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• Welke werken komen in aanmerking voor een erfgoedpremie via oproep? 

Welke werken in aanmerking komen voor een erfgoedpremie, kan je terugvinden in onze 

Richtlijn Betoelaagbaarheid: https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie . Globaal 

genomen gaat het om werken die het behoud, het herstel en/of de herwaardering van 

erfgoedelementen en -kenmerken beogen. Let wel: In bepaalde thema-oproepen wordt 

hiervan afgeweken.  

Zo worden voor de oproep ‘Restauratie van onderwijsgebouwen’ bijkomend werken in 

functie van brandveiligheid, toegankelijkheid en verbeteren van energieprestaties in 

aanmerking genomen voor een erfgoedpremie.  

Voor de oproep ‘Hoogdringende dossiers’ zijn de betoelaagbare werken dan weer beperkt 

tot: 

- Dakwerken  

- Werken om de stabiliteit te verbeteren  

- Werken die materiaaldegradatie tegengaan of vertragen  

Ga dus steeds de deelnemingsvoorwaarden en de specifieke bepalingen na voor de thema-

 oproep waaraan je overweegt deel te nemen. Je vindt deze op onze website:  

          https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep . 

• Wanneer heb je een beheersplan en/of onderhoudslogboek nodig?  

Voor een helder overzicht van de gevallen waarin je een beheersplan nodig hebt, kan je hier 

terecht https://www.onroerenderfgoed.be/wanneer-heb-je-een-beheersplan-nodig . 

Een onderhoudslogboek is een verplichte bijlage bij de dossiers die je indient via de oproep 

‘hoogdringende dossiers’. Uit het onderhoudslogboek moet blijken dat het erfgoed niet 

verwaarloosd werd.  

Als je aanspraak wil maken op een verhoogde erfgoedpremie voor goed onderhoud (10 %), 

heb je eveneens een onderhoudslogboek nodig om dit aan te tonen:  

https://www.onroerenderfgoed.be/aanvullende-erfgoedpremie-voor-goed-onderhoud . 

 

• Wanneer moet het beheersplan goedgekeurd zijn binnen de procedure van de 

erfgoedpremie via oproep? 

Indien een goedgekeurd beheersplan een voorwaarde is voor het bekomen van een 

erfgoedpremie (bv. in geval van een stads- en dorpsgezicht, een cultuurhistorisch landschap, 

een cultuurgoed, …) moet het beheersplan zijn goedgekeurd vóór de indiening van het 

preselectiedossier.  

 

• Wat met  hoogdringende restauratiedossiers op de oude wachtlijst? Is het aangewezen 

deze  opnieuw in te dienen? 

Voor de dossiers op de wachtlijst waarvan de hoogdringendheid kan worden aangetoond, 

kan de minister beslissen om deze voorrang te verlenen. Het blijft belangrijk om het 

agentschap (via de erfgoedconsulent) van de hoogdringendheid op de hoogte te brengen.  

Het is ook mogelijk om een deel van de werken, voor zover deze beantwoorden aan de 

deelnemingsvoorwaarden, in te dienen via de oproep ‘Hoogdringende dossiers’.  

Er is steeds een cumulverbod op het moment van de toekenning. Dit wil zeggen dat je geen 

twee keer een premie kan krijgen voor dezelfde werken. Je moet in dat geval uitdrukkelijk 
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vragen om dit deel van het dossier te schrappen van de wachtlijst.   

 

• Is er sprake van twee vormen van hoogdringendheid, met name:  

- dossiers die via de oproep ‘Hoogdringende dossiers’ kunnen worden ingediend en  

- dossiers waarvoor de minister een voorafname doet op de wachtlijst? 

In geval van nieuwe projecten, waar hoogdringende werken worden vastgesteld (bv. een 

acuut stabiliteitsprobleem) kunnen bepaalde werken worden ingediend voor een 

erfgoedpremie via de oproep ‘Hoogdringende dossiers’.  

Voor dossiers die op de wachtlijst staan, kan de hoogdringendheid worden ingeroepen om 

voorafgenomen te worden door de minister. Hiervan moet je het agentschap op de hoogte 

brengen. Hoogdringend worden beschouwd: dossiers waaruit blijkt dat de openbare 

veiligheid, de stabiliteit of de erfgoedwaarde van het goed in het gedrang komt. 

 

• Kan een restauratieproject waarvan een deel van de werken al betoelaagd zijn via de 

standaardprocedure voor de resterende werken worden betoelaagd via oproep?  

Dat is mogelijk. Zolang het niet om dezelfde werken gaat en voor zover deze werken passen 

binnen het thema van de oproep en kan voldaan worden aan de deelnemingsvoorwaarden, 

kan beroep gedaan worden op de erfgoedpremie via oproep.  

