Ministerieel besluit tot vaststelling van de inventaris
bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.1, 3° en artikel
12.3.18 tweede lid;
- het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.6.
Procedurestappen en vormvereisten
Dit besluit kwam tot stand volgens de procedurestappen en vormvereisten,
beschreven in:
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.3;
het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4.1.6;
het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie voor de inventaris bouwkundig erfgoed.
De volgende procedurestappen en vormvereisten zijn vervuld:
het agentschap Onroerend Erfgoed organiseerde een openbaar onderzoek van
2 maart 2020 tot en met 18 juni 2020;
de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed gaf advies op 12 november 2020.
De behandeling van de opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek en van
het advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is opgenomen in bijlage
‘vaststelling_22_09_2021_behandelingadviezenbezwaren’ bij dit besluit.
Motivering
De onroerende goederen die worden opgenomen in de vastgestelde inventaris
bouwkundig erfgoed:
- bezitten erfgoedwaarde, zoals gemotiveerd door de benaming, de
erfgoedkenmerken en de beschrijving op basis van die erfgoedkenmerken;
- zijn voldoende goed bewaard.
De administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed stelde de
inventaris van het bouwkundig erfgoed op 28 november 2014 vast. Het
Onroerenderfgoeddecreet beschouwt deze vaststelling met een overgangsmaatregel
als een vaststelling overeenkomstig het Onroerenderfgoeddecreet.
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De inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld door de administrateurgeneraal op 28 november 2014 blijft behouden. Voor de provincie Vlaams-Brabant
worden de volgende onroerende goederen er uit geschrapt:
- de onroerende goederen die opgenomen zijn in het beveiligd digitaal bestand
‘vaststelling_22_09_2021_nietmeervastgesteld’ van 22 september 2021,
omdat deze niet beantwoorden aan de definitie van bouwkundig erfgoed zoals
opgenomen in de inventarismethodologie, omdat deze niet langer
erfgoedwaarde bezitten of voldoende goed bewaard zijn, of omwille van een
administratieve fout;
- de onroerende goederen die bij deze nieuwe vaststelling opgenomen worden
in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed met openbaar onderzoek
overeenkomstig artikel 4.1.3 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, met uitzondering van de drie onroerende goederen, waarover bij deze
nieuwe vaststelling geen openbaar onderzoek werd gevoerd.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling van de
inventarismethodologie voor de inventaris bouwkundig erfgoed;
- het besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2014 houdende
de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND
ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. De onroerende goederen opgenomen in het beveiligd digitaal bestand
‘vaststelling_22_09_2021_artikel1’ van 22 september 2021, worden opgenomen in
de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1, 3° van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Art. 2. 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, vermeld in artikel 12.3.18, tweede lid, van het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant worden geschrapt uit die
inventaris, met uitzondering van de drie onroerende goederen opgenomen in het
beveiligd digitaal bestand ‘vaststelling_22_09_2021_artikel2’ van 22 september
2021.
Art. 3. De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed is in de vorm van een GISlaag beschikbaar op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.
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Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 8 oktober 2021.

Brussel, 22 september 2021.

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
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