
ONDERSTEUNING VAN BEHEER EN ONDERHOUD VAN WAARDEVOL NIET-BESCHERMD ONROEREND ERFGOED

KOMT JOUW ERFGOED IN AANMERKING

niet-beschermd en waardevol 
onroerend erfgoed met een publieke functie

bouwkundig 
erfgoed

Lid van 
Monumenten-

wacht

Recent 
inspectie-

rapport

Geen lid van 
Monumenten-

wacht

Advies Regionaal 
Landschap

www.vlaamsbrabant.be
/regionalelandschappen

klein historisch 
erfgoed

+ landschappelijk erfgoed
(cultuurhistorisch landschap en houtige aanplantingen met 

aanplantingen met erfgoedwaarde behorend bij 
bouwkundig en/of archeologisch erfgoed) 

archeologisch 
erfgoed 

(sites en zones) 

-  een openbaar bestuur
-  een vzw met minstens een 5 jaar-lopende beheeropdracht

voor het onroerend erfgoed en/of houder van een zakelijk
of persoonlijk recht

DOE EEN 
AANVRAAG

CONTACTEER DE 
DIENST ERFGOED 

CONTACTEER 
MONUMENTEN-

WACHT

CONTACTEER 
JOUW REGIONAAL 

LANDSCHAP

vastgesteld op Inventaris 
Onroerend Erfgoed

https://inventaris.onroerenderfgoed.be

of 
door provincie erkend 

aanvraag tot erkenning 
als waardevol door de 

provincie

STATUUT

SOORT ERFGOED

VOOR WIE

VEREISTE ADVIEZEN

www.vlaamsbrabant.be
/erfgoedsubsidie

www.monumentenwacht.be

CONTACTEER DE DIENST ERFGOED 
BIJ DE VOORBEREIDING VAN JE AANVRAAG!

TIP 1  Een combinatie van aanvragen gespreid over één of meerdere 
jaren is mogelijk, op basis van de aanbevelingen in de inspectie-
rapporten.

TIP 2 Is er een IOED werkzaam in jouw gemeente? Vraag hen om hulp 
bij de opmaak van jouw dossier. Zij kunnen bovendien een aanvraag 
indienen namens hun aangesloten gemeenten.  
www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-ioeds

STEUN VOOR PARTICULIEREN NIET-BESCHERMD EN VOOR BESCHERMD ONROEREND ERFGOED

Particuliere eigenaars: lidmaatschap Monumentenwacht - www.monumentenwacht.be

Beschermd erfgoed: lidmaatschap Monumentenwacht en premie van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed - www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie

www.vlaamsbrabant.be/erfgoedsubsidie
www.vlaamsbrabant.be/regionalelandschappen


   opmaken of actualiseren  
van een inventaris

   implementeren van kerken- of 
pastorieplan / opmaak van een 
technische voorstudie

  uitvoeren van vooronderzoek

 herstel- en instandhoudings-
werken

   verbeteren van toegankelijkheid, 
veiligheid en stabiliteit 

   conserveren van interieurele-
menten en roerend patrimonium 
(als waardevol erkend) 

  klein historisch erfgoed: her-
stel- en instandhoudingswerken

   archeologisch erfgoed: herstel- 
en instandhoudingswerken ter 
vrijwaring van dit ondergronds 
erfgoed

  bouwkundig erfgoed: 
-  voorzorgsmaatregelen en ingre-

pen in functie van bereikbaar-
heid en toegankelijkheid

-  dringende werken
-  plaatselijk herstel van beperkte 

omvang
-  werken ter voorbereiding en na 

afloop van herstel- en onder-
houdswerken 

Elementaire onderhoudswerken 
uit te voeren op regelmatige basis: 
limitatieve lijst van werken.

  bouwkundig erfgoed:
1.  Reinigen van goten, vergaarbak-

ken, afvoeren en vergaarputten
2.  Reinigen van het interieur en 

interieurelementen op moeilijk 
bereikbare plaatsen

3. Aanpakken van duivenoverlast
4.  Snoeien van klimop of wingerd 

tegen gevels of in ruïnes

archeologisch erfgoed
1.  Verwijderen van houtige opslag 

om verbossing te voorkomen
2.  Maaien van bodembedekkers 

(incl. afvoer van maaisel)

3.  Dichten van molshopen en 
konijnenholen

4.  Verwijderen van hout- en 
bladafval en opslag uit de droge 
grachten

 omgeving (landschap)
1.  Verwijderen van begroeiing tus-

sen tegels of kasseien omheen 
het erfgoed

2.  Maaien graslanden en ruigtes 
(incl. afvoer van maaisel)

3.  Snoei van hagen, heggen en 
houtkanten (incl. verwerking)

4.  knotten (met inachtname van 
de omlooptijd per soort)

5. Verwijderen van stamscheuten
6. Vrijstellen van nieuwe beplanting
7.  Instandhouding veebescher-

ming of andere constructies 
(klaphekjes,…).

ONDERSTEUNING VAN BEHEER EN ONDERHOUD VAN WAARDEVOL NIET-BESCHERMD ONROEREND ERFGOED

WAARVOOR KAN JE EEN AANVRAAG INDIENEN

DIENSTEN

WERKEN

DIENSTEN door een 
deskundige, gekwalificeerde 

uitvoerder

WERKEN 
door erkende aannemer in de 

reguliere of sociale sector   

HEB JE NOG 
VRAGEN?

Indiendatum: hele jaar

Indiendatum: hele jaar

35% subsidie 
875 < 8750 euro

35% subsidie (875 < 8750 euro)

OPDRACHTEN 
via raamcontract 

MONUMENTENPLOEGEN

ONDERHOUDSENVELOPPE 
via raamcontract 

MONUMENTENPLOEGEN

Indiendatum: hele jaar

premie voor manuren
< 5000 euro, excl. btw

exclusief materiaal

Indiendatum: 
1/10/2019 en 1/02/2020

< 5000 euro, excl. btw
(over max. 4 jaar te 

spreiden)

Archeologisch erfgoed: 
Hadewijch Degryse, 016 26 76 10 
hadewijch.degryse@vlaamsbrabant.be

Bouwkundig erfgoed: 
Els Deconinck, 016 26 76 15
els.deconinck@vlaamsbrabant.be

Landschappelijk erfgoed: 
Dominique Stels, 016 26 74 76
dominique.stels@vlaamsbrabant.be

Monumentenwacht Vlaams-Brabant: 
016 31 97 50 
monumentenwacht@vlaamsbrabant.be

Monumentenploegen 
arrondissement Halle-Vilvoorde: 
3Wplus - Sociale werkplaats vzw:
danny.vanlijsebeth@3Wplus.be 
arrondissement Leuven: 
IGO-W vzw: opdrachten@igo.be

Raadpleeg ook de lijst met werken op www.vlaamsbrabant.be/erfgoedsubsidie

www.vlaamsbrabant.be/erfgoedsubsidie - subsidieserfgoed@vlaamsbrabant.be


