
Toelichting Erfpunt: 

financiering van de 

onroerenderfgoedzorg



Types financiële ondersteuning
• Erfgoedpremie volgens de 

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

• Erfgoedpremie via oproep 
(https://www.onroerenderfgoed.be
/erfgoedpremie-oproep)

• Onderzoekspremie
(https://www.onroerenderfgoed.be
/onderzoekspremie)

• Meerjarenpremieovereenkomst
(https://www.onroerenderfgoed.be
/meerjarenpremieovereenkomst)

https://www.onroerenderfgoed.be/standaardprocedure-voor-een-erfgoedpremie
https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie-oproep
https://www.onroerenderfgoed.be/onderzoekspremie
https://www.onroerenderfgoed.be/meerjarenpremieovereenkomst


Types financiële ondersteuning
• Erfgoedlening: investeringskrediet, 

consumentenkrediet 
(https://www.onroerenderfgoed.be
/erfgoedlening)

• Vermindering personenbelasting 
(https://www.onroerenderfgoed.be
/vermindering-personenbelasting)

• Verlaging verkooprecht en 
schenkbelasting 
(https://www.onroerenderfgoed.be
/verlaging- verkooprecht-en-
schenkbelasting)

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening
https://www.onroerenderfgoed.be/vermindering-personenbelasting
https://www.onroerenderfgoed.be/verlaging-verkooprecht-en-schenkbelasting


Premiepercentages
• Basispremiepercentage 40%

• Verhoogd premiepercentage van 
60%:

Goederen in eigendom van een 
lokale overheid met een 
publieksfunctie en zonder 
commerciële bestemming
Onderwijsgebouwen
Eredienstgebouwen beschermd 
als monument
Maalvaardige en voor publiek 
ontsloten molens beschermd als 
monument
ZEN-erfgoed
Open Erfgoed



Premiepercentages
Aanvullende premies:

10% voor goed onderhoud
10% voor stichtingen en 
verenigingen
20% voor ontsluitingswerken bij 
open erfgoed



Erfgoedpremie volgens de 
standaardprocedure

Transparante procedure die snel
duidelijkheid biedt over het bedrag
van de premie en de timing voor
uitvoering van de werken:

• premie aanvragen via het e-loket of
op papier

• 120 dagen behandelingstermijn
• Bij onvolledigheid: vraag tot

aanvulling (60 dagen)
• Starten binnen het jaar
• Werken uitvoeren binnen de 3 jaar
• Uitbetaling obv facturen en

betalingsbewijzen, met maximum
obv kostenraming



Erfgoedpremie volgens de 
standaardprocedure

Welke werken komen in aanmerking?

• Zie de richtlijn betoelaagbaarheid:
https://www.onroerenderfgoed.be/
erfgoedpremie

• Geen (meerkosten)regeling meer
voor energiebesparende
maatregelen, beveiligingswerken en
werken opgelegd door andere
regelgeving is geschrapt

https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie


Erfgoedpremie volgens de 
standaardprocedure

Veiligheidsmechanismen:

• 1 premie per jaar
• Per bescherming
• Per zakelijkrechthouder, als je er

niet bewust voor kiest om samen
binnen een bescherming te wonen
en/of werken

• Over een periode van 5
opeenvolgende jaren is het totaal
aan aanvaardbare kostenramingen
beperkt tot 500.000 euro



Erfgoedpremie via oproep
Geprogrammeerd:

• Thematisch
• Budget + vork
• Kostenposten
• Selectieronde en indieningsronde

Voorspelbaar procedureverloop:

• Jaarlijks oproepen voor 1 oktober
• Indienen conceptdossier voor 1 

februari jaar + 1
• Jurering en beslissing minister voor 

1 juni jaar + 1
• Definitieve beslissing voor 1 juni 

jaar + 2



Erfgoedpremie via oproep

• Met de thema’s van de oproepen
spelen we in op maatschappelijke
uitdagingen, kwaliteit en
vakmanschap

• Jury beoordeelt conceptdossier op
basis van beoordelingscriteria =
kwaliteit van concept en visie,
kwaliteit van uitvoering,
maatschappelijke meerwaarde,
duurzame karakter,
voorbeeldfunctie van het project,
bijdrage aan innovatie binnen
onroerenderfgoedzorg, financiële
en organisatorische haalbaarheid



Erfgoedpremie via oproep
Oproepthema’s 2022:

