Ministerieel besluit tot voorlopige gehele opheffing van de
bescherming als varend erfgoed van de Rijnvedette P904 Sambre
DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING,
WONEN EN ONROEREND ERFGOED,
Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed, artikel 5/1,
ingevoegd bij het decreet van 9 mei 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 8, §1, 2°;
Gelet op het ministerieel besluit van 19 november 2012 houdende definitieve bescherming
van 3 vedetten van de Rijnvloot ‘P902 LIBERATION’, ‘P901 LEIE’ en ‘P904 SAMBRE’ als varend
erfgoed;
Gelet op het advies van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed, gegeven op 15 juni 2020,
waarvan de behandeling is opgenomen in bijlage;
Overwegende dat de Rijnvedette P904 Sambre op het moment van de bescherming
aangemeerd lag in het hoofdstedelijk Gewest Brussel ter hoogte van de Werkhuizenkaai in
Brussel en daar tot op heden nog steeds aangemeerd ligt;
Overwegende dat omwille van het gebrek aan onderhoud de staat van de Rijnvedette P904
Sambre snel achteruit gaat;
Overwegende dat de Grondwet, waarin tot de inwerkingtreding van het artikel 35, wordt
bepaald dat de residuaire bevoegdheden toekomen aan de federale overheid, terwijl de
gemeenschappen en gewesten enkel beschikken over de bevoegdheden die hen door of
krachtens de Grondwet toegekend zijn. Volgens artikel 4 Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen is het cultureel patrimonium een culturele aangelegenheid. Artikel 127 van de
Grondwet bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap de culturele aangelegenheden bij decreet
regelt, maar dat deze decreten voor Brussel enkel kracht van wet hebben ten aanzien van
de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel die wegens hun activiteit moeten
worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de ene of de andere gemeenschap. Aangezien
de activiteiten van de vzw KMK niet uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, heeft
het Varenderfgoeddecreet en de daarop gebaseerde bescherming geen kracht van wet
tegenover de Rijnvedette P904 Sambre;
Overwegende dat het agentschap Onroerend Erfgoed aldus geen beheerstraject kan
opstarten en dat het agentschap vanuit het departement Omgeving evenmin een
handhavingstraject kan opstarten vermits het Varenderfgoeddecreet geen kracht van wet
heeft ten opzichte van de Rijnvedette P904 Sambre,

BESLUIT:
Artikel 1. Met toepassing van artikel 5/1 van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming
van varend erfgoed wordt de bescherming als varend erfgoed van de Rijnvedette P904
Sambre, opgenomen in het ministerieel besluit van 19 november 2012 houdende
bescherming als varend erfgoed van 3 vedetten van de Rijnvloot ‘P902 LIBERATION’, ‘P901
LEIE’ en ‘P904 SAMBRE’, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012,
voorlopig geheel opgeheven.
Art. 2. In het opschrift van het ministerieel besluit van 19 november 2012 houdende
definitieve bescherming van 3 vedetten van de Rijnvloot ‘P902 LIBERATION’, ‘P901 LEIE’ en
‘P904 SAMBRE’ als varend erfgoed worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het getal “3” wordt vervangen door het getal “2”;
2° de zinsnede “’P904 SAMBRE’” wordt opgeheven.
Art. 3. In de laatste alinea van de aanhef van hetzelfde besluit, wordt de zinsnede “’P904
SAMBRE’” opgeheven.
Art. 4. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 19 november 2012 houdende definitieve
bescherming van 3 vedetten van de Rijnvloot ‘P902 LIBERATION’, ‘P901 LEIE’ en ‘P904
SAMBRE’ als varend erfgoed wordt opgeheven.
Art. 5. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “drie” wordt telkens vervangen door het woord “twee”;
2° de zinsnede “vedetten 'P901 Leie' en 'P904 Sambre' worden” worden vervangen door de
zinsnede “vedette ‘P901 Leie’ wordt”.
Art. 6. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord “drie” wordt vervangen door het woord “twee”;
2° de zinsnede “c. 'P904 SAMBRE'” wordt opgeheven;
3° kolom b. ‘P904 SAMBRE’ wordt opgeheven.
Art. 7. In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt volgende wijziging aangebracht:
1° het woord “drie” wordt vervangen door het woord “twee”.
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