beslissen 

om niet tot bescherming over te gaan of om een beschermingsbesluit te vernietigen, voorziet 

het OED zelf in enkele maatregelen die tegemoet kunnen komen aan de zware financiële last 

van een bescherming. Zo is in het OED de mogelijkheid vastgelegd om een premie te bekomen 

voor werken die noodzakelijk zijn voor het behoud van beschermd erfgoed ten belope van 

40% van de aanvaarde kostenraming2127 en werd voor deze werken ook een erfgoedlening in 

het leven geroepen.2128 Daarnaast komen zakelijkrechthouders die investeren in de 

restauratie en het onderhoud van beschermd onroerend erfgoed ook in aanmerking voor een 

belastingvermindering (deze is niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie, zelfs niet voor het 

                                                     

2124  RvS 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli. 
2125  RvS 12 mei 2005, nr. 144.350, nv Prom Domo Sua  
2126  De RvS zei hierover nog in een recent arrest i.v.m. de weigering tot opheffing van een bescherming in het 

Waals Gewest: “Het enkele feit dat het behoud van het goed negatieve financiële gevolgen heeft voor de 
eigenaars zou echter niet kunnen volstaan om de conclusie te staven dat de bescherming en bijgevolg de 
weigering tot declassering onwettig zouden zijn”, zie RvS 23 augustus 2018, nr. 242.225, Dreau e.a. 

2127  Art. 11.2.1, eerste lid en art. 11.2.9 OEB. 
2128  De erfgoedlening is een lagerentelening voor werken aan beschermd erfgoed of aan vastgesteld 

bouwkundig erfgoed. Ze is opgesplitst in het investeringskrediet en het consumentenkrediet. Enkel dit 
laatste is voorzien voor particulieren en is onder bepaalde voorwaarden cumuleerbaar met de 
erfgoedpremie, zie hierover L. VANDENHENDE, G. VAN HOORICK, A. VERHELST en P. VANSANT, Zakboekje 
Onroerend Erfgoed 2018, Mechelen, Kluwer, 2018, 401-402; Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2017-2018, 
Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1335/1, 35-36. 
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gedeelte van de uitgaven dat niet gedekt is).2129 Bovendien kan een monument worden 

erkend als ZEN-erfgoed. Dit zijn “beschermde onroerende goederen, erfgoedlandschappen of 

zelfstandige onderdelen ervan, die geen doorslaggevend economisch nut kunnen hebben of 

waarvan het beheer geen doorslaggevend economisch nut genereert.”2130 ZEN-erfgoed wordt 

als dusdanig erkend in een beheersplan dat voor het betreffende onroerend goed wordt 

opgemaakt. Voor beheersmaatregelen aan ZEN-erfgoed kan een hogere erfgoedpremie van 

60% worden toegekend.2131 Voorbeelden zijn fonteinen, een kiosk of een kunstmatige grot. 

Op deze manier wil de overheid tegemoetkomen aan de last die op een eigenaar van dergelijk 

erfgoed rust om het beschermde onroerend goed te behouden. In sommige gevallen zullen 

deze financiële stimulansen nog steeds niet voldoende zijn. In deze gevallen kan nog steeds 

voor de burgerlijke rechter een beroep worden gedaan op het beginsel van de gelijkheid van 

de burger voor openbare lasten (het GOBL-beginsel) voor het bekomen van een 

schadevergoeding.2132  

Afdeling 4.  NAAR STERKERE BINDENDE SELECTIECRITERIA? 

 Naar decretale inhoudelijke selectiecriteria? 

1.1. Bij de inventarisatie en/of de bescherming? 

456. In de hierboven besproken wetgeving zijn maar weinig onderscheidende inhoudelijke 

selectiecriteria terug te vinden. Voor de bescherming van werelderfgoed worden geen 

inhoudelijke selectiecriteria voorgeschreven. Zoals hierboven reeds uitvoerig beschreven, is 

de uitzonderlijke universele waarde immers geen selectiecriterium, maar wel een definiërend 

criterium en worden de authenticiteit en de integriteit gebruikt om de uitzonderlijke 

                                                     

2129  Decr. Vl. 20 april 2018 houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat 
betreft de vermindering van de personenbelasting voor uitgaven voor beschermde goederen, BS 16 mei 
2018 

2130  Art. 2, 28° OEB. 
2131  Art. 11.2.10 OEB. 
2132  Volgens het Grondwettelijk Hof hoeft de decreetgever nochtans niet in dergelijke schadevergoeding te 

voorzien aangezien gebruik kan worden gemaakt van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor 
openbare lasten. Er kan een vergoeding worden toegekend voor zover de gevolgen van een 
beschermingsmaatregel buiten het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico vallen. 
Het is de taak van de gewone rechter om geval per geval hierover te oordelen, zie GwH 1 oktober 2015, 
nr. 132/2015, met noot G. VAN HOORICK en L. VANDENHENDE, “Onroerenderfgoeddecreet doorstaat 
(grotendeels) de toets van het Grondwettelijk Hof”, TMR 2016, 58-65; L. VANDENHENDE, “Het 
Onroerenderfgoeddecreet: enkele bepalingen beoordeeld door het Grondwettelijk Hof”, T.Gem. 2016, 
43-44; A.M. DRAYE, “Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, bescherming van onroerend 
erfgoed en schadevergoeding” (noot onder GwH 1 oktober 2015), RW 2016, 68-74; J. TOURY, “Vergoeding 
bij eigendomsbeperkingen: is de tendens wel positief?” (noot GwH 1 oktober 2015), NJW 2016, 860-861; 
M. LERNOUT, “De vergoeding van erfdienstbaarheden van openbaar nut: Grondwettelijk Hof brengt 
opnieuw verduidelijking”, TBP 2016, 304-310; zie ook G. VAN HOORICK, “Moet de overheid in een 
schadevergoeding voorzien voor de beperkingen die voortvloeien uit een beschermingsbesluit?”, in J. 
ACKAERT e.a. (eds.), Liber amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 67-76. 
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universele waarde te bepalen.2133 En ook het BWRO legt geen enkel selectiecriteria voor de 

inventarisatie vast.2134 In het OED geldt de erfgoedwaarde als selectiecriterium bij de 

inventarisatie, hoewel ze ook een definiërend criterium vormt. Voor de selectie van 

beschermenswaardig onroerend erfgoed vormt de erfgoedwaarde dan ook geen nuttig 

criterium van onderscheid.2135 Het criterium “voldoende goed bewaard”,2136 samen met de 

criteria uit de inventarismethodologieën – zeldzaamheid, representativiteit, 

ensemblewaarde, contextwaarde en herkenbaarheid – kunnen wel nuttig zijn, maar zijn op dit 

ogenblik enkel op de inventarisatie van toepassing.2137 En ook in het Waals Gewest zijn enkele 

selectiecriteria voor de inventarisatie vastgelegd. De CoPat legt in artikel 1, eerste lid vast dat 

onroerende goederen “dont la protection se justifie en raison de leur intérêt […] et en tenant 

compte de critères de rareté, d'authenticité, d'intégrité ou de représentativité” voor 

inventarisatie in aanmerking komen.2138 Het Denkmalschutzdekret bepaalt dat een onroerend 

goed belangrijk moet zijn voor een dorpsgemeenschap of de bewoners en daarom 

“schützenswert” is om in de inventaris te kunnen worden opgenomen.2139  

 

457. Al deze selectiecriteria kunnen hun nut hebben doordat ze een consistentere 

besluitvorming verzekeren, de overheid meer richting geven en ook een betere 

rechtsbescherming bieden. Echter, doordat ze worden gebruikt bij de inventarisatie vormen 

ze op dit moment geen criteria van onderscheid tussen de inventarisatie en de bescherming, 

waardoor ze een groot deel van hun waarde verliezen. Niet in het minst doordat in de 

gewesten waar selectiecriteria voor de inventarisatie zijn voorzien (Vlaams en Waals Gewest), 

de inventaris niet als een eigenlijk beschermingsinstrument kan worden beschouwd.2140 De 

inventarisatie vormt in deze gevallen eerder een instrument waarin een eerste beleidsmatig 

oordeel over de beschermenswaardigheid wordt gemaakt.2141 In deze visie bevat de inventaris 

bij voorkeur alle onroerend erfgoed dat erfgoedwaarde bezit, zonder onderscheid, terwijl niet 

                                                     

2133  Zie supra, nrs. 280-284; wat betreft het Werelderfgoedverdrag kan dan wel worden geopperd dat de 
selectiecriteria de facto wel een grote rol spelen bij de selectie van werelderfgoed dat in de 
werelderfgoedlijst kan worden opgenomen, de jure is het niet noodzakelijk dat het onroerend goed eerst 
op de werelderfgoedlijst wordt opgenomen vooraleer er rechtsgevolgen aan de identificatie van 
werelderfgoed kunnen worden verbonden, zie supra, nr. 256. 

2134  Zie supra, nr. 312; het BWRO laat wel de mogelijkheid open deze via Regeringsbesluit vast te leggen, zie 
art. 207, §1 BWRO. 

2135  Zie supra, nr. 285. 
2136  Dit criterium wordt niet echt gebruikt als selectiecriterium maar eerder om de erfgoedwaarde te bepalen, 

zie supra, nr. 287. 
2137  Zie supra, nrs. 292-297. 
2138  Zie supra, nrs. 304-306. 
2139  Zie supra, nr. 316. 
2140  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap wordt de inventaris wel eerder als 

een beschermingsinstrument beschouwd (zie supra, nr. 266), maar zijn geen selectiecriteria voorzien. 
2141  A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming” in 

A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 17; L. VANDENHENDE, 
“Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend Erfgoed, OmgevingTeRecht, Gent, 
Larcier, 2016, 17-18;  
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alle onroerend erfgoed met erfgoedwaarde kan worden beschermd.2142 Meer selectiecriteria 

zijn hierbij niet wenselijk, nu dit weinig bijdraagt tot de uiteindelijke selectie van 

beschermenswaardig onroerend erfgoed. Selectiecriteria die het onderscheid maken tussen 

onroerend erfgoed dat voor inventarisatie dan wel voor bescherming in aanmerking komt, 

zouden dan ook nuttiger zijn.  

 

458. Bovendien kunnen de selectiecriteria ook hun nut bewijzen bij het wijziging of opheffen 

van een beschermingsbesluit. Een beschermingsbesluit zou dan kunnen worden opgeheven 

of gewijzigd indien blijkt dat niet (meer) aan de selectiecriteria is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld 

het geval zijn indien op grond van nieuwe informatie blijkt dat een onroerend goed niet zo 

zeldzaam is als eerst gedacht. De selectiecriteria kunnen dan een leidraad vormen bij de 

beoordeling van de mate waarin de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren 

gegaan ex artikel 6.2.1, 1° van het OED, dan wel een eigen grond tot opheffing of wijziging van 

het beschermingsbesluit vormen, naar analogie met artikel 4.1.2 van het OEB voor wat betreft 

de inventarisatie.2143  

1.2. De selectiecriteria 

459. De vraag rijst welke selectiecriteria best kunnen worden gebruikt en of ze decretaal 

dienen te worden verankerd. Hoger werd QUINTIN aangehaald die vreesde dat door de 

decretale verankering van selectiecriteria bepaalde soorten onroerend erfgoed uit het oog 

zouden worden verloren. Hij wees hierbij op de ouderdom of de documentaire waarde.2144 

Wat betreft de ouderdom wordt inderdaad vaak aangenomen dat oude gebouwen sowieso 

een bepaalde erfgoedwaarde bezitten. Zo komen in de Duitstalige Gemeenschap gebouwen 

van voor 1914 automatisch in aanmerking voor opname in de inventaris2145 en hanteert ook 

het Verdrag betreffende de bescherming van onderwater erfgoed een ouderdomsnorm.2146 

We hebben bovendien reeds uiteengezet dat zowel de ouderdom als de documentaire 

waarden kunnen worden ondergebracht bij andere, decretaal vastgestelde 

erfgoedwaarden.2147 Het valt ook te betwijfelen of de ouderdom an sich een deugdzaam 

selectiecriterium zou zijn. De ouderdom is immers niet altijd bepalend voor de 

erfgoedwaarde.2148 De ene architectenwoning zal niet noodzakelijk méér 

                                                     

2142  Zie infra, nr. 469. 
2143  Op grond van art. 4.1.2 OEB kan een onroerend goed uit een inventaris worden geschrapt indien het niet 

langer voldoende goed bewaard is of nog onvoldoende erfgoedwaarde bezit, wat meteen ook de 
voorwaarden voor opname in de inventaris zijn, zie art. 4.1.1 OEB; voor opname in de inventaris van 
archeologische zones volstaat het dat een onroerend goed waarschijnlijk voldoende goed bewaard is, zie 
art. 4.1.3 OEB. 

2144  Zie supra, nr. 306. 
2145  Zie bijlage 2 Denkmalschutzdekret; zie supra, nr. 316. 
2146  Article 1(a)(i) Verdrag betreffende de bescherming van onderwater erfgoed. 
2147  Zie supra, nr. 306. 
2148  Zie supra, nr. 301. 
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beschermenswaardig zijn omdat zij ouder is dan een andere. Andere selectiecriteria dan de 

ouderdom verdienen o.i. dan ook de voorkeur.  

 

460. Hieronder is een schema terug te vinden van de selectiecriteria zoals ze nu in de 

wetgeving zijn opgenomen. Terwijl de selectiecriteria in de CoPat zijn overgenomen uit het 

Werelderfgoedverdrag, werd de inspiratie voor de selectiecriteria uit het OEB geput uit het 

kwalitatief stramien. Ook deze selectiecriteria zijn in het schema overgenomen.  

 

Vlaams Gewest CoPat Werelderfgoedverdrag 

Kwalitatief stramien 

 

OEB 

Zeldzaamheid Zeldzaamheid Zeldzaamheid  

Representativiteit Representativiteit Representativiteit  

Authenticiteit  Authenticiteit Authenticiteit 

Ensemblewaarde Ensemblewaarde   

Contextwaarde Contextwaarde   

Herkenbaarheid Herkenbaarheid Integriteit Integriteit 

Figuur 5 

 

De zeldzaamheid en representativiteit worden zowel in het OEB als in de CoPat gebruikt. 

Terwijl de zeldzaamheid aangeeft hoeveel een onroerend goed voorkomt binnen een bepaald 

gebied of categorie, wijst de representativiteit op de mate waarin een onroerend goed de 

categorie waartoe het behoort vertegenwoordigt.2149 De authenticiteit komt niet voor in het 

OEB, net zoals de integriteit, die daarnaast ook nergens in het kwalitatief stramien te 

bespeuren valt. Voor de authenticiteit en integriteit haalde het Waals Gewest alleszins zijn 

inspiratie rechtstreeks bij het Werelderfgoedverdrag. Beide selectiecriteria lijken in zekere zin 

te overlappen. Authenticiteit is echter de mate waarin een onroerend goed nog steeds 

origineel en authentiek is, terwijl de integriteit meer slaat op de volledigheid van het 

onroerend goed.2150 In deze zin leunt de integriteit nauwer aan bij de herkenbaarheid die in 

het OEB en het kwalitatief stramien wordt gehanteerd.2151 Er wordt m.i. wel best geopteerd 

voor de term ‘integriteit’ ten opzichte van ‘herkenbaarheid’. Dit stemt immers beter overeen 

met de selectiecriteria uit het Werelderfgoedverdrag, terwijl de term dezelfde lading dekt. 

Waarschijnlijk wilde de Vlaamse decreetgever in de term ‘herkenbaarheid’ zowel de integriteit 

als de authenticiteit weerspiegelen. Voor de transparantie en de eenvormigheid is het 

evenwel aan te raden de herkenbaarheid op te splitsen in de integriteit en de authenticiteit. 

Dit stemt bovendien overeen met het kwalitatief stramien.  

                                                     

2149  M. ANTROP en V. VAN EETVELDE, Landscape perspectives. The holistic nature of landscapes, Dordrecht, 
Springer, 2017, 394. 

2150  Zie ook de omschrijving van integriteit en authenticiteit in het Waals Gewest, supra, nr. 305. 
2151  Zie supra, nrs. 296-297. 
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Ten slotte bevatten zowel het kwalitatief stramien als het OEB de ensemblewaarde en de 

contextwaarde, die beiden wijzen op enige vorm van samenhang.2152 De ensemblewaarde 

wijst op de samenhang van verschillende elementen, terwijl de contextwaarde aangeeft in 

hoeverre er tussen het onroerend goed en zijn omgeving een relatie bestaat.2153 De toepassing 

van dit laatste selectiecriterium impliceert dat de bescherming van bv. een boom met een 

hoge contextwaarde in een landschap wordt verkozen boven de bescherming van een boom 

die niet in dezelfde mate aan de contextwaarde beantwoordt.  

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de beleidsmatige criteria uit het kwalitatief 

stramien het alomvattendst en aldus te verkiezen zijn. 

 

461. Deze selectiecriteria zijn uiteraard pas effectief indien ze consequent door de overheid 

worden toegepast én indien de burger vooraf van de selectiecriteria op de hoogte is gebracht. 

Eerder bleek reeds dat de selectiecriteria vastleggen in beleidsdocumenten te vrijblijvend is. 

Zo worden deze selectiecriteria slecht sporadisch gebruikt en/of bekendgemaakt en2154 blijken 

ze geen doorslaggevend criterium bij de beoordeling van de beschermenswaardigheid te 

zijn.2155 De selectiecriteria voor de bescherming decretaal vastleggen, zal alleszins zorgen voor 

meer eenvormigheid in het gebruik hiervan. Dit is noodzakelijk om de selectiecriteria op een 

effectieve manier in te zetten bij de beoordeling van de beschermenswaardigheid.2156  

 

462. Er moet ook nog worden stilgestaan bij de vraag in hoeverre rekening kan worden 

gehouden met andere (vaak negatieve) beleidsmatige selectiecriteria. Zo zijn er 

selectiecriteria die beleidsmatig af en toe worden gebruikt in het Vlaams Gewest maar geen 

grondslag vinden in het kwalitatief stramien, zoals de zichtbaarheid, bereikbaarheid en 

toegankelijkheid. Zij lenen zich minder tot een decretale verankering aangezien zij nooit op 

zichzelf doorslaggevend zullen zijn om tot een bescherming over te gaan. En ook de andere 

besproken mogelijk beleidsmatige selectiecriteria zullen zelden een doorslaggevende rol 

kunnen spelen. Niettegenstaande de ruimtelijke ordening vaak wordt aangehaald als een 

middel om onroerend erfgoed te beschermen, acht de Raad van State de motivering dat de 

eigenlijke bescherming onnodig zou zijn omdat de bescherming zou zijn verzekerd op grond 

van de ruimtelijke ordening, niet doorslaggevend. Een beschermingsbesluit legt immers 

bijkomende beperkingen op het eigendomsrecht op.2157 Daarnaast werd er reeds op gewezen 

dat ook economische aspecten vaak een rol spelen bij de keuze om onroerend erfgoed al dan 

                                                     

2152  Samenhang wijst op de verbondenheid van verschillende elementen van het onroerend erfgoed, zie M. 
ANTROP en V. VAN EETVELDE, Landscape perspectives. The holistic nature of landscapes, Dordrecht, 
Springer, 2017, 394-395. 

2153  Zie supra, resp. nr. 294 en nr. 295. 
2154  Zie supra, nrs. 434-441. 
2155  Zie supra, nr. 298-301. 
2156  Zie ook infra, aanbeveling 14, nr. 523 in verband met de noodzaak om een afweging te maken van het te 

beschermen onroerend erfgoed tegenover ander beschermd en niet-beschermd onroerend erfgoed. 
2157  RvS 3 maart 2005, nr. 141.563, OCMW Brussel. 
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niet te behouden. De economische waarde maakt immers intrinsiek deel uit van de volledige 

waardebepaling van een onroerend goed.2158 Voornamelijk de kosten verbonden aan het 

onderhoud van beschermd onroerend erfgoed bleken in het verleden al in het nadeel van het 

beschermde onroerend goed te spelen. Zo werd een zakelijkrechthouder reeds vrijgesproken 

van een inbreuk op het passief- of actiefbeginsel op grond van de noodtoestand en leidde in 

enkele extreme gevallen een inbreuk op het passief- en/of actiefbehoudsbeginsel er zelfs al 

toe dat de bescherming werd opgeheven.2159 In al deze gevallen was het onroerend erfgoed 

reeds in zeer slechte staat op het ogenblik de bescherming. Hoewel dit niet mag betekenen 

dat de bouwfysische toestand alsnog een doorslaggevend selectiecriterium wordt, is het 

wenselijk dat de financiële kost van het behoud van het onroerend erfgoed mee in rekening 

wordt genomen.2160 Uiteraard zal steeds een afweging moeten gebeuren en zal dit geval per 

geval moeten worden beoordeeld. Om die reden is het ook niet wenselijk dergelijk 

economisch afwegingscriterium op absolute wijze decretaal vast te leggen. Een en ander zou 

ertoe leiden dat dit criterium al te graag zal worden aangegrepen door burgers die wensen in 

te gaan tegen het beschermingsbesluit bij de Raad van State.  

1.3. Verplicht thematisch/gebiedsgericht onderzoek 

463. We wezen er reeds op dat de selectiecriteria in de praktijk reeds sinds lang worden 

gebruikt in beschermingsdossiers om de erfgoedwaarde van een onroerend goed te 

duiden.2161 Vaak worden ze evenwel gereduceerd tot een verlengde van de erfgoedwaarde, 

zonder het onroerend goed op basis van de selectiecriteria af te wegen tegenover soortgelijk 

onroerend erfgoed. Dit is nochtans noodzakelijk om het gebruik van selectiecriteria effectief 

te laten bijdragen aan de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed. Dergelijke 

afweging kan vanzelfsprekend enkel gebeuren na een voorafgaand thematisch dan wel 

geografisch onderzoek, wat op dit ogenblik in België in geen enkele wetgeving voorgeschreven 

is. Oud artikel 222, §5 van het BWRO bevatte wél dergelijke verplichting. Op grond van dit 

artikel diende het bestuur een samenvattend verslag op te stellen over het voorstel of het 

verzoek tot bescherming waarin onder meer een vergelijking met reeds beschermd of op de 

bewaarlijst opgenomen gelijkaardige goederen wordt opgenomen. Ingevolge een poging de 

beschermingsprocedure te vereenvoudigen werd het samenvattend verslag, inclusief de 

verplichting om te vergelijken, afgeschaft.2162 Dit wordt volgens VAN DER KINDEREN volledig 

                                                     

2158  R. MASON, “Assessing values in conservation planning: methodological issues and choices”, in M. DE LA 
TORRE (ed.), Assessing the values of cultural heritage, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 2002, 8. 

2159  Bv. de bescherming van de kapel Onze Lieve Vrouw van Bijstand, opgeheven bij MB 27 juni 2018, BS 2 
augustus 2018; zie hierover M. DEWEIRDT, “Wie zijn monument niet onderhoud, krijgt de rekening 
gepresenteerd”, STORM 2019, nr. 1, 7/01-7/03. 

2160  Zie in deze zin P. VANSANT, “Herstelhandhaving onroerend erfgoed op lemen voeten? Over het herstel 
van erfgoedschade en het bewijs ervan”, TMR 2018, 550; zie supra, nr. 455. 

2161  Zie supra, nrs. 434-441. 
2162  Art. 189 Ord.Br. 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 

en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van 
aanverwante wetgevingen, BS 20 april 2018 (ed. 2). 
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opgevangen door de uitgebreidere aanvraagdossiers.2163 Desondanks is nergens nog de 

verplichting om een vergelijking te maken terug te vinden.2164 Het Werelderfgoedverdrag 

vereist wel nog dat de nominatie van werelderfgoed een vergelijkende analyse bevat. Op basis 

van deze analyse moet het belang van het genomineerde onroerend erfgoed in zijn nationale 

en internationale context worden geduid.2165 Ook in het Vlaams Gewest zou dergelijke 

afweging via criterianota’s zeer nuttig zijn. De SARO is overtuigd van een decretale verankering 

van criterianota’s “met het oog op het focussen van het beschermingsbeleid op het meest 

beschermenswaardig erfgoed in Vlaanderen”.2166 Selectiecriteria kunnen dan een leidraad 

bieden bij de opstelling van dergelijke thematische dan wel geografische studies. Er moet 

worden benadrukt dat dergelijke afweging nooit absoluut kan zijn, maar enkel geldt binnen 

een bepaalde thematische of geografische categorie. Dat een onroerend goed buiten de 

selectie valt op basis van een thematische criterianota, betekent dan ook niet dat hij niet meer 

in aanmerking kan komen op basis van andere criterianota.2167 

 Bewaarlijst als onderscheiden beschermingsniveau? 

464. Het OED (net zoals het Denkmalschutzdekret) kent geen bewaarlijst zoals die wel is 

voorzien in het BWRO en de CoPat. In beide gewesten moet de opname in de bewaarlijst als 

een echte beschermingsmaatregel worden beschouwd. Desondanks zijn beide 

beschermingsinstrumenten moeilijk met elkaar te vergelijken. Immers, daar waar de opname 

in de bewaarlijst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een definitieve 

beschermingsmaatregel uitmaakt, geldt ze in het Waals Gewest slechts als een tijdelijke 

maatregel.  

 

465. De idee van verschillende beschermingsniveaus is zeker niet nieuw en kan zich uiten op 

twee manieren. Enerzijds kan worden gedifferentieerd aan de hand van de bevoegde 

                                                     

2163  O. VAN DER KINDERE, “Les modifications au régime applicable au patrimoine immobilier”, in J.-F. NEURAY 
(ed.), La réforme du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT). Ordonnance du 30 november 
2017, Brussels, Larcier, 2018, 256. 

2164  De verplichte inhoud van een aanvraag tot bescherming is terug te vinden in B.Br.H.Reg. 9 november 1993 
betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort op de 
bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in artikel 18, § 2, van de ordonnantie 
van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, BS 27 november 1993. 

2165  Operational Guidelines 2019, §132.3, vierde lid. 
2166  Advies van de SARO over het wijzigingsdecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie, Parl.St. Vl.Parl. 

2017-2018, nr. 1553/1, 63. 
2167  Bv. een architectenwoning valt buiten de thematische bescherming van na-oorlogse architectuur, maar 

moet binnen het oeuvre van de architect wel als beschermenswaardig worden geacht; vgl. AERTS die stelt 
dat “vanzelfsprekend” geen exhaustieve vergelijking met het overige erfgoed moet worden gemaakt. S. 
AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed 
als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 
1040; inderdaad zal door zich te beperken tot een thematische of geografische vergelijking nooit een 
exhaustieve vergelijking worden gemaakt. Dit is op zich ook niet problematisch, zolang de beperking 
duidelijk blijkt uit de criterianota. Enige (thematische of geografische) vergelijking is noodzakelijk om een 
zinvolle invulling aan de selectiecriteria te kunnen geven. 
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overheid, waarbij de bevoegdheid om te beschermen bijvoorbeeld kan worden verdeeld 

onder de gemeente, de provincie en het gewest. Dergelijk differentiatie wordt reeds in 

verschillende landen toegepast.2168 Ook in België is de idee niet volledig nieuw. Reeds in 1888 

stelde de Federation archéologique et historique de Belgique2169 een wetsontwerp op waarin 

het principe van subsidiariteit, met een onderscheid tussen monumenten op nationaal en 

provinciaal niveau, werd opgenomen.2170 Dit idee heeft nooit doorgang gevonden. 

Desondanks hebben sommige gemeenten gebruik gemaakt van een actieplan samen met een 

stedenbouwkundige verordening om onroerend erfgoed van gemeentelijk belang aan te 

duiden en hier een erfgoedbeleid rond te bouwen.2171 Gelet op de subsidiariteit zal de 

bescherming op gemeentelijk niveau kunnen slaan op onroerend erfgoed met louter 

gemeentelijk belang dat niet op gewestelijk niveau kan worden beschermd. 

 

466. Anderzijds kan bij de bescherming van onroerend erfgoed ook louter een onderscheid 

worden gemaakt naargelang de erfgoedwaarde van onroerend erfgoed, terwijl de 

bevoegdheid bij één overheid blijft, zoals in het BWRO is voorzien.2172 Echter, een bewaarlijst 

invoeren in het Vlaams Gewest zoals in het BWRO lijkt ons niet nuttig. Dergelijke subsidiaire 

definitieve bescherming is slechts relevant indien er duidelijke criteria van onderscheid 

voorhanden zijn. Deze zijn nergens terug te vinden,2173 waardoor er een grote discretionaire 

bevoegdheid op de overheid rust bij de keuze tussen de bewaarlijst en de eigenlijke 

bescherming, wat leidt tot een grotere rechtsonzekerheid.  

