
Erfgoedpremie via oproep 2023: impulsdossiers met focus op 

economische invulling van erfgoed 

Checklist: welke gegevens en documenten hou je bij de hand om een conceptdossier 

in te dienen? 
 

Administratieve gegevens: 
□ de adres- en kadastrale gegevens van het onroerend erfgoed 

□ de naam en datum van het beschermingsbesluit of ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

□ eventueel naam en datum van het goedgekeurd beheersplan 

 

□ de gegevens van de premienemer (de opdrachtgever die de kosten van de werken draagt) 

□ de gegevens van de eigenaar als dit een andere persoon of instantie is dan de premienemer 

□ het ondernemingsnummer (bij een kleinschalige onderneming of vereniging) 

 

Financiële gegevens: 
□ de voorziene uitvoeringstermijn van het project 

□ de totale geraamde kostprijs van het conceptdossier, exclusief en inclusief btw 

□ de totale kostprijs waarvoor u een erfgoedpremie aanvraagt, exclusief btw 

□ eventueel de kostprijs van de ontsluitingswerken in Open Erfgoed 

 

Verplichte bijlagen: 
Deze bijlagen zijn minimaal noodzakelijk om je aanvraag te beoordelen. Als deze bijlagen niet zijn 

toegevoegd, is de aanvraag niet volledig en zal de jury het dossier niet beoordelen. Wij vragen geen 

ontbrekende documenten op na indiening van de aanvraag.  

□ een volledig ingevulde en ondertekende verklaring, die je kan downloaden via 
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2021-
08/Bijlage_aanvraagformulier_conceptdossier_verklaring.pdf  
 

□ een conceptnota waaruit blijkt dat het aanvraagdossier voldoet aan de 
deelnemingsvoorwaarden en beoordelingscriteria (maximum 2.500 woorden) 
 

□ een globale en realistische kostenraming waaruit blijkt welke werken voor een 
erfgoedpremie in aanmerking komen. Geef in geval van erkend open erfgoed, een 
afzonderlijk ramingsbedrag op.  
 

□ een realistisch businessplan dat aantoont dat de investering duurzaam is op lange termijn 

 

Andere bewijsstukken, indien van toepassing: 
Deze bewijsstukken zijn belangrijk om het premiebedrag te berekenen. Als de nodige bewijsstukken 

zijn toegevoegd, kunnen we bij de goedkeuring van het conceptdossier al meegeven of je in 

aanmerking komt voor een verhoogde of aanvullende premie.  

https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2022-01/Bijlage_aanvraagformulier_conceptdossier_verklaring.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2022-01/Bijlage_aanvraagformulier_conceptdossier_verklaring.pdf


□ een overzicht van de verschillende eigenaars met vermelding voor elke eigenaar het 

eigenaarspercentage en de hoedanigheid en een kopie van een actueel kadasteruittreksel 

□ het kerkenbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeente 

□ stukken die aantonen dat de vereniging of stichting die het onroerend erfgoed beheert het 

herstel en het beheer van een beschermd goed of erfgoedlandschap tot doel heeft, en dat 

het beheer voor minstens vijf jaar aan de vereniging of stichting is toegewezen, en als dat 

van toepassing is, dat minstens de helft van de gebouwde goederen in beheer beschermd is 

□ een onderhoudslogboek. Meer informatie hierover vind je via 

https://www.onroerenderfgoed.be/het-onderhoudslogboek  
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