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• Waarom een erfgoedpremie aanvragen via thematische oproep? Of wat is het verschil 

tussen de aanvraag van een standaard erfgoedpremie en een erfgoedpremie via 

thematische oproep wat betreft o.m. percentage tussenkomst door de Vlaamse overheid? 

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 

 

Over de conceptnota en kostenraming: 

• In hoeverre moet het conceptdossier bij de preselectieronde uitgewerkt zijn? Worden er 

conceptplannen, bestemmingsonderzoek en/of een restauratievisie... verwacht of moeten 

ook gevel/grondplannen, bestekken... voorzien 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. Tekening en plannen zijn vaak een handige manier 

om het verhaal van jouw project te illustreren. We verwachten in deze fase geen 

uitvoeringsdossier, dus geen bestekken. Die voeg je pas toe bij het indienen van het definitief 

dossier. 

• Graag meer toelichting over het in te dienen businessplan? Zijn er specifieke elementen 

binnen het businessplan die uitgelicht dienen te worden?  

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. 

 



Aanvaarde kostenraming: 

• Nieuwe oproepen erfgoedpremie: voor welke werken wordt de premie toegepast, 

erfgoedelementen of ook andere werken die daarbij horen? 

Dat is telkens per oproep bepaald. In deze oproepenreeks komen meestal alle werken in 

aanmerking die nodig zijn om de erfgoedwaarden te behouden. Dat is zoals jullie dat ook 

kennen bij onze andere erfgoedpremies. De enige uitzondering is de oproep “erfgoed en 

wonen”, waar we ook alle werken die nodig zijn om een minimale woonkwaliteit te garanderen 

zullen betoelagen. Dat betekent in dit geval ook standaard isolatiewerken, technische 

installaties… 

• Is er een minimum bedrag uit te geven en hoeveel bedraagt de premie?  

Per oproep is er een minimum aanvaarde kostenraming. De aanvaarde kostenraming, dat zijn 

de werken die je uitvoert in functie van het behoud van de erfgoedwaarden. Op die aanvaarde 

kostenraming passen we een premiepercentage toe. 

• Wanneer een project erkend is als open erfgoed, tellen de ontsluitingswerken dan mee 

voor het bepalen van de aanvaarde kostenraming? 

Ja. In geval van erkend Open Erfgoed kan de aanvaardbare kostenraming omvatten: 

a. de restauratieve werken, waarop de reguliere premiepercentages worden toegepast; 

b. de werken in functie van de ontsluiting van het Open Erfgoed, waarop een 

premiepercentage van 20% wordt toegepast. 

 

Beoordelingscriteria: 

• Er zit een contradictie in het vroegtijdige karakter van het preselectie-dossier en de vraag 

naar vb. welke duurzame technieken toegepast zullen worden...  

Het concept duurzaamheid kan breder geïnterpreteerd worden dan enkel een focus op 

duurzame technieken. Ook in de conceptfase van een dossier kan je meegeven waarom het 

concept en de restauratieopties duurzaam zijn.  

Over de oproep hoogdringendheid: 

• Bij de oproep wegens hoogdringendheid: wat wordt precies verstaan onder werken die 

materiaaldegradatie tegengaan of vertragen? Geldt die enkel voor ingrepen aan het 

materiaal zelf, of kan dat ook ruimer worden geïnterpreteerd? Wat wordt precies verstaan 

onder ‘Werken die materiaaldegradatie tegengaan of vertragen’?  

De oproep voor hoogdringende dossiers is de enige oproep waar we heel specifiek focussen 

op een aantal werken. Enkel die werken komen dan in aanmerking voor een premie. Dus als 

er schade is aan bepaalde materialen, die ervoor zorgt dat er verlies is of dreigt aan de 

erfgoedwaarden, dan zal je gaan ingrijpen. Dat kan gaan om herstel, maar ook consolideren. 

Die werken passen dan binnen deze oproep. 

• Kunnen er een voorbeelden van de verschillende oproepen/dossiers gegeven worden en in 

het bijzonder voor hoogdringende dossiers?  

Op onze website verduidelijken we per thema welke dossiers we hiermee beogen. Bij 

hoogdringende dossiers gaat het om dringende werken die nodig zijn om het verlies aan 

erfgoedwaarden tegen te gaan. We denken dan bijvoorbeeld aan stabiliteitswerken, 

dakwerken als er vochtinfiltraties zijn, herstellingswerken die problemen met de openbare 

veiligheid aanpakken etc. 

• Kunnen schoolgebouwen ook meedoen voor de oproep ‘hoogdringende dossiers’? Kunnen 

we voor eenzelfde schoolgebouw zowel een dossier indienen voor de thematische oproep 



onderwijs als voor dakwerken en stabiliteit onder de noemer hoogdringendheid? 

Voor de oproep Hoogdringende dossiers is er geen specifieke doelgroep. Projecten aan 

schoolgebouwen kunnen dus aan deze thema-oproep deelnemen.   

 

• Is verwaarlozing bij hoogdringende dossiers ook van toepassing bij recente overname van 

de eigendom of het  beheer? 