 

Zelfs indien er criteria van onderscheid voorhanden zouden zijn, rijst met het oog op de 

doelmatigheid van het beschermingsbeleid nog de vraag naar de meerwaarde van een 

bijkomende beschermingsmaatregel met mindere strenge gevolgen in het Vlaams Gewest. De 

bewaarlijst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het immers mogelijk maken om de 

graad en intensiteit van de bescherming geval per geval te beoordelen.2174 Echter, dit kan ook 

worden opgevangen door uitgebreidere beschermingsbesluiten waarin de rechtsgevolgen van 

een bescherming aan het individuele geval kunnen worden aangepast. Zo dienen 

                                                     

2168  Zo voorziet de Erfgoedwet in Nederland in een grondslag voor de bescherming van monumenten op 
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau, zie art. 3.1, art. 3.16 en art. 3.17 Wet van 9 december 2015, 
houdende bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet), Stb. 
2015, 511. 

2169  Dit was een overkoepelend orgaan dat in 1884 werd opgericht en waar de meeste lokale, regionale en 
ook thematische verenigingen en kringen zich bij aansloten, zie H. STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. 
Een geschiedenins van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, Brussel, Stichting Vlaams 
Erfgoed, 1998, 193. 

2170  Zie hierover, ibid, 193-194. 
2171  Bv. Oostende heeft dit gedaan, zie hierover, supra, nr. 254; in deze context rijst evenwel de vraag of het 

invoeren van de mogelijkheid voor een gemeente om een erfgoedverordening op te maken niet 
wenselijker is; dit gaat evenwel de draagwijdte van dit onderzoek te buiten. 

2172  Zie supra, nr. 179. 
2173  Zie supra, nr. 313-314. 
2174  Zie supra, nr. 179. 
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beschermingsbesluiten op grond van het OED ook de toekomstige beheersdoelstellingen en 

de bijzondere voorschriften voor instandhouding en onderhoud te bevatten.2175 Bovendien 

voorziet het OEB dat een beschermingsbesluit een lijst met toelatingsplichtige handelingen 

moet bevatten, waardoor de generieke en specifieke toelatingsplichtige handelingen uit het 

OEB niet meer van toepassing zijn.2176 Hoewel sommige algemene rechtsgevolgen, zoals onder 

meer het passief- en actiefbehoudsbeginsel ex artikel 6.4.1 en 6.4.3 van het OED, en de 

voorschriften van instandhouding en onderhoud ex artikel 6.1.1 t.e.m. 6.1.6 OEB wel sowieso 

van toepassing blijven, is op deze manier wel een meer aangepaste bescherming mogelijk.2177 

  

467. Gedifferentieerde beschermingsniveaus voldoen dan wel aan de vereisten van 

omvattendheid en representativiteit, maar dragen geenszins bij aan de effectiviteit van de 

bescherming (in het licht van de stelling dat teveel is beschermd waardoor er financiële 

schaarste dreigt (kritiek 2)).2178 Dit zou enkel het geval zijn indien geen financiële gevolgen 

worden verbonden aan de opname in de bewaarlijst.2179 Ook één beschermingsniveau met 

een loutere differentiatie in rechtsgevolgen kan beantwoorden aan de vereisten van 

representativiteit en omvattendheid, terwijl ook voldaan is aan de effectiviteit. Tenminste 

indien de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed aan de hand van duidelijke 

criteria gebeurt.2180 Bovendien zorgt de differentiatie in rechtsgevolgen ervoor dat ook op 

hetzelfde beschermingsniveau variatie kan bestaan in de intensiteit van een bescherming. 

 Bewaarlijst als noodbescherming? 

468. De vraag rijst of de bewaarlijst als noodbescherming wel nuttig kan zijn, naar het 

voorbeeld van de bewaarlijst in de CoPat. De bewaarlijst uit de CoPat dient als voorlopige 

maatregel ten aanzien van bedreigd erfgoed, als accessorium bij de bescherming.2181 Een 

dergelijke noodmaatregel is in het Vlaams Gewest niet meer voorhanden. Nochtans voorzag 

het Monumentendecreet oorspronkelijk wel in een uitzonderingsmaatregel om in dringende 

omstandigheden af te wijken van de gewone procedure.2182 Deze dringende omstandigheden 

                                                     

2175  Art. 6.1.4 en art. 6.1.14 OEB. 
2176  Art. 6.2.1 OED. 
2177  Indien ook deze rechtsgevolgen onwerkbaar zouden kunnen worden gemaakt, zou de bescherming 

volledig worden uitgehold. 
2178  Zie supra, nr. 16. 
2179  Voor een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en opgenomen in de bewaarlijst 

kan ook een premie worden verleend voor onderhoudswerken, zie art. 240 BWRO. 
2180  Zie supra, nrs. 456-463; er moet worden benadrukt dat we het hier enkel hebben over subsidiaire 

beschermingsinstrumenten in de enge zin, welke louter vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed 
voortkomen. Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat naast de eigenlijke bescherming ook andere 
instrumenten een belangrijke rol kunnen spelen bij de bescherming van onroerend erfgoed. We denken 
hierbij onder meer aan de onroerenderfgoedrichtplannen en erfgoedlandschappen. Deze 
beschermingsinstrumenten kunnen niet als subsidiaire beschermingsinstrumenten in de enge zin worden 
beschouwd. Zij hangen nauwer samen met onder meer de ruimtelijke ordening, waardoor ze buiten het 
onderwerp van dit proefschrift vallen. 

2181  Zie supra, nr. 163. 
2182  Oorspronkelijk art. 6 Monumentendecreet; Parl.St. Cult.R. BZ 1974, nr. 15/10, 35. 
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moesten worden geïnterpreteerd als een ernstige en onmiddellijke bedreiging van het goed 

waarvoor de spoedprocedure wordt ingezet: afbraak, vernieling, zware beschadigingen. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de vernieling niet noodzakelijk onherroepelijk hoefde te zijn. 

In tegenstelling tot de opname in de bewaarlijst in het Waals Gewest mocht de 

spoedprocedure énkel bij hoogdringendheid worden toegepast. Er was immers nergens 

voorzien in een adviesvereiste van de KCML, terwijl op grond van de CoPat énkel in geval van 

hoogdringendheid aan dergelijke adviesvereiste kan worden voorbijgegaan.2183 Bij de 

spoedprocedure uit het Monumentendecreet werden de rechtsgevolgen die in het kader van 

de normale beschermingsprocedure van toepassing zijn ook van toepassing verklaard voor 

een termijn van maximaal 120 dagen. Deze termijn moest de bevoegde minister de kans geven 

de eigenlijke beschermingsprocedure op te starten.2184 Indien na het verstrijken van deze 

termijn het besluit tot voorlopige bescherming niet was genomen, hielden de rechtsgevolgen 

op uitwerking te hebben.  

 

DRAYE gaf aan dat deze spoedprocedure nuttig kon zijn, maar spoorde toch eerder aan te 

trachten de gewone procedure binnen een redelijke termijn af te werken.2185 Maar zelfs nu 

de gewone beschermingsprocedure binnen een redelijk termijn wordt afgerond – de 

procedure duurt in het Vlaams Gewest op dit moment nog maar maximaal één jaar (270 

dagen, eenmaal verlengbaar met 90 dagen)2186 – is dergelijke spoedprocedure mogelijks nog 

steeds nuttig. Door de steeds uitgebreidere verplichte toevoegingen aan het 

beschermingsbesluit, groeit ook de administratieve last van het agentschap.2187 De 

spoedprocedure kan er dan voor zorgen dat indien nodig snel tot actie kan worden overgaan 

waarna een diepgaand onderzoek over de werkelijke beschermenswaardigheid kan worden 

gevoerd.2188 De meerwaarde van dergelijke spoedprocedure ten opzichte van de huidige 

voorziene mogelijkheid om in geval van dringende noodzakelijkheid aan de voorziene 

adviezen van het college van burgemeester en schepenen en de VCOE en de inspraak van de 

zakelijkrechthouder voorbij te gaan,2189 is gelegen in het feit dat bij de spoedprocedure de 

bescherming niet definitief is. Na de bescherming via de spoedprocedure kan de overheid dan 

ook in alle vrijheid bekijken wat precies in de eventuele bescherming moet zijn inbegrepen.  

                                                     

2183  Zie supra, nr. 368. 
2184  A.M. DRAYE, Monumenten en landschappen in België. Juridische aspecten, Antwerpen, Maklu Uitgevers, 

1993, 112-113. 
2185  Ibid, 113. 
2186  Art. 6.1.9 OED. 
2187  Zéker indien de verplichting om een vergelijking met het bestaande beschermd en niet-beschermd 

onroerend erfgoed aan het beschermingsbesluit toe te voegen, decretaal zou worden verankerd, zie 
supra, nr. 463. 

2188  Tijdens de bespreking van het Monumentendecreet werd dit door een lid treffend verwoord: “dat in 
uitzonderlijke gevallen en bij hoogdringendheid de studiefase een beschermfase kan worden”, zie Parl.St. 
Cult.R. BZ 1974, nr. 15/10, 35. 

2189  Art. 6.1.3, vierde lid OED. 
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Dergelijke spoedprocedure veronderstelt wel dat de opname ook op initiatief van derden kan 

gebeuren. 

 Inventaris als selectiecriterium 

4.1. Algemeen 

469. Ofschoon pas bij de bescherming een waardeoordeel wordt geveld over de noodzaak tot 

het behoud van een onroerend goed, vormt de inventarisatie een eerste beleidsmatig oordeel 

bij het uittekenen van een onroerenderfgoedbeleid. De opname in de inventaris duidt immers 

op de erfgoedwaarde van een goed.2190 Inventarissen kunnen om die reden, als een van de 

elementen die mee in rekening moeten worden genomen, een belangrijk rol spelen bij de 

afweging of een goed beschermenswaardig is.2191 Daarnaast kan de inventaris ook bijdragen 

aan de interpretatie van oudere, zeer summiere beschermingsbesluiten.2192 Desalniettemin 

wordt nergens in België vereist dat een onroerend goed eerst in de inventaris is opgenomen 

vooraleer het voor bescherming in aanmerking komt.  

In het Vlaams Gewest wordt aan onroerend erfgoed dat in aanmerking komt voor opname in 

de inventaris, dezelfde voorwaarden wat betreft de erfgoedwaarde gesteld als aan onroerend 

erfgoed dat voor bescherming in aanmerking komt. Toch is de band tussen beiden nergens 

vastgelegd.2193Zo kregen gebieden en onroerende goederen een bescherming zonder dat ze 

waren opgenomen in de inventaris2194 en zijn er veel meer geïnventariseerde onroerend 

                                                     

2190 A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming” in 
A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 17; L. VANDENHENDE, 
“Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend Erfgoed, OmgevingTeRecht, Gent, 
Larcier, 2016, 17-18. 

2191 A.M. DRAYE, “De gemeenten en de zorg voor onroerend erfgoed”, T.Gem. 2010, 219; A.M. DRAYE, De 
bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving van kracht binnen het 
Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 75, 174-175 en 240. 

2192  Zie hierover RvVb 7 februari 2016, RvVb/A/1617/0563, Jacobs, besproken in L. VANDENHENDE, “Ook 
inzake onroerend erfgoed volstaan algemene overwegingen niet als motivering”, TOO 2017, 413-415; in 
dit arrest oordeelt de RvVb met betrekking tot een advies met betrekking tot een beschermd monument 
waarbij het beschermingsbesluit zelf zeer summier was dat het “van zorgvuldigheid getuigd [zou] hebben 
als de expertencommissie, geconfronteerd met het ontbreken van gedetailleerde aanknopingspunten in 
het beschermingsbesluit, zelf bij de voorbereidingsstukken te rade gegaan zou zijn om tot een gefundeerd 
oordeel over de bestaanbaarheid van de aanvraag in het dorpsgezicht te komen.” Hoewel deze 
rechtspraak niet uitdrukkelijk verwijst naar de inventarisatie als mogelijke bron voor de staving van de 
erfgoedwaarde, is zij wel de meest haalbare oplossing, gezien de korte adviestermijn waarover de 
expertencommissie en nu de VCOE beschikt (de adviestermijn bedraagt 30 dagen die ingaat op de dag na 
de dag van ontvangst van de adviesvraag, zie art. 6.3.29 van het OEB en art. 43 BVR 17 november 1993 
tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en 
stads- en dorpsgezichten, BS 10 maart 1994). 

2193  Zie supra, nr. 298. 
2194  Een voorbeeld is de bescherming als cultuurhistorisch landschap van De Holen in Neerpelt (MB 12 januari 

2017 houdende de bescherming als cultuurhistorisch landschap met overgangszone van De Holen in 
Neerpelt, BS 3 februari 2017). Deze bescherming was het gevolg van een ad-hoc aanvraag. Het gebied 
maakte op het ogenblik van de bescherming (ook nu nog niet) geen deel uit van de vastgestelde inventaris; 
zie hierover advies VCOE 11 februari 2016. 
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goederen dan dat er beschermd zijn (bijna 80.000 geïnventariseerde onroerende goederen of 

gebieden versus iets meer dan 18.000 beschermingen).2195 

Ook op grond van de CoPat bestaat geen uitdrukkelijke band tussen de inventarisatie en 

bescherming hoewel de inventaris als beleidsinstrument fungeert om onroerend erfgoed te 

identificeren.2196 In beide gevallen moet zijn voldaan aan de voorwaarden en criteria uit artikel 

1 van de CoPat, een onroerend goed moet niet noodzakelijk eerst in de inventaris zijn 

opgenomen, vooraleer het in aanmerking komt voor opname in de bewaarlijst of 

bescherming.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er wel een link tussen de inventarisatie en de 

opname in de bewaarlijst in de zin dat onroerende goederen die opgenomen worden op de 

bewaarlijst of die worden beschermend, ook automatisch worden opgenomen in de 

inventaris.2197 Ook hier is een voorafgaande opname in de inventaris echter niet verplicht om 

voor bescherming of opname in de bewaarlijst in aanmerking te komen.  

In de Duitstalige Gemeenschap situeert de band tussen de inventarisatie en de bescherming 

zich op een ander niveau. Enkel relevant onroerend erfgoed dat niet is beschermd, kan in de 

inventaris worden opgenomen. Ofschoon het waarschijnlijk niet de bedoeling is geweest van 

de decreetgever om zich te verbinden een goed niet meer te beschermen nadat het is 

opgenomen in de inventaris, lijkt het wel noodzakelijk een onroerend goed van de inventaris 

te schrappen indien het ook het voorwerp wordt van een beschermingsmaatregel.2198 

 

470. Een decretale verankering van de verplichting om een onroerend goed eerst in de 

inventaris op te nemen alvorens het wordt beschermd, behalve in geval van dringende 

noodzakelijkheid, zou nochtans een goede zaak zijn.2199 Door een band te creëren tussen de 

inventarisatie en bescherming wordt de eigenaar zich bewust van de erfgoedwaarde van zijn 

onroerend goed en realiseert hij zich dat het in de toekomst mogelijk ook voor bescherming 

in aanmerking komt.2200 Inspiratie kan worden gehaald uit het Werelderfgoedverdrag waar de 

opname in de indicatieve lijst sinds 2011 verplicht is voor elk onroerend goed dat voor opname 

in de werelderfgoedlijst in aanmerking wil komen. De indicatieve lijst geldt als een soort 

wachtkamer, zodat een weloverwogen oordeel kan worden geveld over de mogelijke opname 

                                                     

2195  www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geconsulteerd op 16 december 2019. 
2196  Zie supra, nr. 162. 
2197  Art. 216 en 235 BWRO. 
2198  Zie supra, nr. 192. 
2199  In dit geval doet de decreetgever er goed aan net zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor te 

schrijven dat het beschermde onroerend goed automatisch samen met de bescherming in de inventaris 
wordt opgenomen. Mede op deze manier kan worden verzekerd dat de inventaris een gebiedsdekkend 
overzicht van de onroerend erfgoed vormt. 

2200  A.M. DRAYE, “Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming” in 
A.M. DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 17; zie ook L. 
VANDENHENDE, “Inventarissen en rechtsgevolgen”, in M. DEWEIRDT (ed.), Onroerend Erfgoed, 
OmgevingTeRecht, Gent, Larcier, 2016, 18; AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Onroerend erfgoed, een 
toelichting, Brussel, 2014, 24. 

http://www.inventaris.onroerenderfgoed.be/
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in de werelderfgoedlijst om zo een evenwichtige lijst te bekomen.2201 Ook in België kan de 

inventaris dienen als een eerste oplijsting van onroerend erfgoed met erfgoedwaarde, waaruit 

kan worden geput voor verdere bescherming. Dergelijke voorwaarde zou ook tegemoet 

komen aan de opmerking van de SARO dat geen onderscheid in erfgoedwaarde wordt 

gemaakt doorheen de volledige inventaris, wat niet overeenstemt met de realiteit op het 

terrein.2202  

 

Hierbij is wel vereist dat de erfgoedwaarden die bestonden op het ogenblik van de 

inventarisatie bij een eventuele latere bescherming nog steeds aanwezig zijn, minstens dat de 

inventaris up to date is. Dit kan enerzijds gebeuren door erop toe te zien dat de 

erfgoedwaarden indien wenselijk behouden blijven en anderzijds door onroerend erfgoed 

waarvan de erfgoedwaarde teloor is gegaan, van de inventaris te schrappen.  

 

Op dit ogenblik impliceert de opname in de inventaris in het Vlaams Gewest niet noodzakelijk 

dat de erfgoedwaarden behouden dienen te blijven. Er is immers nergens een algemene 

doelstelling tot instandhouding in het OED opgenomen.2203 Dit betekent onder meer dat de 

vergunningverlenende overheid een sloop kan toestaan zelfs indien het goed nog 

erfgoedwaarden bezit. Sterker nog, op grond van artikel 4.1.8 van het OED vormt een opname 

van een onroerend goed in een vastgestelde inventaris geen weigeringsgrond voor eender 

welke vergunning of machtiging.2204 AERTS merkt in deze context terecht op dat het inderdaad 

niet de bedoeling is dat alle vastgesteld onroerend erfgoed wordt beschermd en 

behouden.2205 Dit neemt niet weg dat het noodzakelijk is dat minstens wordt nagedacht over 

                                                     

2201  Zie supra, nr. 320. 
2202  Het advies van de SARO over het wijzigingsdecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie, Parl.St. 

Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 62. 
2203  Vergelijk: ten aanzien van werelderfgoed waarvan de uitzonderlijke universele waarde vaststaat, geldt op 

grond van artikel 4 van het Werelderfgoedverdrag (dat enkel verwijst naar de definitie en niet naar een 
opname in de werelderfgoedlijst) wel de verplichting om het werelderfgoed te behouden, waarbij de 
opname in de indicatieve lijst een bewijs van deze waarde kan zijn; zie supra, nrs. 251-256; Vergelijk ook 
art. 2 BWRO: “De ontwikkeling van het Gewest, samen met de ordening van zijn grondgebied, wordt 
nagestreefd om, op een duurzame manier, tegemoet te komen aan de sociale, economische, patrimoniale 
en milieu- en mobiliteitsbehoeften van de gemeenschap door het kwalitatief beheer van het levenskader, 
door het zuinig gebruik van de bodem en zijn rijkdommen en door de instandhouding en de ontwikkeling 
van het cultureel, natuurlijk en landschappelijk erfgoed en door een verbetering van de energieprestatie 
van de gebouwen en van de mobiliteit” (eigen onderlijning toegevoegd). 

2204  Zie S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. 
DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 95-97; de RvVb heeft in dit kader 
er reeds op gewezen dat de sloop van een onroerend goed niet kan worden geweigerd door louter te 
verwijzen naar de opname ervan in de inventaris bouwkundig erfgoed, zie RvVb 21 mei 2013, nr. 
A/2013/0241, besproken in S. DE MAESSCHALCK, “Ouderdom komt met gebreken, ook bij 
inventarisgebouwen”, TOO 2016, 120-121. 

2205  S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. 
DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 96; we merkten reeds op dat de 
inventaris dan ook niet echt als een beschermingsinstrument moet worden beschouwd, zie supra, nr. 133. 
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een eventueel behoud van de erfgoedwaarden. De vraag rijst of de invoering van een 

algemene zorgplicht noodzakelijk is om aan deze noden tegemoet te komen. 

4.2. Naar een algemene erfgoedzorgplicht? 

4.2.1. Van toepassing op vastgesteld onroerend erfgoed? 

471. De vraag rijst of de invoering van een algemene, strafrechtelijk gesanctioneerde, 

zorgplicht, i.e. een zorgplicht die van toepassing is op alle onroerend erfgoed met 

erfgoedwaarde, mogelijk is. Om strafrechtelijk gesanctioneerd te kunnen worden, moet het 

toepassingsgebied van de zorgplicht in het licht van het lex certa-beginsel duidelijk zijn. Met 

het oog op de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake de natuurzorgplicht lijkt dit voor 

een erfgoedzorgplicht moeilijk te liggen. Oorspronkelijk bepaalde artikel 14 van het Decreet 

Natuurbehoud dat “Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving 

daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te 

nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade 

te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen”. In zijn arrest van 27 mei 

2008 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de verwijzing naar “handelingen” en 

“natuurelementen” te vaag was om de definitie te kunnen vormen van een misdrijf, zonder 

ontoelaatbare onzekerheid te creëren. Dit betekende dat de natuurzorgplicht in strijd was met 

het lex certa-beginsel in strafzaken.2206 Het Hof erkende niettemin het nut van een zorgplicht, 

aangezien “dergelijke zorgplicht ertoe kan bijdragen de burgers aan te zetten om een 

natuurvriendelijk gedrag aan te nemen of zich van een natuuronvriendelijk gedrag te 

onthouden”.2207 Dit ontslaat de decreetgever er niet van te voldoen aan de vereisten van 

nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan de strafwetten moeten voldoen.  

 

472. Dat het Grondwettelijk Hof strenger was voor de natuurzorgplicht dan voor andere 

zorgplichten, kwam voornamelijk door het brede toepassingsgebied van de 

natuurzorgplicht.2208 Zo is de milieuzorgplicht enkel gericht tot personen die beroepsmatig 

handelen en over goede informatie beschikken of kunnen beschikken.2209 De natuurzorgplicht 

kan evenwel niet tot personen die beroepsmatig handelen worden beperkt gezien de aard van 

de regelgeving die er nu eenmaal niet op is gericht om bepaalde hinderlijke inrichtingen te 

reglementeren.2210 Bijgevolg moesten op zijn minst de handelingen en natuurelementen die 

aan de zorgplicht zijn onderworpen duidelijk worden bepaald. Bij een algemene 

                                                     

2206  GwH 25 mei 2008, nr. 2008/82, besproken in P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er 
leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008”, NJW 2009, 738-758. 

2207  GwH 25 mei 2008, 2008/82, overw. B.14.4. 
2208  Ibid, 750. 
2209  Art. 22, lid 2 Milieuvergunningsdecreet (nu art. 5.4.9, §2 DABM), zie GwH 4 maart 2008, nr. 2008/36. 
2210  Ibid, 750. 
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erfgoedzorgplicht ligt dit zelfs nog moeilijker. De bepaling van wat erfgoedwaarde heeft, is 

subjectiever dan bij natuur en dus nog minder eenvoudig dan de bepaling van wat als 

natuurelement kan worden beschouwd.2211 Ter vergelijking, om tegemoet te komen aan de 

door het Grondwettelijk Hof vastgestelde rechtsonzekerheid werd voor de natuurzorgplicht 

een opsomming ingevoerd2212: de natuurzorgplicht is van toepassing op eenieder die 

manueel, met mechanische middelen of pesticiden en met vaste of mobiele geluidsbronnen 

ingrijpt op de opgesomde natuurelementen. Het gaat hierbij om natuurlijke en deels 

natuurlijke habitats of ecosystemen, op waterrijke gebieden, op natuurlijke en halfnatuurlijke 

vegetaties, op wilde inheemse fauna of flora of trekkende wilde diersoorten of hun 

respectieve habitats of leefgebieden, of op kleine landschapselementen. Ook bij onroerend 

erfgoed zou een gelijkaardig probleem spelen.  

 

Wanneer de erfgoedzorgplicht op alle onroerend erfgoed met erfgoedwaarde van toepassing 

zou zijn, zou het voor de gewone burger niet eenvoudig zijn te bepalen of de erfgoedzorgplicht 

in een specifiek geval geldt, wat een strafbaarstelling uitsluit. Immers, de strafbaarstelling 

vereist ook een moreel element. Dit houdt in dat het individu redelijkerwijs moet weten dat 

er schade aan erfgoedwaarden zou worden teweeggebracht om de strafbaarstelling van de 

erfgoedzorgplicht in werking te stellen. Echter, met betrekking tot onroerend erfgoed op een 

gelijkaardige manier gebruik maken van een opsomming is moeilijk werkbaar. Door de 

zorgplicht enkel van toepassing te verklaren op onroerend erfgoed dat is opgenomen in een 

vastgestelde inventaris, verkeert eenieder ten minste in de mogelijkheid om zich over 

erfgoedwaarden te informeren bij deskundigen – in casu zal een consultatie van de 

inventarissen volstaan – indien men onzeker is over de erfgoedwaarden van een bepaald 

element.2213 

4.2.2. Inhoud van de zorgplicht 

473. Het Grondwettelijk Hof had zich in zijn arrest van 27 mei 2008 echter niet beperkt tot 

natuurelementen buiten beschermde natuurgebieden. Zelfs binnen beschermde gebieden 

was het volgens het Grondwettelijk Hof niet steeds duidelijk welke natuurelementen precies 

waardevol waren en dus moeten behouden blijven. Niet alle elementen zijn immers 

                                                     

2211  DE SMEDT en SCHOUKENS gaan in tegen de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en stellen dat de 
natuurzorgplicht in het licht van andere (impliciete) beperkingen die gekoppeld zijn aan strafrechtelijke 
beteugeling van de natuurzorgplicht geen afbreuk doet aan het wettigheidsbeginsel in strafzaken, (zie P. 
DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 
27 mei 2008”, NJW 2009, 750-751). Desalniettemin is het allerminst zeker dat een algemene 
erfgoedzorgplicht de toets van het Grondwettelijk Hof zou doorstaan. Bovendien krijgt onroerend erfgoed 
dat niet in de inventaris is opgenomen nog steeds enige bescherming via de cultuurhistorische aspecten 
die vervat zitten in het toetsingsconcept “de goede ruimtelijke ordening” uit de VCRO, zie art. 4.3.1, §2, 
1° VCRO.  

2212  H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 106. 
2213  P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof 

van 27 mei 2008”, NJW 2009, 751. 
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waardevol.2214 Deze kritiek kan ook gelden voor de erfgoedzorgplicht die van toepassing is op 

vastgesteld onroerend erfgoed, wat duidelijk wordt bij de invulling van de zorgplicht. Bepalen 

welke handelingen zouden worden geviseerd door de erfgoedzorgplicht is voor onroerend 

erfgoed immers niet eenvoudig. Gaat het enkel om het verwijderen van erfgoedelementen of 

ook om het bedekken of het aan het zicht onttrekken van erfgoedelementen of zelfs om veel 

meer handelingen die een directe dan wel indirecte impact op de erfgoedwaarde kunnen 

hebben? Indien elke handeling wordt geviseerd die een impact kan hebben op de 

erfgoedwaarde van een onroerend goed, lijkt de zorgplicht even ver te gaan als het 

passiefbehoudsbeginsel met betrekking tot beschermd onroerend erfgoed.2215 Sowieso zou 

de erfgoedzorgplicht naar analogie met de natuurzorgplicht niet verder mogen gaan dan het 

passiefbehoudsbeginsel. Sterker nog, we verwezen reeds naar AERTS die terecht stelde dat 

het niet de bedoeling is dat alle vastgesteld onroerend erfgoed wordt beschermd en 

behouden.2216 De toepassing van een erfgoedzorgplicht mag dan ook niet betekenen dat elke 

ingreep aan vastgesteld onroerend erfgoed verboden zou zijn. Zo zouden naar analogie met 

de natuurzorgplicht minieme verstoringen uitgesloten zijn, tenzij er sprake zou zijn van 

cumulatieve effecten.2217 Bovendien zal steeds een afweging moeten gebeuren, waarbij wordt 

nagegaan of het gaat om vermijdbare schade en er in dit geval voldoende preventieve of 

herstelmaatregelen zijn genomen. Naar analogie met de natuurtoets kan dan ook worden 

verwacht dat een schadelijke ingreep in beginsel de onroerenderfgoedtoets probleemloos zou 

doorstaan indien de negatieve effecten voldoende worden opgevangen door andere 

maatregelen.2218 Ieder rechtssubject is dus verplicht zich te onthouden van handelingen die 

ernstige schade kunnen toebrengen aan de erfgoedelementen in de onmiddellijke omgeving.  

