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TEN GELEIDE
Het ‘eenheidsdecreet’ Onroerend Erfgoed is, na jaren van voorbereiding, een feit.
Op 1 januari 2015 treden het decreet van 12 juli 2013 “betreffende het onroerend erfgoed” en het bijhorende uitvoeringsbesluit van 16 mei 2014 goeddeels in
werking.
Decreet en uitvoeringsbesluit veranderen op ingrijpende wijze de bescherming van het onroerend erfgoed in het Vlaamse Gewest. De drie afzonderlijke
decreten die tot op vandaag de bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologisch erfgoed regelen, worden opgeheven en
vervangen door één enkele decretale regeling die meer eenvormigheid beoogt en
nieuwe accenten wil leggen.
November 2014 leek de auteurs van dit boek dan ook een goed moment om de
nieuwe juridische regeling tijdens een studienamiddag toe te lichten, en er kritische kanttekeningen bij te maken. Met het oog op een voldoende diepgang werden een aantal thema’s uitgekozen die in de praktijk erg belangrijk zijn en nog vele
vragen oproepen.
Anne Mie Draye gaat in op de achtergronden van het decreet en beschrijft de
voornaamste ‘actoren’ die de erfgoedzorg voortaan zullen ondersteunen: onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke erfgoeddiensten en de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed kunnen belangrijke nieuwe partners van de overheid
worden. Zij analyseert inventariseren en beschermen als beleidsinstrumenten,
met hun rechtsgevolgen.
De eigenlijke beschermingsprocedure komt aan bod in de bijdrage van Stijn
Verbist en Joris Claes, die ook oog heeft voor aspecten van rechtsbescherming.
Bescherming van erfgoed heeft immers (verregaande) rechtsgevolgen voor private en publieke eigenaars. De auteur vergelijkt de oude en de nieuwe beschermingsprocedure en maakt positieve en negatieve kanttekeningen.
Stijn Aerts behandelt een thema dat steeds meer aan belang wint: de interactie
tussen het onroerenderfgoedrecht met andere bestuursrechtelijke domeinen.
Naast de interne integratie, beoogt het Onroerenderfgoeddecreet immers ook een
verdere externe integratie van het erfgoedrecht met domeinen als natuur, bos en
milieu. Een en ander heeft geleid tot ingewikkelde systemen van doorwerking, die
vele vragen openlaten.
v
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Ten geleide

Marc Boes ten slotte tracht klaarheid te brengen in het complexe vraagstuk van de
handhaving, waarbinnen bestuurlijke handhaving een belangrijke plaats inneemt
en geeft pijnpunten aan waaraan dringend dient te worden verholpen.
Dit verslagboek biedt geen exhaustief overzicht van alle bepalingen van het
Onroerenderfgoeddecreet. Er is beslist nog stof voor een volgende studienamiddag. Bij de behandeling van de gekozen capita selecta komen wel theorie en praktijk aan bod, en nemen de auteurs standpunten in over nieuwe regelingen die de
praktijkjurist kunnen helpen bij de toepassing hiervan.
Bij het verslagboek hoort ook een Codex Onroerend Erfgoed waarin de tekst van
decreet en uitvoeringsbesluit werden opgenomen. Deze codex is bedoeld als
werkinstrument en vergemakkelijkt de lectuur van de teksten die in het verslagboek werden opgenomen.
Namens de faculteit Rechten van de UHasselt wens ik alle sprekers en auteurs
van binnen en buiten de faculteit van harte te danken voor hun inzet en hun tijd.
Een woord van dank ook voor de heer Kris Moeremans van uitgeverij Intersentia
voor alle inspanningen die hij leverde om dit verslagboek met bijhorende codex
tijdig ter beschikking te stellen van de deelnemers aan onze studiedag.
Prof. dr. Anne Mie Draye
Gewoon hoogleraar UHasselt
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