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• Wat is het verschil tussen kleine totaalprojecten via open oproep en de standaardpremie? 

Inhoudelijke verschillen:  

✓ Erfgoedpremie standaardprocedure is bedoeld voor kleine projecten en regelmatig 

onderhoud 

✓ Erfgoed premie via oproep is bedoeld voor maatschappelijk relevante thema’s, 

restauratieprojecten, … 

Praktische verschillen:  

✓ Timing: je kan een erfgoedpremie via de standaardprocedure altijd aanvragen, 

behandelingstermijn is 120 dagen, met uitvoering te starten binnen het jaar na 

toekenning en uit te voeren binnen de drie jaar na toekenning – erfgoedpremie via 

oproep enkel als het dossier past binnen een gelanceerd thema, dan indienen voor 

een deadline, timing uitvoering bepaald oproep per oproep 

✓ Budget: erfgoedpremie standaardprocedure beperkt tot 250.000 euro aanvaarde 

kostenraming – bij erfgoedpremie via oproep budgetten thema en verwachtte grootte 

van dossiers  

✓ Premiepercentages zijn in deze reeks oproepen hetzelfde als voor erfgoedpremies 

standaardprocedure 

✓ Uitbetaling: bij erfgoedpremie standaardprocedure alles uitvoeren na toekenning en 

nadien uitbetaling aanvragen – bij erfgoedpremie via oproep: voorschot van 50% 

opvragen na toekenning van de definitieve premie, laatste voorschot na uitvoering en 

aanvraag uitbetaling 

Welke types erfgoed/bescherming komen in aanmerking? 

• Komen werken op begraafplaatsen (funerair erfgoed) ook in aanmerking voor een premie? 

Zo ja, mag de totale kost verschillende begraafplaatsen op grondgebied van de gemeente 

bevatten die wel en geen beschermd statuut hebben?  

Enkel beschermd erfgoed komt in aanmerking. Als het funerair erfgoed niet beschermd is als 

monument, maar ligt in een stads- en dorpsgezicht of beschermd landschap, dan moet er eerst 

een goedgekeurd beheersplan zijn. Als er verschillende begraafplaatsen zijn met verschillende 

statuten, dan zullen enkel de werken aan beschermde begraafplaatsen in aanmerking komen. 

Daarbij gaan we dan ook enkel premie toekennen voor werken aan de erfgoedwaarden van 

die beschermde begraafplaatsen. 

• Komen gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris in aanmerking voor de 

erfgoedpremie via oproep?  

Neen, het blijft een erfgoedpremie, dus enkel bedoeld voor beschermd erfgoed. 

Over de procedure van de oproepen: 

• Wordt op de definitieve dossiers ook nog geselecteerd? Als je door ronde 1 (de preselectie) 

bent, kan je dan nog weg geselecteerd worden bij ronde 2 (de definitieve indiening)? 

Het definitieve dossier moet blijven voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden van de oproep 

en is een uitwerking van het concept dat is ingediend bij preselectie. Enkel als dit dossier niet 

meer voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden of als het onvoldoende garanties biedt op een 

kwaliteitsvolle uitvoering kan het agentschap het dossier weigeren. 

• Worden er slechts het (max) aantal dossiers bij préselectie weerhouden die effectief ook 

kunnen behandeld worden bij definitieve selectie, of wordt een ruimer aantal préselecties 



toegelaten en pas in definitieve toewijzing uiteindelijk de dossiers gekozen? Dus is er risico 

dat je na préselectie en uitwerking dossier, toch niet wordt weerhouden? 

De preselectie resulteert in een rangschikking van de ingediende projecten. Binnen het 

vooropgestelde budget worden de projecten geselecteerd. De preselectie bestaat dus enkel 

uit het aantal dossiers dat past binnen het budget, er zal geen ruimere selectie genomen 

worden. Enkel als het definitieve dossier niet meer voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden 

of als het onvoldoende garanties biedt op een kwaliteitsvolle uitvoering kan het agentschap 

het dossier weigeren. 

Over de conceptnota en kostenraming: 

• Inhoud conceptnota, wat moet er zeker in vermeld worden?  

In de conceptnota geef je het concept van jouw project mee. Wat wil je waarom realiseren? 