 

Indien inspiratie wordt geput uit de natuurzorgplicht (“die weet of redelijkerwijze kan 

vermoeden dat deze habitats, ecosystemen, waterrijke gebieden, vegetaties, fauna, flora of 

kleine landschapselementen daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad”2219), 

zou de zorgplicht concreet inhouden dat iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die 

redelijkerwijs kan verwachten dat zijn handelingen de erfgoedwaarden uit het OED kunnen 

vernietigen of ernstig schaden, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van 

hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of 

indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Dergelijke vereisten brengen toch enkele problemen 

met zich mee. Ten eerste kan niet altijd eenduidig worden bepaald wat redelijkerwijze kan 

worden verwacht. De inventaris brengt dan wel meer zekerheid met zich mee of iets als 

                                                     

2214  Ibid, 753. 
2215  Art. 6.4.3 OED. 
2216  S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. 

DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 96. 
2217  Cfr. P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 27 mei 2008”, NJW 2009, 741. 
2218  RvS 20 december 2010, nr. 209.868, Angenon e.a. 
2219  Art. 14, §1, tweede lid Decreet Natuurbehoud. 
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onroerend erfgoed kan worden beschouwd, het is niet altijd duidelijk wanneer schade aan de 

erfgoedwaarden wordt berokkend. Betekent dit dat de sloop van een huis niet kan doorgaan 

met het oog op het behoud van een waardevol dakraam of impliceert dit eerder dat het 

dakraam moet worden verwerkt in de nieuwbouw. In ieder geval is dit niet iets wat op het 

eerste zicht kan worden beoordeeld. De zorgplicht zou dan ook vaak aanleiding geven tot een 

adviesvraag bij het agentschap, dat zich net omwille van het kerntakenplan van deze taak 

heeft willen ontdoen.2220 Wanneer de werken niet vergunningsplichtige zijn, is de toepassing 

van de zorgplicht zelfs nog moeilijker. In geval de werken niet vergunnings- of 

toelatingsplichtig zijn, zal moeilijker tijdig kunnen worden nagegaan wat de zorgplicht precies 

inhoudt en in hoeverre de initiatiefnemer deze correct heeft toegepast.  

Ook de vereiste dat schade moet worden voorkomen, beperkt of hersteld is bij onroerend 

erfgoed minder eenvoudig uit te voeren dan wat voor natuur het geval is. Bij de vereiste om 

schade aan erfgoedwaarden te voorkomen of te beperken kunnen we ons nog iets voorstellen. 

Dit is voor de vereiste om de schade te herstellen niet het geval. In concreto gaat het immers 

vaak om zakelijkrechthouders van een bepaald onroerend goed met erfgoedwaarden die hier 

werken aan willen uitvoeren. De erfgoedwaarde herstellen in geval van een volledige sloop is 

moeilijk te concretiseren. Dit geldt ook in het geval de verplichting tot herstel zou worden 

vervangen door een verplichting tot compensatie. Ook hier is immers onduidelijk hoe dit door 

de zakelijkrechthouder van één perceel met erfgoedwaarde kan worden verwezenlijkt. Zo is 

in de hypothese dat het gaat om een waardevol dakraam in een gebouw zonder andere 

waardevolle elementen compensatie uitgesloten.  

4.2.3. Een strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplicht? 

474. In het Vlaamse omgevingsrecht zijn de meeste zorgplichten strafrechtelijk beteugeld.2221 

Een strafrechtelijk beteugelde algemene erfgoedzorgplicht zou een doeltreffende, horizontale 

maatregel kunnen zijn om alle onroerend erfgoed in het Vlaams grondgebied te vrijwaren van 

ernstige schade. Burgerrechtelijk zou de erfgoedzorgplicht net zoals de natuurzorgplicht als 

een concretisering van de algemene zorgvuldigheidnorm ex artikel 1382 BW kunnen worden 

beschouwd, op grond waarvan elke (materiële dan wel morele) schade zal moeten worden 

vergoed.2222 Dergelijke rechtsgevolgen verbinden aan de opname in de inventaris lijkt ons in 

                                                     

2220  Kerntakenplan Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; de kerntakenplannen zijn het 
resultaat van overleg tussen politiek en administratie en geven aan welke van de huidige activiteiten van 
de departementen en agentschappen meer en minder essentieel zijn om de beleidsdoelstellingen te 
bereiken en de dienstverlening te verzekeren. 

2221  P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van 27 mei 2008”, NJW 2009, 752. 

2222  I.v.m. de natuurzorgplicht, zie P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008”, NJW 2009, 749; P. DE SMEDT, “Aansprakelijkstelling voor 
en herstel voor en herstel van schade door aantasting van het mariene milieu: beroerde baren van de 
vergramde neptunus”, TPR 2002, 1097. 
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verhouding te zijn met de niet-beschermde status van het onroerend erfgoed.2223 Als 

voorbeeld kan worden verwezen naar de natuurzorgplicht ex artikel 14 van het Decreet 

Natuurbehoud. Ook de natuurzorgplicht is immers strafrechtelijke gesanctioneerd en van 

toepassing op alle aspecten van de natuur, ongeacht of ze beschermd zijn. Terwijl DE SMEDT 

en SCHOUKENS in 2009 tot de conclusie kwamen dat de meerwaarde van een strafrechtelijk 

afdwingbare natuurzorgplicht niet duidelijk wordt weerspiegeld in de rechtspraak, vooral 

omdat de natuurzorgplicht meestal als aanvullende tenlastelegging wordt meegenomen bij 

de afdwinging van meer specifieke bepalingen,2224 lijkt recentere rechtspraak van de 

correctionele rechtbank dit standpunt alvast te weerleggen.2225  

Echter, uit het bovenstaande blijkt dat de invulling van een algemene, strafrechtelijk 

gesanctioneerde, zorgplicht niet evident is. Ofschoon niets eraan in de weg staat dat een niet 

strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplicht wordt gehandhaafd via bestuursrechtelijke dan wel 

privaatrechtelijke weg, bijvoorbeeld via de milieustakingsvordering,2226 zou het invoeren van 

een niet-strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplicht niet aan de vastgestelde problemen 

tegemoet komen. De precieze inhoud van een erfgoedzorgplicht blijft immers zeer moeilijk te 

bepalen, doordat de invulling van erfgoedwaarde een subjectief gegeven is (zie infra, nr. 472). 

Om die reden zou een niet gesanctioneerde erfgoedzorgplicht slechts een beperkte 

opvangfunctie hebben.2227 Hoewel dit niet wegneemt dat een algemene, niet strafrechtelijke 

gesanctioneerde zorgplicht kan bijdragen tot een erfgoedreflex en aldus de bescherming van 

onroerend erfgoed ten goede komen, zou een algemene niet strafrechtelijk beteugelde 

zorgplicht dan ook best worden vergezeld van een (eventueel beperktere) strafrechtelijk 

beteugelde zorgplicht dan wel andere waarborgen.2228 

                                                     

2223  A contrario, voor AERTS gaat zelfs een zorgplicht ten aanzien van vastgesteld onroerend erfgoed te ver 
gezien de niet-beschermde status van de vastgestelde onroerend goederen, zie S. AERTS, “Interactie van 
het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. DRAYE (ed.), Actualia 
onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 96. 

2224  P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof 
van 27 mei 2008”, NJW 2009, 753. 

2225  Zie bv. Corr. Brugge 18 mei 2016, TMR 2017, 360-361. 
2226  W. 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, BS 19 februari 

1993; zie i.v.m. beschermd onroerend erfgoed M. DEWEIRDT, “Milieustakingsvordering ook goed voor 
niet of slecht onderhouden onroerend erfgoed”, TOO 2017, 107-108.  

2227  Op dit punt verschilt de zorgplicht voor onroerend erfgoed van de natuurzorgplicht, welke wel een nuttige 
opvangfunctie kan vervullen, zie P. DE SMEDT en H. SCHOUKENS, “Natuurzorgplicht. Is er leven na het 
arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008”, NJW 2009, 744-745. 

2228  Zie bv. het voorontwerp van Natuurwetboek waarin VAN HOORICK e.a. voorstellen om een positieve niet-
strafrechtelijke natuurzorgplicht in te voeren, naast een negatieve, strafrechtelijk beteugelde 
natuurzorgplicht, zie G. VAN HOORICK, A. CLIQUET, L. DEKIMPE en V. EERENS, Voorontwerp van Vlaams 
Natuurwetboek, Antwerpen, Intersentia, 2005, 259. 
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4.3. Dan toch naar een uitgebreidere motiveringsplicht 

475. Uit het bovenstaande blijkt dat de invulling van een algemene, strafrechtelijk 

gesanctioneerde zorgplicht zéker ten aanzien van een niet-professioneel problematisch is. Een 

oplossing zou kunnen zijn om de zorgplicht enkel op de administratieve overheid van 

toepassing te verklaren, zoals nu reeds het geval is op grond van artikel 4.1.9 van het OED en 

4.2.1 van het OEB. Dergelijke zorgplicht zou voornamelijk een belangrijke rol kunnen spelen 

bij de vergunningverlening, zoals het geval is bij de natuurtoets ex artikel 16 Decreet 

Natuurbehoud. Op het ogenblik van de vergunningverlening gebeurt er immers een volledige 

beoordeling van de geplande werken, waardoor ook ten volle kan worden nagegaan in 

hoeverre deze werken schade toebrengen aan het vastgesteld erfgoed en hoe hieraan wordt 

tegemoetgekomen. De parlementaire voorbereiding bij het OED legt er daarentegen de 

nadruk op dat artikel 4.1.9 van het OED niét op de vergunningverlenende overheid van 

toepassing is.2229 Om goed te zijn, dient de zorgplicht dan ook te worden uitgebreid naar de 

vergunningverlenende overheid. Anders dan wat AERTS lijkt te suggereren, is hiervoor zelfs 

geen aanpassing van artikel 4.1.8 van het OED vereist.2230 Dit artikel gaat immers maar zover 

dat de loutere inschrijving in de inventaris onvoldoende zal zijn om een vergunning te 

weigeren waardoor steeds een afweging zal moeten worden gemaakt.2231 Indien de inventaris 

direct zou kunnen doorwerken bij de vergunningverlening, zou dit voor AERTS een voldoende 

waarborg zijn. Hij laat hierbij evenwel een grote rol voor de rechter die pragmatisch genoeg 

zal moeten zijn om aan de erfgoedwaarden van deze goederen een minder groot belang te 

hechten dan ten aanzien van gelijkaardige waarden voor beschermde goederen. Het is 

logischer dat hiertoe de zorgplicht ex artikel 4.1.9 van het OED wordt uitgebreid naar de 

vergunningverlenende overheid. In samenhang met artikel 4.1.8 van het OED zou dit 

verzekeren dat de vergunningverlenende de erfgoedwaarde van de inventaris ten volle 

afweegt ten aanzien van andere belangen. Dit betekent overigens niet dat de 

erfgoedzorgplicht een rechtstreeks beoordelingscriterium moet vormen waaraan de overheid 

vergunningsaanvragen dient te toetsen.  

 

476. Dergelijke erfgoedtoets kan zich uiten in een motiveringsplicht, zoals die nu reeds bestaat 

voor een aanvraag tot sloop van geïnventariseerd bouwkundig erfgoed of houtige 

beplantingen met erfgoedwaarde in artikel 4.1.10 van het OED.2232 Door de motiveringsplicht 

van toepassing te verklaren op zowel de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

                                                     

2229  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/1, 38. 
2230  S. AERTS, “Interactie van het onroerend erfgoed met andere bestuursrechtelijke domeinen” in A.M. 

DRAYE (ed.), Actualia onroerend erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 96. 
2231  Zie de verwijzingen in vn. 1985. 
2232  Art. 4.1.10 OED; m.b.t. de natuurzorgplicht oordeelde de Raad van State immers dat deze niet van 

toepassing was op de vergunningverlenende overheid maar dat ze werd geconcretiseerd in de 
natuurtoets uit artikel 16 Decreet Natuurbehoud, zie RvS 24 februari 2006, nr. 155.602, Philips; RvS 10 
januari 2007, nr. 166.512, de Briey e.a.; H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek 
natuurbehoudsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 109. 
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handelingen, het verkavelen van gronden, het exploiteren van ingedeelde inrichtingen, het 

wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie als voor een toelating op grond van 

het Bosdecreet, wordt ook tegemoetgekomen aan de lacune waarbij enkel in de VCRO een 

bepaling is opgenomen die het mogelijk maakt cultuurhistorische aspecten bij de beoordeling 

mee te nemen. Andere wetgeving voorziet immers niet in een verwijzing naar 

erfgoedwaarden of verwante aspecten, zodat het twijfelachtig is dat erfgoedwaarden wel mee 

in overweging mógen worden genomen, zeker indien geen verplichte adviesvraag meer van 

toepassing is.2233 Het verdient dan ook aanbeveling dat de onroerenderfgoedtoets ex artikel 

4.1.10 OED wordt uitgebreid naar alle vergunningsaanvragen met betrekking tot onroerend 

erfgoed dat is opgenomen in eender welke vastgestelde inventaris. Op deze manier zal de 

onroerenderfgoedtoets niet enkel van toepassing zijn bij sloopaanvragen, maar bij elke 

vergunningsplichtige handeling aan vastgesteld onroerend erfgoed.2234 

 

Ofschoon hiermee een aanzienlijke uitbreiding van de motiveringsplicht op grond van het OED 

wordt verwezenlijkt, is de erfgoedtoets in deze vorm nog steeds beperkter dan de natuurtoets 

uit artikel 16 van het Decreet Natuurbehoud. Daar waar de natuurtoets zich richt op alle 

vergunnings- en toelatingsaanvragen en meldingen zowel binnen als buiten beschermde 

natuurgebieden of groene bestemmingsgebieden, is de erfgoedtoets beperkt tot aanvragen 

met betrekking tot vastgesteld onroerend erfgoed.2235 Een ruimere erfgoedtoets, waaraan 

een expliciete motiveringsplicht is verbonden, zou opnieuw tot dezelfde praktische 

problemen als bij de toepassing van de zorgplicht leiden, nu de bepaling van wat 

erfgoedwaarde heeft niet steeds eenduidig is. 

 

477. Desalniettemin kan inspiratie worden geput uit de natuurtoets voor een verdere invulling 

van de motiveringsplicht. Op grond van artikel 16 van het Decreet Natuurbehoud dient de 

vergunningverlenende overheid ervoor te zorgen dat “er geen vermijdbare schade aan de 

natuur kan ontstaan door de vergunning of toestemming te weigeren of door redelijkerwijze 

voorwaarden op te leggen om de schade te voorkomen, te beperken of, indien dit niet mogelijk 

                                                     

2233  S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed 
als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 577; 
L. VANDENHENDE en G. VAN HOORICK, “Het Onroerenderfgoeddecreet: een nieuw decreet, een nieuwe 
wind?”, TMR 2014, 526. 

2234  Om in dit kader volledig te kunnen verzekeren dat waardevol vastgesteld erfgoed behouden blijft, zou 
ook een algemene vergunningsplicht voor de sloop van vastgesteld erfgoed in het leven kunnen worden 
geroepen. Hoewel de huidige vergunningen de sloop van vastgesteld onroerend erfgoed al grotendeels 
beslaan, glippen toch nog sommige handelingen door de mazen van het net. Zo is de sloop van een 
hoogstammige boom in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied niet aan een vergunning 
onderworpen indien hij binnen 15 meter rond een woning staat, niet in woonparkgebied staat, geen deel 
uitmaakt van een bos en niet op het openbaar domein staan (art. 6.1, 1° Vrijstellingenbesluit). Verder is 
ook niet voor elke vegetatiewijziging een vergunning vereist. Zo is bijvoorbeeld het verwijderen van een 
haag of een struik niet altijd aan een vergunningsplicht onderworpen. 

2235  Zie over de natuurtoets H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 
Mechelen, Kluwer, 2011, 110-115. 
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is, te herstellen.” Dat de vergunningverlenende overheid de zorgplicht die uit artikel 16, §1 

van het Decreet Natuurbehoud voortvloeit is nagekomen moet blijken, zoniet uit het 

bestreden besluit zelf, dan toch uit de stukken van het dossier.2236 Essentieel voor de 

toepassing van de natuurtoets is het begrip “vermijdbare schade”. De natuurtoets is dan ook 

enkel vereist indien er een risico bestaat op het ontstaan van vermijdbare schade. Dit moet 

volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden begrepen als “schade die de 

aanvrager kan vermijden door het aanpassen van de gevraagde handelingen, door het nemen 

van bepaalde voorzorgsmaatregelen, die in de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden tot de 

ondoeltreffendheid van de aanvraag. Om toepassing te maken van de natuurtoets dient geen 

drempelwaarde wat betreft vermijdbare schade te worden overschreden.”2237 ‘Onvermijdbare 

schade’ is dan “deze die zich naar aanleiding van een bepaalde exploitatie op een bepaalde 

locatie hoe dan ook zal voordoen, welke aanpassingen men aan het project ook doet en welke 

maatregelen men ook neemt”. Onvermijdbare schade valt niet onder het toepassingsgebied 

van de natuurtoets. Dit kan ook een mogelijke invulling van de erfgoedtoets zijn. Op deze 

manier dient de vergunningverlenende overheid vermijdbare schade te voorkomen, zonder 

dat dat erfgoedtoets even ver gaat als bijvoorbeeld de habitattoets, op grond waarvan er een 

verbod geldt om toestemming of een vergunning te verlenen voor een activiteit die een 

betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken speciale 

beschermingszone kan veroorzaken.2238 Hoewel de erfgoedtoets ook enkel van toepassing zal 

zijn voor werken aan vastgesteld erfgoed, net zoals de habitattoets enkel van toepassing 

binnen speciale beschermingszones, is het niet de bedoeling van de erfgoedtoets elke schade 

aan de erfgoedwaarden te voorkomen. Eerder moet de erfgoedtoets de 

vergunningverlenende overheid verplichten een uitdrukkelijke afweging te maken van de 

erfgoedwaarden ten opzichte van andere sectorale belangen. Naar analogie met de 

natuurtoets zal een vergunning dan ook enkel kunnen worden geweigerd indien er een 

erfgoedvriendelijk alternatief bestaat en de aanvrager dit niet wil toepassen.2239  

Bovendien is het aangewezen dat, naar analogie met andere toetsen zoals de habitattoets en 

de watertoets, een expliciete motiveringsplicht wordt ingevoerd. Ook zonder dergelijke 

motiveringsplicht moet uiteraard rekening worden gehouden met de formele motiveringswet. 

Toch zou de overheid wat meer ruimte hebben bij de toepassing van de erfgoedtoets.2240 Door 

een expliciete verwijzing naar de erfgoedtoets voor te schrijven, zal de afweging duidelijk zijn. 

                                                     

2236  RvS 27 oktober 2011, nr. 216.081, gemeente Balen. 
2237  RvVb 23 oktober 2018, RVVB/A/1819/0214, vzw Milieufront Omer Wattez; zie ook Parl.St. Vl.Parl. 2001-

2002, nr. 967/1, 17. 
2238  Art. 36ter, §4 Decreet Natuurbehoud. 
2239  I.v.m. de natuurtoets zie F. DEPRETER, “Lasten en voorwaarden aan stedenbouwkundige en 

verkavelingsvergunningen”, TROS 2003, 7-8; G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud 
en de landschapszorg, Antwerpen/Groningen, Intersentia, 1999, 242; H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE 
SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 112; RvS 7 december 2006, nr. 165.664, 
bvba Belgicaplant. 

2240  H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 114, 
zij verwijzen naar RvS 26 mei 2008, nr. 183.359, Angenon. 
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Daarenboven vormt de motiveringsplicht op deze manier ten minste voor wat betreft 

omgevingsvergunningen een duidelijkere meerwaarde ten opzichte van de cultuurhistorische 

aspecten die deel uitmaken van het toetsingsconcept van de goede ruimtelijke ordening ex 

artikel 4.3.1, §2, 1° van de VCRO. 

4.4. Up to date houden van de inventaris 

478. Daarnaast dient de inventaris ook up-to-date te zijn om een werkelijke band tussen de 

inventarisatie en de bescherming in het leven te roepen.2241 Immers, ondanks het bestaan van 

een onroerenderfgoedtoets zullen niet alle erfgoedwaarden behouden blijven. Vóór de 

inwerkingtreding werd de inventaris elk jaar geüpdatet met informatie die de 

gemeentebesturen aan het agentschap onroerend erfgoed doorgaven. Nochtans zorgde dit 

niet voor een volledige en foutloze inventaris.2242 Zo bleven er nog steeds volledig gesloopte 

onroerende goederen in de inventaris opgenomen. Ook het OED voorziet in de mogelijkheid 

om inventarissen aan te passen en te updaten. Doordat het agentschap niet meer betrokken 

is bij het beleid inzake vastgesteld onroerend erfgoed2243 kan de vraag worden gesteld in 

hoeverre de inventarissen na hun nieuwe vaststelling up-to-date zullen blijven. Voorlopig wijst 

niets erop dat het agentschap de inventarissen opnieuw jaarlijks zal aanpassen. Zolang dit niet 

zal gebeuren, is een directe band tussen de inventarisatie en de bescherming moeilijk te 

verwezenlijken.2244 In dit geval zou dit immers louter neerkomen op een bijkomende 

administratieve last in de beschermingsprocedure, waarbij een onroerend goed in vele 

gevallen ad hoc op de inventaris zou worden geplaatst alvorens te beschermen. Enkel indien 

er een allesomvattende, up-to-date inventaris bestaat zou de inventarisatie als 

selectiecriterium voor de bescherming van onroerend erfgoed een meerwaarde kunnen 

vormen. Nu worden sommige inventarissen vastgesteld in functie van beschermingen of 

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat een omgekeerde beweging is en uiteraard 

weinig meerwaarde biedt ten opzichte van de bescherming.2245 Het openbaar onderzoek 

opnieuw afschaffen zou de inventarissen alleszins opnieuw flexibeler maken. Dit zou de 

inspraak echter opnieuw afbouwen, wat een negatieve impact heeft op de omvattendheid en 

                                                     

2241  Zie bv. A.M. DRAYE, De bescherming van het roerend en onroerend erfgoed. Wet-, decreet- en regelgeving 
van kracht binnen het Vlaamse Gewest/de Vlaamse Gemeenschap, Gent, Larcier, 2007, 75. 

2242 X, “Gemeenten houden inventaris actueel”, 22 september 2014, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/portaal/bericht/175. 

2243  Zo werd het verplicht advies van het agentschap bij de aanvraag tot sloop van vastgesteld bouwkundig 
erfgoed en houtige beplantingen met erfgoedwaarde vervangen door een motiveringsplicht ten aanzien 
van de vergunningverlenende overheid, zie artikel 4.1.10 OED gewijzigd bij decreet van 15 juli 2016, BS 2 
september 2016. 

2244  Dergelijke aanpassing mag geen volledige nieuwe vaststelling van alle geïnventariseerde items betekenen. 
Dit zou immers nefast zijn voor de rechtsbescherming aangezien op deze manier een beroep tegen een 
vaststelling snel doelloos zou worden, zie supra, nr. 429. 

2245  Dit is bijvoorbeeld het geval voor de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, Hand. 
Vl.Parl. 2015-2016, 1 maart 2016, nr. 233, 2. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/portaal/bericht/175
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effectiviteit van de bescherming.2246 Het valt alleszins toe te juichen dat de verplichting om 

een openbaar onderzoek te voeren werd afgeschaft indien het de schrapping van een volledig 

gesloopt of verdwenen onroerend goed betreft.2247  

Afdeling 5.  CONCLUSIE: EEN GEBREK AAN DOELMATIGHEID 

479. Wat betreft de selectiecriteria is het gebrek aan doelmatigheid van de bescherming van 

onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest zichtbaar op volgende vlakken: 

- Weinig inhoudelijke decretale selectiecriteria (transparantie): terwijl voor de 

inventarisatie wel enkele selectiecriteria werden vastgelegd, zijn voor de bescherming 

geen selectiecriteria voorhanden. De selectiecriteria die beleidsmatig voorhanden zijn, 

worden bovendien niet consequent toegepast; 

- Geen eenvormig gebruik van selectiecriteria (teveel beschermd en transparantie): 

hoewel in de praktijk selectiecriteria bestaan die kunnen worden gebruikt bij de 

bescherming, gebeurt dit nog niet altijd. Op deze manier dragen de selectiecriteria niet 

bij tot een effectieve selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed en zorgen 

ze niet voor meer transparantie in het beoordelingsproces; 

- Geen criteria van onderscheid tussen de inventarisatie en de bescherming 

(transparantie): de inventarisatie en de bescherming zijn twee onderscheiden 

instrumenten die kunnen worden ingezet bij het beschermingsbesluit. Desondanks is 

nergens duidelijk in welke mate onroerend erfgoed dat zich leent tot bescherming 

verschilt van onroerend erfgoed dat enkel voor inventarisatie in aanmerking komt. 

- Geen initiatiefrecht (inspraak): er is in het OED niet voorzien in een initiatiefrecht voor 

opname in de inventarissen of de bescherming; 

- Geen noodprocedure (inspraak en transparantie): het OED voorziet geen 

noodprocedure maar schrijft enkel voor dat kan worden voorbijgegaan aan 

adviesvereisten. Er is niet vastgelegd in welke gevallen deze procedure kan worden 

gebruikt, noch is er in een procedurele mogelijkheid voorzien voor de burger om de 

bedreiging van erfgoed te signaleren. De keuze van de overheid is vaak louter 

beleidsmatig, zonder dat een inhoudelijk onderzoek aan de beslissing om niet te 

beschermen voorafgaat; 

- Geen beroep mogelijk tegen een beslissing om niet te beschermen (inspraak): indien 

binnen de voorgeschreven termijn geen beslissing tot definitieve bescherming is 

genomen, vervalt de bescherming van rechtswege, waartegen geen beroep bij de Raad 

van State mogelijk is. 

Dit resulteert in een zeer grote discretionaire bevoegdheid waardoor de rechtsbescherming 

inhoudelijk zeer beperkt blijft. Het gebrek aan selectiecriteria zorgt er anderzijds wel voor dat 

                                                     

2246  Ter herinnering, de omvattendheid en de effectiviteit maken deel uit van een doelmatige bescherming. 
Wat dit inhoudt, werd in het begin uitgelegd, zie supra, nr. 16. 

2247  Art. 4.1.4 in fine OED, ingevoegd met ingang van 1 januari 2019. 
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er een ruime mogelijkheid is om aandacht te hebben voor diversiteit van onroerend erfgoed. 

Dit laatste moet bij de verankering van inhoudelijke of procedure selectiecriteria dan ook 

steeds voor ogen worden gehouden. 
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DEEL V. TOETSING AAN DE KWALITEITSCRITERIA 

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 

480. Uit hoofdstuk 2 en 3 van het vorige deel kwamen enkele problemen in de huidige 

onroerenderfgoedregelgeving naar voren. Zij hebben ook hun weerslag op de doelmatigheid 

van de onroerenderfgoedbescherming. Gelet op wat reeds in Deel III over het recht op 

onroerend erfgoed werd gezegd, resulteerde dit reeds in enkele mogelijk te bewandelen 

pistes de lege ferenda om te beantwoorden aan het gebrek aan doelmatigheid. Echter, om ten 

volle de noodzaak en de gevolgen van deze voorstellen de lege ferenda te kunnen inschatten, 

dienen zij eerst te worden getoetst aan de vooropgestelde kwaliteitscriteria. 
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HOOFDSTUK 2. TOETSING AAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJKE REGELGEVING 

Afdeling 1.  RECHTSZEKERHEIDS- EN VERTROUWENSBEGINSEL 

 Formele rechtszekerheid 

481. Het rechtszekerheidsbeginsel is een algemeen rechtsbeginsel met een grondwettelijke 

status, waaraan door het Grondwettelijk Hof kan worden getoetst.2248 Op basis van de formele 

rechtszekerheid moeten normen “duidelijk […] zijn geformuleerd en moeten zij voor het ruimst 

mogelijke publiek leesbaar en begrijpelijk zijn, zonder dat voor de uitleg ervan een beroep op 

een derde dient te worden gedaan of zonder dat de betekenis en de draagwijdte van de 

normen afhangen van andere, onzekere factoren.”2249 Dat beroep moet worden gedaan op 

gepast advies om de volledige draagwijdte van de norm te begrijpen, verhindert niet dat aan 

het rechtszekerheidsbeginsel is voldaan.2250 De burger moet, eenmaal hij met de normen 

wordt geconfronteerd, precies weten waar hij aan toe is. Bij het redigeren van regels moet 

gestreefd worden naar eenvoud, begrijpelijkheid, bestendigheid en evenredigheid. De graad 

van nauwkeurigheid is afhankelijk van de materie en de omstandigheden. Wel moet de 

wetgever de basisprincipes en voorwaarden waarbinnen de uitvoerende macht kan optreden, 

met voldoende nauwkeurigheid aangeven.2251  

 

De vraag rijst of de ruime discretionaire bevoegdheid van de overheid, en het gebrek aan 

bindende selectiecriteria als oorzaak hiervan, een probleem vormt in het licht van de 

rechtszekerheid. Inzake het eigendomsrecht heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat elke 

overheidsinmenging in het recht op het ongestoord genot van de eigendom moet worden 

bepaald door een norm die voldoende nauwkeurig is geformuleerd.2252 Het EHRM stelde 

echter dat in het geval het algemeen belang meespeelt de beoordelingsruimte van de Staat 

groter is dan wanneer louter burgerlijke rechten op het spel staan.2253 Deze ruime 

beoordelingsvrijheid van de wetgever geldt inzonderheid wanneer de bescherming van het 

cultureel erfgoed in het geding is.2254  

 

Zeker is dus dat de overheid bij de bescherming van onroerend erfgoed een ruime 

discretionaire bevoegdheid kan hebben. Met betrekking tot een beschermingsmaatregel op 

                                                     

2248 M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. 
VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 319. 

