
Infosessie woensdag 13 oktober 2021 

• Hoe staat 'erfgoed' tegenover de verplichtingen om te isoleren en te ventileren ? 
De energieprestaties van erfgoedgebouwen verhogen is mogelijk. Het vraagt wel extra 
aandacht en maatwerk om energiebesparende maatregelen en comfortverhogende 
maatregelen toe te passen in gebouwen met erfgoedwaarden. Voor meer informatie: 
https://www.onroerenderfgoed.be/duurzaamheid-en-energiebesparende-maatregelen 
Heeft u een concrete vraag over uw pand? Contacteer dan uw erfgoedconsulent. 

• Bij de datum van toekenning van geselecteerde dossiers staat steeds het woord ‘uiterlijk’ 
vermeld. Wil dat zeggen dat als je voor de uiterlijke indiendatum je premiedossier indient, 
dat er ook vroeger dan de uiterste toekenningsdatum een toekenning te verwachten is? 
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. 

• Als een project in meerdere oproepen kan passen, kan je het dan 'meerdere' keren indienen? 

We sluiten dit momenteel 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. We adviseren 

te kiezen voor de oproep waarbinnen het project het best past en je de jury het best kan 

overtuigen.  

• Werden de meerjarenpremieovereenkomsten geschrapt of zullen daar ook oproepen voor 

worden gelanceerd? 

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. 

• Het totale subsidiebudget per oproep is gelimiteerd tot bv. 5 miljoen. Betekent dit dan dat 

aanvragers eigenlijk niet weten op hoeveel subsidie kan gerekend worden, maar dat de 

subsidiebelofte afhankelijk is van het aantal aanvragen (en kostenramingen)? 

De jury zorgt voor een rangschikking. Per dossier wordt bekeken wat in aanmerking komt voor 

premie en aan welk premiepercentage. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van 

dossiers die het vooropgestelde budget, d.i. geprogrammeerd per thema-oproep niet 

overschrijden. Je kent dus op voorhand het premiebedrag voor jou dossier, maar je weet niet 

of je zal geselecteerd worden omdat er meer kwaliteitsvolle dossiers kunnen zijn dan het 

beschikbare budget. 

• Er is telkens een totaalbudget per oproep. Betekent dit dat je maar moet hopen terecht  te 

komen in een 'minder populaire' oproep? Of kan er een herverdeling volgen? 

De oproepen zijn strikt geprogrammeerd. Een herverdeling achteraf is niet mogelijk. Het 

budget is per oproep bepaald. Hierin kan niet verschoven worden.  

• Wat als bij jury rangschikking blijkt dat  dossiers 1+2+3+4 niet binnen het beschikbaar te 

verdelen budget vallen, maar 1+2+3+5 wel --> kruipt 5 dan voor op 4? 

In de regel niet. Hiervoor zal ook worden gekeken naar het juryverslag en hoe de projecten 

zijn beoordeeld.  

• Wordt als aanvaarde kostenraming de raming van het preselectiedossier als plafond 

genomen? 

Ja, dat klopt. De kostenraming van het preselectiedossier is de basis voor de berekening van 

de premie. U hebt daarom alle belang bij het opmaken van een realistische kostenraming. 

Indien de reële kost lager ligt, zal de premie herberekend worden.  

https://www.onroerenderfgoed.be/duurzaamheid-en-energiebesparende-maatregelen


• Wordt de premie toegekend op basis van de kostenraming exclusief of inclusief BTW? 

De premie wordt berekend op de aanvaardbare kostenraming voor betoelaagbare werken 

exclusief BTW 

• Komt de oproep voor onderwijsgebouwen elk jaar terug? 

Dit thema zit al lang in onze regelgeving verankerd. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat 

dit een jaarlijks weerkerende thema-oproep zal zijn, maar we stemmen de thema’s wel af op 

de noden en uitdagingen. 

• Waarom worden hoogdringende dossier ook niet in een kortere procedure gestoken. Is iets 

nog hoogdringend als het nog 2 jaar kan wachten? 

De regelgeving voorziet in principe geen kortere procedure voor de oproepen dan de 

procedure die nu is voorzien voor de hoogdringende dossiers. Bij de relancethema’s is de 

procedure in een apart besluit van de Vlaamse Regering verankerd.  

• Komen kerkfabrieken ook in aanmerking voor de oproep ‘erfgoed en wonen’? 

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 

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. 

• Wordt bij de oproep erfgoed en wonen dakisolatie betoelaagd? 

Binnen de thema-oproep Erfgoed en Wonen kunnen werken in functie van veiligheids-, 

gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten  in aanmerking komen voor een premie. Indien 

dakisolatie noodzakelijk is om te voldoen aan de minimum woonkwaliteitseisen, kan dit 

betoelaagd worden. Dit zal worden beoordeeld samen met Wonen- Vlaanderen. 

• Wanneer er een goedgekeurd beheersplan/kerkenbeleidsplan nodig is om premie te kunnen 

aanvragen moet dit dan goedgekeurd zijn voor indienen van het preselectiedossier of voor 

het indienen van het definitief dossier? 

Een goedgekeurd beheersplan is in sommige gevallen een voorwaarde voor het verkrijgen van 

een erfgoedpremie. Een kerkenbeleidsplan is nodig om te kunnen genieten van een verhoogde 

erfgoedpremie. Beide zijn vereist op het moment van indiening van het preselectiedossier. 

Anders kom je niet in aanmerking voor de premie of val je terug op een lager 

premiepercentage. 

• Wanneer bij erfgoed en wonen enkel glas vervangen wordt door dun dubbel glas, welke U-

waarden worden dan vereist? Is dit een 1,0 zoals bij niet-beschermde gebouwen? 

Binnen deze oproep moeten projecten voldoen aan de minimum kwaliteitsvereisten zoals 

vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen. 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen 

Dit zal niet enkel gaan over energieprestaties, maar ook over woonoppervlakte, lichtinval, 

sanitair, veiligheid,…  

Sinds 1 januari 2021 wordt voor de beoordeling van dubbele beglazing rekening gehouden met 

de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele 

beglazing of het voorzien van hogere U-waarden wordt niet als een gebrek aanzien als de 

energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse Regering vastgestelde 

grenswaarde. 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/welke-zijn-de-woningkwaliteitsnormen


• Is een upgrade of vernieuwing van HVAC/het ventilatiesysteem binnen een beschermd 

monument ook een maatregel die in aanmerking komt binnen thema erfgoed en toerisme? Of 

eerder binnen (kleine) totaalprojecten? 

Technische installaties komen in de regel niet in aanmerking voor een erfgoedpremie. Dit zou enkel 

kunnen in het thema Wonen, voor zover deze nodig zijn om te voldoen aan de 

minimumwoonkwaliteitseisen, zoals voorgeschreven in de Vlaamse Codex Wonen.  


