
agentschap Onroerend Erfgoed  Belangrijke data voor IOED’s 

Alles op tijd in je IOED-kalender. Belangrijke data 
 

Reeds erkende IOED’s: 

Lopende samenwerkingsovereenkomsten tot en met 2020 
 

2019 
• 31 mei: uiterste indieningsdatum voor het jaarverslag en financieel verslag over het werkingsjaar 

2018  
 

• 31 december: uiterste indieningsdatum voor het jaaractieplan 2020 en de begroting  2020  
 

2020 
• 31 mei: uiterste indieningsdatum voor het jaarverslag en financieel verslag over het werkingsjaar 

2019  
 

2021 
• 31 mei: uiterste indieningsdatum voor het jaarverslag en financieel verslag over het werkingsjaar 

2020  
 

 

  



agentschap Onroerend Erfgoed  Belangrijke data voor IOED’s 

Reeds erkende IOED’s: 

Aanvragen tot een aanpassing van de bestaande erkenning 

In combinatie met een nieuwe subsidie-aanvraag voor de periode 2021-2026 
 

2020 
• 15 januari: uiterste indieningsdatum voor een aanvraag tot aanpassing van een erkenning naar 

aanleiding van een uitbreiding of inkrimping van het werkingsgebied (via het formulier Aanvraag 
wijziging erkenning) 

 

• 30 april: uiterste datum waarop de minister beslist over de ingediende aanvraag tot aanpassing 
van de erkenning  

 

• 1 juli: uiterste indieningsdatum voor een subsidieaanvraag  (via het modelformulier, maar je mag 
dit ook combineren met een aanvraag tot aanpassing van de erkenning) 
Welke documenten voeg je bij de subsidieaanvraag? 

▪ een organogram 
▪ een meerjarenbegroting voor 2021-2026 met de kosten en opbrengsten die betrekking 

hebben op de gesubsidieerde activiteiten, inclusief bijdrage van de gemeenten  
▪ een onroerenderfgoedbeleidsplan (dat verwijst naar het ingediende beleidsplan) 

De subsidieaanvraag te laat ingediend? Weet dat een volgende subsidieaanvraag pas mogelijk is 
in 2023.  
 

• 1 oktober: uiterste datum waarop de minister beslist over de aangevraagde subsidie 
 

• 15 oktober: uiterste datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
IOED en het agentschap.  De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2026 
 

• 31 december: uiterste indieningsdatum voor het jaaractieplan 2021 en de begroting  2021  
 

2021 
• 31 mei: uiterste indieningsdatum voor het jaarverslag en financieel verslag over het werkingsjaar 

2020  
Je dient deze jaarlijks in gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. 

 
Opgelet: Erkende onroerenderfgoedgemeenten rapporteren via BBC. 
 

 
 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/een-wijziging-van-erkenning-aanvragen-ioed
https://www.onroerenderfgoed.be/een-wijziging-van-erkenning-aanvragen-ioed
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-ioed


agentschap Onroerend Erfgoed  Belangrijke data voor IOED’s 

Reeds erkende IOED’s:  

Nieuwe subsidie-aanvraag voor de periode 2021-2026 
 

2020 
• 1 juli: uiterste indieningsdatum voor een subsidieaanvraag  (via het modelformulier) 

Welke documenten voeg je bij de subsidieaanvraag? 
▪ een organogram 
▪ een meerjarenbegroting voor 2021-2026 met de kosten en opbrengsten die betrekking 

hebben op de gesubsidieerde activiteiten, inclusief bijdrage van de gemeenten  
▪ een geactualiseerd onroerenderfgoedbeleidsplan 

De subsidieaanvraag te laat ingediend? Weet dat een volgende subsidieaanvraag pas mogelijk is 
in 2023.  
 

• 1 oktober: uiterste datum waarop de minister beslist over de aangevraagde subsidie 
 

• 15 oktober: uiterste datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
IOED en het agentschap.  De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2026 
 

• 31 december: uiterste indieningsdatum voor het jaaractieplan 2021 en de begroting  2021  
 

2021 
• 31 mei: uiterste indieningsdatum voor het jaarverslag en financieel verslag over het werkingsjaar 

2020  
Je dient deze jaarlijks in gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. 

 
Opgelet: Erkende onroerenderfgoedgemeenten rapporteren via BBC. 

 
  
 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-ioed


agentschap Onroerend Erfgoed  Belangrijke data voor IOED’s 

Nieuwe IOED’s: 

Aanvragen tot erkenning  

In combinatie met een subsidie-aanvraag voor de periode 2021-2026 
 

2020 

• 15 januari: uiterste indieningsdatum voor een erkenningsaanvraag (via het formulier Aanvraag 
erkenning) 

 

• 30 april: uiterste datum waarop de minister beslist over de ingediende aanvraag tot aanpassing 
van de erkenning  

 

• 1 juli: uiterste indieningsdatum voor een subsidieaanvraag  (via het modelformulier) 
Welke documenten voeg je bij de subsidieaanvraag? 

▪ een organogram 
▪ een meerjarenbegroting voor 2021-2026 met de kosten en opbrengsten die betrekking 

hebben op de gesubsidieerde activiteiten, inclusief bijdrage van de gemeenten  
▪ een verwijzing naar het onroerenderfgoedbeleidsplan dat je al indiende 

De subsidieaanvraag te laat ingediend? Weet dat een volgende subsidieaanvraag pas mogelijk is 
in 2023.  
 

• 1 oktober: uiterste datum waarop de minister beslist over de aangevraagde subsidie 
 

• 15 oktober: uiterste datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
IOED en het agentschap.  De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2026 
 

• 31 december: uiterste indieningsdatum voor het jaaractieplan 2021 en de begroting  2021  
 

2021 
• 31 mei: uiterste indieningsdatum voor het jaarverslag over het werkingsjaar 2020. Vanaf 2022 bij 

de rapportering over het werkingsjaar 2021 moet je het jaarverslag èn financieel verslag indienen 
  
 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-aanvragen-ioed
https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-aanvragen-ioed
https://www.onroerenderfgoed.be/financiele-ondersteuning-ioed