2249  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 129. 

2250  GwH 31 mei 2018, nr. 61/2018, overw. B.18.1-B.18.2, naar verwezen in D. BIJNENS, H. BORTELS en J. 
THEUNIS, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2017-18)”, TVW 2019, 
73. 

2251  EHRM 30 maart 1989, nr. 10461/83, Chappell t. Verenigd Koninkrijk, overw. 56. 
2252  GwH 31 mei 2018, nr. 61/2018, overw. B.18.1-B.18.2. 
2253  EHRM 27 april 2004, nr. 62543/00, Gorraiz Lizarrraga e.a. t. Spanje, § 70. 
2254  EHRM 29 maart 2011, nr. 33949/05, Potomska en Potomski t. Polen, § 67 
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grond van het OED heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld: “De beschermingsmaatregel 

bedoeld in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet brengt, door het doel en de gevolgen 

ervan, een beperking van het gebruik van het beschermde goed met zich mee. Een dergelijke 

beperking van het eigendomsrecht, die in het algemeen belang is opgelegd […], is verantwoord 

in het licht van de specifieke archeologische, architecturale, artistieke, culturele, esthetische, 

historische, industrieel-archeologische, technische waarde, ruimtelijk-structurerende, sociale, 

stedenbouwkundige, volkskundige of wetenschappelijke waarde in de zin van artikel 2.1, 26°, 

van het Onroerenderfgoeddecreet.”2255 De keuze voor het opleggen van een 

schadevergoedingsregeling maakt volgens de decreetgever een beleidsoptie uit, waardoor 

het niet noodzakelijk is dat een schadevergoedingsregeling wettelijk wordt vastgelegd.2256 

Indien de bescherming niet overeenstemt met de redelijke verwachting dat het goed kon 

worden beschermd, kan een vergoeding op basis van het beginsel van de gelijkheid van de 

burger voor openbare lasten (verkort: GOBL-beginsel) worden toegekend.2257 De rechter zal 

steeds in concreto moeten nagaan of een beschermingsbesluit een vergoeding op grond van 

het GOBL-beginsel rechtvaardigt en of het decreet zulks niet verbiedt.2258 Hiertoe zal de 

rechter onder meer de erfgoedwaarde en het erfgoedbelang van onroerend erfgoed moeten 

vaststellen, waarna hij zal moeten beoordelen of op basis hiervan een bovenmatige last op de 

zakelijkrechthouder van het beschermde erfgoed kan worden vastgesteld, wat het recht op 

een schadevergoeding in het leven zou roepen.2259 Bij de beoordeling kan de rechter rekening 

houden met alle concrete elementen van openbaar en privaat belang, alsook de redelijke 

verwachtingen van de burgers. Onder meer de redelijke verwachting dat het goed kon worden 

beschermd, het tijdstip waarop hij het goed heeft verworven, de plannen die hij ermee had 

en de concrete gevolgen van een bescherming, zullen mee kunnen spelen.2260 In welke 

gevallen men voor vergoeding in aanmerking komt, blijft dus steeds bang afwachten voor de 

rechtsonderhorige.2261 De toepassing van het GOBL-beginsel i.p.v. een decretale 

schadevergoedingsregeling draagt dan ook maar weinig bij aan de rechtszekerheid. 

482. Het Grondwettelijk Hof ziet in het licht van de formele rechtszekerheid aldus geen graten 

in de ruime beoordelingsbevoegdheid van de overheid bij de bescherming van onroerend 

erfgoed. Desondanks kunnen striktere criteria wel hun nut bewijzen. De wetgeving hoeft 

immers geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel uit te maken, om een gevoel van 

onrechtvaardigheid en rechtsonzekerheid te creëren. Een gebrek aan transparantie heeft 

                                                     

2255  GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, overw. B.13.1. 
2256  Parl.St. Vl.Parl. 2012-2013, nr. 1901/8, 42 en 45. 
2257  GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, overw. B.9.2. 
2258  Ibid, overw. B.10.2 en B.13.4. 
2259  A.M. DRAYE, “Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten, bescherming van onroerend erfgoed en 

schadevergoeding”, RW 2016, 73; G. VAN HOORICK en L. VANDENHENDE, “Onroerenderfgoeddecreet 
doorstaat (grotendeels) de toets van het Grondwettelijk Hof”, TMR 2016, 61-62. 

2260  GwH 1 oktober 2015, nr. 132/2015, overw. B.9.2 en B.10.2. 
2261  J. TOURY, “Vergoeding bij eigendomsbeperkingen: is de tendens wel positief?” (noot GwH 1 oktober 

2015), NJW 2016, 861. 
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immers zijn invloed op de effectiviteit van het beschermingsbeleid. Strengere criteria kunnen 

hier alleszins toe bijdragen. Aangezien strengere definiërende criteria afbreuk zouden kunnen 

doen aan een omvattende bescherming, als element van een doelmatige bescherming, zullen 

zoals reeds aangegeven de selectiecriteria best worden uitgebreid.2262  

 Rechtszekerheid versus flexibiliteit 

483. Het is niet eenvoudig om de balans tussen rechtszekerheid en flexibiliteit in evenwicht te 

houden. Terwijl teveel flexibiliteit afbreuk doet aan een doelmatige bescherming, moet erover 

worden gewaakt dat beschermingsbesluiten niet te rigide worden waardoor ze te weinig 

ruimte laten voor toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.2263 Bovendien zorgen striktere 

normen ook voor een grotere kwetsbaarheid van beschermingsbesluiten. Anderzijds moet er 

op worden gewezen dat beschermingsbesluiten op dit moment bijna onaantastbaar lijken, 

waardoor een grotere kwetsbaarheid minstens de rechtsbescherming wel ten goede komt.2264 

 Vertrouwensbeginsel: de terugwerkende kracht 

484. Verwant aan de formele rechtszekerheid moet bij de bescherming van onroerend 

erfgoed ook rekening worden gehouden met het vertrouwensbeginsel, ofte de materiële 

rechtszekerheid. Op grond van dit beginsel moet de burger er op kunnen vertrouwen dat de 

normen worden toegepast en dat zij zullen blijven gelden totdat zij zijn opgeheven of door 

andere zijn vervangen.2265 Het Grondwettelijk Hof omschrijft dit beginsel als een vereiste van 

voorzienbaarheid en toegankelijkheid van het recht, die het de rechtzoekende moet mogelijk 

maken om in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling te voorzien op het 

tijdstip dat die handeling wordt verricht.2266 

 

485. Inzake wetgeving draait de materiële rechtszekerheid voornamelijk om de beoordeling 

van de temporele functie van een wet, o.a. de retroactiviteit.2267 Wanneer de regeling 

begunstigend of beschermend van aard is, kan de retroactiviteit minder streng worden 

beoordeeld. Legt een wet of decreet verplichtingen op, dan zal de retroactiviteit met 

omzichtigheid moeten worden behandeld.2268 Zo wordt aangenomen dat terugwerkende 

kracht toelaatbaar is wanneer er een wettelijke grondslag voor bestaat, de retroactiviteit 

                                                     

2262  Zie supra, nr. 279. 
2263  Dit is ook een bedenking van de SARO, zie het advies van de SARO over het wijzigingsdecreet naar 

aanleiding van de ex-post evaluatie, Parl.St. Vl.Parl. 2017-2018, nr. 1553/1, 63. 
2264  Sinds 2011 werden van de onderzochte beschermingsbesluiten slechts vier beschermingsbesluiten 

vernietigd, zie supra, nr. 433; zie hierover in het kader van de verhouding van flexibiliteit ten opzichte van 
rechtszekerheid in ruimtelijke uitvoeringsplannen, E. VANDERSTRAETEN, “Een flexibel én rechtszeker 
ruimtelijk uitvierpingsplan: bestaat dat wel?”, TOO 2015, 302-319. 

2265  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 
wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 130. 

2266  GwH 5 juli 1990, nr. 25/90; GwH 13 maart 2002, nr. 49/2002, overw. B.13. 
2267  P. POPELIER, De wet juridisch bekeken, Brugge, die Keure, 2004, 52. 
2268  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 

wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 137-138. 



  

 
446 

betrekking heeft op een regeling die voordelen toekent of de retroactiviteit noodzakelijk is 

voor de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen rechten of 

situaties worden aangetast.2269 Als al aan de eerste voorwaarden is voldaan, wijziging 

beschermingsbesluiten alleszins de situatie en creëren ze rechten in hoofde van de 

zakelijkrechthouders. Enerzijds zal hier bij het invoeren van nieuwe criteria aldus rekening 

mee moeten worden gehouden. Deze zullen immers vanzelfsprekend niet op oude 

beschermingsbesluiten van toepassing zijn. Anderzijds is dit een probleem voor de definitie 

van cultuurgoederen. De interpretatie van het agentschap waarin de definitie van een 

cultuurgoed – en dus ook de vereiste dat cultuurgoederen in het beschermingsbesluit moeten 

zijn opgesomd – ook van toepassing is op oudere beschermingsbesluiten is immers in strijd 

met het vertrouwensbeginsel.2270 

Afdeling 2.  RECHTSGELIJKHEIDSBEGINSEL 

486. Het rechtsgelijkheidsbeginsel ligt aan elke regelgeving ten grondslag. De 

bestemmelingen van een regelgeving mogen niet op willekeurige wijze zijn geselecteerd of er 

mag tussen hen geen onverantwoord onderscheid worden gemaakt. Ongelijkheid zal enkel 

toelaatbaar zijn indien het verschil in behandeling berust op een objectief criterium en redelijk 

verantwoord is.2271 Dit geldt ook voor de identieke behandeling van personen in verschillende 

omstandigheden. Het gaat hierbij enkel om een vergelijking van de situatie van twee 

verschillende categorieën van personen en niet van de situatie van eenzelfde persoon in 

opeenvolgende fasen van eenzelfde procedure.2272 Wat betreft de beschermingsprocedure 

kunnen de voorlopige en definitieve bescherming als één procedure worden beschouwd, 

terwijl de wijzigings- of opheffingsprocedure als een aparte procedure moet worden 

beschouwd. Waar een verschillende behandeling van dezelfde persoon in het eerste geval op 

basis van deze rechtspraak géén aanleiding kan geven tot een schending van het 

gelijkheidsbeginsel, maakt een verschil in behandeling bij de beschermings- dan wel 

wijzigingsprocedure mogelijks wél een schending uit.2273 Ook een verschil in behandeling door 

verschillende van toepassing zijnde procedureregels naar gelang de bescherming geschiedt 

via een klassiek beschermingsbesluit, dan wel via een ruimtelijk uitvoeringsplan valt 

hieronder.  

 

                                                     

2269  Zie in dat verband o.m. A. ALEN en K. MUYLLE, Handboek van het Belgisch Staatsrecht, Mechelen, Wolters 
Kluwer, 2011, 694, nr. 616. 

2270  Zie supra, nr. 145; we wezen er reeds op dat dergelijke voorwaarden niet thuishoort in een definitie. 
2271  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 

wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 139; zie voor een overzicht van 
deze zeer uitgebreide vaste rechtspraak hieromtrent, zie o.a. J. VANDE LANOTTE, G. GOEDERTIER e.a., 
Belgisch Publiekrecht. Deel I, Brugge, die Keure, 2015, 347-390. 

2272  GwH 21 december 2017, nr. 148/2017, overw. B.61 en B.73.2. 
2273  Zie supra, nr. 357, nr. 359, nr. 376 en 403. 
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487. Bij een verschil in behandeling die voortvloeit uit de toepassing van verschillende 

procedureregels, kijkt het Grondwettelijk Hof doorgaans onmiddellijk naar de gevolgen van 

de maatregel. De procedureregels houden op zich geen discriminatie in, maar zouden wel een 

schending van het gelijkheidsbeginsel inhouden indien ze de rechten van de betrokken 

personen op onevenredige wijze zouden beperken.2274 Dit kan inhouden dat de 

inspraakmogelijkheden worden beperkt, dan wel dat het recht op toegang tot de rechter 

wordt ontzegd of bemoeilijkt.2275 Uiteraard zal bij een eventuele ongelijkheid steeds moeten 

worden nagegaan in hoeverre een redelijke verantwoording voor de ongelijke behandeling 

voorhanden is. 

 

488. Er moet nog worden benadrukt dat het rechtsgelijkheidsbeginsel niet van toepassing is 

op normen van verschillende wetgevers bij de uitoefening van hun eigen bevoegdheden. Dit 

betekent onder meer dat verschillende procedureregels in de verschillende gewesten of in de 

Duitstalige gemeenschap geen aanleiding kunnen geven tot een schending van het 

gelijkheidsbeginsel. Het Grondwettelijk Hof zegt hierover: “De autonomie van de gewesten 

zou immers geen betekenis hebben, mocht een verschil in behandeling tussen adressaten van 

regels die in eenzelfde aangelegenheid in de verschillende gewesten toepasselijk zijn, als 

zodanig worden geacht strijdig te zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.”2276  

 

489. Voor wat betreft het Onroerenderfgoeddecreet ligt een mogelijke schending van het 

gelijkheidsbeginsel voor, zowel op het vlak van de inventarisatie als de bescherming. Zo is de 

onroerenderfgoedtoets enkel van toepassing bij de sloop van geïnventariseerd bouwkundig 

erfgoed en houtige beplantingen met erfgoedwaarde.2277 Dat enkel bij de sloop en niet bij 

andere vergunningsplichtige werken een onroerenderfgoedtoets vereist is, kan nog worden 

aanvaard gelet op de verregaande gevolgen van de sloop van een geïnventariseerd onroerend 

goed. We gaven evenwel reeds aan dat de houtige beplantingen met erfgoedwaarde die deel 

uitmaken van een geïnventariseerd landschap niet meer afzonderlijk op de inventaris van 

houtige beplantingen met erfgoedwaarde worden opgenomen. Een alleenstaande struik zal 

in de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde zijn opgenomen, terwijl een 

struik binnen een geïnventariseerd landschap in de landschapsatlas zal moeten worden 

gezocht. Voor deze laatste onroerende goederen geldt de onroerenderfgoedtoets niet. En 

hoewel deze praktijk vanuit pragmatische redenen kan worden aanvaard doordat ze 

beantwoordt aan de beschermingsrealiteit (deze houtige beplantingen zullen later eventueel 

eerder deel uitmaken van een cultuurhistorisch landschap dan beschermd worden als 

                                                     

2274  D. BIJNENS, H. BORTELS en J. THEUNIS, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof (2017-18)”, TVW 2019, 58. 

2275  Zie bv. GwH 21 december 2017, nr. 148/2017, overw. B.38.1-B.39.4 inzake strafzaken. 
2276  GwH 15 juni 2017, nr. 75/2017, overw. B.7; GwH 20 september 2018, nr. 115/2018, overw. B.17.1-B.17.3; 

D. BIJNENS, H. BORTELS en J. THEUNIS, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof (2017-18)”, TVW 2019, 58 

2277  Art. 4.1.10 OED; zie supra, nr. 475. 
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monument),2278 brengt dit wel een ongelijke behandeling met zich mee. Zo zal de aanvraag 

van de zakelijkrechthouder voor de sloop van een boom die is opgenomen in de inventaris 

houtige beplantingen met erfgoedwaarde strenger moeten worden gemotiveerd dan 

wanneer diezelfde boom louter in de landschapsatlas zou zijn opgenomen. Waarom de 

motiveringsplicht slechts tot deze twee inventarissen beperkt is, wordt bovendien nergens in 

de memorie van toelichting verduidelijkt zodat een objectief criterium van onderscheid niet 

voorhanden is, minstens niet kan worden achterhaald. 

 

490. Wat de bescherming betreft zijn er problemen op te merken zowel op het vlak van 

kennisgeving als inspraak bij de bescherming. Zakelijkrechthouders van percelen binnen een 

cultuurhistorisch landschap worden immers niet op dezelfde manier als de overige 

zakelijkrechthouders op de hoogte gebracht van het voornemen om tot bescherming over te 

gaan, noch van de voorlopige bescherming, het openbaar onderzoek of de definitieve 

bescherming.2279 Ook een opheffings- en wijzigingsbesluit wordt niet individueel 

bekendgemaakt, terwijl bij de opheffing of wijziging van een beschermingsbesluit binnen de 

procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan wél in een kennisgeving is 

voorzien.2280  

Afdeling 3.  BEGINSEL VAN DE REGELGEVING OP HET JUISTE NIVEAU 

491. Het beginsel van de regelgeving op het juiste niveau impliceert twee vragen: welk orgaan 

heeft ten aanzien van welke materie een zelfstandige regelgevende bevoegdheid en in 

hoeverre mag die bevoegdheid gedelegeerd worden.2281 Alhoewel het beginsel van de 

regelgeving op het juiste niveau geen juridisch afdwingbaar beginsel uitmaakt, hangt het wel 

nauw samen met andere beginselen van behoorlijke regelgeving waarop een ongeoorloofde 

delegatie een inbreuk kan uitmaken. Zo vindt het rechtszekerheidsbeginsel, en meer bepaald 

het formele legaliteitsbeginsel, vaak toepassing in samenhang met het beginsel van de 

regelgeving op het juiste niveau. Het formele legaliteitsbeginsel “verbiedt de wetgever om zijn 

principiële bevoegdheid om een bepaalde materie te regelen op ongeoorloofde wijze uit te 

besteden aan een uitvoerend orgaan.”2282 

 

Wat betreft onroerend erfgoed wezen we er reeds op dat de bescherming principieel een 

bevoegdheid van het Vlaams Gewest uitmaakt.2283 Op de vraag of de delegatie tot opmaak 

van de selectiecriteria en criterianota’s, zoals de inventarismethodologieën aan de Vlaamse 

                                                     

2278  Zie supra, nr. 266. 
2279  Zie supra, nr. 341. 
2280  Zie supra, nr. 357. 
2281  B. SEUTIN, H. COREMANS, M. VAN DAMME, J. DUJARDIN en G. VERMEYLEN, Beginselen van 

wetgevingstechniek en behoorlijke regelgeving, Brugge, die Keure, 2016, 183. 
2282  D. BIJNENS, H. BORTELS en J. THEUNIS, “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk 

Hof (2017-18)”, TVW 2019, 70. 
2283  Zie supra, nr. 336. 
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Regering dan wel de minister, wettig kon gebeuren, gingen we eerder al uitgebreid in.2284 De 

delegatie voor het nemen van een beschermingsbesluit door de Vlaamse Regering aan de 

minister is niet problematisch. De rechtsgevolgen van een beschermingsbesluit worden 

immers niet opgelegd door de minister, maar vloeien voort uit decretale bepalingen en 

bepalingen van de Vlaamse Regering. De Raad van State meent dan ook dat het om een louter 

uitvoerende en geen regelende bevoegdheid gaat.2285 Dit is ons inzicht nog steeds het geval, 

zelfs nu de minister bijkomende toelatingsplichtige handelingen in het beschermingsbesluit 

kan opnemen.2286 Zowel het actief- als het passiefbehoudsbeginsel, waarvan de 

toelatingsplichten een uitvloeisel zijn, blijft immers van toepassing.  

En ook de delegatie voor het vaststellen van selectiecriteria aan de Vlaamse Regering is niet 

problematisch. Zolang de selectiecriteria zelf in het uitvoeringsbesluit zijn vastgelegd, 

verhindert niets dat de uiteindelijke opmaak van de inventarismethodologieën aan de 

minister worden gedelegeerd. Wél problematisch is dat de uiteindelijke inventarisatie volledig 

afhangt van de voorafgaande opmaak van de inventarismethodologieën door de minister. 

Hier wordt dan ook best rekening mee gehouden indien strengere inhoudelijke, dan wel 

procedurele selectiecriteria zouden worden vastgelegd.  

                                                     

2284  Zie supra, nr. 291. 
2285  RvS 15 december 2008, nr. 186.269, Van Schepdael. 
2286  Art. 6.2.1 OEB. 
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HOOFDSTUK 3. TOETSING AAN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR 

Afdeling 1.  RECHTSZEKERHEIDS- EN VERTROUWENSBEGINSEL 

 Rechtszekerheidsbeginsel 

492. Het rechtszekerheidsbeginsel is van toepassing op zowel regelgevend als individueel 

overheidsoptreden.2287 Terwijl het rechtszekerheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke 

wetgeving een beginsel met grondwettelijke waarde is, dat prevaleert op de wet, is het 

rechtszekerheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur dit niet. Hierdoor zal het als 

beginsel van behoorlijk bestuur dan ook geen voorrang hebben op het legaliteitsbeginsel.2288 

Het rechtszekerheidsbeginsel moet worden onderscheiden van onder meer het 

zorgvuldigheidsbeginsel dat dient om een besluit dat op grond van een discretionaire 

bevoegdheid is genomen te toetsen, zonder aan de beleidsvrijheid zelf te tornen.2289 De 

naleving van het rechtszekerheidsbeginsel houdt net een grens op deze beleidsvrijheid in. Op 

grond van het rechtszekerheidsbeginsel moet het recht immers voorzienbaar en toegankelijk 

zijn zodat de rechtssubjecten de rechtsgevolgen van hun handelingen op voorhand kunnen 

inschatten.2290 

493. Met betrekking tot beschermingsbesluiten wordt het rechtszekerheidsbeginsel vaak in 

samenhang met andere beginselen van behoorlijk bestuur aangehaald.2291 Nochtans kan het 

rechtszekerheidsbeginsel ook op zichzelf staan. Zo vereist het rechtszekerheidsbeginsel dat 

een verleende sloopvergunning onherroepelijk is, tenminste zolang het door de vergunning 

nagestreefde privaat belang verenigbaar is met het algemeen belang. We wezen er nochtans 

reeds op dat een later beschermingsbesluit, genomen in het algemeen belang, een 

sloopvergunning onwerkbaar kan maken.2292 De Raad oordeelde expliciet dat dit een 

schending van het rechtszekerheidsbeginsel uitmaakte: “Het rechtszekerheidsbeginsel wordt 

aldus niet geschonden indien, bij het vaststellen van een algemeen belang dat afbreuk doet 

                                                     

2287  M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. 
VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 316. 

2288 Zie S. DE TAEYE, “Het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel”, in B. HUBEAU en P. 
POPELIER (ed.), Behoorlijk ruimtelijk ordenen. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de 
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, Brugge, die Keure, 2002, 101; dit stemt overeen met het 
meerderheidsstandpunt in de rechtsspraak op grond waarvan het rechtszekerheidsbeginsel als beginsel 
van behoorlijk bestuur niet kan ingaan tegen de wet, zie bv. Cass. 23 juni 1980, TBP 1980, 501-506, concl. 
LENAERTS; Cass. 14 juni 1999, R.Cass. 2000, 73-76, noot P. POPELIER; M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, 
“Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van 
behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 319-320. 

2289  Zie infra, nr. 498; ibid, 317. 
2290  Ibid, 324. 
2291  Zie bv. RvS 30 september 2009, nr. 196.532, Emmerechts e.a. en . RvS 30 september 2009, nr. 196.533, 

Emmerechts; RvS 1 december 2011, nr. 216.642, Boeraeve; RvS 23 juni 2015, nr. 231.710, Kervyn de 
Volkaersbeke. 

2292  RvS 3 juni 2010, nr. 204.610, Verboven, TMR 2010, 632-633, noot P. LEFRANC; zie supra, nr. 447. 
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aan het privaatbelang, het door de overheid nagestreefde doel geoorloofd is en indien de 

middelen die hiertoe worden aangewend in evenredigheid zijn met dit doel. De aantasting van 

de rechtszekerheid en bijgevolg van de vereiste van voorzienbaarheid van het recht, kan 

bijgevolg in welbepaalde omstandigheden bestaanbaar zijn met een door de wetgever beoogd 

doel tot instandhouding van monumenten.”  

Anderzijds moet een beschermingsbesluit om in overeenstemming te zijn met het 

gelijkheidsbeginsel wel inpasbaar zijn in de bestaande bestemming van het gebied.2293 Echter, 

het loutere feit dat een eigenaar op basis van een beschermingsbesluit niet met 100% 

zekerheid kan stellen of een bepaalde aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen strijdig 

zal worden bevonden, schendt volgens de Raad van State het rechtszekerheidsbeginsel 

niet.2294 

 

494. Verder kan het rechtszekerheidsbeginsel ook betekenen dat regels en criteria worden 

vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop het bestuur van een discretionaire 

bevoegdheid gebruik zal maken. Er bestaat in beginsel dan wel geen plicht tot het voorafgaand 

vaststellen van beleidsregels, in bepaalde omstandigheden kan het rechtszekerheidsbeginsel 

wel vereisen dat bepaalde regels en criteria worden uitgevaardigd betreffende de wijze 

waarop van een discretionaire bevoegdheid gebruik wordt gemaakt.2295 De Raad van State 

oordeelde reeds dat dit het geval was bij een reglementair besluit dat bepaalde dat de 

toelating voor het volgen van cursussen kon ontzegd worden, terwijl de criteria op basis 

waarvan deze beslissing zou worden genomen niet bekend waren.2296 In dit opzicht zal een 

beslissing waarvoor de overheid geen beoordelings- of beleidscriteria kan voorleggen welke 

door haar worden gehanteerd bij de uitoefening van haar beoordelingsvrijheid sneller vragen 

doen rijzen over het mogelijk willekeurig karakter van de beslissing.2297 Met betrekking tot 

beschermingen legt de minister een beleidslijn voor waarin wordt aangegeven dat een 

bescherming voornamelijk in thematische dan wel geografische beschermingspakketten zal 

worden gewerkt.2298 Desondanks oordeelde de Raad van State dat nergens uit kan worden 

afgeleid dat de Vlaamse Regering slechts beschermingsbesluiten kan vaststellen waarbij 

meerdere onroerende goederen, al dan niet thematisch samengebracht, tegelijk als 

monument worden beschermd.2299 LEUS stelt dan ook: “Van een echte plicht tot het 

voorafgaand vaststellen van beleidsregels zou slechts dan sprake kunnen zijn indien de 

                                                     

2293  Zie supra, nr. 446. 
2294  RvS 17 januari 2017, nr. 237.049, BVBA Immo Lovaniensis. 
2295  D. D’HOOGHE, “Bestuurlijke vrijheid geklemd tussen de beginselen inzake rechtszekerheid wettigheid en 

veranderlijkheid”, RW 1993-1994, 1096; K. LEUS, Pseudo-wetgeving, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu 
Uitgevers, 1992, 152. 

2296  RvS 29 juni 1987, nr. 28.276, Combes. 
2297  K. LEUS, Pseudo-wetgeving, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1992, 154, alwaar wordt verwezen 

naar twee arresten van de RvS: RvS 18 juni 1985, nr. 25.491, Rammant, RW 1986-1987, 311 en RvS 10 mei 
1988, nr. 30.039, Schoeters. 

2298  Beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2014, Parl.St. Vl.Parl. 139/1, 6. 
2299  RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.. 
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wetgever, bij het toedelen van de discretionaire beslissingsbevoegdheid aan het bestuur, 

uitdrukkelijk heeft voorzien in de eis dat voorafgaand richtlijnen moeten worden 

opgesteld.”2300 Dit is vooralsnog op grond van het OED enkel op het niveau van de 

inventarisatie vereist. 

 

495. Als laatste draagt ook de opsomming van de erfgoedwaarden bij tot de rechtszekerheid 

(al dan niet in samenhang met de motiveringsplicht). De Raad van State legt op dit vlak geen 

al te zware verplichtingen op. Met betrekking tot de opname van cultuurgoederen in de 

bescherming van een monument oordeelde de Raad: “Uit de bestreden akte en meer bepaald 

de aldaar concreet omschreven artistieke waarde van het “opmerkelijk kunstwerk ‘panorama 

du Zoute’” blijkt duidelijk “of en waarom” beide schilderijen deel zijn van het beschermde 

monument. In zoverre is er geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel of van de 

motiveringswet.”2301 En deze rechtspraak is zeker geen alleenstaand geval. Reeds eerder 

wezen we erop dat de Raad van State louter vereist dat de erfgoedwaarden in concreto 

worden aangetoond. De Raad van State acht zijn marginaal toetsingsrecht hier evenwel zeer 

beperkt, en besluit maar zelden tot een gebrek in de motivering met betrekking tot de 

erfgoedwaarden, voornamelijk wanneer een fout in de motivering is geslopen.2302 Hierdoor 

wordt de overheid een zeer grote discretionaire bevoegdheid toebedeeld. Ook rechtsleer 

wees reeds op deze “onaantastbaarheid” van beschermingsbesluiten.2303 

 

Wel kan deze rechtspraak een indicatie zijn van de interpretatie van het 

rechtszekerheidsbeginsel in het licht van de motivering aan de hand van erfgoedwaarden die 

niet decretaal zijn vastgelegd. Mogelijk maakt het gebruik van dergelijke erfgoedwaarden wel 

degelijk een schending van het rechtszekerheidsbeginsel uit. Desondanks draagt een 

exhaustieve opsomming van de erfgoedwaarden niet bij aan de rechtszekerheid. We wezen 

er immers reeds op dat de meeste erfgoedwaarden wel kunnen worden ondergebracht in een 

decretaal vastgelegde erfgoedwaarde.2304 Het zal wel zaak zijn voor het agentschap om deze 

consequent te gebruiken. 

