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Advies over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Varenderfgoeddecreet en het Topstukkendecreet
Op 22 november 2013 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het ontwerp van
decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend
erfgoed en het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel
erfgoed van uitzonderlijk belang. Vlaams minister Geert Bourgeois vroeg per brief van 6
december 2013 de SARC om advies. De Sectorraad Kunsten en Erfgoed besprak het
ontwerpdecreet op zijn vergadering van 17 december 2013.

Situering
Het wijzigingsdecreet is het resultaat van een traject dat reeds in 2012 werd opgestart, en
waar verschillende instanties van in het begin bij betrokken werden (o.a. het Agentschap
Kunsten en Erfgoed). Een discussienota met een evaluatie en voorstellen tot herziening van
het Varenderfgoeddecreet werd in maart 2013 ruim verspreid en voor advies voorgelegd aan
de SARO, de SARC en de KCML. Op 24 april 2013 brachten de SARO en de SARC
gezamenlijk advies uit over de nota1. Het advies werd, samen met andere suggesties en
adviezen, mee in overweging genomen bij de uitwerking van het wijzigingsdecreet.
Het ontwerpdecreet voorziet in een aantal wijzigingen, waaronder definitiewijzigingen,
verankering van de inventaris, afstemming op het Onroerenderfgoeddecreet, uitbreiden van
de mogelijkheden voor financiële ondersteuning en invoegen van een handhavingsluik. De
Sectorraad Kunsten en Erfgoed maakt een algemene opmerking over woonboten, en
beperkt zich in zijn advies verder tot de wijzigingen inzake de afstemming van het
Varenderfgoeddecreet met het Topstukkendecreet in geval van dubbele bescherming voor
wat betreft:
1. de afstemming van toelatings- en meldingsplichtige handelingen (artikel 16, 5°)
2. de premieregeling (artikel 25)

1

Advies van 24 april 2013 over de discussienota inzake de herziening van het decreet varend erfgoed:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_ke/adviezen/20120424-SAR-KE-SARO-adviesdiscussienota-varend-erfgoed.pdf
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Advies
1. Onduidelijkheid voor woonboten
De definitie van varend erfgoed wordt met het ontwerpdecreet aangepast tot “het nautisch
erfgoed dat kan varen of drijven, of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan
worden gemaakt […].
Het is de Sectorraad Kunsten en Erfgoed onduidelijk of woonboten en tot woonboot
omgebouwde (binnen)schepen door het Varenderfgoeddecreet beschermd kunnen worden.
Deze vaartuigen zijn immers ruimtelijk verankerd, hebben een (zo goed als) vaste ligplaats,
maar drijven nog steeds op het water.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed vraagt om, minstens in de Memorie van Toelichting, te
verduidelijken of woonboten tot het toepassingsgebied van het Varenderfgoeddecreet dan
wel tot het toepassingsgebied van het Onroerenderfgoeddecreet behoren.

2. Artikel 16, 5°: afstemming van toelatings- en meldingsplichtige handelingen
Artikel 11 van het Topstukkendecreet bepaalt dat het verboden is een beschermd voorwerp
buiten de Vlaamse Gemeenschap te brengen zonder de toestemming van de Vlaamse
Regering.
Artikel 16, 5° van voorliggend wijzigingsdecreet voegt aan artikel 8 van het Varenderfgoeddecreet een vijfde paragraaf toe, die bepaalt dat toelating van het agentschap vereist is om
voorlopig of definitief beschermd varend erfgoed buiten de Vlaamse Gemeenschap te
brengen. Het artikel bepaalt echter eveneens dat indien een vaartuig ook beschermd is op
grond van het Topstukkendecreet, de paragraaf slechts van toepassing is als de Vlaamse
Regering dit uitdrukkelijk bepaalt. Voor dubbel beschermde vaartuigen die men buiten
Vlaanderen wil brengen, wordt daarmee de uitvoerregeling uit het Topstukkendecreet de
enige geldende.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed vindt het positief dat met de overlap rekening wordt
gehouden, en de regeling van het Topstukkendecreet in geval van dubbele bescherming de
voorkeur krijgt.

Advies wijziging Varenderfgoed- en Topstukkendecreet
17 december 2013

2

3. Artikel 25: premieregeling
Artikel 3 van het Topstukkendecreet, gewijzigd door artikel 12.1.31 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bepaalt dat artikelen 8 tot 10 van het Topstukkendecreet
niet van toepassing zijn op roerende goederen die ook beschermd zijn door Vlaamse of
Brusselse regelgeving betreffende onroerend erfgoed. Artikel 25 van voorliggend wijzigingsdecreet voegt aan dit artikel 3 dezelfde uitzondering toe voor varend erfgoed. Concreet
betekent dit dat voor dubbel beschermde vaartuigen de premieregeling van het Varenderfgoeddecreet van tel zal zijn.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed steunt ook deze wijziging, die duidelijkheid schept voor
vaartuigen die een dubbele bescherming genieten.

Namens de Sectorraad Kunsten en Erfgoed,
Heidi De Nijn, voorzitter
Herman Baeten, ondervoorzitter
Lieselotte Moortgat, secretaris
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