Wat is jouw verhaal achter het erfgoed? Daarnaast vertel je ook waarom het project past 

binnen het thema en de doelstelling van de oproep. Tot slot ga je in op de beoordelingscriteria 

en vertel je hoe je project daar op inspeelt. 

• Zijn er voorbeelden beschikbaar van een goed conceptdossier (o.a. conceptnota, business 

plan, etc)?  

We voorzien geen voorbeelden van een conceptdossier. Een goed conceptdossier kan namelijk 

heel wat vormen aannemen. Het is vooral belangrijk dat je jouw verhaal vertelt, jouw project 

goed voorstelt en ingaat op het thema en de doelstelling van de oproep en de 

beoordelingscriteria. Dat zal project per project ook verschillen. Een businessplan is een plan 

dat je als investeerder opmaakt op het moment dat je een grote investering gaat voorleggen 

aan mogelijk investeerders of banken. In de jury zullen er juryleden zitten met ervaring in 

vastgoedinvesteringen die dit plan zullen beoordelen. 

• Detailgraad van de raming van een groot project, uitgaand van de wetenschap dat er een 

plafond is van 750.000 euro. Ligt de nadruk van de raming dan op het erfgoedgedeelte of 

tevens op de woonkwaliteit (akoestiek, isolatie, technieken...)?  

Een kostenraming is een overzicht van de werken die u binnen het project wenst uit te voeren, 

met een aanduiding van de vermoedelijke kostprijs. De jury zal in haar beoordeling bekijken of 

deze kostenraming realistisch is. Dat is belangrijk omdat we de kredieten voor elk dossier gaan 

reserveren op basis van het preselectiedossier. We willen voorkomen dat we op dat moment 

veel te veel of veel te weinig voorzien, wat dan problematisch kan zijn bij de verdere uitwerking 

en uitvoering van het dossier. Wat we voorzien op basis van het preselectiedossier is wat we 

maximaal kunnen betoelagen bij goedkeuring van het definitief dossier. Als we te veel voorzien 

voor een project ontnemen we mogelijk een andere premienemer de kans om zijn of haar 

project te realiseren. Als we te weinig voorzien voor een project, kan dat ervoor zorgen dat de 

premienemer het project niet zal verder zetten, en dit zorgt ook voor een verlies aan 

overheidsmiddelen.  

• Kunnen de 8 bijlages die worden opgeladen bij een preselectiedossier bestaan uit pdf's met 

meerdere bladzijden?  

De toegelaten bestandstypen zijn pdf, doc, docx, png, jpg, jpeg en gif. De geaccepteerde 

maximale bestandsgrootte per bestand is 16 Mb. 

• Wat is het bedrag dat toegekend zal worden bij een gemengde bestemming van het 

gebouw?  

We berekenen de premie op basis van de aanvaarde kostenraming. Per oproep is meegegeven 

welke kosten in aanmerking komen. Meestal gaat dit enkel om werken in functie van het 

behoud van de erfgoedwaarden. We vermenigvuldigen dan de aanvaarde kostenraming (excl 



btw) met het premiepercentage om het premiebedrag dat de minister u zal toekennen te 

berekenen. 

• Kan er in de raming rekening gehouden worden met de stijging van de prijzen die verwacht 

wordt, en nu ook al duidelijk zichtbaar is bij aanbestedingen? Kan er bv. een algemeen 

percentage van 10% voorzien worden voor meerkosten, prijsstijging... ? 

We vragen een realistische kostenraming voor het preselectiedossier. De regelgeving voorziet 

niet in bijkomende kosten, meerkosten of bijwerken tijdens de uitvoering. Dit omdat we 

wensen geprogrammeerd te werken met vastgestelde budgetten. We kunnen daarom dan ook 

niet meer voorzien dan we gereserveerd hebben voor deze dossiers.  

Dit wil zeggen dat als je prijsstijgingen verwacht, dat je daar dan ook best rekening mee houdt 

bij het opmaken van de kostenraming in het preselectiedossier. Hou er ook rekening mee dat 

de doorlooptijd tussen de opmaak van het preselectiedossier en de definitieve toekenning 

relatief kort is en niet te vergelijken is met de doorlooptijden van erfgoedpremies bijzondere 

procedures op de wachtlijst. 