Nieuwe eigenaars zijn niet verantwoordelijk voor de verwaarlozing, veroorzaakt door vorige 

eigenaars. In geval van een overname is het aan de nieuwe eigenaar om dit aan te tonen. Dit 

kan aan de hand van een onderhoudslogboek (https://www.onroerenderfgoed.be/het-

onderhoudslogboek ) waarin wordt opgenomen welke maatregelen de nieuwe eigenaar 

heeft getroffen om verdere verwaarlozing te voorkomen. Bij de beoordeling van het dossier 

wordt hiermee rekening gehouden.  

Premies combineren: 

• Stel dat een premie wordt toegekend via de oproep-procedure, blijft het dan nog steeds 

mogelijk om een erfgoedpremie volgens de standaardprocedure aan te vragen voor andere 

gebouwen op dezelfde site?  

• Is een open oproep combineerbaar met een erfgoedpremie via de standaardprocedure? Kan 

er voor een beschermd pand zowel een standaardprocedure als een open oproep 

aangevraagd worden/lopende zijn? 

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. 

Hoewel het volgens de regelgeving kan, zijn we zelf geen voorstander van het opsplitsen van 

grote projecten in deelprojecten. Dit komt het verhaal van je concept ook niet ten goede bij 

de beoordeling door de jury. Daarnaast willen e 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. 

• Is er een mogelijkheid om de premies van onroerend erfgoed te combineren met 

Agionsubsidies?  Kan de open oproep ook gecombineerd worden met een Agion dossier? 

Je kan de erfgoedpremie combineren met subsidies van Agion, maar je kan nooit meer dan 

100% subsidies krijgen. Je zal bij het indienen van het definitief dossier moeten meegeven 

welke subsidies je krijgt van Agion of andere overheidsdiensten. We passen dan onze 

premieberekening daarop aan, zodat we nooit meer dan 100% subsidiëren. 

 

• Kan eenzelfde project ingeschreven worden in verschillende thema-oproepen? 

Hoewel de regelgeving niet uitsluit om voor bepaalde aspecten van een zelfde project 

verschillende thema-oproepen aan te spreken, willen we vermijden dat projecten in 

verschillende deelprojecten worden opgesplitst.  We willen immers graag zo veel mogelijk 

projecten kansen bieden.  

Wat als je niet geselecteerd wordt? 

• Wat gebeurt er met de dossiers die niet weerhouden worden? Wat als mijn project niet 

geselecteerd wordt?  

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 
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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.  

Toekomstige oproepthema’s 

• Graag wil ik weten of er volgend jaar terug een preselectieronde is om een herbestemming 

te realiseren voor het verbouwen van een schuur naar toerisme. Komt er deze legislatuur 

nog een tweede thematische oproep over erfgoed en toerisme en eentje over erfgoed en 

economische invulling? 

Dit is moeilijk te voorspellen. Voor de rest van de huidige regeerperiode is er een beslissing 

van de Vlaamse Regering over een oproepenkalender. Het scenario is echter doorkruist door 

het Relanceplan van de Vlaamse Regering. Toerisme en Impulsdossiers met focus op 

economische invulling lijken evidente thema’s die zullen terugkeren, maar dit kan vandaag niet 

formeel bevestigd worden.   

 

Afbouw wachtlijst 

• Hoe vordert intussen de afbouw van de wachtlijst van restauratiepremies en 

erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure?  

De minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed werkt aan de afbouw van de wachtlijst. Er zijn 

dit jaar al in totaal 79 dossiers toegekend, voor een totaal premiebedrag van 41 miljoen euro. 

Andere vragen 

• In hoeverre moet men al een eigendomsrecht of gebruikrecht kunnen voorleggen voor het 
monument bij een kandidaatstelling voor een premieaanvraag?  
Een premienemer moet niet de eigenaar zijn van het beschermd monument om een 
premieaanvraag in te dienen. U kan dus een aanvraag indienen als u nog geen eigenaar bent. 
We verwachten wel dat als u de Vlaamse Overheid vraagt om middelen te reserveren voor uw 
project, dat u zich dan ook engageert om dit project uit te voeren. 

•  is het principe van voorafname nog van toepassing voor stabiliteit of verlies van gekoppelde 
subsidies? 
Binnen de procedure voor de erfgoedpremie via oproep is er geen mogelijkheid om sneller te 
starten met de uitvoering van de werken. Na de preselectie zal u redelijk snel een definitief 
dossier kunnen indienen, waarna ook redelijk snel de toekenning van de premie volgt. U moet 
altijd wachten tot de toekenning van de premie alvorens te starten met de uitvoering van de 
werken, want anders verliest u het recht op premie. 

• Betreft het definitief dossier: er staat vermeld “Je werkt jouw dossier volledig uit voor een 

definitieve indiening”. Komt er een aanstiplijst om vooraf na te gaan of mijn dossier 

‘volledig’ is? 

Op de webstek vind je onder de verschillende thema-oproepen de samenstelling van het 

definitieve premiedossier. We verduidelijken dit nog op de website op het moment dat de 

premienemers van start gaan met de opmaak van de definitieve premiedossiers.  

 

 