 Vertrouwensbeginsel 

496. Het vertrouwensbeginsel impliceert dat “de burger moet kunnen vertrouwen op 

toezeggingen of beloften die het bestuur in een concreet geval heeft gedaan of op wat door 

hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van het 

bestuur op grond waarvan dat bestuur de door hem opgewekte gerechtvaardigde 

                                                     

2300  K. LEUS, Pseudo-wetgeving, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1992, 154. 
2301  RvS 19 mei 2009, nr. 193.429, nv Compagnie Het Zoute. 
2302  Zie o.a. RvS 30 september 2009, nr. 196.531, Bayart; RvS 3 december 2009, nr. 198.443, NV Mavy; RvS 1 

april 2010, nr. 202.701, Jonckheere; RvS 20 oktober 2015, nr. 232.632, Molenaar; RvS 14 maart 2017, nr. 
237.645, nv Arlimo e.a. 

2303  Zie supra, voetnoot 2009. 
2304  Zie supra, nr. 273-275. 
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verwachtingen niet mag beschamen.”2305 Het vertrouwensbeginsel vormt aldus een aspect 

van het ruimere rechtszekerheidsbeginsel. Desondanks wordt het vertrouwensbeginsel niet 

louter in verband gebracht met het rechtszekerheidsbeginsel, maar wordt het ook vaak 

ingeroepen in samenhang met andere rechtsbeginselen, zoals het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel. Het vertrouwensbeginsel is echter minder afgebakend dan het 

rechtszekerheidsbeginsel, waardoor de rechter maar zelden zijn oordeel zal steunen op het 

vertrouwensbeginsel.2306 

 

Over de precieze inhoud van het vertrouwensbeginsel is de rechtspraak het niet volledig eens. 

Daar waar sommige rechtspraak een vergissing in hoofde van het bestuur die een voordeel 

aan een bestuurde heeft toegekend, veronderstelt,2307 stelt recentere rechtspraak dat het 

voldoende is dat de overheid zonder duidelijk motief afwijkt van een constante gedragslijn, 

waarop de bestuurde rechtmatig kon vertrouwen.2308 

 

497. Ook een beschermingsbesluit zal slechts zeer zelden in strijd worden bevonden met het 

vertrouwensbeginsel. Hieromtrent oordeelde de Raad van State reeds dat geen rechtmatig 

gewekt vertrouwen kan worden afgeleid uit de conceptnota met betrekking tot de opmaak 

van het Onroerenderfgoeddecreet, waarin de mogelijkheid werd opgenomen om bezwaren in 

te dienen tegen een inventarisatie, terwijl nog voor de inwerkingtreding van deze bepaling 

een beschermingsbesluit werd genomen en de verzoekers deze mogelijkheid aldus werd 

ontzegt.2309 In andere arresten is de Raad van State nog strenger door te stellen dat slechts 

tot een nietigverklaring wegens schending van het vertrouwensbeginsel kan worden besloten 

indien aan drie voorwaarden is voldaan: “1° het bestaan van een bestuurlijke vergissing, 2° het 

ten gevolge van die vergissing verlenen van een voordeel aan de burger en 3° het ontbreken 

van een gewichtige reden om de rechtzoekende dat voordeel te ontnemen.”2310 Hierdoor 

maakt zelfs de bescherming van een fabriek waarvoor een stedenbouwkundig attest voorhand 

was en een brief waaruit de indruk is ontstaan dat de fabriek kon worden gesloopt én 

waarover de minister in een brief meedeelde dat de gebouwen niet meer in aanmerking kwam 

voor bescherming als monument, geen schending van het vertrouwensbeginsel uit. Een 

dergelijk standpunt kan volgens de Raad van State immers niet worden beschouwd als een 

ministerieel besluit, bindt de opvolger in een volgende regering niet en kan dus ook geen 

verwachtingen rechtvaardigen.2311 In andere arresten verwijst de Raad van State dan wel niet 

                                                     

2305  M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. 
VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, die Keure, 2006, 320. 

2306  Ibid, 323. 
2307  RvS 4 april 2003, nr. 117.945, Boodts; RvS 15 juni 2004, nr. 132.404, nv Aveve; RvS 3 juni 2010, nr. 204.655, 

nv Baeck & Jansen; I. OPDEBEEK en S. DE SOMER, Algemeen bestuursrecht. Grondslagen en beginselen, 
Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2017, 400-401. 

2308  RvS 20 februari 2015, nr. 230.626, SCA B.J.P. Catering. 
2309  RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a.. 
2310  RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba Smet Investmaatschappij. 
2311  RvS 4 februari 2010, nr. 200.424, bvba Immo Christophe Promotion. 
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naar deze drie voorwaarden, maar is ze van mening dat geen gedragslijn kan worden afgeleid 

uit een eerder niet afgeronde beschermingsprocedure en een reeds verleende (toenmalig) 

stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning. Integendeel, “het destijds in overweging 

nemen om het pand te beschermen, kon bij de verzoeker juist de verwachting wekken dat zijn 

pand misschien ooit wel eens beschermd zou worden”.2312  

 

In een recenter arrest is de Raad van State milder. Met betrekking tot de afbakening van een 

landschap houdt het vertrouwensbeginsel in dat het voor de burger duidelijk moet zijn 

waarom voor een bepaald gebied voor een bescherming als overgangszone wordt gekozen en 

niet meer voor een eigenlijke bescherming, waarvoor wel de noodzakelijke erfgoedwaarden 

aanwezig waren, zoals uit het voorlopig beschermingsbesluit van de oorspronkelijke 

bescherming bleek. Een loutere verwijzing naar de discretionaire bevoegdheid van de 

overheid volstond in deze niet.2313 Wel is het belangrijk dat de formele motieven met 

betrekking tot de beleidskeuze van de overheid om tot een bepaalde bescherming over te 

gaan reeds werden aangehaald ten tijde van het openbaar onderzoek, indien zij hiertoe de 

mogelijkheid hadden.2314 Sterkere selectiecriteria zouden een en ander duidelijker maken en 

bijdragen tot de rechtszekerheid.  

Afdeling 2.  ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL 

498. Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid zorgvuldig te werk te gaan bij de 

voorbereiding van een beslissing en ervoor te zorgen dat de juridische en feitelijke aspecten 

van het dossier deugdelijk geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen en de betrokken belangen zorgvuldig kan inschatten en 

afwegen zodat particuliere belangen niet nodeloos geschaad worden. Het beginsel is nauw 

verwant aan en verweven met het foutbegrip in artikel 1382-1383 BW. Het foutbegrip houdt 

immers in hoofde van diegene die de fout heeft begaan een schending van de algemene 

zorgvuldigheidsnorm uit.2315 We wezen er reeds eerder op dat uit het zorgvuldigheidsbeginsel 

een concrete verplichting tot antwoord op een verzoek tot bescherming kan worden 

afgeleid.2316 Het zorgvuldigheidsbeginsel kan dan ook als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur op zichzelf staan. Sterker nog, de rechtsleer is het er zelfs over eens dat de schending 

van elk beginsel van behoorlijk bestuur kan worden teruggebracht tot een schending van de 

zorgvuldigheidsnorm.2317 Dit brengt met zich mee dat een schending van de zorgvuldigheid 

                                                     

2312  RvS 24 september 2009, nr. 196.332, Vekeman; RvS 3 juni 2010, nr. 203.610, Verboven, TMR 2010, 632-
633, noot P. LEFRANC. 

2313  RvS 21 maart 2014, nr. 226.862, Janssen. 
2314  RvS 23 juni 2015, nr. 231.710, Kervyn de Volkaersbeke. 
2315  K. LEUS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk 

bestuur, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 105. 
2316  Zie supra, nr. 327. 
2317  Ibid, 107; I. OPDEBEEK, Rechtsbescherming tegen het stilzitten van het bestuur, Brugge, die Keure, 1992, 

31-32; L. CORNELIS, Beginsel van het Belgisch buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.1: De 
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ook snel tot een inbreuk op andere beginselen leidt, zoals onder meer de motiveringplicht of 

het gelijkheidsbeginsel.2318 

 

499. Een beschermingsbesluit zal slechts zelden vernietigd worden omwille van een inbreuk 

op de zorgvuldigheidsplicht. Met betrekking tot de zorgvuldige voorbereiding oordeelde de 

Raad van State dat een beschermingsbesluit gebaseerd is op een volledige en concrete 

feitenvinding indien in geval van een slechte bouwfysische toestand voldoende wordt 

aangegeven in hoeverre het onroerend goed voldoende bewaard is gebleven, zeker indien 

geen bezwaar werd ingediend tijdens het openbaar onderzoek.2319 Hieruit volgt dat het 

indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek een invloed kan hebben op de 

beoordeling van de feitelijke grondslag van het beschermingsbesluit. Echter, ook het feit dat 

het openbaar onderzoek de overheid ertoe heeft geleid acht panden uit de perimeter van de 

bescherming weg te laten, hoeft niet te betekenen dat het onderzoek naar de 

erfgoedwaarden onzorgvuldig is gevoerd.2320 

 

Daarnaast oordeelde de Raad van State dat het agentschap voldoende aantoonde dat de 

bescherming gebeurde aan de hand van een criterianota die werd opgenomen in het 

beschermingsdossier en het beschermingsbesluit dus gesteund was op een volledige en 

concrete feitenvinding.2321 A contrario is het aldus mogelijk dat een bescherming onwettig 

wordt bevonden indien de bescherming niet gebeurde aan de hand van een criterianota, 

waardoor een zorgvuldige afweging niet voor handen is. Minstens kan een criterianota die 

onderdeel uitmaakt van de bescherming bijdragen tot een zorgvuldig beschermingsbesluit. 

Terwijl de Raad van State reeds oordeelde dat het bestaan van andere gelijkaardige sites geen 

afbreuk doet aan de erfgoedwaarde,2322 zou een criterianota hier wél bewijs van kunnen 

leveren. 

 

Verder oordeelde de Raad van State ook nog dat de zorgvuldigheid niet geschonden is indien 

de vaststelling van de erfgoedwaarde niet volgt uit een plaatsbezoek aangezien dat 

plaatsbezoek werd geannuleerd door de eigenaar.2323 En ook het feit dat een bescherming pas 

in 2009 werd opgestart (terwijl de wetgeving al bestaat sinds 1976) volstaat niet om tot een 

                                                     

onrechtmatige daad, Antwerpen/Brussel, Maklu Uitgevers/Ced. Samsom, 1989, 39; deze auteur stelt dat 
zorgvuldigheidsnormen betrekking kunnen hebben op om het even welke menselijke activiteit. 

2318  K. LEUS, “Het zorgvuldigheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk 
bestuur, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 117-118. 

2319  RvS 2 december 2008, nr. 188.448, Gilissen. 
2320  RvS 25 juni 2019, nr. 244.937, Stichting Arboretum Wespelaar. 
2321  RvS 18 juni 2013, nr. 223.956, Naessens. 
2322  RvS 31 maart 2017, nr. 237.898, De Meulenaere. 
2323  RvS 14 maart 2017, nr. 237.645, nv Arlimo e.a. 
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schending van de zorgvuldigheid te besluiten,2324 net zoals een bescherming in fasen geen 

bewijs van onzorgvuldig optreden oplevert.2325  

 

Ten slotte levert ook een procedurele onzorgvuldigheid maar moeilijk een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel op. Zo maakt het feit dat tussen de ondertekening van het besluit en 

de betekening van de voorlopige bescherming enkele maanden verliepen, geen schending uit 

van het zorgvuldigheidsbeginsel.2326 

Afdeling 3.  GELIJKHEIDSBEGINSEL 

500. Het gelijkheidsbeginsel vindt haar oorsprong in tal van grondwettelijke en 

verdragsrechtelijke normen.2327 De inhoud van het gelijkheidsbeginsel hangt af van de aard 

van de bevoegdheid van de overheid. Indien het gaat om een gebonden bevoegdheid, neemt 

het gelijkheidsbeginsel de vorm aan van het wettigheidsbeginsel. Bij een discretionaire 

bevoegdheid komt de toetsing de facto neer op het beoordelen van de redelijkheid van de 

maatregel. Om tot een schending van het gelijkheidsbeginsel te kunnen besluiten moet 

immers worden nagegaan of voor het verschil in behandeling een deugdelijke of aanvaardbare 

reden bestaat, “wat uiteindelijk niets anders is dan een toetsing aan het 

redelijkheidsbeginsel”.2328 Wel veronderstelt de toetsing aan het gelijkheidsbeginsel een 

vergelijkingspunt.  

Bij de toetsing van het gelijkheidsbeginsel dient rekening te worden gehouden met het wettig 

interpretatieschema:2329 de ongelijke behandeling moet berusten op een objectief criterium 

en redelijk verantwoord zijn.  

 

501. Met betrekking tot onroerend erfgoed wordt het gelijkheidsbeginsel vaak ingeroepen 

door zakelijkrechthouders om de opname van hun onroerend goed in de afbakening van de 

bescherming aan te vechten. Tot nu toe is evenwel geen rechtspraak terug te vinden waar een 

schending van het gelijkheidsbeginsel succesvol werd ingeroepen om een 

beschermingsbesluit te laten vernietigen.  

 

Het behoort aan de verzoeker zelf toe om met concrete en precieze gegevens aan te geven in 

welke zin het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Louter aanhalen dat bepaalde gelijkaardige 

percelen niet in de afbakening zijn opgenomen, is niet voldoende.2330 Ook het feit dat het ene 

                                                     

2324  RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba Smets Investmaatschappij. 
2325  RvS 7 januari 2010, nr. 199.356, Gemeente Lubbeek. 
2326  RvS 3 februari 2011, nr. 210.983, Taeleman. 
2327  Zie art. 14 EVRM, art. 1 12e Protocol EVRM, art. 26 BuPoverdrag en art. 10 en 11 van de Grondwet; J. 

THEUNIS, “Het gelijkheidsbeginsel”, in I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk 
bestuur, Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 2006, 203. 

2328  Ibid, 209. 
2329  Dit kan worden afgeleid uit rechtspraak van het EHRM, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie, 

zie ibid, 210 en de verwijzigingen aldaar. 
2330  RvS 3 december 2009, nr. 198.500, de Wautier; RvS 21 januari 2010, nr. 199.722, Bytebier. 
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onroerend goed na voorlopige bescherming wel definitief werd beschermd en het andere niet, 

maakt geen schending van het gelijkheidsbeginsel uit, zelfs al gaat het om soortgelijke panden 

met dezelfde erfgoedwaarde.2331 De Raad van State ging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

zelfs zo ver door te stellen dat de niet-bescherming van dichtbijgelegen gebouwen die 

hetzelfde belang vertonen niet zozeer de wettigheid van de bescherming aantast, maar wel 

de wettigheid van de niet-bescherming.2332 Bovendien moet om een schending van het 

gelijkheidsbeginsel afdoende te kunnen aantonen worden gewezen op het verschil in 

behandeling ten aanzien van personen. Het gelijkheidsbeginsel is immers niet van toepassing 

op onroerende goederen: “Het gelijkheidsbeginsel is pas in het geding wanneer de categorieën 

van personen ten aanzien van wie een ongelijkheid wordt aangevoerd, kunnen worden 

vergeleken. De ingeroepen beginselen gaan echter niet op wanneer zij, zoals het te dezen het 

geval is, betrekking hebben op onroerende goederen.”2333 

 

502. Wanneer het gelijkheidsbeginsel wordt ingeroepen in samenhang met de formele 

Motiveringswet en het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel besloot de Raad van State 

wel reeds tot vernietiging van een bescherming als stadsgezicht. In casu bleek uit het 

beschermingsbesluit, noch uit het advies van de (toenmalige) KCML waarom bepaalde 

percelen niet in het stadsgezicht, dat verondersteld werd een samenhangend geheel uit te 

maken, werden opgenomen.2334  

                                                     

2331  RvS 15 juni 2009, nr. 194.169, nv Memlinc Hotel. 
2332  RvS 1 oktober 2008, nr. 186.785, nv Confiserie Leonidas. 
2333  RvS 10 december 2009, nr. 198.775, Vangenechten e.a. 
2334  RvS 23 juni 2004, nr. 132.900, De Longie e.a. 
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIE 

503. Uit de toetsing blijkt dat voornamelijk de procedurele aspecten niet altijd voldoen aan 

de beginselen van behoorlijke regelgeving, m.n. het gelijkheidsbeginsel. Dit geldt voor de 

kennisgeving en de inspraak bij de bescherming van cultuurhistorische landschappen. Aan de 

overige gehanteerde beginselen van behoorlijke regelgeving, i.e. het rechtszekerheids- en het 

vertrouwensbeginsel en het beginsel van de regelgeving op het juiste niveau lijkt wel te zijn 

voldaan. Een decretale verankering van meer bindende criteria is op basis van de toetsing aan 

deze laatste beginselen aldus niet noodzakelijk.  

 

Echter, uit bovenstaande analyse blijkt ook dat de schending van algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur maar zelden zullen leiden tot de onwettigheid van een 

beschermingsbesluit. Ook hier zijn voornamelijk procedurele mankementen een grond van 

vernietiging van beschermingsbesluiten.2335 De interpretatie van agentschap onroerend 

erfgoed dat hieruit volgt dat de wetgeving “juridisch waterdicht” is en rechtszekerheid met 

zich meebrengt,2336 kan moeilijk worden gevolgd. Uit de rechtspraak blijkt immers dat de quasi 

onaantastbaarheid van beschermingsbesluiten eerder wordt veroorzaakt door de zeer ruime 

discretionaire bevoegdheid van de overheid, terwijl de Raad van State zijn toetsingsrecht in 

deze materie heel voorzichtig hanteert.2337 Op het eerste zicht lijkt deze vaststelling voor het 

beschermingsbeleid positief te werken. Door de ruime beoordelingsvrijheid is de overheid in 

staat in principe alles te beschermen. Echter, dergelijke ruime beoordelingsbevoegdheid 

impliceert ook dat de overheid eenvoudig kan beslissen desgewenst niet tot bescherming over 

te gaan. Bovendien brengt dit voor de burger veel rechtsonzekerheid met zich mee. Juridisch 

is er immers maar weinig houvast op basis waarvan een burger kan inschatten wat zal worden 

beschermd. Hoewel het ontbreken van selectiecriteria niet onmiddellijk een schending van 

het rechtszekerheidsbeginsel uitmaakt, zouden selectiecriteria kunnen worden gebruikt voor 

de opmaak van een criterianota, wat bijdraagt aan een zorgvuldige feitenvinding en aldus voor 

sterkere beschermingsbesluiten zou zorgen.2338 Bovendien leidt het ontbreken van 

selectiecriteria ook tot een gebrek aan rechtsbescherming. Sterkere bindende selectiecriteria 

zouden hieraan tegemoet kunnen komen. Terwijl ze de discretionaire bevoegdheid van de 

overheid in zekere mate inperken, bieden ze ook aan de rechter meer houvast om 

beschermingsbesluiten te toetsen.  

 

  

                                                     

2335  Zo is een gebrek aan of in de motivering van de erfgoedwaarde slechts zeer zelden een reden om tot 
vernietiging over te gaan, zie voor deze zeldzame gevallen, supra, nrs. 421-423. 

2336  Zie in deze zin i.v.m. het Decreet Landschapszorg, AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Erfgoedbalans 
2017, s.l., Agentschap Onroerend Erfgoed, 2017, 50. 

2337  Zie supra, nr. 495. 
2338  Zie supra, resp. nr. 494 en nr. 499. 
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DEEL VI. AANBEVELINGEN VOOR EEN DOELMATIGE BESCHERMING 

Aanbeveling 1. Geen algehele integratie van roerend, onroerend en 

immaterieel erfgoed 

504. We wezen er op dat de opsplitsing van erfgoed in onroerend en roerend, cultureel en 

natuurlijk en materieel en immaterieel erfgoed kunstmatig en onvolkomen is.2339 Terwijl in 

het Vlaams Gewest de tweedeling tussen natuurlijk en cultureel erfgoed steeds verder 

gaat,2340 verdient een geïntegreerde bescherming van erfgoed net de aanbeveling. Dat 

cultureel erfgoed slechts zeer beperkte bescherming geniet op internationaal niveau, in 

tegenstelling tot natuurlijk erfgoed,2341 hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn. De 

bescherming van natuurlijk erfgoed op Vlaams niveau wordt immers vaak ingegeven door 

Europese verplichtingen, terwijl dit bij cultureel erfgoed op dit ogenblik niet zozeer het geval 

is. Cultureel erfgoed kan dan ook alleen maar baat hebben bij een integratie van natuurlijk en 

cultureel erfgoed. Ook met betrekking tot roerend en onroerend erfgoed en immaterieel en 

materieel erfgoed wezen we reeds op dat zij allen onlosmakelijk verbonden zijn, waardoor 

een geïntegreerde bescherming aangewezen lijkt. Sommige onroerende goederen ontlenen 

immers hun erfgoedwaarde onder meer aan de aanwezigheid van roerende goederen dan wel 

immateriële waarden. Het niet mogelijk maken om roerende goederen mee te beschermen, 

zou impliceren dat zij zonder meer verplaatst zouden kunnen worden, en zo het onroerend 

goed haar beschermenswaardig karakter zou ontnemen. En ook door de immateriële waarden 

niet mee te nemen is het mogelijk dat een onroerend goed een bescherming zou ontlopen 

omdat het niet beschermenswaardig zou worden geacht. Dit heeft vanzelfsprekend invloed 

op de omvattendheid van de beschermingen.  

 

505. Wat betreft dergelijke algemene integratie rijzen er op Vlaams niveau heel wat 

bevoegdheidsbezwaren.2342 Ofschoon de integratie kan gebeuren aan de hand van een 

staatshervorming waarbij de bevoegdheden inzake erfgoed kunnen worden gebundeld, 

wezen we er reeds op dat dit geen sinecure is. Bovendien is een volledige integratie niet 

noodzakelijk en zelfs niet altijd wenselijk. Zo heeft de bescherming van natuurlijk en cultureel 

erfgoed in het Vlaams Gewest er baadt bij dat beide sectoren in belangrijke mate op elkaar 

worden afgestemd door middel van advies en overleg.2343 En ook de bescherming van 

immaterieel en materieel erfgoed gebeurt best op verschillende manieren.2344 De integratie 

van immaterieel erfgoed met onroerend erfgoed kan geschieden aan de hand van een ruim 

arsenaal aan erfgoedwaarden op grond waarvan onroerend erfgoed kan worden beschermd. 

                                                     

2339  Zie supra, nrs. 71-72. 
2340  Zo werd door het OED de natuurlijke waarde volledig geschrapt, zie supra, nr. 53. 
2341  Zie supra, nrs. 3-4. 
2342  Zie supra, nrs. 73-76. 
2343  Zie supra, nr. 73. 
2344  Zie supra, nr. 75. 
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Het OED kwam hier al aan tegemoet en legde de culturele, sociale en volkskundige waarde 

vast. Zij kunnen allen verwijzen naar de immateriële waarde die met onroerend erfgoed 

verbonden is, waardoor niets eraan in de weg staat dat ook immateriële waarden mee in 

rekening worden genomen. Ook met betrekking tot de integratie van roerend en onroerend 

erfgoed lost een algehele integratie niet alles op. Zo zou zowel bij een toewijzing van de 

bevoegdheden inzake erfgoed aan de gewesten dan wel de gemeenschappen de problematiek 

inzake het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet volledig zijn opgelost.2345 Bovendien voorziet 

artikel 10 BWHI in de noodzakelijke bevoegdheid van het gewest om ook roerend erfgoed mee 

te beschermen, waarvan in elk gewest dan ook gretig gebruik wordt gemaakt.2346 Hierbij is het 

uiteraard zeer belangrijk dat onbetwistbaar is welke roerende goederen mee kunnen worden 

beschermd. En net op dit vlak blijkt de huidige regelgeving enkele hiaten te vertonen. Door 

duidelijk af te lijnen welke roerende goederen mee met onroerend erfgoed kunnen worden 

beschermd, kan aldus aan veel van de huidige problemen worden tegemoetgekomen. 

Aanbeveling 2. Eén inventaris met rechtsgevolgen 

506. We wezen in dit proefschrift reeds op de mogelijke positieve effecten van verschillende 

decretaal vastgelegde inventarissen, zoals dit nu het geval is in het OED. Om deze positieve 

effecten te kunnen verwezenlijken is wel vereist dat de verschillende inventarissen op de 

bescherming zijn afgestemd, wat op dit ogenblik niet het geval is. Maar ook de afstemming op 

de beschermingsrealiteit is niet zaligmakend gelet op de verschillende rechtsgevolgen die op 

de verschillende inventarissen van toepassing zijn.2347 Zo wezen we op het voorbeeld van 

puntvormige elementen binnen cultuurhistorische landschappen die niet meer op de 

afzonderlijke inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde worden opgenomen, 

waardoor de onroerenderfgoedtoets ex artikel 4.1.10 OED niet meer van toepassing is. Dit 

zorgt ook voor rechtsonzekerheid in hoofde van de zakelijkrechthouders. Gelet op de 

rechtspraak inzake de keuze van een beschermingsinstrument,2348 kan ook worden verwacht 

dat de Raad van State de keuze van inventaris als een loutere beleidskeuze interpreteert, zelfs 

al zijn de rechtsgevolgen verschillend. Dit heeft alleszins gevolgen voor de transparantie van 

de besluitvorming, en dus de effectiviteit.  

 

507. Verder voorzien de verschillende inventarissen in aandacht voor diversiteit en dus 

omvattendheid van de bescherming. Hoewel diversiteit noodzakelijk is, kan dit niet enkel 

worden verwezenlijkt via verschillende decretale inventarissen. Een decretale inventaris kan 

immers ook feitelijk worden onderverdeeld in deelinventarissen. Dit heeft als voordeel dat er 

                                                     

2345  Zie supra, nr. 6. 
2346  Zie supra nr. 143-143 (Vlaams Gewest), nr. 171 (Waals Gewest) en nr. 186-186 (Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest). 
2347  Zie supra, nrs. 266-267. 
2348  Zie supra, nr. 155. 
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geen twijfel kan bestaan over de vaststelling en de hieraan verbonden rechtsgevolgen.2349 Om 

deze redenen is het aan te bevelen de vijf inventarissen samen te voegen tot één inventaris. 

Aanbeveling 3. Geen eenheidsstatuut voor beschermingen 

508. Hoger wezen we op de nadelen van de verschillende beschermingsstatuten.2350 Zo is het 

gebruik ervan om historisch gegroeide redenen niet coherent en blijkt uit de rechtspraak van 

de Raad van State dat de overheid over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikte, 

minstens wat betreft monumenten en archeologische sites.2351 Gelet op de verschillende 

rechtsgevolgen die aan de keuze van een beschermingsstatuut hangen, brengt dit dan ook 

rechtsonzekerheid met zich mee. Om het hoofd te bieden aan de verschillende problemen, is 

het samenvoegen van de verschillende beschermingsinstrumenten tot een eenheidsstatuut 

evenwel niet geschikt. In deze hypothese zou de differentiatie immers moeten gebeuren aan 

de hand van de erfgoedwaarden, wat weinig bijdraagt aan de rechtszekerheid. De grote 

discretionaire bevoegdheid van de overheid bij de keuze van beschermingsinstrumenten 

wordt op deze manier immers louter verplaatst naar de keuze van erfgoedwaarden.2352 

Bovendien zou dit ook zorgen voor zeer lange beschermingsbesluiten wat de transparantie 

zeker niet ten goede komt. En ook op het vlak van de rechtsgevolgen is het moeilijk alle 

onroerend erfgoed in een eenheidsworst te wringen, bijvoorbeeld wat betreft de toepassing 

van het archeologietraject of de rechtsgevolgen specifiek voor monumenten. In de hypothese 

dat ook een differentiatie op het vlak van rechtsgevolgen kan worden doorgevoerd, draagt 

een eenheidsstatuut opnieuw weinig bij aan de rechtszekerheid.  

 

509. Dat veel beschermingen onduidelijk zijn en nergens een coherent gebruik van de 

beschermingsinstrumenten uit af te leiden valt, is dan ook beter te remediëren door de 

bestaande beschermingsbesluiten te herevalueren met het oog op de keuze van een geschikt 

beschermingsinstrument en indien nodig te herzien.2353 Dergelijke herevaluatie doet dan wel 

niets af aan de discretionaire bevoegdheid van de overheid, maar zorgt wel voor een 

transparanter beschermingsbeleid. Dit draagt bij aan het draagvlak van beschermingen en 

komt de effectiviteit van het beschermingsbeleid ten goede. 

