
Historische
binnenruimten, wat 
is wel beschermd en

wat niet, en waar
vind ik dat? 

Marceline Dolfin

Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed



Rijksmonumenten

Gemeentelijke en
provinciale monumenten

zie de betreffende
verordening
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Misverstanden



Misverstanden
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Misverstanden
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Maar hoe dan wel?
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5 Kernbegrippen

1. Erfgoedwet

2. Register van rijksmonumenten (Erfgoedwet)

3. Onroerende zaak (Erfgoedwet en Burgerlijk Wetboek)

4. Reikwijdte

5. Omvang

7



1. Erfgoedwet, minister van OCW, soorten 
monumenten 

Beschermde monumenten (gebouwen, objecten en groen)

Beschermde archeologische monumenten

Beschermde gebieden (stads- dorpsgezichten)

Cultuurgoederen,

• Collecties

• Roerend erfgoed 

• Immaterieel erfgoed

(Werelderfgoed internationale verdragen. Unesco, Icomos)
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Rijksmonumentenregister

Artikel 3.1.  Aanwijzing als rijksmonument

1 Onze Minister kan ambtshalve besluiten een monument of 
archeologisch monument dat van algemeen belang is vanwege 
zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of 
cultuurhistorische waarde aan te wijzen als rijksmonument.

Artikel 3.3 Rijksmonumentenregister

1. Onze Minister houdt een register van de rijksmonumenten bij

2. Het rijksmonumentenregister kan door eenieder worden 
geraadpleegd.
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2. Rijksmonumentenregister
dient ter identificatie !!!

Https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/

Bij vragen neem: contact op met de RCE

Bij voorkeur via de infodesk:

033 421 7 456
info@cultureelerfgoed.nl

Lees in het register de 
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3. Onroerende zaak Erfgoedwet en BW
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4. Reikwijdte: niet genoemd is niet beschermd
ook al staat het op hetzelfde belemmerde perceel
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5. Omvang van de onroerende zaak = omvang van de 
bescherming

De gehele onroerende zaak van buiten en

van binnen is beschermd én 

alle zaken die een bestanddeel zijn van 

de onroerende zaak en niet zonder schade 

kunnen worden verwijderd dan wel 

die door verkeersopvatting tot de

onroerende zaak worden gerekend. 
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Monumentale waarden bepalen mogelijkheden
Interieuronderdelen zonder monumentale waarden 
kunnen vergunningvrij worden verwijderd.
Stuur op overleg.
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Wie bepaalt de monumentale waarde?
Zorg tenminste voor overleg bij voorkeur ook 
bouwhistorisch onderzoek

20



Dank voor het luisteren
Vragen?
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