Het agentschap spreekt zich vooraf niet uit of een dossier in aanmerking komt voor 

preselectie of niet. We kunnen wel verwijzen naar de deelnemingsvoorwaarden, die 

naargelang de oproep kunnen verschillen. Het is aan de initiatiefnemer om te onderzoeken 

of zijn project binnen het thema past en aan de hand van een sterk conceptdossier de jury 

kan overtuigen.  

 

• Premies in een meerjarenpremieovereenkomst zijn niet combineerbaar met andere types 

premies. Ook niet met de premies via oproep? 

Hier moet je steeds de voorwaarden van de meerjarenpremieovereenkomst respecteren. In 

die overeenkomst is vastgelegd dat je tijdens de looptijd geen premie kan aanvragen voor 

het gebouw/de site die onderwerp uitmaakt van de overeenkomst. Heb je hierover 

specifieke vragen, dan bespreek je dat best met jouw erfgoedconsulent.  

 

• Kunnen voor de oproep ‘restauratie van onderwijsgebouwen’ erfgoedpremies 

gecombineerd worden met Agion-subsidies? 

Voor de erfgoedpremies via de oproep ‘Restauratie van onderwijsgebouwen’ hebben Agion 

en GO! een budget ter beschikking gesteld. De koppelsubsidie, waarbij Agion tussen komt in 

de werken die niet door een erfgoedpremie kunnen worden gedekt, blijft bestaan.  Ook de 

aanvullende subsidie die Agion geeft voor de werken die in aanmerking komen voor de 

erfgoedpremie, zullen zij blijven toepassen, waarbij we samen in totaal nooit meer dan 100% 

subsidie toekennen. 

 

• In de jury zetelen meerdere restauratie-architecten. Is dit deontologisch te 

verantwoorden? Hoe wordt vermeden dat architecten hun eigen projecten verdedigen? 

Het huishoudelijk regelement van de jury’s, alsook de samenwerkingsovereenkomst met de 

externe juryleden, bevatten bepalingen over belangenvermenging. Het is aan de juryleden 

om aan te geven of zij betrokken zijn in een bepaald dossier en niet zonder voorkennis 

kunnen oordelen. Wanneer een jurylid betrokken is bij een ingediend dossier, mag hij/zij niet 

mee oordelen over dit specifieke dossier.  

 



• Wat als er meer degelijke dossiers zijn dan beschikbaar budget? 

De jury zal een rankschikking opmaken van de dossiers die hen zijn voorgelegd.  Het 

totaalbudget wordt verdeeld onder de geselecteerde projecten volgens de rangschikking, 

bepaald door de jury, en dit tot het budget op is. De overige dossiers kunnen uitkijken naar 

een nieuwe oproep of een andere vorm van financiering onderzoeken. De inschrijvingen in 

de oproepen worden gemonitord. Indien blijkt dat er grote nood is aan een bepaald thema, 

zal hier rekening mee worden gehouden bij de opmaak van toekomstige oproepenkalenders. 

 

• Wat zijn de cijfers van de huidige oproepen? Zijn er veel inschrijvingen? Te veel voor de 

beschikbare budgetten? 

Voor de relance-oproepen zijn 41 dossiers weerhouden voor preselectie. Voor een aantal 

oproepen voldoet het budget voor alle ingediende dossiers, voor een aantal oproepen niet.  

 

• Hoe gedetailleerd moet de totale kostprijs zijn bij indiening? 

Er wordt een realistische kostenraming gevraagd. Het is aan de jury om de haalbaarheid van 

de kostenraming te beoordelen. De graad van detaillering van de kostenraming moet hierop 

afgestemd worden. Je moet kunnen aantonen dat de raming realistisch is. Alleszins wordt 

geen kostenraming verwacht zoals bij een uitvoeringsdossier.  

 

• Zijn er voorbeelden van conceptnota's die als inspiratie kunnen dienen? 

Er worden geen voorbeelden van conceptnota’s aangereikt. Het is aan de initiatiefnemer om 

aan de hand van de conceptnota de jury te kunnen overtuigen met een sterk verhaal.  

De conceptnota moet antwoord bieden op volgende vragen:  

- Welke werken plan ik? Wat is het concept?  

- Waarom past mijn dossier binnen het thema, de scope en de doelgroep?  

- Hoe sluit mijn concept aan bij de beoordelingscriteria? 

 

• Hoeveel dossiers staan er nu nog op oude wachtlijst? 

Er staan momenteel 427 dossiers op de wachtlijst. Het verder afbouwen van de wachtlijst is 

een belangrijke doelstelling van deze beleidsperiode. De minister heeft hiervoor reeds 

inspanningen geleverd, met het doel om de premienemers perspectief te bieden. 

 

 