• Impulsdossiers met focus op 
economische invulling van erfgoed

• Kleine totaalprojecten-
dakrestauraties en 
stabiliteitswerken

• Kleine totaalprojecten-Kastelen en 
woonhuizen

• Hoogdringende dossiers
• Herbestemming, structurele 

nevenbestemming en meervoudig 
gebruik van parochiekerken’



Erfgoedpremie via oproep
Meerjarenpremieovereenkomsten:

• Twee oproepen per regeerperiode 
(2de en 4de jaar)

• Oproep gelanceerd op 1 februari 
(eerst volgende in 2023)

• Indienen voor 1 juni
• Beslissing Vlaamse Regering voor 1 

oktober
• Doorlooptijd drie tot vijf jaar



Onderzoekspremie
• Premiepercentage van 80% voor 

maximaal 25.000 euro van 
aanvaarde kostenraming

• per kalenderjaar 1 OP per categorie
• 4 thema’s: (1) historisch, 

bouwtechnisch en 
materiaaltechnisch onderzoek, 
stabiliteitstechnisch voorafgaand 
onderzoek of archeologisch 
onderzoek met of zonder ingreep 
in de bodem; (2) voorafgaand 
onderzoek naar kwaliteit van 
houtige beplanting met 
erfgoedwaarde; (3) bestemmings-
en herbestemmingsonderzoek; (4) 
energie-audit voor beschermd 
monument



Erfgoedlening     

• Beschermd onroerend erfgoed of 
gebouwen opgenomen in de 
vastgestelde inventaris van het 
bouwkundig erfgoed;

• Investeringskrediet(eigendom van 
ondernemers, publieke entiteiten 
en openbare besturen) vs. 
Consumentenkrediet (eigendom 
van particuliere eigenaars)

• Rentevoet aan 1%
• Minimum 25.000 euro en 

maximum 250.000 euro
• Eigen inbreng: minimaal 20 % 

van de totale investering



Erfgoedlening     

Waarvoor?

• Restauratie- of renovatiewerken
• Werken in functie van gebruik, 

hergebruik of herbestemming
• Nieuwbouwingrepen aan of 

aanleunend aan de 
erfgoedlocatie (inclusief 
uitbreiding)

• Ingrepen om de duurzaamheid en 
energieprestatie van het erfgoed 
te verbeteren



Erfgoedlening     

Modaliteiten

• Gebouwen opgenomen in de 
vastgestelde inventaris van het 
bouwkundig erfgoed: zie 
renovatierichtlijn

• Beschermd erfgoed: werken 
worden getoetst aan OE-
regelgeving

• Alle vergunningen en toelatingen 
moeten in orde zijn voor de 
toekenning van de lening 

file://///WV162709/FS_RWO_OE/4_2_Backoffice_Beheer/10_Financieel/6_Erfgoedlening/Renovatierichtlijn_erfgoedlening.pdf


Erfgoedlening     

Modaliteiten

• De vaste looptijd bedraagt 
minimum 3 jaar en maximum 20 
jaar

• Investeringskrediet: kan niet
gecombineerd worden met een 
premie of andere fiscale 
maatregelen voor dezelfde 
werken

• Consumentenkrediet: kan wel
gecombineerd worden met een 
premie of andere fiscale 
maatregelen voor dezelfde 
werken



Vermindering personenbelasting
• Beschermd erfgoed, eigenaar is 

gedomicilieerd in Vlaams of Waals 
Gewest en kan aanspraak maken 
op belastingsvermindering

• Niet cumuleren met premie of 
verlaging verkooprecht

• Werken die in aanmerking komen 
zijn opgenomen in vastgestelde 
lijst 
https://www.onroerenderfgoed.be/
werken-die-aanmerking-komen-
voor-vermindering-van-de-
personenbelasting

• Jaarlijks aanvragen tot en met 14 
januari -> voor werken uitgevoerd 
in 2022 attest aanvragen tem 14 
januari 2023

https://www.onroerenderfgoed.be/werken-die-aanmerking-komen-voor-vermindering-van-de-personenbelasting


Verlaging verkooprecht/erfrecht
• Verkooprechten in Vlaanderen: 

algemeen tarief 12%
tarief voor enige gezinswoning 3%

• Beschermde monumenten: 
halvering van het algemeen tarief -> 
6%
Bij enige gezinswoning verlaging 
naar 1%

• Voorwaarden
Investeren van het bekomen 
voordeel in beheersmaatregelen die 
zijn opgenomen in een goedgekeurd 
beheersplan
Investeringen binnen de 5 jaar na 
verlijden van verkoopsakte
Niet cumuleren met premie of 
vermindering personenbelasting 
voor dezelfde werken




