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Programma- 1 juni 2022▪ 19:30-19u40: Voorwoord en inleiding sprekers

Stephan Delaruelle, erfgoedconsulent Erfpunt

▪ 19u40-20u05: Beheer van beschermd erfgoed: visie, richtlijnen, afwegingskaders

Nancy Tiels, Agentschap Onroerend Erfgoed

▪ 20u05- 20u10: Vragenronde

▪ 20u10-20u30: Premies, ondersteuning en fiscale voordelen beschermd erfgoed

Serge Defresne, Agentschap Onroerend Erfgoed

▪ 20u30- 20u35: Vragenronde

▪ 20u35-20u55: Onderhoud van monumenten

Filip Kint, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen

▪ 20u55-21u00:Vragenronde

Programma- 26 oktober 2022



Wegwijs in het beheer 
van beschermd 
onroerend erfgoed
Infosessie voor de Erfgoed Academie

Melsele, 26.10.2022



Inhoud presentatie

1. Over het agentschap 

2. Onroerend erfgoed beschermen

3. Rechtsgevolgen

4. Hoe kunnen we u helpen? 



Over het agentschap Onroerend Erfgoed





Onze taken

voorbereiden, monitoren en evalueren van het erfgoedbeleid

erfgoedwaarden onderzoeken, inventariseren en beschermen

beheer van beschermd onroerend erfgoed begeleiden

erkennen en/of subsidiëren van erfgoedactoren en -partners

beheren van een onroerenderfgoeddepot

communiceren over onze werking en over het beleid



Regiowerking - erfgoedconsulenten



Beschermd onroerend erfgoed



Waarom beschermen?

Bijzondere erfgoedwaarde, 
afleesbaar in het erfgoed

Behoud voor toekomstige 
generaties 



Cultuurhistorisch landschapMonument

Stads- en dorspgezicht Erfgoedlandschap

Archeologische siteVarend erfgoed



Waar vind je informatie over de 
bescherming van jouw pand?  

Geoportaal https://geo.onroerenderfgoed.be/
perceelsrapport

Beschermingsdatabank Inventaris Onroerend Erfgoed

Soorten erfgoed | Onroerend Erfgoed
handleiding

https://geo.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/soorten-erfgoed


Rechtsgevolgen



Onderhoudsplicht

Niet ontsieren, beschadigen, 
vernielen of erfgoedwaarde 
aantasten

Informatieplicht

Toelatingsplicht voor uitvoeren 
van werken

Financiële ondersteuning

Uitzonderingen/afwijkingen 
andere regelgeving (EPB-norm)



Werken aan beschermd erfgoed

Omgevingsvergunningsplichtig? Vraag na bij gemeente

Beschermingsstatuut? Vraag na bij 
agentschap/IOED/Onroerenderfgoedgemeente

Toelatingsplichtig/meldingsplichtig? Vraag na bij 
agentschap/IOED/ Onroerenderfgoedgemeente



Werken aan beschermd erfgoed

➔Omgevingsvergunningsaanvraag via omgevingsloket
60,105,120 dagen; vergunning met toelating incluis

➔ Toelatingsaanvraag via E-loket agentschap / formulier
binnen 30 dagen beslissing of stilzwijgende goedkeuring; 
beroep mogelijk (10 dagen aanplakking)

➔Melding aan gemeente / formulier
binnen 20 dagen beslissing of toelating nodig is



Wat is vrijgesteld?

Regulier onderhoud
Passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van 
nood
Werken opgesomd in aanmaning
Werken vrijgesteld in goedgekeurd beheersplan



Het beheersplan

langetermijnvisie (24 jaar) voor het beheer van een site met 
oog op het behoud van de erfgoedwaarde, in overleg met 
alle betrokken partners 
concrete beheersdoelstellingen en –maatregelen
middel voor financiële planning
voorwaarde voor verkrijgen van erfgoedpremies bij 
cultuurhistorische landschappen, stads- en dorpsgezichten, 
erfgoedlandschappen, cultuurgoederen,…
Databank beheersplannen Plannen | Onroerend Erfgoed

https://plannen.onroerenderfgoed.be/


Afwijkingen/vrijstellingen EPB-
eisen

vrijstellingen
Beschermde monumenten, gebouwen in beschermd 
cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht
Isolatiewaarde bestaande muren, vloeren, daken en 
buitenschrijnwerk
Nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde muren en 
buitenschrijnwerk
Ventilatie in bestaande ruimten

Afwijking mogelijk (aan te vragen en te motiveren)
Nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde vloeren en daken 
met oog op behoud van karakter of aanzicht 



Hoe kunnen we u helpen?



Informatie en contact

https://www.onroerenderfgoed.be/

Portaal voor eigenaars en beheerders
Informatie-rubrieken vanuit herkenbare vraagstellingen

info@onroerenderfgoed.be / 02 553 16 50

E-loket voor aanvragen

Klachtenmeldpunt 

https://www.onroerenderfgoed.be/
mailto:info@onroerenderfgoed.be


Vooroverleg

Contacteer erfgoedconsulent AOE / OEG
Organiseer een plaatsbezoek (eventueel)
Omschrijf jouw noden en wensen
Leg plannen voor

Erfgoedconsulent
Informeert over de bescherming en procedures
Adviseert

toelaatbaarheid werken, evt. alternatieven
betoelaagbare werken



Afwegingskaders en 
handleidingen 

Uniforme aanpak, transparante beoordelingen, objectivering
Inzicht in criteria van adviezen en toelatingen
Leidraden en cases over specifieke problematieken
Beheerders/ontwerpers/lokale besturen
https://www.onroerenderfgoed.be/afwegingskaders-en-

handleidingen

https://www.onroerenderfgoed.be/afwegingskaders-en-handleidingen


Energiezuinigheid en comfort
verzoenen met behoud 
erfgoedwaarden

Dakisolatie
Historisch schrijnwerk
Zonne-energie in een erfgoedcontext 
! Nieuw: zonnepanelen kunnen op beschermd erfgoed
Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde

(handleiding)



Specifieke problematieken

Terrassen in erfgoedcontext
Publiciteit in en aan beschermd erfgoed
Actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed
Kunststeen
Niet-bebouwde ruimte in beschermde erfgoedsites



nieuw: het erfgoedenergie-advies

Aanvullend advies vanuit erfgoedwaarden bij bestaand EPC-attest

erfgoedvriendelijke energiezuinige aanbevelingen op maat

Eigenaar kan EEA gratis en vrijwillig aanvragen als hij beschikt 
over recent EPC (2019)

Lancering: najaar 2023



Besluit



Behoud van erfgoedwaarden voor toekomstige generaties
Regelgeving en procedures
Samen en in dialoog
Niet blind voor maatschappelijke uitdagingen

Agentschap Onroerend Erfgoed
Toegankelijk en bereikbaar
Informeren en inhoudelijke ondersteuning
Financiële ondersteuning



www.onroerenderfgoed.be

-> nieuwsbrief


