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DE MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

- Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op
technische aanpassingen
- Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1.

BESPREKING

Op 13 juli 2018 heeft de Vlaamse Regering de bekrachtiging en afkondiging goedgekeurd van het
“Decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post
evaluatie” (VR 2018 0713 DEC.0094). Het bijhorende “Besluit van de Vlaamse Regering houdende de
wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27
november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van
de ex-post evaluatie” keurde de Vlaamse Regering definitief goed op 14 december 2018.
Een aantal van de wijzigingen die dit besluit doorvoert aan het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei
2014 blijkt technisch niet correct. Dit kan de goede uitvoering van de regelgeving belemmeren.
Voorliggend ontwerp van besluit zorgt voor de remediëring van deze technische fouten. Inhoudelijk
worden geen wijzigingen doorgevoerd. Vermits de inwerkingtreding van een aantal van de
geïmpacteerde artikels voorzien is op 1 april 2019 is de inwerkingtreding van de artikels in
voorliggend ontwerp van besluit vastgelegd op 31 maart 2019 dan wel 1 april 2019.
Omdat voorliggend ontwerp van besluit geen inhoudelijke wijzigingen omvat, is geen advies vereist
van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO).

1.2.

TOELICHTING BIJ HET ONTWERPBESLUIT

Het ontwerpbesluit regelt
- het correct overnemen van de gronden voor beroep zoals bepaald in het Onroerenderfgoeddecreet
- het terug invoegen van een verkeerdelijk geschrapt lid en het vervangen van het juiste lid
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- het vervangen van het woord ‘beveiligd’ door ‘schriftelijk’ zoals bedoeld in het besluit van 14
december 2018
- het corrigeren van de nummering van een nieuw ingevoegde afdeling
Artikelsgewijze bespreking
Artikel 1: technische aanpassing artikel 5.4.7. van het Onroerenderfgoedbesluit
Volgens artikel 5.4.9. en artikel 5.4.13. van het Onroerenderfgoeddecreet is wat betreft
archeologienota’s het instellen van beroep mogelijk in geval van aktename, geen aktename en
voorwaarden. Dit artikel voegt de vermelding van aktename toe aan artikel 5.4.7. zodanig dat de
uitvoering in overeenstemming is met de bepalingen in het decreet.
Artikel 2: technische aanpassing artikel 5.4.10. van het Onroerenderfgoedbesluit
Volgens artikel 5.4.17. van het Onroerenderfgoeddecreet is wat betreft nota’s beroep mogelijk in geval
van aktename, geen aktename en voorwaarden. Dit artikel voegt de vermelding van aktename toe
aan artikel 5.4.10. zodanig dat de uitvoering in overeenstemming is met de bepalingen in het decreet.
Artikel 3: technische aanpassing artikel 5.6.1. van het Onroerenderfgoedbesluit
Artikel 5.6.1. regelt de procedure voor het instellen van een beroep. Door het invoegen van het geval
van aktename zowel voor archeologienota’s als nota’s wordt ook hier de uitvoering in
overeenstemming gebracht met artikels 5.4.9., 5.4.13. en 5.4.17. van het Onroerenderfgoeddecreet.
Artikel 4: technische aanpassing artikel 8.3.11. van het Onroerenderfgoedbesluit
Door een verkeerde benoeming van de leden van het artikel 8.3.11. bij de wijziging van het
Onroerenderfgoedbesluit regelen het derde en vierde lid van dit artikel beide op verschillende manier
de beslissing van de Vlaamse Regering over een beroepschrift en is het bestaande lid over het
inwinnen van advies over het beroep ongewenst verdwenen.
Dit wordt opgelost door het derde en vierde lid te vervangen door een lid over de beslissing van de
Vlaamse Regering over een beroepschrift en een lid over het inwinnen van advies over het beroep.
Artikel 5: technische aanpassing artikel 11.2.30. van het Onroerenderfgoedbesluit
De wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit voorzag dat het agentschap de beslissing over
aanvragen van erfgoedpremies, zowel volgens de standaardprocedure als de bijzondere procedure,
voortaan schriftelijk zou bezorgen in plaats van met een beveiligde zending. Deze vervanging is
correct doorgevoerd in artikel 11.2.20 (standaardprocedure) maar verkeerdelijk niet doorgevoerd in
artikel 11.2.30 (bijzondere procedure). Dit artikel zorgt hier alsnog voor.
Artikel 6: toevoeging afdeling 10 aan het Onroerenderfgoedbesluit
Dit artikel zorgt voor de toevoeging van een afdeling 10 aan het hoofdstuk 11 ‘Premies’ voor de
regeling van de premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem. Deze afdeling
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omvat alle artikels die bij de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 14 december 2018 onder
afdeling 9 ‘Premie voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem’ geplaatst werden.
Vermits reeds bij de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 23 november 2018 een afdeling 9
ingevoerd werd en hierdoor artikels met dezelfde nummers voorkomen, schept dit onduidelijkheid
bij de uitvoering van de regelgeving. De hernummering remedieert dit.
Aan de inhoud van de artikels in deze afdeling wordt niets gewijzigd.
Artikel 7: schrapping artikel 143 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018
houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit
van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van
de ex-post evaluatie
Dit artikel schrapt het artikel 143. Door het schrappen van artikel 143 wordt het invoegen van een
afdeling 9 aan het Onroerenderfgoedbesluit ongedaan gemaakt. Dit is nodig omdat er al een afdeling
met dit nummer opgenomen is in het Onroerenderfgoedbesluit wat tot onduidelijkheid leidt.
Artikel 8: technische aanpassing artikel 159 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december
2018 houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het
Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot
bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar
aanleiding van de ex-post evaluatie
Het artikel 143 wordt geschrapt. Dit artikel zorgt ervoor dat ook alle verwijzingen naar dit artikel
geschrapt worden.
Artikel 9: inwerkingtreding
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit besluit.
Artikels 1 tot en met 6 treden in werking op 1 april 2019 omdat die artikelen wijzigen die op die datum
in werking treden. Artikels 7 en 8 brengen wijzigingen aan aan het wijzigingsbesluit. Dit
wijzigingsbesluit moet aangepast zijn vooraleer het in werking treedt op 1 april 2019. Daarom is de
inwerkingtreding van deze artikels voorzien op 31 maart 2019.
Artikel 10: uitvoeringsbepaling
Dit artikel regelt de uitvoering van dit besluit.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Dit voorstel heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 22 januari 2019.
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De Inspectie Financiën verleent een gunstig advies. Er dient geen begrotingsakkoord gevraagd te
worden.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Dit voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Dit voorstel heeft geen weerslag op het personeelbestand en de personeelsbudgetten.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019/26 van 23 januari 2019.
Het bijgaande ontwerp van
reguleringsimpactanalyse (RIA).
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 met het oog op technische
aanpassingen;
2° de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed te gelasten over het voornoemd
ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering het advies in te winnen van de Raad van State, met
verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen, met toepassing van artikel 84,
§1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De minister-president en Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS

Bijlagen:
- het principieel goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
- het advies van de Inspectie van Financiën
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