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VOORBEELDCLAUSULES INFORMATIEVERPLICHTINGEN 

IN DE ARTIKELEN 4.1.11, 6.4.8 EN 6.4.9 VAN HET 

ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 

VOORBEELDCLAUSULES PER TYPE BESCHERMING VOOR ONDERHANDSE 

EN AUTHENTIEKE AKTES: 

 

 Beschermd als monument op basis van de wet van 7 augustus 1931, het decreet van 3 maart 1976 

of het Onroerenderfgoeddecreet: 

“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is beschermd als monument bij 

[koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van 

het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.”  

 

 Beschermd als stads- of dorpsgezicht op basis van de wet van 7 augustus 1931, het decreet van 3 

maart 1976 of het decreet betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013: 

“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermd 

[dorpsgezicht/stadsgezicht], beschermd bij [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De 

rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn 

hierop van toepassing.” 

 

 Beschermd als archeologische site (op basis van Onroerenderfgoeddecreet) of archeologisch 

monument of archeologische zone (op basis van het decreet van 30 juni 1993): 

“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermde [archeologische 

site/archeologische zone/archeologisch monument], beschermd bij ministerieel besluit van 

[DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 

12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.” 

 

 Beschermd als landschap (op basis van wet van 7 augustus 1931 of het decreet 16 april 1996) of 

als cultuurhistorisch landschap (op basis van het Onroerenderfgoeddecreet):   
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“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is gelegen in een beschermd [cultuurhistorisch] 

landschap, beschermd bij [koninklijk/ministerieel] besluit van [DATUM]. De rechtsgevolgen 

bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van 

toepassing.” 

VOORBEELDCLAUSULES VOOR PUBLICITEIT 

 

 Standaard 

“Het onroerend goed is beschermd als monument (voor meer info over de rechtsgevolgen ga 

naar www.onroerenderfgoed.be)” 

of 

“Het onroerend goed is gelegen in een beschermd [landschap/cultuurhistorisch 

landschap/stadsgezicht/dorpsgezicht/archeologische site/archeologische zone], (voor meer 

info over de rechtsgevolgen ga naar www.onroerenderfgoed.be)”  

 

 Verkort 

 “beschermd (info: www.onroerenderfgoed.be)” 

 

VOORBEELDCLAUSULES INVENTARISITEMS VOOR ONDERHANDSE EN 

AUTHENTIEKE AKTES: 

 

 Indien het onroerend goed opgenomen is een inventaris: 

“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] is opgenomen in de inventaris van [NAAM 

INVENTARIS], vastgesteld bij [ministerieel besluit/besluit van de administrateur-generaal] van 

[DATUM] van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.  

 

 Indien het onroerend goed deel uitmaakt van een groter geheel dat is opgenomen in een 

inventaris: 

“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] maakt deel uit deel uit van een geheel dat is 

opgenomen in van de inventaris van [NAAM INVENTARIS], vastgesteld bij [ministerieel 

besluit/besluit van de administrateur-generaal] van [DATUM]. De rechtsgevolgen bepaald in 

hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.  

 

 Indien het onroerend goed deel uitmaakt van een aangeduide ankerplaats: 

http://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/
http://www.onroerenderfgoed.be/
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“Het onroerend goed, gelegen te [ADRES] maakt deel uit een definitief aangeduide 

ankerplaats, vastgesteld bij ministerieel besluit van [DATUM], dat overeenkomstig artikel 

12.3.15 van het Onroerenderfgoeddecreet beschouwd wordt als een vastgesteld item op de 

inventaris Landschapsatlas. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.  
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