 

                                                     

2349  We wezen er ook op dat de volledige gelijkschakeling van alle rechtsgevolgen niet wenselijk is (i.e. de 
rechtsgevolgen van een opname in de inventaris van archeologische zones), zie supra, nrs. 266-267; dit 
kan worden opgevangen door de oppervlaktecriteria te koppelen aan de erfgoedwaarden uit het 
vaststellingsbesluit 

2350  Zie supra, nr. 268-269. 
2351  Zie supra, nr. 155; het onderscheid tussen stads- en dorpsgezichten en landschappen lijkt inmiddels wel 

duidelijk te zijn, zie supra, nrs. 148-149 (stads- en dorpsgezichten) en nrs. 150-152 (cultuurhistorische 
landschappen). 

2352  We wezen er hoger op dat de keuze van erfgoedwaarde weinig bijdraagt tot de rechtszekerheid, zie supra, 
nrs. 273-275. 

2353  Zie infra, aanbeveling 25, nr. 540-542. 
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Aanbeveling 4. Geen gedifferentieerde bescherming op het niveau van het 

Vlaams Gewest 

510. De differentiatie van beschermingsniveaus kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds 

kan worden gedifferentieerd aan de hand van de bevoegde overheid, waarbij de bevoegdheid 

om te beschermen kan worden verdeeld onder de gemeente, de provincie en het gewest. Dit 

is zeker aan te moedigen. Wel zal de bescherming op gemeentelijk en provinciaal niveau zich 

moeten beperken tot onroerend erfgoed van gemeentelijk dan wel provinciaal niveau.2354 

 

 Anderzijds kan bij de bescherming van onroerend erfgoed ook louter een onderscheid 

worden gemaakt naargelang de erfgoedwaarde van onroerend erfgoed, terwijl de 

bevoegdheid bij één overheid blijft. Dit is in zekere zin reeds het geval bij de inventarissen en 

de bescherming. Echter, we wezen er reeds op dat in het Vlaams Gewest de inventarissen 

eerder als beleidsinstrument in plaats van beschermingsinstrument moeten worden 

beschouwd.2355 Ondanks dat de inventaris een rol zou kunnen spelen bij de bescherming van 

onroerend erfgoed, bijvoorbeeld in de zin van een algemene zorgplicht die van toepassing is 

op vastgesteld onroerend erfgoed, lijkt de inventaris toch vooral nuttig als eerste oordeel over 

de erfgoedwaarde van een onroerend goed.2356 Maar verschillende beschermingsniveaus 

kunnen zich ook voordoen buiten de inventarissen om. Zo voorziet het Brussel Hoofdstedelijk 

Gewest in een bewaarlijst, die een volwaardige bescherming uitmaakt maar toch 

ondergeschikt is aan de eigenlijke bescherming. We wezen er hoger reeds op dat ook 

dergelijke differentiatie maar weinig bijdraagt tot de doelmatigheid van de bescherming.2357 

Aanbeveling 5. Geen verdergaande decretale  verankering van 

erfgoedwaarden 

511. Steeds meer erfgoedwaarden worden decretaal verankerd, waarbij ook hun omschrijving 

steeds vaker, al dan niet decretaal, wordt vastgelegd. Deze tendens stoot op enige weerstand 

in de (Franstalige) rechtsleer. Enerzijds zou een te stringente definiëring van de 

erfgoedwaarden afbreuk doen aan de discretionaire bevoegdheid van de overheid. Anderzijds 

zou een limitatieve opsomming van de erfgoedwaarden de beschermingsmogelijkheden 

ongewenst inperken. We wezen er evenwel reeds op dat de decretale verankering van 

erfgoedwaarden maar weinig impact heeft op de discretionaire bevoegdheid van de overheid. 

Het ontbreken van de ene erfgoedwaarde wordt opgevangen door andere 

erfgoedwaarden.2358  

 

Sterkere definities zouden desalniettemin een positieve impact kunnen hebben op de 

transparantie en dus de effectiviteit van beschermingsbesluiten. In het Vlaams Gewest is het 

                                                     

2354  Zie supra, nr. 465; hier wordt gezien de afbakening van dit onderzoek niet verder op ingegaan. 
2355  Zie supra, nr. 133. 
2356  Zie hierover uitgebreid, supra, nrs. 469-478. 
2357  Zie supra, nrs. 464-467. 
2358  Zie supra, nrs. 274-275. 
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agentschap onroerend erfgoed op dit moment bezig met de opmaak van een nota die de 

interpretatie van de erfgoedwaarden bevat die zij eraan geven. Deze nota is echter niet 

bindend en zal dan ook moeilijk als een stok achter de deur kunnen worden gebruikt. Toch 

hoeft dit niet noodzakelijk negatief te zijn. De invoering van een bindende definitie van 

erfgoedwaarden of zelfs een louter verdergaande verankering erfgoedwaarden zou QUINTIN 

gelijk kunnen geven in zijn veronderstelling dat een limitatieve opsomming verhindert dat 

bepaalde soorten erfgoed zouden kunnen worden beschermd.2359 Dit is uiteraard niet 

wenselijk. De positieve invloed op de effectiviteit kan bovendien ook gemakkelijk op andere 

vlakken – waar dergelijke negatieve elementen niet spelen – worden verkregen, zoals bij de 

decretale verankering van selectiecriteria.2360 

Aanbeveling 6. Inventarissen als selectiecriterium 

512. Door de inventaris als selectiecriterium in te voeren zal de inventaris nog sterker een 

eerste beleidsmatige stap vormen in het beschermingsproces. We gingen reeds eerder 

uitgebreid op deze mogelijkheid in.2361 Uiteraard moet in geval van dringende 

noodzakelijkheid aan de vereiste van voorafgaande inventarisatie kunnen worden 

voorbijgegaan. Concreet betekent dit dat een onroerend goed niet eerst op de inventaris moet 

zijn opgenomen bij de toepassing van een noodbescherming, waar we later op ingaan 

(aanbeveling 8). Dit neemt niet weg dat de opname in de inventaris in deze gevallen ten laatste 

gelijktijdig met de eigenlijke beschermingsprocedure dient te gebeuren. De inventaris dient in 

deze zienswijze immers als eerste beleidsmatig oordeel over de erfgoedwaarde van een 

onroerend goed. Voor de volledigheid dient ook beschermd onroerend erfgoed op de 

inventaris te zijn opgenomen. 

Aanbeveling 7. Uitbreiding van de rechtsgevolgen van de inventarisatie 

513. We wezen reeds op de mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel doordat de 

decreetgever de motiveringsplicht beperkte tot sloopaanvragen van houtige beplantingen 

met erfgoedwaarde die op de gelijknamige inventaris zijn opgenomen en geïnventariseerd 

bouwkundig erfgoed.2362 Enkel al om deze reden wordt de motiveringsplicht best uitgebreid. 

Maar er is meer. Zo dienen de inventarissen een weerspiegeling te vormen van de realiteit om 

de inventarisatie als selectiecriterium te kunnen hanteren. Dit impliceert dat het onroerend 

erfgoed behouden blijft, minstens dat de inventaris wordt aangepast indien wijzigingen aan 

de toestand van vastgesteld onroerend erfgoed zich voordoen. Om hieraan te voldoen bleek 

reeds dat de invoering van een algemene zorgplicht niet werkbaar zou zijn.2363 De herinvoering 

van het verplicht advies van het agentschap onroerend erfgoed zoals dit voorzien was in oud 

artikel 4.1.10 van het OED is dan weer weinig realistisch, gelet op de recente schrapping van 

                                                     

2359  Zie supra, nr. 275; QUINTIN haalde dit aan bij de bespreking van de selectiecriteria, zie supra, nr. 306. 
2360  Zie infra, aanbeveling 12, nr. 520-461. 
2361  Zie supra, nrs. 469-478. 
2362  Zie supra, nr. 489. 
2363  Zie supra, nrs. 469-478. 
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een soortgelijke adviesverplichting in het licht van het kerntakenplan.2364 Een uitbreiding van 

de zorgplicht ex artikel 4.1.8 van het OED, minstens naar de vergunningverlenende overheid, 

is dan ook de meest haalbare optie. Dergelijke zorgplicht zou ook uiting moeten vinden in de 

motiveringsplicht die nu is voorzien in artikel 4.1.10 van het OED. Dit betekent niet alleen dat 

de motiveringsplicht niet meer mag beperkt zijn tot de inventaris bouwkundig erfgoed en de 

inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, maar ook dat het toepassingsgebied 

ruimer moet zijn dan louter sloopaanvragen. Dit impliceert dat de motiveringsplicht moet 

gelden ten aanzien van de vergunningverlenende overheid voor alle vergunningsplichtige 

werken aan alle vastgesteld onroerend erfgoed, aangevuld met een verruimde 

vergunningsplicht.2365 

Aanbeveling 8. Bewaarlijst als tijdelijke beschermingsmaatregel  

514. We concludeerden reeds dat de bewaarlijst als ondergeschikte maar definitieve 

beschermingsmaatregel naar analogie met het BWRO niet wenselijk is.2366 De bewaarlijst als 

tijdelijke beschermingsmaatregel naar voorbeeld van de CoPat biedt daarentegen wél veel 

mogelijkheden. Dergelijke noodmaatregel kan de overheid de kans bieden om een diepgaand 

onderzoek naar de beschermenswaardigheid van het onroerend erfgoed uit te voeren, zonder 

het gevaar dat het erfgoed verloren gaat.2367 

 

De noodbescherming moet uiteraard een uitzonderingsmaatregel blijven. Inspiratie kan 

worden geput uit de noodprocedure uit het vroegere Monumentendecreet waar “dringende 

omstandigheden” waren vereist. De opname in de bewaarlijst kan naar analogie hiermee 

gebeuren wegens een ernstige en onmiddellijke bedreiging van het goed zoals afbraak, 

vernieling en zware beschadigingen. De bedreiging hoedt dan ook niet noodzakelijk 

onherstelbare schade te betekenen.2368 Doordat de vereiste van dringende omstandigheden 

een natuurlijke filter vormt om misbruiken te voorkomen, is het ook mogelijk het 

initiatiefrecht voor opname in de bewaarlijst open te stellen voor derden, zoals hieronder 

wordt beschreven.2369 

 

Als gevolg hiervan is het wel aan te raden de opname in de bewaarlijst minstens afhankelijk 

te maken van een gunstig advies van de VCOE, naar analogie met de procedure tot opname in 

de bewaarlijst in de CoPat.2370 Enkel in geval van hoogdringendheid kan van dit advies worden 

                                                     

2364  Zie supra, nr. 473. 
2365  Zie supra, nrs. 475-477. 
2366  Zie supra, 464-467. 
2367  Naar analogie met art. 15, §2 CoPat; zie supra, nr. 468. 
2368  Dit is ook zo in het Waals Gewest, zie supra, nr. 308. 
2369  Zie infra, aanbeveling 15, nrs. 525-526. 
2370  Zie supra, nr. 368. 
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afgeweken. Dit brengt meteen met zich mee dat we er voor pleiten de hoogdringendheid niet 

als standaardvereiste in te voeren, zoals wel in het Monumentendecreet het geval was.2371  

515. Wat betreft de duur van de opname in de bewaarlijst als noodmaatregel mag duidelijk 

zijn dat de opname tijdelijk moet zijn. Indien de overheid na afloop van de opname beslist dat 

het onroerend goed beschermenswaardig is, dient de gewone beschermingsprocedure te 

worden opgestart. De CoPat schrijft een opname van maximaal 12 maanden voor (voorheen 

negen maanden),2372 terwijl de spoedprocedure in het Monumentendecreet betekende dat 

de rechtsgevolgen van een normale bescherming maximaal 120 dagen van toepassing waren. 

Gezien het feit dat de overheid gehouden is gedurende de termijn van opname in de 

bewaarlijst te beslissen om al dan niet tot de eigenlijke bescherming over te gaan, kan een 

termijn van 120 dagen te kort worden geacht, zéker indien de opname in de bewaarlijst 

gebeurde naar aanleiding van het initiatiefrecht. Op dat ogenblik dient de overheid immers 

een volwaardig onderzoek naar de beschermenswaardigheid te voeren, eventueel vergezeld 

van een vergelijking van het onroerend erfgoed ten opzichte van andere beschermd en niet-

beschermd erfgoed in dezelfde categorie. Een periode van maximaal 12 maanden (of 360 

dagen) doet ons dan weer te lang aan, gelet op de termijn van 270 dagen (eenmaal 

verlengbaar met 90 dagen) waarbinnen de overheid in het Vlaams Gewest een besluit tot 

definitieve bescherming moet nemen.2373 Bovendien zal een opname in de bewaarlijst in veel 

gevallen reeds zijn voorafgegaan door een opname in de inventaris, zodat het 

beschermingsdossier reeds een eerste basis heeft.2374 Een maximale termijn van 180 dagen, 

eenmaal verlengbaar met 90 dagen in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bv. in geval 

het onroerend goed niet in de inventaris is opgenomen maar mogelijk wel erfgoedwaarde 

bezit of het onderzoek zeer moeizaam verloopt, lijkt ons dan ook voldoende te zijn. 

 

516. Vervolgens rijst de vraag wat er gebeurt indien de overheid na het verstrijken van deze 

termijn nog geen besluit tot voorlopige bescherming heeft genomen. Het verval van 

rechtswege, zoals nu ook al voorzien is voor het besluit tot voorlopige bescherming indien 

binnen 270 dagen geen besluit tot definitieve bescherming is genomen, lijkt de meest logische 

oplossing. Echter, deze maatregel gaat uit van zeer weinig rechtsbescherming en zou het 

initiatiefrecht volledig uithollen.2375 Ook het louter hanteren van een ordetermijn is niet 

wenselijk, gelet op de rechtsonzekerheid die dergelijke maatregel met zich meebrengt. Het 

                                                     

2371  Zie supra, nr. 468. 
2372  Art. 15, §2 CoPat. 
2373  Art. 6.1.9, §1 OED. 
2374  Het is ook aan te raden om de verplichting om het onroerend erfgoed voorafgaand aan een bescherming 

in de inventaris op te nemen, zoals hierboven werd uiteengezet, niet toe te passen op de opname in een 
bewaarlijst. De bewaarlijst moet immers dienen als noodmaatregel. Na de opname in de bewaarlijst bezit 
de overheid dan tijd om het dossier op te maken waarin een afweging kan gebeuren ten opzichte van alle 
ander onroerend erfgoed van dezelfde soort op basis van de inventaris om een volwaardige beoordeling 
van de beschermenswaardigheid te kunnen maken, zie supra, aanbeveling 6, nr. 512. 

2375  Zie supra, nr. 432. 
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verdient dan ook aanbeveling de overheid te verplichten een expliciete beslissing te nemen 

aangaande de eigenlijke bescherming. Doet de overheid dit niet binnen de opgelegde termijn 

van 180 dagen (eenmaal verlengbaar met 90 dagen) wordt het stilzwijgen van de overheid 

beschouwd als een stilzwijgende weigering om tot bescherming over te gaan. Hiertegen staat 

immers beroep open bij de Raad van State, in tegenstelling tot bij het voorgeschreven verval 

van de bescherming. Om ongewenste resultaten tegen te gaan kan naar analogie met het 

BWRO de stilzwijgende weigering worden voorafgegaan door belanghebbenden te 

verplichten de overheid een herinnering te sturen, waarna de overheid 60 dagen heeft om te 

beslissen.2376 Bij ontstentenis hiervan zou dan opnieuw de stilzwijgende weigering van 

toepassing zijn.  

Aanbeveling 9. Geen verschillende belangvereiste bij de bescherming 

517. We wezen er hoger reeds op dat we geen voorstander zijn van een gedifferentieerde 

bescherming.2377 Dit brengt met zich mee dat ook een verschillende belangvereiste niet onze 

voorkeur wegdraagt. Zeker wat betreft de inventaris en de bescherming is een 

gedifferentieerde belangvereiste onmogelijk in te voeren wanneer de inventaris wordt 

beschouwd als een volwaardig beleidsinstrument en zelfs als selectiecriterium.2378  

Aanbeveling 10. Verschillende belangvereiste bij de opname in de 

bewaarlijst 

518. Hoewel we geen voorstander zijn van een gedifferentieerde bescherming, bevolen we 

wel reeds de invoering van de bewaarlijst als noodmaatregel aan (zie aanbeveling 8). Gelet op 

het feit dat de noodmaatregel ervoor moet zorgen dat de overheid tijd heeft om een 

diepgaand onderzoek te voeren, dienen de criteria voor opname in de bewaarlijst minder 

streng te zijn dan voor een definitieve bescherming. De CoPat, die een bewaarlijst als 

noodmaatregel reeds bevat, biedt hier vooralsnog geen duidelijkheid over. De interpretatie 

die JEURISSEN en ORBAN de XIVRY aan de belangvereiste geven – m.n. dat het voldoende is 

dat een onroerend goed waarschijnlijk aan alle criteria zal voldoen – biedt in ieder geval 

voldoende onderscheid.2379 Dergelijke voorwaarde zou beter decretaal worden verankerd. 

Om tot opname in de bewaarlijst te kunnen besluiten is een beoordeling prima facie dan 

voldoende. 

Aanbeveling 11. Criteria van onderscheid tussen de inventarisatie en de 

bescherming 

519. Op dit ogenblik zijn nergens criteria van onderscheid tussen de inventarisatie en de 

bescherming terug te vinden in het OED. Sterker nog, voor de inventarisatie zijn 

selectiecriteria vastgelegd, terwijl dit voor de eigenlijke bescherming niet het geval is. Echter, 

de opname in de inventaris dient minder selectief te gebeuren dan de eigenlijke bescherming, 

                                                     

2376  Zie supra, nr. 392. 
2377  Zie supra, nr. 510. 
2378  Zie supra, nr. 276-277. 
2379  Zie supra, nr. 260-262. 
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zéker indien de inventarisatie moet worden beschouwd als een eerste stap in de bescherming. 

Criteria van onderscheid zijn dan ook noodzakelijk. We wezen er hoger dat de erfgoedwaarde 

hiervoor niet het geschikte instrument is.2380 Het onderscheid tussen de inventarisatie en de 

bescherming zal zich eerder manifesteren op het vlak van selectiecriteria.2381 Alles wat 

erfgoedwaarde heeft, kan worden opgenomen in de inventaris, terwijl de selectiecriteria 

verder het beschermenswaardig erfgoed van de rest onderscheiden. 

Aanbeveling 12. Verankering van selectiecriteria in het OEB 

520. In bovenstaand randnummer bevestigden we dat de selectiecriteria een rol kunnen 

spelen bij de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed. Het 

rechtszekerheidsbeginsel kan bovendien vereisen dat de criteria waarvan de overheid gebruik 

maakt bij het uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid vooraf worden 

bekendgemaakt.2382 Maar zelfs al zou dit niet vereist zijn voor het beschermingsbeleid, dragen 

bekendgemaakte selectiecriteria bij aan een verhoogde rechtszekerheid wanneer de overheid 

deze consequent toepast. Bovendien vormen ze een leidraad voor de overheid bij het nemen 

van beschermingsbesluiten, wat een doeltreffende rechtsbescherming ten goede komt. 

 

Welke selectiecriteria dan een juridische verankering behoeven, werd hoger reeds uitgebreid 

bekeken.2383 We kwamen tot de conclusie dat de selectiecriteria zoals ze nu worden 

gehanteerd in het kwalitatief stramien door de Vlaamse overheid het alomvattendst zijn: 

zeldzaamheid, representativiteit, authenticiteit, ensemblewaarde, contextwaarde en de 

herkenbaarheid.  

 

521. In dezelfde paragrafen wezen we er ook reeds op dat de selectiecriteria bij voorkeur een 

juridische basis krijgen. Hoewel de principiële bevoegdheid bij de decreetgever ligt, kan hij 

deze bevoegdheid naar analogie met de huidige selectiecriteria in het OEB, probleemloos 

delegeren aan de Regering, terwijl voor de verdere uitwerking zelfs een subdelegatie aan de 

minister mogelijk is.2384 We wezen er evenwel reeds op dat het nemen van een 

beschermingsbesluit in ieder geval niet mag afhangen van een ministerieel besluit tot 

uitlegging van de selectiecriteria.2385 

Aanbeveling 13. Geen volwaardige rol voor beleidsmatige criteria 

522. Bij de selectie van beschermenswaardig onroerend erfgoed dient te worden uitgegaan 

van de erfgoedwaarde. Beleidsmatige criteria spelen hierbij geen doorslaggevende rol. 

Desondanks is het niet ondenkbaar dat na de toepassing van de erfgoedwaarde en 

selectiecriteria enkele gelijkwaardige onroerende goederen overblijven. Op dit punt kunnen 

                                                     

2380  Zie supra, nrs. 273-275. 
2381  Zie supra, nrs. 456-457. 
2382  Zie supra, nr. 494. 
2383  Zie supra, nrs. 459-462. 
2384  Zie supra, nr. 291. 
2385  Zie supra, nr. 491. 
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de beleidsmatige criteria, zoals bijvoorbeeld de bouwfysische toestand of financiële aspecten, 

als ondergeschikt criterium gelden. Een goede toepassing van de selectiecriteria veronderstelt 

wel dat de bouwfysische toestand pas in laatste orde wordt gebruikt als ondergeschikt 

criterium. Door de toepassing van het agentschap waarbij de bouwfysische toestand een 

bescherming in de weg kan staan, tenzij er sterke tegenindicaties zijn op het vlak van 

erfgoedwaarden,2386 lijkt in deze gevallen immers meer te worden verwachten van de 

erfgoedwaarden dan bij in goede bouwfysische toestand verkerend onroerend erfgoed. 

Aanbeveling 14. Verplichte afweging in beschermings- en opheffingsbesluit  

523. We wezen er op dat de invoering van selectiecriteria pas effectief is, indien ze ook 

worden gebruikt om onroerend erfgoed van dezelfde soort tegen elkaar af te wegen.2387 Een 

soortgelijke verplichting in het BWRO werd recent met het oog op vereenvoudiging nog 

afgeschaft.2388 Echter, gelet op de terughoudendheid van de Raad van State biedt dergelijke 

afweging heel wat waarborgen op het vlak van rechtsbescherming.2389 Dit komt dan ook 

tegemoet aan de kritiek op de grote discretionaire bevoegdheid van de overheid bij het 

beschermingsbeleid. Naar analogie met het BWRO kan dergelijke verplichte afweging worden 

geconcretiseerd in een samenvattend verslag waarin de erfgoedwaarde ten opzichte van 

beschermd en niet-beschermd erfgoed van dezelfde soort tegenover elkaar wordt afgewogen. 

 

Een voorafgaande vergelijkende analyse zal uiteraard niet mogelijk zijn indien het gaat om een 

ad-hoc bescherming van een onroerend goed dat wordt bedreigd. Voor deze gevallen is een 

uitzondering dan ook noodzakelijk. Dit wordt opgelost door de invoering van een bewaarlijst 

als noodmaatregel (aanbeveling 8). Voor de opname in de bewaarlijst kan dan ook nog geen 

dergelijke vergelijkende analyse worden verwacht. 

 

524. Het is nuttig ook bij een opheffing van een bescherming te verplichten dergelijke 

afweging in het opheffingsbesluit op te nemen. Op deze manier kan een oneigenlijk gebruik 

van de opheffingsmogelijkheden worden voorkomen. Dit is zeker het geval indien het gaat om 

de opheffing van onroerend erfgoed omwille van een gewijzigd algemeen belang, ondanks dat 

de erfgoedwaarden nog intact zijn.2390  

 

Wanneer de opheffing gebeurt in een ruimtelijk uitvoeringsplan of in samenhang met een 

complex project is dergelijke afweging aan de hand van een samenvattend verslag evenwel 

onvoldoende. De opheffing kadert in deze gevallen immers in een afweging met andere 

ruimtelijke belangen, waardoor een loutere afweging de opheffing niet zal tegenhouden. In 

deze gevallen is het dan ook beter de verplichte afweging te combineren met de mogelijkheid 

                                                     

2386  Zie supra, nr. 303. 
2387  Zie supra, nrs. 439-441. 
2388  Zie supra, nr. 463. 
2389  Zie supra, nr. 494. 
2390  Zie supra, nr. 354. 
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een ander onroerend goed te beschermen met het oog op mitigatie dan wel compensatie van 

de verloren gegane erfgoedwaarden.2391 

Aanbeveling 15. Een decretaal initiatiefrecht 

525. Het OED voorziet niet in een initiatiefrecht voor opname in de inventaris. De 

verantwoordelijkheid ligt volledig bij de minister.2392 Doordat de inventarisatieprocedure in 

het Vlaams Gewest nu ook een openbaar onderzoek inhoudt, is het niet wenselijk om in de 

huidige wetgeving een initiatiefrecht in te voeren ten einde een individueel onroerend goed 

in de inventaris te laten opnemen. Ook voor een ad hoc opname in de inventaris zou immers 

een openbaar onderzoek vereist zijn, wat een grote administratieve last zou uitmaken. Een 

alternatief kan worden gevonden in het Denkmalschutzdekret waar het initiatiefrecht beperkt 

is voor verzoeken die betrekking hebben op een volledig grondgebied.2393 Hierdoor zou een 

voorstel geen ad hoc opname in de inventaris kunnen teweegbrengen. Ook in het Vlaams 

Gewest zou een soortgelijk initiatiefrecht ten aanzien van de gemeente kunnen worden 

ingevoerd. Verder kan ook een initiatiefrecht zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

waar de inventarisatie kan gebeuren op voorstel van het college van burgemeester of 

schepenen en zelfs op voorstel van de KCML, worden ingevoerd. 2394 Er rijzen evenwel vragen 

over toevoegde waarde van dergelijk initiatiefrechten indien de voorstellen enkel over een 

volledig grondgebied kunnen gaan. De inspraak zoals ze op dit moment in het Vlaams Gewest 

van toepassing is, biedt dan ook veel meer waarborgen ten aanzien van de burger. Zo kan elke 

derde-belanghebbende tijdens het openbaar onderzoek voorstellen een onroerend goed in 

de afbakening op te nemen. De opmerkingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek 

mogen dan wel niet gaan over de opportuniteit, de verwijzing naar de erfgoedwaarden vormt 

hierop geen inbreuk.2395 

Om te vermijden dat de overheid toch gehouden zal zijn te antwoorden op elk verzoek tot 

opname in de inventaris op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel dan wel artikel II.88 van 

het Bestuursdecreet,2396 kan decretaal worden vastgelegd dat de inventarisatie enkel kan 

gebeuren voor het gehele grondgebied van een gemeente,2397 behoudens indien de opname 

in de inventaris vereist is in het licht van een beschermingsprocedure.2398  

 

                                                     

2391  Zie supra, nr. 539. 
2392  Zie supra, nr. 326. 
2393  Zie supra, nr. 404. 
2394  Art. 207, §2 BWRO. 
2395  Zie supra, nr. 331. 
2396  Zie supra, nr. 327. 
2397  Naar analogie met wat is bepaald in het BWRO en het Denkmalschutzdekret, zie supra, resp. nr. 181 en 

nrs. 404-405; dit strookt ook met de feitelijke verschuiving van de bevoegdheid tot inventarisatie van het 
agentschap naar de gemeente in het Vlaams Gewest. 

2398  Zie supra, nr. 512; in dit geval zou de opname in de inventaris gelijktijdig met de eigenlijke bescherming 
moeten kunnen gebeuren, zodat geen afzonderlijk openbaar onderzoek zal moeten worden gehouden. 
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526. In het Vlaams Gewest is ook voor de bescherming noch voor de wijziging of opheffing 

voorzien in een decretaal vastgelegd initiatiefrecht, terwijl dit in het Waals en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap wel het geval is. Voor de individuele 

burger, die geen eigenaar is, is evenwel nergens voorzien in een initiatiefrecht. Nochtans werd 

er ook door de Raad van State reeds op gewezen dat dit mogelijk problematisch is in het licht 

van artikel 4 van het Verdrag van Faro en artikel 7 van het Verdrag van Aarhus.2399 QUINTIN 

wierp dan weer een eventuele schending van artikel 27 van de Grondwet op.2400 We wezen er 

reeds op dat het Verdrag van Aarhus niet van toepassing is, en het ook betwistbaar is dat een 

schending van artikel 27 van de Grondwet voorligt. Of er wel een schending van artikel 4 van 

het Verdrag van Faro voorligt, zal latere rechtspraak nog moeten uitwijzen. Wij wezen er reeds 

op dat dit zeker niet onmogelijk is.2401 

 

En zelfs al zou het gebrek aan een decretale verankering van het initiatiefrecht geen schending 

uitmaken van het Verdrag van Faro, dan nog kan een initiatiefrecht een meerwaarde 

betekenen, onder meer op het vlak van rechtszekerheid ten aanzien van de burger.2402 Zo zal 

de initiatiefnemer niet meer moeten aantonen welk voordeel hij uit de 

beschermingsbeslissing zal kunnen halen om zich ervan te vergewissen dat de overheid 

gehouden is op zijn verzoek tot bescherming te antwoorden.2403 Bovendien kan de Raad van 

State worden gevolgd die stelde dat de bescherming van een onroerend goed geen loutere 

zaak meer is van de overheid zodra vaststaat dat het erfgoedwaarden heeft, maar ook van 

belang kan zijn voor de eigenaar, buren of inwoners van de gemeente.2404 Het initiatiefrecht 

mag er evenwel niet toe leiden dat de overheid wegens tijdsgebrek een beslissing tot 

bescherming moet nemen, zonder een diepgaande afweging te kunnen maken.2405 

527. Indien we teruggrijpen naar de kritieken op de doelmatigheid van het 

beschermingsbeleid beantwoordt een initiatiefrecht aan zowel de vereiste van een 

omvattende, een effectieve als een representatieve bescherming. Zo biedt een initiatiefrecht 

een antwoord op het gevoel van een te beperkte betrokkenheid van de burger door een 

                                                     

2399  Zie supra, nrs. 362-363. 
2400  Zie supra, nr. 389. 
2401  Zie supra, nr. 362. 
2402  De overheid is immers sowieso gehouden te antwoorden op een voorstel tot bescherming (zie supra, nr. 