• Kan de kostenraming uit de eerste fase nog (beperkt) aangepast worden in de definitieve 

aanvraag (waarop toekenning ook gebeurt)? 

Je zal bij het indienen van het definitieve dossier een postgewijze kostenraming indienen. Op 

basis daarvan bekijken we welke werken in aanmerking komen voor de premie en berekenen 

we het definitieve premiebedrag. Dit mag echter niet hoger zijn dan het premiebedrag dat we 

reserveerden bij preselectie. 

• Kan ook een deel van de kostenraming aanvaard worden? bv je dient een dossier van 1,5 

miljoen in, kan het dan zijn dat maar 1 miljoen aanvaard wordt (om te vallen in de voorziene 

5 miljoen) 

Alle werken die opgenomen zijn in het conceptdossier en die in aanmerking komen binnen de 

oproep, worden meegenomen. Dit is de aanvaarde kostenraming. Wanneer na rangschikking 

en selectie blijkt dat er nog budget over is van het vooropgestelde geprogrammeerde budget 

is niet voorzien om het eerstvolgende dossier af te toppen. Uitgangspunt blijft de aanvaarde 

kostenraming die je hebt ingediend.  

• Is de conceptnota 5 blz. tekst en foto's, dus meer blz.? OF is de conceptnota 5 blz. tekst, tout 

court? 

De richtlijn is om de conceptnota te beperken tot 5 pagina’s A4-formaat. Dit om het voor de 

jury haalbaar te maken om de dossiers allemaal te bekijken. Het gaat dan vooral om de tekst. 

Er mogen foto’s in verwerkt worden, maar focus op de essentie zodat de dossiers goed 

leesbaar zijn binnen een beperkte voorbereidingstijd. 

• Hoe belangrijk is het om in de conceptnota van 5 pagina's - wat al niet veel is - de 

voorgeschiedenis of erfgoedwaarde nog eens toe te lichten? Of mag het vrij snel over de 

werken an sich gaan, en wat je ermee beoogt? 

Het is vooral belangrijk dat je het concept goed toelicht en meegeeft hoe je voldoet aan de 

beoordelingscriteria. Je kan bij de toelichting van het concept natuurlijk wel verwijzen naar de 

reden waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt, die ook een link kunnen hebben met de 

erfgoedwaarden of voorgeschiedenis. Maar we verwachten geen uitgebreide waardestelling 

of bouwhistorische nota. 

  



Beoordelingscriteria: 

• Wat bedoelen jullie met 'bijdrage tot innovatie in de erfgoedsector'?  

Dit is een beoordelingscriterium dat per oproep en per dossier kan verschillen. Belangrijk is 

dat je in jouw vertelt waarom dit innovatief is. Dat kan bijvoorbeeld gaan over innovatieve 

uitvoeringstechnieken, een innovatieve restauratiefilosofie, of een innovatieve invulling van 

het erfgoed. 

• Kan je een voorbeeld geven van hoe een project innovatief kan bijdragen binnen de 

onroerenderfgoedzorg? 

Bijvoorbeeld energiezuinig restaureren, waarbij je probeert vernieuwende technologieën toe 

te passen . 

Bijvoorbeeld bij toeristische ontsluiting zoeken naar vernieuwende manieren om het erfgoed 

aan publiek te tonen. 

In de huidige thema-oproepen zal de maatschappelijke meerwaarde, de nieuwe bestemming 

bijvoorbeeld, veelal doorslaggevend zijn in de beoordeling van het concept.  

• Wat wordt verstaan onder organisatorische haalbaarheid? 

Elk beoordelingscriterium kan per oproep en per dossier een verschillende betekenis hebben. 

Organisatorische haalbaarheid kan bijvoorbeeld gaan over de planning van de uitvoering van 

het project: is die haalbaar? Het kan ook gaan over de ruimtelijke organisatie binnen een plan: 

hoe zijn de functies ingevuld, welke verschillende bestemmingen worden voorzien, hoe 

functioneert de circulatie? Het kan ook gaan over de vergunbaarheid van het project. 

• Wat wordt verstaan onder de kwaliteit van uitvoering? Hoe kan het criterium "kwaliteit van 

de uitvoering" op basis van een aanvraag beoordeeld worden? 