327 en nr. 337), zodat een decretale verankering een vertaling van de juridische werkelijkheid zou kunnen 
betekenen. 

2403  De Raad van State oordeelde evenwel dat niet enkel diegenen die het initiatief voor de bescherming 
namen, maar ook derden een beroep instellen, voor zover zij voldoen aan de belangvereiste ex artikel 19 
van de RvS-wet; RvS 18 januari 2008, nr. 178.729, a.s.b.l. Pétitions-Patrimoine e.a.; m.b.t. de beslissing 
om niet tot de definitieve bescherming over te gaan zie o.a. RvS 18 december 2001, nr. 101.950, Rastelli; 
RvS 12 juli 2012, nr. 220.314, a.s.b.l. Pétitions-Patrimoine. 

2404  RvS 25 november 2011, nr. 216.504, Van Basten e.a.; zie supra, nr. 362. 
2405  Zie in dezelfde zin J. SAMBON, “Le droit de pétition et le déclenchement de la procédure par le public : de 

la participation réactive à la participation proactive?”, in B. JADOT (ed.), La participation du public au 
processus de décision en matière d’environnement en d’urbanisme, Brussel, Bruylant, 2005, 77-78. 
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gebrek aan inspraak (kritiek 3 en 5). Anderzijds maakt een initiatiefrecht ook duidelijk dat de 

overheid gehouden is te antwoorden, zelfs al beslist ze om niet over te gaan tot bescherming. 

Hierbij dient een besluit tot weigering van de bescherming ook te worden gemotiveerd, wat 

bijdraagt aan de transparantie van het beschermingsbeleid (kritiek 3 en 5). Verder kan een 

initiatiefrecht er ook voor zorgen dat de overheid geconfronteerd wordt met onroerend 

erfgoed dat anders uit het oog zou verloren zijn, wat bijdraagt tot een omvattende 

bescherming (kritiek 1).  

 

528. Hierbij verdient het aanbeveling in het Vlaams Gewest een initiatiefrecht in te voeren 

naar analogie met de CoPat, waar het initiatiefrecht het ruimst is. Dit betekent dat een 

initiatiefrecht zowel de eigenaar, de VCOE, het college van burgemeester en schepenen, een 

vzw met het behoud van onroerend erfgoed als oogmerk die zijn zetel in het Vlaams Gewest 

heeft alsook een groep individuen indien ze voldoende handtekening hebben verzameld.2406 

In lijn met de rechtspraak van de Raad van State die stelt dat niet noodzakelijk enkel inwoners 

van de gemeente zelf waar het onroerend erfgoed zich bevindt belang kunnen hebben bij een 

bescherming, is het ook niet aangewezen het initiatiefrecht te beperken tot deze burgers. 

Bovendien is een vereiste aantal handtekeningen niet noodzakelijk als voorwaarde voor een 

groep burgers om van hun initiatiefrecht gebruik te kunnen maken. We wezen er immers 

reeds op dat net het initiatiefrecht van de individuele burger in lijn ligt met het Verdrag van 

Faro2407 en ook bijdraagt tot de ontwikkeling van een algemeen recht op cultureel erfgoed.2408 

Daarenboven is de overheid waarschijnlijk ook reeds op dit moment gehouden te antwoorden 

op elk verzoek tot bescherming, opheffing dan wel voortzetting van de 

beschermingsprocedure.2409 Een decretaal initiatiefrecht zou aldus niet enkel tegemoet 

komen aan alle elementen van de doelmatigheid van een bescherming, maar draagt ook bij 

aan een rechtszekere regelgeving in de zin dat ze de juridische werkelijkheid vertaalt. 

 

529. Selectiecriteria voor de bescherming kunnen ervoor zorgen dat de invoering van een 

initiatiefrecht geen te hoge werklast voor de overheid, die op elke aanvraag tot bescherming 

zal moeten antwoorden, met zich zou meebrengen. Bovendien moet in een uitzondering 

worden voorzien voor kennelijk onredelijke of onontvankelijke aanvragen, naar analogie met 

artikel II.88 van het Bestuursdecreet. Hierbij aansluitend kan er ook voor worden geopteerd 

door naar analogie met het BWRO elke aanvraag tot bescherming onontvankelijk te verklaren 

indien het gaat over een onroerend goed waarvoor minder dan vijf jaar eerder nog een besluit 

tot weigering van voorlopige bescherming werd genomen.2410 

 

                                                     

2406  Ibid. 
2407  Zie hierover in verband met het initiatiefrecht in het Waals Gewest, supra, nr. 362 en in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, supra, nr. 389. 
2408  Zie supra, nr. 95. 
2409  Zie m.b.t. het Vlaams Gewest, supra, nr. 337. 
2410  Zie supra, nr. 387. 
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Aanbeveling 16. Plicht tot bescherming 

530. Terwijl voorheen zowel in het BWRO als in de CoPat was voorzien in de verplichting ten 

aanzien van de overheid de beschermingsprocedure op te starten indien hierom door een 

initiatiefgerechtigde werd verzocht,2411 is dit op heden nergens meer het geval. En ook voor 

de inventarisatie is nergens in dergelijke verplichting voorzien. Gelet op het feit dat de 

inventarisatie moet dienen als basis voor de bescherming is het aangewezen de verplichting 

op te leggen om alle onroerend erfgoed dat voldoet aan één of meer erfgoedwaarden in de 

inventaris op te nemen. De vrees voor een stortvloed aan verplichte ad-hoc opnames is alvast 

niet terecht. We wezen er immers reeds op dat het invoeren van een initiatiefrecht voor de 

opname in de inventaris in het Vlaams Gewest niet noodzakelijk is.2412 De verplichting tot 

opname betekent dan dat indien op basis van opmerkingen tijdens het openbaar onderzoek 

blijkt dat een onroerend goed binnen het geïnventariseerde gebied wel aan de 

erfgoedwaarden voldoet, de overheid wel gehouden zal zijn binnen de vaststellingsprocedure 

ook dit onroerend goed op te nemen.2413 Desondanks houdt de overheid nog enige 

beleidsvrijheid. De erfgoedwaarden zijn immers dermate ruim dat zij sowieso enige 

discretionaire bevoegdheid aan de overheid laat.2414 

 

531. Ook voor de opname in een eventuele bewaarlijst en de bescherming zelf kan een plicht 

tot bescherming nuttig zijn, zéker indien bijkomende selectiecriteria worden vastgelegd. 

Indien bepaald blijft dat de overheid “kan” beschermen, dragen de selectiecriteria maar 

weinig bij aan de rechtszekerheid en beperken ze de discretionaire bevoegdheid van de 

overheid geenszins. Hieraan kan worden tegemoetgekomen door naar analogie met oud 

artikel 222, §2 van het BWRO en oud artikel 197 CWATUP in het Vlaams Gewest de verplichting 

in te voeren ten aanzien van de overheid om de beschermingsprocedure op te starten op 

vraag van een initiatiefgerechtigde. Evenwel, enkel verplichten de beschermingsprocedure op 

te starten is niet voldoende. Op deze manier heeft overheid immers nog steeds de 

discretionaire bevoegdheid de procedure niet verder te zetten. Het is dan ook aangewezen de 

overheid te verplichten tot bescherming over te gaan indien aan de voorgeschreven criteria is 

voldaan. Enkel op deze manier kan worden tegemoetgekomen aan het gebrek aan inspraak 

en transparantie, wat ook zijn invloed heeft op de effectiviteit van de bescherming. Het 

invoeren van strengere selectiecriteria heeft immers maar weinig zin wanneer de overheid vrij 

is om al dan niet tot bescherming over te gaan, ook al is aan de criteria voldaan. 

 

                                                     

2411  Zie supra, resp. nr. 390 en nr. 364. 
2412  Zie supra, nr. 525. 
2413  Dergelijke opmerkingen passen overigens volledig in het feit dat in het Vlaams Gewest de opmerkingen 

tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris zich moeten beperken tot 
feitelijkheden en zich niet mogen richten op de opportuniteit van de inventarisatie, zie supra, nrs. 331. 

2414  Zie supra, nr. 275. 
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Uiteraard is het noodzakelijk om in een uitzondering op de beschermingsplicht te voorzien 

indien van bij de aanvraag blijkt dat het onroerend goed niet voldoende erfgoedwaarde bezit 

of niet voldoet aan andere definiërende- of selectiecriteria. In uitvoering hiervan wordt de 

verplichting om tot voorlopige bescherming dan wel inschrijving in de bewaarlijst over te gaan 

best gekoppeld aan zowel een inhoudelijke als een procedurele waarborg. Enerzijds kan 

slechts worden beoordeeld of een onroerend goed moet worden beschermd indien een 

duidelijk afwegingskader voorhanden is. Het invoeren van decretale selectiecriteria, 

gekoppeld aan de verplicht om een afwegingskader aan de beschermings-, weigerings- of 

opheffingsbeslissing te voegen, kan hier in belangrijke mate toe bijdragen. Dit neemt niet weg 

dat de beoordeling van de erfgoedwaarden en de toepassing van selectiecriteria nog steeds 

enigszins subjectief blijft, wat immers eigen is aan de bescherming. De overheid zal aldus 

steeds enige discretionaire bevoegdheid behouden. Wel zal in dit geval een grote rol voor de 

motiveringsplicht zijn weggelegd.  

 

Er moet op worden gewezen dat een inhoudelijke afweging bij een opname in de bewaarlijst 

als spoedmaatregel niet mogelijk is. De opname in de bewaarlijst dient immers net om reeds 

een eerste beschermingsmaatregel van toepassing te verklaren, zonder dat hierover reeds 

een uitgebreid dossier zal moeten voorliggen. Het gevaar dat de opname in de bewaarlijst zou 

worden gebruikt om bepaalde ontwikkelingsprojecten te hypothekeren dan wel te vertragen, 

kan worden opgevangen door in een uitzondering te voorzien voor kennelijk onredelijke 

verzoeken tot opname in de bewaarlijst of indien het agentschap reeds voldoende informatie 

voorhanden heeft om te besluiten dat het voorgestelde onroerend goed niet 

beschermenswaardig is. Een verplicht een voorafgaand gunstig advies van de VCOE naar 

analogie met oud artikel 222, §2 van het BWRO, moet een belangrijke procedure waarborgen 

vormen.2415 Dit advies moet verzekeren dat de overheid een geïnformeerde beslissing over de 

opname in de bewaarlijst of bescherming kan nemen. 

Aanbeveling 17. Impliciete beslissing om niet te beschermen 

532. We wezen reeds op de nadelen van een automatisch verval van de bescherming bij 

stilzitten van de overheid op het vlak van rechtsbescherming. In dit geval staat immers geen 

beroep bij de Raad van Staten open, terwijl dit in het Waals Gewest, waar nochtans niets is 

bepaald, wel het geval is onder de voorwaarden van artikel 14, §3 RvS-wet.2416 Desondanks is 

ook een stilzwijgen in de wetgeving niet wenselijk, nu dit rechtsonzekerheid ten aanzien van 

de zakelijkrechthouder met zich meebrengt. Een stilzwijgende beslissing wordt immers niet 

formeel gemotiveerd waardoor de zakelijkrechthouder in geval van stilzwijgen in het 

ongewisse blijft over een mogelijke definitieve bescherming.2417 Niets belet de overheid in dit 

geval om later de beschermingsprocedure opnieuw op te starten. De verplichting zoals ze 

                                                     

2415  Zie supra, nr. 390. 
2416  Zie supra, nr. 432. 
2417  Zie supra, nr. 418. 
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voorheen in het Vlaams Gewest van toepassing was, waarbij een uitdrukkelijke beslissing tot 

opheffing moest worden genomen, terwijl het voorlopig beschermingsbesluit sowieso verviel, 

was dan weer kafkaiaans.2418 Anders is het in het Denkmalschutzdekret waar is voorzien dat 

het stilzwijgen van de overheid moet worden beschouwd als een impliciete beslissing om niet 

te beschermen.2419 Naar analogie hiermee is het dan ook beter het automatisch verval te 

vervangen door een impliciete weigeringsbeslissing. De kritiek dat dit teveel druk op de 

overheid zou leggen, kan eventueel worden weerlegd door de stilzwijgende weigering 

verplicht te laten voorafgaan door een aanmaning, naar analogie met wat is voorzien in artikel 

222, §5 BWRO. 

Aanbeveling 18. Voorafgaande consultatie uitbreiden naar 

zakelijkrechthouders van cultuurhistorische landschappen 

533. De voorafgaande consultatie waarbij de eigenaar of andere zakelijkrechthouders nog 

vóór de voorlopige bescherming de mogelijkheid heeft zijn opmerkingen te doen gelden, werd 

in het Vlaams Gewest nog maar zeer recent ingevoerd.2420 Ook in de andere gewesten en in 

de Duitstalige Gemeenschap lijkt niets eraan in de weg te staan dat de zakelijkrechthouder de 

mogelijkheid wordt geboden opmerkingen te formuleren nog voor er een beslissing over de 

bescherming is genomen, tenminste indien het initiatief voor de bescherming niet van de 

eigenaar zelf uitgaat.2421  

Het is evenwel problematisch dat de voorafgaande consultatie in het Vlaams Gewest enkel is 

voorzien voor de zakelijkrechthouders van monumenten, stads- en dorpsgezichten en 

archeologische sites en niet voor zakelijkrechthouders van cultuurhistorische sites. We wezen 

reeds op de mogelijke onverenigbaarheid hiervan met gelijkheidsbeginsel.2422 Het is dan ook 

aan te bevelen de voorafgaande consultatie ook uit te breiden naar cultuurhistorische 

landschappen. 

Aanbeveling 19. Advies VCOE bij weigering om te beschermen 

534. Hoger wezen we er reeds op dat indien de overheid na een voorstel tot bescherming 

beslist om niet tot de bescherming over te gaan, ze niet gehouden is advies van de VCOE in te 

winnen.2423 Het is aan te bevelen om ook in dergelijke gevallen de adviesvereiste in te voeren, 

tenzij de aanvraag kennelijk onredelijk is. Dergelijke adviesverplichting bouwt een extra 

waarborg in om een onderbouwde beslissing over de beschermenswaardigheid van een 

onroerend goed te nemen. 

                                                     

2418  Zie supra, nr. 345. 
2419  Zie supra, nr. 409. 
2420  Art. 6.1.3, derde lid OED, in werking sinds 6 september 2018. 
2421  Op dit ogenblik is de inspraakmogelijkheid van de zakelijkrechthouder immers overal pas geregeld na de 

voorlopige bescherming, terwijl hij in de Duitstalige Gemeenschap nochtans reeds voor de eigenlijke 
bescherming op de hoogte werd gebracht van het voornemen tot beschermen (art. 3, §2, 5° 
Denkmalschutzdekret). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de kennisgeving van de aktename met 
ingang van 1 september 2019 afgeschaft (oud artikel 222, §3 BWRO).  

2422  Zie supra, nr. 341 en nr. 490. 
2423  Zie supra, vn. 1629. 
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Aanbeveling 20. Advies VCOE bij opheffing of wijziging via een ruimtelijk 

uitvoeringsplan 

535. Bij opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt op dit moment niet voorzien in een 

adviesverplichting van de VCOE, terwijl dit ook nuttig kan zijn.2424 In geval van een wijziging 

van een beschermingsbesluit gedurende de procedure tot opmaak van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan is dergelijk onafhankelijk advies immers noodzakelijk om het behoud van de 

erfgoedwaarden te verzekeren en te voorkomen dat de wijzigingsprocedure oneigenlijk wordt 

gebruikt. 

Aanbeveling 21. Volledige gelijkstelling adviezen bij wijzigings - of 

opheffingsprocedure en de eigenlijke beschermingsprocedure 

536. In geval van de wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit voorziet het OED 

enkel in een verplicht advies van de VCOE. In tegenstelling tot de gewone 

beschermingsprocedure is in geval van een wijziging of opheffing (behalve bij een 

verplaatsing) geen andere adviesverplichtingen voorzien, zelfs niet van het college van 

burgemeester en schepenen.2425 Nochtans is hun inbreng tijdens de wijzigings- of 

opheffingsprocedure even relevant als bij de eigenlijke bescherming. Aangezien er geen 

enkele reden is waarom dergelijke gelijkstelling geen doorgang kan vinden – ook in het Waals 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen onderscheid terug te vinden –2426 

bevelen wij dan ook aan de adviesverplichtingen in beide gevallen gelijk te stellen.  

Aanbeveling 22. Koppelen van wijzigings- en opheffingsmogelijkheid in het 

algemeen belang aan selectiecriteria 

537. Op dit ogenblik voorziet artikel 6.2.1 van het OED in verschillende opheffings- en 

wijzigingsmogelijkheden van beschermingsbesluiten. Zo is de opheffing of wijziging mogelijk 

in het geval de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan, dit vereist is 

in het algemeen belang of indien de verplaatsing noodzakelijk is. Daarnaast voorziet artikel 

6.2.2 van het OED in de mogelijkheid om een beschermingsbesluit te wijzigen in het kader van 

de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan indien dit noodzakelijk is in het algemeen 

belang en is een opheffing mogelijk naar aanleiding van een complex project.2427 

 

Voornamelijk de wijzigings- en opheffingsmogelijkheden in het algemeen belang zijn vaag. We 

wezen er reeds op dat deze wijzigings- en opheffingsmogelijkheid is ingevoerd om een 

ruimtelijke afweging mogelijk te maken én ruimte te bieden om in te spelen op gewijzigde 

                                                     

2424  Zie supra, nr. 357. 
2425  Voor de inspraakmogelijkheden in de gewone beschermingsprocedure in het Vlaams Gewest, zie supra, 

nrs. 340-344; voor de inspraakmogelijkheden bij de opheffings- en wijzigingsprocedure in het Vlaams 
Gewest, zie supra, nrs. 347-359. 

2426  Zij het dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zowel bij de bewaarlijst als de eigenlijke bescherming 
eerst een positief advies van de KCML vereist is vooraleer de wijzigings- of opheffingsprocedure kan 
worden opgestart, zie supra, resp. nr. 397 en nr. 403. 

2427  Zie supra, nrs. 347-358. 
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omstandigheden.2428 Echter, de opheffing in het algemeen belang terwijl de erfgoedwaarden 

nog niet volledig teloor zijn gegaan lijkt de deur te openen voor willekeurige opheffingen. 

Bovendien zou een dergelijke opheffing mogelijk in strijd zijn met het standstillbeginsel ex 

artikel 23 van de Grondwet.2429 Door duidelijke selectiecriteria te koppelen aan deze 

opheffingsmogelijkheid aan de hand waarvan de beschermenswaardigheid kan worden 

afgewogen, kan alvast hieraan worden tegemoet gekomen.  

 

Voor opheffings- en wijzigingsmogelijkheden die niet samenhangen met een gewijzigd 

algemeen belang dringt een gelijkaardige afweging zich niet op. Zo is een afweging bij het 

teloorgaan van de erfgoedwaarde niet meer aan de orde. En ook bij een louter aanvulling of 

toevoeging is dergelijk afwegingskader niet noodzakelijk, nu de bescherming behouden 

blijft.2430 

Aanbeveling 23. Individuele kennisgeving uitbreiden naar 

zakelijkrechthouders van cultuurhistorische landschappen 

538. We wezen reeds op de schending van het gelijkheidsbeginsel wegens een verschillende 

behandeling van zakelijkrechthouders van een onroerend goed binnen cultuurhistorische 

landschappen en zakelijkrechthouders binnen andere beschermingsinstrumenten. Anderzijds 

maakt ook de verschillende behandeling van zakelijkrechthouders binnen cultuurhistorische 

landschappen wiens beschermingsbesluit wordt gewijzigd via de procedure in het OED dan 

wel binnen de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een schending van het 

gelijkheidsbeginsel uit.2431 Bovendien doet deze regeling ook de doelmatigheid van het 

onroerenderfgoedbeleid, ten minste op het vlak van de effectiviteit, teniet. In dezelfde lijn als 

de vorig aanbeveling wordt dan ook de individuele kennisgeving best uitgebreid naar de 

zakelijkrechthouders van cultuurhistorische landschappen. 

Aanbeveling 24. Invoeren bescherming via een ruimtelijk uitvoeringsplan 

539. Het valt te betreuren dat enkel is voorzien in de mogelijkheid tot opheffing binnen de 

procedure tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en niet in de bescherming. We 

betwisten niet dat de wijziging of opheffing van een beschermingsbesluit in de procedure tot 

opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een goede stap is richting de integratie van 

onroerend erfgoed met andere beleidsdomeinen. Echter, voor de opheffing via een ruimtelijk 

uitvoeringsplan zijn geen verdere voorwaarden in het OED vastgelegd. Bijgevolg kan een 

beschermingsbesluit waarschijnlijk mits afweging met andere sectorale belangen sowieso 

                                                     

2428  Zie supra, nr. 352. 
2429  We wezen reeds op de beperkte doorwerking van het standstillbeginsel op individuele besluiten, zie 

supra, nrs. 92-94. 
2430  Dit neemt niet weg dat ook deze beschermingsbesluiten opnieuw moeten worden geëvalueerd op het 

gebruikte beschermingsinstrument en de beschermenswaardigheid van het onroerend erfgoed; zie infra, 
aanbeveling 25, nrs. 540-542. 

2431  Zie supra, nr. 490. 
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worden gewijzigd of opgeheven. Het is dan ook opmerkelijk dat dergelijke ruime mogelijkheid 

niet werd voorzien voor de eigenlijke bescherming.2432 

Aanbeveling 25. Een systematische evaluatie van de 

beschermingsbesluiten 

540. Een systematische evaluatie van beschermingsbesluiten is ten eerste noodzakelijk om 

sommige van de hierboven gegeven aanbevelingen doeltreffend in te voeren. Zowel de 

decretale verankering van selectiecriteria (aanbeveling 12) als een verplichte afweging in het 

beschermingsbesluit (aanbeveling 14) zijn enkel doeltreffend wanneer ze ook worden 

toegepast op reeds bestaande beschermingsbesluiten. Enerzijds betekent dit dat nu reeds 

geldende besluiten kunnen worden opgeheven omdat het onroerend erfgoed niet meer 

voldoet aan het algemeen belang (gevormd door de erfgoedwaarden en de selectiecriteria) 

waardoor het niet meer beschermenswaardig wordt geacht.2433 Immers, wanneer meer 

selectiecriteria worden vastgelegd met het oog op de representativiteit (vanuit de kritiek dat 

teveel beschermd is) zullen veel beschermingsbesluiten niet meer aan de criteria voldoen, 

ondanks het feit dat het onroerend erfgoed nog erfgoedwaarde bezit. Anderzijds zullen 

bestaande beschermingsbesluiten die onroerend erfgoed beschermen dat nog steeds 

beschermenswaardig wordt geacht zullen worden aangevuld waar nodig volgens de huidige 

vereist van het OED. 

 

541. Hiermee wordt onmiddellijk ook een antwoord geboden op de problemen die ontstaan 

door de summiere inhoud van beschermingsbesluiten. Ten eerste zorgen summiere 

beschermingsbesluiten voor onduidelijkheid op het vlak van cultuurgoederen. Dat een lijst 

met cultuurgoederen in bijlage bij het beschermingsbesluit wordt gevoegd, is immers pas een 

verplichting sinds het OED (dergelijke oplijsting gebeurde de facto wel reeds sinds 2009). Wat 

bij het ontbreken van dergelijke oplijsting als cultuurgoed kan worden beschouwd, is ook 

onduidelijk en aan evolutie onderhevig.2434 Verder legt het OED voor cultuurgoederen in 

eigendom van privé- of rechtspersonen nog een extra voorwaarde op: deze cultuurgoederen 

moeten in het beschermingsbesluit of in een goedgekeurd beheersplan zijn opgesomd, of er 

moet voorheen voor het beheer van het cultuurgoed een premie zijn verleend. Over de vraag 

of deze voorwaarde ook van toepassing is op oudere beschermingsbesluiten bestaat geen 

                                                     

2432  Des te meer met het oog op compensatie. In geval een opheffing via de procedure tot opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk is om plannen tot stand te laten komen, kan het verlies aan 
bescherming immers eventueel worden gecompenseerd door een nieuwe bescherming binnen hetzelfde 
projectgebied, als gevolg van een trapsgewijze effectenbeoordeling, in uitvoering van het 
actiefbehoudsbeginsel en naar analogie met artikel 36ter Decreet Natuurbehoud. Dit gaat het bestek van 
dit proefschrift te buiten; zie hierover uitgebreid S. AERTS, De uitbouw van een adequaat juridisch kader 
voor bescherming en beheer van cultureel erfgoed als proeve van een geïntegreerd omgevingsrecht, 
onuitg., doctoraatsthesis Rechten KU Leuven, 2018, 1099-1104. 

2433  Zie hierover, supra, nr. 354. 
2434  Zie supra, nr. 143. 
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eensgezindheid.2435 In ieder geval zorgen beide interpretaties voor problemen. Wanneer de 

voorwaarde retroactief zou worden toegepast, zouden de cultuurgoederen die impliciet mee 

waren beschermd, nu niet meer beschermd zijn. Dit doet vanzelfsprekend afbreuk aan de 

vereiste van een omvattende bescherming. Anderzijds draagt de niet-retroactieve toepassing 

van de voorwaarde maar weinig bij aan de rechtszekerheid, wat net de ratio legis ervan was. 

En hoewel we er reeds de nadruk op legden dat dergelijke voorwaarde niet in de definitie van 

een cultuurgoed thuishoort,2436 zou een systematische update van de beschermingsbesluiten 

minstens aan dit probleem, en bij uitbreiding aan de onduidelijkheid van het beschermd 

statuut van alle cultuurgoederen, tegemoet komen.  

 

De summiere beschermingsbesluiten zorgen verder ook voor problemen bij de vaststelling van 

de referentietoestand. In vele beschermingsbesluiten is immers geen enkele beschrijving 

terug te vinden en ook een fotoregistratie is pas sinds het OED verplicht. Deze toestand, zoals 

hij door het beschermingsbesluit werd vastgelegd, is bepalend voor de aard en de omvang van 

de onderhouds- en instandhoudingswerken die door de zakelijkrechthouder moeten worden 

uitgevoerd. De eigenaar van een beschermd monument is er immers enkel toe gehouden de 

nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uit te voeren ten einde het gebouw in goede 

staat te behouden, wat neerkomt op het naleven van het passief- en 

actiefbehoudsbeginsel.2437 Ook op dit vlak zou een systematische update van de bestaande 

beschermingsbesluiten aldus voor een oplossing kunnen zorgen.  

 

Tenslotte kan een systematische update van beschermingsbesluiten ook nog tegemoetkomen 

aan problemen die voorvloeien uit een niet coherent gebruik van de 

beschermingsinstrumenten2438 en erfgoedwaarden.2439 

 

542. Op het eerste zicht lijkt de aanvulling van oude beschermingsbesluiten idealiter via een 

wijzigingsbesluit te gebeuren. Een nieuw beschermingsbesluit impliceert immers een nieuwe 

referentietoestand. In het geval aan het beschermde onroerend goed niet de nodige 

instandhoudingsmaatregelen zijn uitgevoerd, kan een nieuw beschermingsbesluit aldus 

nadelig zijn voor het onroerend erfgoed. Waarschijnlijk zal deze wijzigingsmogelijkheid in te 

passen zijn in de wijziging in het algemeen belang ex artikel 6.2.1, 3° van het OED.2440 

Duidelijker zou zijn indien artikel 6.2.1, 5° van het OED wordt uitgebreid zodat elke toevoeging 

in het licht van de verplichte vermeldingen uit artikel 6.1.4 en 6.1.14 van het OED mogelijk 

wordt gemaakt. Echter, indien een wijziging zich opdringt omdat de referentietoestand op het 

                                                     

2435  Zie supra, nr. 145. 
2436  Zie supra, nr. 272. 
2437  Zie supra, nr. 302-303.  
2438  Dit leidde ertoe dat er enkele stemmen opgingen om de beschermingsinstrumenten af te schaffen en te 

vervangen door een eenheidsstatuut, zie hierover supra, nr. 268-271 en ook aanbeveling 3, nr. 508-509. 
2439  Zoals bv. het gebruik van erfgoedwaarden die net decretaal waren vastgelegd, zie supra, nr. 226. 
2440  Zie hierover supra, nr. 354. 
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ogenblik van de oorspronkelijke bescherming onduidelijk is, lost de aanpassing via een 

wijzigingsbesluit weinig op. De omschrijving van de toestand op het ogenblik van het 

wijzigingsbesluit zal bij gebrek aan andere gegevens in dit geval immers doorslaggevend zijn. 