Elk beoordelingscriterium kan per oproep en per dossier een verschillende betekenis hebben. 

De kwaliteit van de uitvoering kan gaan over kwaliteit van materiaalkeuzes, restauratieopties, 

de expertise/het vooronderzoek dat al is verzameld bij de opmaak van het dossier, de 

samenstelling en diversiteit/multidisciplinariteit van het projectteam, … 

• Duurzaamheid is een ruim begrip. Wat wordt bedoeld met duurzaam karakter? 

Elk beoordelingscriterium kan per oproep en per dossier een verschillende betekenis hebben. 

Duurzaamheid kan gaan over de duurzaamheid van een functie (lange termijnvisie), 

energieprestaties en circulaire economie, hergebruik van bestaande materialen, vereisten 

voor nieuwe materialen, de visie op het toekomstig beheer. 

Over de oproep hoogdringendheid: 

• Kunnen hoogdringende dossiers, waarbij verwaarlozing of nalatigheid aan de basis ligt, nog 

in aanmerking komen voor de projectoproep. Of is het vereist om via het 

onderhoudslogboek effectief goed huisvaderschap aan te tonen? 

De doelstelling is om geen premies te geven voor verwaarlozing. Het onderhoudslogboek is 

het uitgelezen instrument om aan te tonen dat de toestand niet het gevolg is van 

verwaarlozing. Als bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar niet aansprakelijk is voor de 

verwaarlozing door een vorige eigenaar, kan hij aan de hand van het onderhoudslogboek 

aantonen dat hij de nodige stappen heeft ondernomen om verder verval te voorkomen. 

Over de oproep erfgoed en toerisme: 

• Hoeveel budget is er in totaal voor erfgoed en toerisme, hoeveel projecten denken jullie te 

kunnen ondersteunen, hoeveel inzendingen worden verwacht?  

Het totale budget voor deze oproep is 7,5 miljoen euro. We hebben geen zicht op het aantal 

te verwachten inzendingen. 



• Wat houdt de betoelaagbaarheid voor ontsluiting in binnen de oproep toerisme? Is dit enkel 

voor open erfgoed zo, of ook als je nog geen open erfgoed bent maar dat wel ambieert? 

Het statuut van open erfgoed is hier inderdaad bepalend. Ontsluitingskosten zijn enkel 

betoelaagbaar voor erkend open erfgoed. De regelgeving met betrekking tot open erfgoed is 

hiervoor van toepassing. Meer informatie over deze erkenning: 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-open-erfgoed-aanvragen    

• Kan je binnen de erfgoed met toeristische scope een premie krijgen voor liften, 

brandveiligheid, verlichting...? Of is ook in dit geval enkel de erfgoedwaarde basis voor 

betoelaagbaarheid? 

Enkel als het erfgoed erkend is als open erfgoed kan je voor bepaalde ontsluitingswerken een 

premie van 20% aanvragen. In andere gevallen blijft het binnen deze oproep een 

erfgoedpremie voor het behoud van de erfgoedwaarden. 

• Moet je voor de oproep erfgoed en toerisme (relanceplan) een businessplan indienen? 

Het is bij deze oproep niet verplicht om een businessplan in te dienen. 

Over de oproep “herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken”: 

• De oproep voor de kerken geldt toch enkel voor kerken die beschermd zijn? 

Het gaat steeds om erfgoedpremies, dus alle oproepen zijn enkel bedoeld voor beschermd 

erfgoed. Dit geldt dus ook voor de oproep voor herbestemming en structurele 

nevenbestemming van kerken. 

• Vallen andere religieuze gebouwen zoals bv. een synagoge ook onder de thema-oproep 

'herbestemming en structurele nevenbestemming van kerken'? 

We willen “kerkgebouwen” in deze oproep niet in nauwe zin interpreteren als gebouwen voor 

de Rooms Katholieke kerk, maar eerder verwijzen naar de algemene definitie van “gebouwen 

bestemd voor de eredienst”. Dus ook een synagoge kan hieronder vallen.  

Het moet wel gaan om een herbestemming of een structurele nevenbestemming, dwz: 

- ofwel is een volledige herinrichting voorzien van het kerkgebouw met een nieuw 

gebruik. Het gebouw wordt dan ook onttrokken aan de eredienst 

- ofwel wordt een deel van het kerkgebouw ingericht voor een nieuw gebruik. Er moet 

dan een duidelijke scheiding zijn tussen de ruimte voor de eredienst en de ruimte voor 

het nieuwe gebruik. 

• Wat met werken in functie van brandveiligheid, toegankelijkheid... in het kader van de 

oproep herbestemming van kerken? Worden die werken in deze oproep ook meegenomen? 

Welke werken betoelaagbaar zijn, kan je terugvinden in de richtlijnen betoelaagbaarheid of in 

de vastgestelde lijst van forfaitaire werkzaamheden. 

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie  

Over de oproep “erfgoed en wonen”: 

• Vallen kerkfabrieken ook onder de doelgroep voor de oproep wonen? Aanvullend: het gaat 

niet over kerkgebouwen, eerder over beschermd privaat patrimonium dat de kerkfabriek in 

eigendom heeft (inclusief de pastorij). 

Om deel te kunnen nemen aan de oproep “erfgoed en wonen” moet het beschermd gebouw 

eigendom zijn van een natuurlijk persoon, een kleinschalige vereniging, een kleinschalige 

onderneming, een gemeente, een welzijnsvereniging, een sociale huisvestingsmaatschappij of 

een onderwijsstelling voor wat betreft studentenhuisvesting. Een kleinschalige vereniging of 

onderneming is een vereniging of onderneming met minder dan tien werknemers en een 

omzet of balanstotaal van maximaal 5 miljoen euro. Als de kerkfabriek hieraan voldoet, dan 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-open-erfgoed-aanvragen
https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie


toont ze dit aan bij de indiening van het preselectiedossier aan de hand van een 

ondernemingsnummer, het jaarlijks balanstotaal en de omzet van het vorige boekjaar, de 

personeelsbezetting van vorig boekjaar, de jaarrekening en de sociale balans. 

• Is de kostenraming voor de ‘oproep erfgoed en wonen’ de globale kostenraming, ook met 

bv een uitbreiding met nieuwbouw, of gaat het enkel over de kostenraming van het 

gerestaureerde deel? 

Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor een erfgoedpremie. De kostenraming gaat dus 

inderdaad enkel over het beschermde deel. Daarbij komen zowel de werken in aanmerking die 

nodig zijn voor het behoud van de erfgoedwaarden als de werken die nodig zijn om de 

minimale woonkwaliteitsvereisten te garanderen. 

Over de oproep “Restauratie van onderwijsgebouwen”: 

• Voor de oproep restauratie onderwijsgebouwen: komen kinderdagverblijven ook in 

aanmerking voor indiening? 

Om deel te kunnen nemen aan de oproep “Restauratie van onderwijsgebouwen” moeten de 

gebouwen voldoen aan de definitie van onderwijsgebouwen zoals in onze regelgeving 

geformuleerd. Dit wil zeggen: “een onroerend goed dat op grond van zijn 

onderwijsbestemming vrijgesteld is van de onroerende voorheffing.” Bovendien is deze 

oproep enkel bedoeld voor onderwijsinstellingen, internaten en centra voor 

leerlingenbegeleiding. 

• Moet bij de oproep onderwijsgebouwen het beschermde gebouw reeds al een 

onderwijsfunctie hebben of kan de oproep ook gebruikt worden om een gebouw te 

herbestemmen naar onderwijs? 

In het Ministerieel Besluit dat deze thema-oproep regelt staat ‘die een onderwijsfunctie 

behouden’. Enkel panden die een vrijstelling hebben van de onroerende voorheffing omwille 

van hun onderwijsfunctie kunnen deelnemen.  Deze vrijstelling zal bij de aanvraag moeten 

toegevoegd worden. Zoniet is het dossier onvolledig. 

Premies combineren: 

• Hoe kunnen we de subsidiëring van onroerend erfgoed laten samenlopen met deze van een 

wachtlijstdossier van AGION?  