En ook bij de wijziging om een einde te maken aan een overlappende bescherming zullen twee 

verschillende referentietoestanden van toepassing zijn, wat voor veel onduidelijkheid zou 

zorgen. Bijgevolg is het aangewezen toch telkens indien een herziening zich voordoet een 

nieuw beschermingsbesluit te nemen. Indien het actief- en passiefbehoudsbeginsel correct 

werd toegepast, zal het verschil in referentietoestand immers weinig uitmaken.2441 

 

  

                                                     

2441  In het geval blijkt dat de nieuwe referentietoestand een duidelijke achteruitgang ten opzichte van de 
oorspronkelijke referentietoestand uitmaakt, zou eventueel eerst een handhavingstraject kunnen worden 
opgestart. Dit gaat het bestek van dit proefschrift evenwel te buiten. 
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DEEL VII. ALGEMENE CONCLUSIE 

543. De aanbevelingen uit Deel VI pogen te beantwoorden aan de maatschappelijke kritieken 

en de eventueel hieraan verbonden juridische problemen inzake doelmatigheid. Uiteraard zijn 

deze aanbevelingen louter juridisch en in die zin ook beperkt. De bescherming van onroerend 

erfgoed kenmerkt zich immers door een zeer grote beleidsvrijheid. De waardering van 

onroerend erfgoed is immers niet vast te leggen in cijfers of absolute criteria, maar is altijd 

het gevolg van een zekere subjectieve beoordeling. In hoeverre de aanbevelingen bijdragen 

aan een doelmatige bescherming hangt dan ook af van de manier waarmee de 

beleidsuitvoerders hiermee omgaan. 

 

Daarnaast lenen sommige aspecten zich niet tot een juridische verankering, denk maar aan 

het up-to-date houden van de inventaris, waardoor ze des te meer afhankelijk zijn van de 

goodwill van de beleidsuitvoerders. Een ander voorbeeld is de aanbeveling om niet verder te 

gaan in de decretale verankering van erfgoedwaarde. Deze conclusie heeft enkel 

bestaansrecht indien de huidig decretaal verankerde erfgoedwaarden consequent worden 

toegepast. Hetzelfde geldt voor de beschermingsinstrumenten: enkel indien het agentschap 

de bestaande beschermingsinstrumenten nu coherent toepast, wordt tegemoetgekomen aan 

de problemen die de invoering van een eenheidstatuut ook had kunnen oplossen.  

 

544. Een van de belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek kan worden getrokken, bestaat 

erin dat het toekomstig beschermingsbeleid niet noodzakelijk moet uitgaan van nieuwe 

beschermingen, maar ook en vooral van een herevaluatie van het bestaande 

beschermingsbestand. De invoering van nieuwe criteria houdt immers net een verstrenging 

van de beoordeling van de beschermenswaardigheid en dus een inperking op de discretionaire 

bevoegdheid in. Dergelijke beweging komt tegemoet aan de maatschappelijke kritieken die 

erop neer komen dat teveel wordt beschermd (kritiek 2 en 4). Meer dan te focussen op nieuwe 

beschermingen dienen de huidige beschermingen aldus te worden geherevalueerd. In 

uitvoering hiervan moeten ze indien nodig worden aangepast en eventueel zelfs opgeheven 

indien ze niet meer voldoen aan de huidige erfgoedwaarden en selectiecriteria.  

 

De herevaluatie van beschermingsbesluiten gaat er niet van uit om minder te moeten 

beschermen, maar wel om beter te beschermen. Dergelijke herevaluatie komt evenwel enkel 

tegemoet aan een doelmatiger onroerenderfgoedbeleid indien er strengere criteria 

voorhanden zijn, die ook consequent worden toegepast. Om deze reden pleitten we voor de 

invoering van decretale selectiecriteria voor beschermenswaardig onroerend erfgoed (en dus 

criteria van onderscheid tussen de inventarisatie en de bescherming). Aangezien de 

voorgestelde selectiecriteria ruim en nog steeds voor interpretatie vatbaar zijn (om te kunnen 

voldoen aan de vereiste van diversiteit (kritiek 1)), is het van belang dat ze worden gebruikt 

om een vergelijkende studie te maken van onroerend erfgoed in dezelfde thematische dan 

wel geografische categorie. Op die manier wordt ook tegemoet gekomen aan de kritiek op 
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een gebrek aan transparantie (kritiek 3 en 5). Het invoeren van een initiatiefrecht 

beantwoordt niet alleen vanzelfsprekend aan de kritieken op een gebrek aan inspraak (kritiek 

3 en 5), maar draagt ook mogelijk bij aan een gedifferentieert onroerenderfgoedbeleid (kritiek 

1). 

 

Al deze bijkomende criteria hebben evenwel pas zin indien de overheid ook gehouden is zich 

hieraan te houden. Indien de overheid nog steeds niet ‘moet’, maar enkel ‘kan’ beschermen 

indien een onroerend goed aan de definiërende en selectiecriteria voldoet, dragen deze 

criteria maar weinig bij aan de eigenlijke bescherming.  

 

545. Hoewel een herevaluatie van de bestaande beschermingsbesluiten een huzarenwerkje 

is, zullen alle aanbeveling tezamen uiteindelijk leiden tot een eenvormiger 

beschermingsbeleid, dat zowel omvattend, representatief als effectief is. 
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RvS 27 oktober 2011, nr. 216.081, gemeente Balen 

RvS 10 november 2011, nr. 216.218, nv Ilex Management 

RvS 17 november 2011, nr. 216.293, Vanderschrik 

RvS 17 november 2011, nr. 216.294, Ocula en Verhevick 

RvS 25 november 2011, nr. 216.494, Coussement e.a. 

RvS 25 november 2011, nr. 216.504, Van Basten e.a. 

RvS 1 december 2011, nr. 216.642, Boeraeve 

RvS 9 december 2011, nr. 216.788, nv Thomas Cook Airlines Belgium 

RvS 1 maart 2012, nr. 218.286, La Ville de Bruxelles 

RvS 26 maart 2012, nr. 218.618, Deheegher 

RvS 22 mei 2012, nr. 219.427, Van Roosbroeck e.a. 

RvS 28 juni 2012, nr. 220.061, bvba Smets Investmaatschappij 

RvS 12 juli 2012, nr. 220.314, ASBL Petitions-Patrimoine 

RvS 30 oktober 2012, nr. 221.236, Van De Woestyne en Verbiest. 

RvS 1 februari 2013, nr. 222.350, Hardy 

RvS 11 februari 2013, nr. 222.436, Meys 

RvS 26 maart 2013, nr. 223.015, Hermans 

RvS 18 juni 2013, nr. 223.956, Naessens 

RvS 12 juli 2013, nr. 224.355, Lagrou e.a. 
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RvS 16 september 2013, nr. 224.655, vzw Instellingen Katholiek Onderwijs Ninove 

RvS 27 september 2013, nr. 224.868, Caron en Dejonghe 

RvS 27 september 2013, nr. 224.869, Nv New-Port Investment Company 

RvS 20 december 2013, nr. 225.930, Stad Brugge 

RvS 20 december 2013, nr. 225.929, Vernack e.a. 

RvS 20 december 2013, nr. 225.930, Stad Brugge 

RvS 21 maart 2014, nr. 226.862, Janssen 

RvS 24 april 2014, nr. 227.165, Leurs en Nijs 

RvS 10 juni 2014, nr. 227.665, De Marneffe.  

RvS 20 februari 2015, nr. 230.626, SCA B.J.P. Catering 

RvS 5 maart 2015, nr. 230.410, De Donder 

RvS 12 maart 2015, nr. 230.485, Petit 

RvS 19 maart 2015, nr. 230.570, vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

RvS 23 juni 2015, nr. 231.710, Kervyn de Volkaersbeke 

RvS 20 oktober 2015, nr. 232.632, Molenaar 

RvS 24 november 2015, nr. 233.018, Somers 

RvS 5 januari 2016, nr. 233.390, Marechal 

RvS 27 april 2016, nr. 234.545, Delhaye 

RvS 17 januari 2017, nr. 237.048, vzw Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en 

Tuinen van België  

RvS 17 januari 2017, nr. 237.049, BVBA Immo Lovaniensis 

RvS 14 februari 2017, nr. 237.373, Palmers e.a. 

RvS 14 maart 2017, nr. 237.645, nv Arlimo e.a. 

RvS 21 maart 2017, 237731, Gemeente Wemmel 

RvS 31 maart 2017, nr. 237.898, De Meulenaere 

RvS 25 april 2017, nr. 237.989, Indekeu 

RvS 22 september 2017, nr. 239.193, Meersman 

RvS 26 september 2017, nr. 239.207, Gemeente Wemmel 

RvS 16 januari 2018, nr. 240.470, nv Pelckmans Turnhout 

RvS 20 maart 2018, nr. 241.048, vzw Bond Beter Leefmilieu e.a. 
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RvS 28 maart 2018, nr. 241.141, Vervoort e.a. 

RvS 12 juni 2018, nr. 241.765, Verjans e.a. 

RvS 23 augustus 2018, nr. 242.225, Dreau e.a. 

RvS 9 oktober 2018, nr. 242.572, nv Service & Development Group Belgium e.a. 

RvS 30 april 2019, nr. 244.335, a.s.b.l. Les Amis du parc Peltzer-La Tourelle e.a. 

RvS 25 juni 2019, nr. 244.937, Stichting Arboretum Wespelaar 

RvS 25 september 2019, nr. 245.534, Lebrun 

Hof van Beroep 

Luik 17 maart 1983, JDF 1984, 113-116 

Gent 3 oktober 1985, RW 1986-1987, 1694, noot M. BOES 

Bergen 5 juni 1986, AFT 1987, 109-111, noot G. GEMIS 

Brussel 15 januari 1998, JLMB 1998, 268 

Luik 29 januari 1998, JLMB 1998, 470 

Brussel 21 maart 2006, TMR 2006, 353, noot V. STAELENS 

Gent 17 januari 2014, onuitg.  

Brussel 3 februari 2015, onuitg. 

Gent 26 juni 2015, onuitg. 

Antwerpen 28 juni 2017, onuitg. 

Overige rechtspraak 

Kh. Antwerpen 6 april 1960, RCJB 1961, 195, noot, J. FALLY 

Vred. Marche-en-Famenne 21 februari 1995, JMLB 1995, 1301, noot M.C. COPPIETERS 

Voorz. Rb. Brussel (Fr.) 2 maart 2007, Amén. 2007, 215-221 

Rb. Gent 28 mei 2010, onuitg. 

Rb. Oudenaarde 27 september 2010, onuitg.  

Rb. Oudenaarde 20 december 2013, onuitg. 

Rb. Leuven 27 mei 2014, onuitg. 

Corr. Brugge 18 mei 2016, TMR 2017, 360-361 

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

RvVb 31 mei 2011, nr. A/2011/0078 

RvVb 6 december 2011, nr. S/2011/0153 

RvVb 4 september 2012, nr. A/2012/0346 
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RvVb 26 februari 2013, nr. S/2013/0039, leidend ambtenaar agentschap onroerend erfgoed 

RvVb 9 april 2013, nr. A/2013/0139 

RvVb 21 mei 2013, A/2013/0241 

RvVb 2 juli 2013, nr. A/2013/0373, college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Merelbeke 

RvVb 24 maart 2015, nr. A/2015/0174 

RvVb 14 juli 2015, nr. A/2015/0425, Van Crombrugghe 

RvVb 7 februari 2016, RvVb/A/1617/0563, Jacobs 

RvVb 1 maart 2016, A/1516/0708, Eyssen en Janssen 

RvVb 20 juni 2017, nr. RvVb/A/1617/0958, Favoreel en Dons 

RvVb 15 mei 2018, nr. RvVb/A/1718/0863, nv Asbo 

RvVb 22 mei 2018, nr. A/1718/0888, vzw De Groene Verte WZC 

RvVb 16 oktober 2018, RvVb/S/1819/0183, vzw Vlaamse Vereniging voor industriële 

archeologie Vlaanderen-Brussel e.a. 

RvVb 23 oktober 2018, RVVB/A/1819/0214, vzw Milieufront Omer Wattez 

Frankrijk 

Conseil d’Etat 11 oktober 1985, Féderation nationale des syndicats de cadre des industries 

chimique 

Conseil d’Etat 21 januari 1998, Consorts de Sinety, Revue Juridique de l’Environnement 1999, 

160 

Conseil d’Etat 16 december 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant 

Australië 

Richardson t. Forestry Commission, 1988, 164 CLR 261 

Queensland vs. Commonwealth, 1989, 167 CLR 232 

 

BESCHERMINGSBESLUITEN 

MB 4 mei 1973 houdende de bescherming van de houten windmolen “Wildermolen”, BS 8 

november 1973 

MB 9 december 1977 houdende bescherming van verschillende herenhuizen, BS 17 januari 

1978 

MB 13 maart 1979 tot bescherming van tommen en omgeving, BS 21 juni 1979 

MB 3 september 1981 houdende bescherming van 79 huizen in Gent, BS 9 december 1981. 
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MB 18 november 1991 houdende de bescherming van het appartementsgebouw Parc 

Résidence met lifinstallatie, BS 23 april 1992 

MB 21 december 1994 houdende bescherming als stadsgezicht van het Elisabethbegijnhof te 

Gent, BS 17 maart 1995 

MB 30 mei 1995 houdende de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, BS 

29 augustus 1995 

MB 5 december 1995 houdende de bescherming van hoeve “Rosengoed”, BS 7 februari 1996 

MB 29 mei 1997 houdende de bescherming van de dorpskom van Reningelst als dorpsgezicht 

en Reningelstplein nrs. 5 en 6 als monument, BS 7 oktober 1997. 

MB 13 november 1997 houdende bescherming van de villa Eugeen Burm met bijgebouw, BS 

22 januari 1998 

MB 20 juni 1999 houdende de bescherming van het station van Zandbergen (Geraardsbergen), 

BS 27 september 1991 

MB 8 juli 1999 houdende bescherming van het 19e eeuws gemeentehuis in Wetteren, BS 27 

augustus 1999 

MB 18 november 1999 houdende de bescherming van de turbinezaal van de 

Elektriciteitscentrale S.P.E., BS 17 mei 2000 

MB 18 november 1999 houdende de bescherming van de Turbinezaal van de 

elektriciteitscentrale S.P.E.MB in Gent, BS 17 mei 2000 

MB 12 juni 2001 houdende de bescherming van de Ecce-Homokapel in Sint-Niklaas, , BS 17 

oktober 2001 

MB 21 december 2001 houdende bescherming van twee arbeidershuisjes in Geraardsbergen, 

BS 19 februari 2002 

MB 16 januari 2002 dat de voorgevel, bedaking en de inkomsthal van een huis beschermd als 

monument, BS 4 april 2002 

MB 4 februari 2002 houdende de bescherming van verschillende art-deco woningen in de Mgr. 

Stillemansstraat in Sint-Niklaas, BS 31 mei 2002 

MB 24 juni 2002 houdende de bescherming van het Sint-Pieterveld in Wingene, BS 20 

september 2002 

MB 6 september 2002 houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht, BS 19 

februari 2003 

MB 8 maart 2004 houdende de bescherming van “la plate-forme de la forteresse” bij het 

kasteel van Chimay, BS 30 april 2004 

MB 25 juli 2005 houdende de bescherming van de kastelensite in Zwijnaarde, BS 28 april 2006. 
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MB 16 februari 2007 houdende bescherming als monument van een Burgerhuis ontworpen 

door Jos. Goeyvaerts met tuin, BS 3 juli 2007 

MB 23 oktober 2009 houdende de bescherming als monument van de voormalige 

Veeartsenijschool van de Universiteit Gent te Gent, BS 20 november 2009 

MB 27 november 2009 houdende de bescherming van de textielfabriek Cohen in Ninove, BS 

14 december 2009 

MB 12 juli 2010 houdende de bescherming van twintig knotbomen van zomereik in Aarschot, 

BS 11 augustus 2010 

MB 1 oktober 2010 houdende bescherming als monument van een noodwoning te Veurne, BS 

18 november 2010 

MB 6 juli 2011 houdende bescherming als monument van het Schaliënhuys en klooster van de 

zusters van O.L.V.-visitatie van Kruibeke te Kruibeke, BS 23 augustus 2011 

MB 22 augustus 2011 houdende de bescherming van de Blegny-Mijn, BS 14 september 2011. 

MB 27 februari 2012 dat uitdrukkelijk enkel de gevel en bedaking van ‘le maison du peuple’ in 

Dinant beschermd, BS 14 juni 2012 

MB 24 januari 2013 houdende bescherming van brasserie de la Thiérarche in Momignies, BS 

20 maart 2013 

MB 12 februari 2013 houdende de inschrijving op de bewaarlijst van de Jaspart-lift en het 

trappenhuis bij, BS 20 maart 2013 

MB 5 november 2013 houdende bescherming als monument van een bulkenlandschap met 

hakhout en knotbomen in Gent (Drongen), BS 16 december 2013 

MB 4 december 2013 houdende de bescherming van de opgaande linde als vredesboom in 

Hofstade, BS 22 januari 2014 

MB 10 februari 2014 tot bescherming als monument van villa met inbegrip van de omheinde 

tuin, tuinpaviljoen en voormalig magazijn in Ronse, BS 1 april 2014 

MB 7 juli 2014 tot bescherming als monument van de Sint-Rochuskapel in Berlare (Uitbergen), 

BS 27 augustus 2014 

MB 16 juli 2014 tot bescherming als monument van de Sint Jacobus de Meerderekerk in 

Beveren (Haasdonk), BS 27 augustus 2014 

MB 16 juli 2017, BS 27 augustus 2014 

MB 30 september 2014 tot bescherming als monument en dorpsgezicht van de zijgevel met 

reclamemuurschildering voor de elektriciteitsmaatschappij van Noord-België in Londerzeel, 

BS 20 oktober 2014 

MB 29 februari 2016 tot definitieve bescherming als monument van de woning Goffaerts met 

stadstuin in Leuven, BS 18 maart 2016 
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MB 13 september 2016 tot definitieve bescherming als cultuurhistorisch landschap met 

overgangszone van Bourgoyen-Ossemeersen in Gent , BS 8 november 2016 

MB 14 september 2016 tot definitieve bescherming als monument van de herenwoning 

Dhanis in Antwerpen, BS 18 oktober 2016 

MB 22 november 2016 tot definitieve bescherming als monument van "Café Gambrinus" in 

Leuven, BS 22 december 2016 

MB 15 december 2016 tot definitieve bescherming als archeologische site van de Schans van 

kelbergen bij Vleugt in diest (Schaffen), BS 3 februari 2017 

MB 12 januari 2017 houdende de bescherming als cultuurhistorisch landschap met 

overgangszone van De Holen in Neerpelt, BS 3 februari 2017 

MB 23 januari 2017 tot definitieve bescherming als dorpsgezicht van de dorpskern van 

Rozebeke in Zwalm, BS 24 februari 2017 

MB 7 maart 2017 tot definitieve bescherming als archeologische site van het Romeins 

castellum op het Loveld in Aalter, BS 5 april 2017 

MB 15 maart 2017 houdende de bescherming van de elektrische havenkraan 400 KA uit 

Antwerpen, BS 5 april 2017 

MB 31 maart 2017 tot definitieve bescherming als monument met overgangszone van het 

oorlogshospitaal, later sanatorium Idesbald in Veurne (Houtem), BS 5 september 2017 

MB 19 april 2017 tot voorlopige bescherming als monument van de Linde op de Pullenberg in 

Borgloon (Bommershoven), BS 10 mei 2017 

MB 19 april 2017 tot definitieve bescherming als monument en stadsgezicht van de 

voormalige priorij van Hunnegem in Geraardsbergen als uitbreiding van de bij koninklijk 

besluit van 28 december 1936 beschermde Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hunnegem, BS 10 mei 

2017 

MB 5 mei 2017 tot definitieve bescherming als monument van de neogotische Milanenkapel 

en de gekandelaarde kapellinde, en als dorpsgezicht van de kapelhof en de dreef in 

Zwevegem, BS 16 juni 2017 

MB 23 mei 2017 tot definitieve bescherming als monument met overgangszone van het huis 

Limburg in Leuven, BS 16 juni 2017 

MB 6 juni 2017 tot definitieve bescherming als cultuurhistorisch landschap met 

overgangszone van de burcht van Rummen in Geetbets, BS 28 juni 2017 

MB 9 juni 2017 houdende de bescherming van Villa Muller, BS 28 juni 2017 

MB 12 juni 2017 tot voorlopige bescherming als monument van de zes mijnkraters van de 

Eerste Wereldoorlog in domein Palingbeek in Ieper (Zillebeke), BS 12 juli 2017 
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MB 26 juni 2017 tot voorlopige bescherming als cultuurhistorisch landschap van 'Sint-

Arnolduspark en Tiegemberg' en als monument van neogotische 'Sint-Arnolduskapel', 

pittoreske 'Villa Albert' en cementrustieke 'Belvedère' in Anzegem (Tiegem), BS 12 juli 2017 

MB 16 juli 2017 tot bescherming als monument van de Sint Jacobus de Meerderekerk in 

Beveren, BS 27 augustus 2014 

MB 17 juli 2017 tot voorlopige bescherming als monument van de Duitse bunkers 'Stützpunkt 

Gustav' (Hollandstellung) in Damme (Lapscheure) , BS 14 augustus 2017 

MB 25 oktober 2017 tot definitieve bescherming als stadsgezicht van de Parklaan met 

omgeving en als monument van een laan met tweeëndertig gekandelaarde platanen in Gent, 

BS 22 november 2017 

MB 30 november 2017 tot definitieve bescherming als monument van de nijverheidsschool 

en lagere school uit 1857-1912 in Gent, BS 21 december 2017 

MB 16 januari 2018 tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie 

Limburg, BS 18 januari 2018 

MB 5 februari 2018 tot definitieve bescherming als monument van ‘Eendenkooi met eiland in 

de Oude Schelde” in Bornem (Bornem en Weert), BS 6 maart 2018 

MB 23 februari 2018 tot definitieve bescherming als monument van de architectenwoning van 

Jos Van Driessche in Gent (Sint-Denijs-Westrem), BS 14 maart 2018 

MB 19 maart 2018 tot definitieve bescherming als monument van woning Burssens in Gent 

(Mariakerke), BS 10 april 2018 

MB 17 juni 2018 tot definitieve bescherming als monument van de voormalige 

porseleinwinkel Vanhoecke in Gent, BS 6 augustus 2018 

MB 27 juni 2018 houdende de opheffing van de bescherming van de kapel Onze Lieve Vrouw 

van Bijstand, BS 2 augustus 2018 

MB 4 september 2018 tot definitieve bescherming als monument van ‘Eendenkooi van 

Merkem” in Houthulst (Merkem), BS 10 oktober 2018 

MB 25 september 2018 tot de vaststelling van het gebied 'Vallei van de Mombeek en 

Fonteinbeek en de burcht en het bos van Kolmont' en de 'Spoorwegbedding lijn 23: deel 

Bergloon-Tongeren' in de landschapsatlas, BS 24 oktober 2018 

MB 12 november 2018 houdende de voorlopige bescherming van de architectenwoning van 

Fried Verschuren, BS 12 december 2018 

MB 6 december 2018  houdende de bescherming van woning Velghe, BS 18 januari 2019 

MB 20 december 2018 tot voorlopige gedeeltelijke opheffing van het ministerieel besluit van 

19 december 1994 houdende de bescherming van de indikkers en toebehoren en de 
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kolenwasserij en –zeverij inclusief toebehoren van de mijnsite van Beringen, BS 4 februari 

2019 

MB 14 maart 2019 tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie 

Antwerpen, BS 19 maart 2019 

MB 23 april 2019 tot voorlopige bescherming als monument van Apotheek Lambrecht in Aalst, 

BS 16 mei 2019 

MB 3 juni 2019 tot definitieve bescherming als monument van de Kapel Universitair 

Ziekenhuis Gent, BS 28 juni 2019 

 

KB van 25 maart 1938 houdende de bescherming van verschillende kerken, BS 25 april 1938 

KB 28 maart 1956 tot rangschikking als landschap van het Begijnhof Sint-Elisabeth in Gent, BS 

6 juni 1956 

KB van 2 december 1959 tot bescherming van het geheel gevormd door het Zoniënwoud en 

het Kapucijnenbos, BS 26 juni 1960 

 

B.D.Gem.Ex. 30 augustus 1984, waarbij de tuin rond het beschermde monument in de 

Gosperstraße (Eurpen), als landschap werd beschermd, te consulteren op 

https://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-

3557/?mode=&linkid=31326&catalogid=37&pg=1 

B.Fr.gem.Ex. 31 augustus 1984 tot bescherming van de gevel en bedaking van een gebouw, 

Grand’Place nr. 7 in Huy, te consulteren op 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php.  

B.D.Gem.Ex. 11 januari 1985 houdende de bescherming van het dorpscentrum van Eynatten 

(Raeren), te consulteren op http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-

3557/?mode=&linkid=31450&catalogid=41&pg=1 

B.D.Gem. 24 november 2011 tot bescherming van de ‘Gartenhauses des hauses werthplatz 

36-38 als denkmal’, BS 6 februari 2012 

B.D.Gem. 5 februari 2013 tot bescherming van ‘des Anwesens Waldenburghaus (Herrenhaus 

und Wirtschafsgebaüde) als Denkmal und des gesamten Anwesens als Ensemble, BS 7 mei 

2013 

B.D.Gem.Reg. 6 februari 2014 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 juni 1986 

tot rangschikking als monument van het huis Raaff in Eynatten-Berlotte, BS 28 augustus 2014 

B.D.Gem.Reg. 8 mei 2014 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 

waarbij de Antoniusboom in Sankt Vith als landschap wordt gerangschikt, BS 28 augustus 2014 

https://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3557/?mode=&linkid=31326&catalogid=37&pg=1
https://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3557/?mode=&linkid=31326&catalogid=37&pg=1
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php
http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3557/?mode=&linkid=31450&catalogid=41&pg=1
http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3557/?mode=&linkid=31450&catalogid=41&pg=1


  

 
531 

B.D.Gem. 16 juli 2015 tot bescherming van ‘der Vorderfassade des ehemaligen Kinos 

“Capitol”, Neustraβe 79 in Eupen als Denkmal, BS 7 september 2015 

B.D.Gem.Reg. 22 oktober 2015 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 

1984 waarbij de oude linde in Weywertz als landschap wordt gerangschikt, BS 7 december 

2015 

B.D.Gem.Ex. 21 december 2017 ‘zur endgültigen Unterschutzstellung des Hauses Bergstraße 

111 in Eupen mit seinen Nebengebäuden als Ensemble’, BS 1 maart 2018 

 

B.Br.Reg. 30 november 1960 tot bescherming van het Breughelhuis in de Hoogstraat in 

Brussel, te consulteren op http://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/register-van-het-

gevrijwaard-erfgoed?set_language=nl. 

B.Br.Reg. 17 april 1997 tot bescherming van het Kluispark, BS 20 juni 1997 

B.Br.Reg. 17 september 1998 tot bescherming als monument van de voorgevel, de beaking, 

de grote zaal van de café-brasserie “a la mort subite”, alsook de entresol van het gebouw 

gelegen Warmoesberg, 5-7 te Brussel, bijlage 1, BS 3 maart 1999 

B.Br.Reg. 13 februari 2003 tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de beuk (Fagus 

sylvatica var.atropunicia) gelegen Kasteel de Walzinlaan 11 te Ukkel, BS 17 juni 2004 

B.Br.Reg. 13 februari 2003 tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de tamme 

kastanje (Castanea vesca) gelegen Bosveldweg nr 80 te Ukkel, BS 17 juni 2004 

B.Br.Reg. 9 maart 2006 tot bescherming van de Kattebroek site in Sint-Agatha-Berchem BS 16 

mei 2006 

B.Br.Reg. 8 februari 2007 tot bescherming als monument van de Luizenmolen, gelegen 

Vlindersstraat te Anderlecht, bijlage 1, BS 20 maart 2007 

B.Br.Reg 11 februari 2010 tot bescherming als monument van bepaalde delen van de Royal 

Racing Club de Bruxelles gelegen Eikenlaan 125 te Ukkel, bijlage 1, BS 26 maart 2010 

B.Br.Reg. 9 juli 2012 tot bescherming als monument van bepaalde delen van het zwembad 

Longchamp gelegen de Frésquare 1 te Ukkel, bijlage 1, BS 14 september 2012 

B.Br.Reg. 19 juli 2012 tot bescherming als monument van bepaalde delen van het zwembad 

Longchamp gelegen de Fresquare 1 te Ukkel, BS 14 september 2012. 

B.Br.H.Reg. 10 december 2015 tot bescherming als landschap van het moerassig bosgebied 

‘Hof ten Berg’, BS 27 januari 2016 

http://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/register-van-het-gevrijwaard-erfgoed?set_language=nl
http://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/register-van-het-gevrijwaard-erfgoed?set_language=nl