Als u een dossier op de wachtlijst van Agion heeft staan, geeft u dit best mee bij de indiening 

van het dossier. We laten Agion weten welke dossiers binnen onze oproepen geselecteerd 

worden, zodat zij kunnen bekijken of ze wachtlijstdossiers hierop willen afstemmen. Bij 

indiening van de uitbetalingsaanvraag geeft u steeds mee als u subsidies ontvangen heeft van 

andere instanties. Deze kunnen gecombineerd worden, maar we zorgen ervoor dat we niet 

meer dan 100% subsidies geven en passen dit dan aan bij uitbetaling of toekenning van de 

premie. 

• Hoe kan er best omgegaan worden met 2 dossiers die ingediend worden voor 1 site? 

Scheiden we ook ruimer verhaal dan best in 2 delen, of houden we dat gebundeld?  

Kan een beschermd goed (met verschillende gebouwen) meedoen aan verschillende 

oproepen ook als het beschermd goed onder  1 eigenaar wordt beheerd? 

Onze regelgeving sluit niet uit dat je voor één site twee dossiers gaat indienen binnen de 

oproepen. We zijn daar zelf geen voorstander van, omdat we de beperkte middelen graag 

willen gebruiken om zoveel mogelijk premienemers te ondersteunen met een overtuigend 

project. Bovendien is de periode om een dossier in te dienen beperkt, waardoor we jou 



aanraden om te focussen op één sterk dossier, eerder dan verschillende dossiers apart in te 

dienen. 

• Wat als er binnen één beschermingsbesluit verschillende eigendommen liggen met 

verschillende eigenaars. Kunnen zij afzonderlijk ook indienen? En wat als verschillende 

gebouwen binnen één beschermingsbesluit tot dezelfde eigenaar behoren? Mogen er dan 

ook verschillende dossiers ingediend worden door die eigenaar? 

Binnen de procedure voor de erfgoedpremie via oproep is er geen limiet op het aantal 

aanvragen dat je mag indienen binnen één bescherming. Je kan ook voor verschillende 

gebouwen binnen één beschermingsbesluit aparte dossiers indienen. We adviseren dat je 

dossiers die samen één project vormen zoveel mogelijk als één dossier indient, want dat maakt 

jouw verhaal sterker. 

• Kan je tegelijk een standaardprocedure én een aanvraag via oproep indienen voor dezelfde 

site, maar dan een ander onderdeel? 

De regelgeving sluit niet uit dat je beroep kan doen op verschillende premieprocedures, zolang 

het niet om dezelfde werken gaat. Je kan voor andere werken, die niet vallen binnen het 

premiedossier dat je indient voor de oproep, nog steeds beroep doen op de erfgoedpremie 

via de standaardprocedure. Wat niet kan is twee keer een dossier indienen voor dezelfde 

werken. De scope van de procedures is evenwel anders. Met de erfgoedpremie via oproep 

beogen we grotere projecten binnen een bepaald thema met een belangrijke beleidsmatige 

insteek. Met de erfgoedpremie via de standaardprocedure willen we regelmatig onderhoud 

ondersteunen. We willen daarbij vermijden dat de standaardprocedure onnodig onder druk 

wordt gezet. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat de snelle behandeling via deze 

procedure in gedrang komt. 

• Kan je voor 1 dossier meerdere premie aanvragen doen? Bijvoorbeeld een standaardpremie 

en een erfgoedpremie via oproep? Zodat je bij weigering via oproep toch kans maakt op een 

premie. 

Je kan geen twee keer een dossier indienen voor dezelfde werken. We zullen dan in elk geval 

één van de twee dossiers moeten weigeren. 

• Als je voor meerdere oproepen in aanmerking komt, kan je dan twee aanvragen indienen? 

Bijvoorbeeld hetzelfde dossier indienen voor de oproepen voor onderwijs en kerken. 

De regelgeving sluit dit niet uit, maar het zou niet fair zijn tegenover de andere deelnemers 

die je dan kansen ontneemt. Anderzijds is het ook belangrijk om in het conceptdossier een 

sterk verhaal te brengen, een verhaal dat aansluit bij het thema van de oproep. In de beperkte 

tijd die er is om een conceptdossier op te maken en in te dienen zouden we dan aanraden om 

in te zetten op één sterk dossier dat goed past binnen het thema. De scope van de oproep voor 

onderwijs en kerken ligt bovendien wel wat uit elkaar. Je brengt dan beter één verhaal binnen 

het thema dat het beste aansluit bij jouw concept. 

• Kan men via een oproep de 2de fase van een restauratie van een gebouw indienen indien 

op de wachtlijst nog de 1ste fase van de restauratie ter goedkeuring staat? 

Dat kan, want het gaat om twee afzonderlijke dossiers met verschillende werken. Er is enkel 

een cumulverbod om twee keer voor dezelfde werken een premie aan te vragen. 

Wat als je niet geselecteerd wordt? 

• Wat als jouw aanvraag niet wordt weerhouden?  

We zullen de premienemers meegeven waarom hun dossier niet weerhouden is. We kijken 

daarbij ook naar mogelijke alternatieven die we op dat moment kunnen meegeven. De jury 

kan feedback meegeven om een dossier bij een volgende deelname opnieuw in te dienen. Als 

we zien dat er binnen bepaalde thema’s veel kwaliteitsvolle dossiers zijn ingediend, die niet 



allemaal kunnen geselecteerd worden door de beperkte middelen, bekijken we of we in de 

komende jaren een nieuwe oproep kunnen lanceren met dat thema. 

• Als je dossier niet weerhouden wordt, kan je dan in de volgende oproep opnieuw deelnemen 

met hetzelfde dossier? 

Ja, dat is mogelijk. Er zal worden meegegeven waarom het project niet werd weerhouden. De 

jury zal advies formuleren om jouw dossier bij herindiening sterker te maken.  

Toekomstige oproepthema’s/alternatieven 

• Wat met projecten die niet passen binnen een thema binnen de Open Oproep?  

Als jouw project momenteel niet past binnen één van de thema’s, dan mag je dit signaleren 

via oproepen@onroerenderfgoed.be. We noteren dit voor toekomstige oproepthema’s. Kijk 

ook zeker naar de andere vormen van financiële ondersteuning: 

https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen  

• Kan er in de sessie ook aandacht besteed worden aan onderhoudspremies na restauratie 

aub?  

Deze sessies focusten zich op de nieuwe oproepen. Heeft u vragen over de erfgoedpremie via 

de standaardprocedure, dan kan u hierover alvast meer informatie terugvinden op onze 

website: https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie  

Heb je heel concrete vragen? Dan kan je terecht bij jouw erfgoedconsulent. Weet je niet wie 

dat is? Contacteer info@onroerenderfgoed.be of 02 533 16 50 

• De oproepen zijn gewijzigd qua naam en indeling. De eerder aangekondigde ‘vaste 

jaarthema’s’ heten nu ‘normale oproepen’. Worden deze ook jaarlijks gelanceerd, komen ze 

jaarlijks terug? 

• Is er reeds een zicht op de toekomstige oproepen en hun timing? Dit om werken en 

aanvragen in tijd beter te kunnen inplannen (en ook budgetten te voorzien). 

De toekomst is moeilijk te voorspellen. De Relanceoproepen zijn uitzonderlijk en éénmalig. We 

maken wel een onderscheid tussen terugkerende en courante thema’s zoals impuldossiers 

met economische invulling, hoogdringende, en kleine totaalprojecten of thema’s waarvan we 

merken dat er grote vraag naar bestaat. 

Voor de rest van de huidige regeerperiode is er een beslissing van de Vlaamse Regering over 

een oproepenkalender.  

• Hoe wordt gecapteerd waar de noden precies liggen, als dossiers die niet binnen een oproep 

passen eigenlijk niet meer aangeboden kunnen worden? 

Je laat deze info best doorstromen via jouw erfgoedconsulent.  

• Er wordt gesproken over de standaardpremies en de verschillende oproepen. Wat is de staat 

van een meerjarenpremie-overeenkomst? 

Wanneer zou er een oproep komen voor de meerjarenovereenkomst ? 

De meerjarenpremieovereenkomsten lopen ook via oproepen. De Vlaamse Regering kan 

telkens in het tweede en het vierde jaar van de beleidsperiode een oproep lanceren. Dat 

betekent dat de eerstvolgende oproep gelanceerd kan worden vóór 1 februari 2023, met 

indiendatum 1 juni 2023. 

Andere vragen 

• Verandert er iets aan de aanvraag van onderzoekspremies? Gelden de nieuwe regels ook 
voor houtig erfgoed/beplantingen? 
Er is niets gewijzigd aan de regelgeving voor het aanvragen en verkrijgen van 
onderzoekspremies. Enkel de richtlijn voor opzichzelfstaande gehelen is gewijzigd: 
https://www.onroerenderfgoed.be/opzichzelfstaande-gehelen  

mailto:oproepen@onroerenderfgoed.be
https://www.onroerenderfgoed.be/ik-wil-financiele-ondersteuning-krijgen
https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie
mailto:info@onroerenderfgoed.be
https://www.onroerenderfgoed.be/opzichzelfstaande-gehelen


Werken die betoelaagbaar zijn (zie hiervoor de Richtlijn Betoelaagbaarheid of de Vastgestelde 
Lijst van Forfaitaire Werkzaamheden - https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie ) 
kunnen ook toepasbaar zijn op houtig erfgoed en beplantingen voor zover deze beschermd 
zijn.  
Gaat het om houtig erfgoed/beplantingen binnen een beschermd landschap of beschermd 
stads- en dorpsgezicht, dan maak je eerst een beheersplan op en dienen de werken te zijn 
opgenomen als maatregel in het goedgekeurde beheersplan voordat je een premieaanvraag 
kan indienen. 

• Alle principes m.b.t. uitbetaling, voorfinanciering etc.. blijven gelijk aan bv. bijzondere 
procedure of standaard procedure?  
Je moet steeds wachten met de uitvoering van de werken totdat het dossier definitief is 
goedgekeurd. Het gaat in dit geval om het definitieve dossier dat je in de tweede ronde indient. 
Na de toekenning van de premie bezorg je een aanbestedingsdossier. Op basis daarvan 
bepalen we het definitieve premiebedrag. Je kan dan een eerste voorschot van 50% opvragen. 
Het tweede voorschot van 50% ontvang je na goedkeuring van de uitbetalingsaanvraag. Dit 
loopt gelijkaardig bij de erfgoedpremie bijzondere procedure. Bij de erfgoedpremie via de 
standaardprocedure ga je alles voorfinancieren en betalen we pas uit na de uitvoering van de 
werken bij goedkeuring van de uitbetalingsaanvraag. 

• Beslissingen worden genomen tegen een "uiterlijke" datum. Wat met een dossier waarop 
een deadline zit naar uitvoering die vóór deze "uiterlijke" datums valt. Wordt dit 
meegenomen in de evaluatie?  
De uiterlijke datums zijn bepaald op basis van het proces dat een ingediend dossier dient te 
doorlopen. We verwachten niet dat er sneller een beslissing kan genomen worden over de 
dossiers, omdat we met jurering en verwerking van alle informatie deze 
behandelingstermijnen gaan nodig hebben om het proces correct te laten verlopen en een 
kwaliteitsvolle beoordeling te garanderen. 

• Indien een beschermd erfgoed met verschillende eigenaars wordt beheerd door een VME, 
moet dan de VME de premie aanvragen of alle betrokken onderliggende eigenaars. 
Een premienemer moet niet de eigenaar zijn van het beschermd monument om een 

premieaanvraag in te dienen. In dit geval kan de VME de premie aanvragen in naam van alle 

betrokken eigenaars. De premienemer is wel volgens onze regelgeving degene die de werken 

opvolgt, die de facturen ontvangt en betaalt. Aan die voorwaarde moeten een premienemer 

altijd voldoen. 

• Kan je in het online formulier werken en een voorlopige versie opslaan?  

Normaal gezien als je in je browser je cookies en je geschiedenis niet wist, kan je de link een 

volgende keer heropenen en hier verder op werken. 

Als je graag op voorhand wil weten wat er allemaal nodig is om het online formulier in te 

vullen, kan je de checklist raadplegen die je terugvindt op onze webstek onder de thema-

oproepen.  

• Over oude dossiers/de wachtlijst: kunnen we op de hoogte gebracht worden van de timing? 

Dit is belangrijk in het kader van de begrotingen. 

We zullen u informeren van zodra er zicht is op de toekenning van de premie. Het is moeilijk 

om dat op voorhand in te schatten. 

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie

