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Financiële ondersteuning 
bij aankoop en beheer 

van onroerend erfgoed



Deze folder maakt je als eigenaar of gebruiker van 
een onroerend erfgoed wegwijs in de verschillende 
vormen van financiële ondersteuning en de fiscale 
voordelen die de Vlaamse Overheid aanbiedt bij 
aankoop, restauratie of onderhoud. Wat mogelijk 
is, hangt af van het soort onroerend erfgoed. 

 ¾ Lening 

- Erfgoedlening

 ¾ Premies

- Erfgoedpremie

- Onderzoekspremie

- Premie voor buitensporige opgravingskosten

 ¾ Fiscale stimuli

- Vermindering personenbelasting

- Vermindering verkooprecht en schenkbelasting

 ¾ Werfbord

 ¾ Waar vind je meer informatie?

De zorg voor het onroerend erfgoed 
wordt in Vlaanderen geregeld door het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en 
het bijhorende Onroerenderfgoedbesluit van 
16 mei 2014.



Wonen, werken of leven in onroerend erfgoed is 
uniek, boeiend en uitdagend. Tegelijkertijd brengt dat  
verantwoordelijkheden met zich mee voor jou als 
eigenaar of gebruiker. Zo moet je ervoor zorgen dat 
het onroerend goed zijn erfgoedwaarde behoudt en 
het regelmatig onderhouden. Bovendien is in sommige 
gevallen een ingrijpende restauratie onvermijdelijk. Dat 
vraagt vaak een aanzienlijke financiële investering.

Gelukkig sta je er niet alleen voor. De Vlaamse overheid 
biedt financiële ondersteuning aan wie wil investeren in 
onroerend erfgoed. Samen zorg dragen voor ons erfgoed 
biedt namelijk de beste garantie op het voortbestaan 
daarvan.



LENING
Erfgoedlening

Voor de restauratie, renovatie of herbestemming van je erfgoed 
kan je een erfgoedlening aanvragen. De erfgoedlening heeft 
een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan 
beschermd onroerend erfgoed of aan gebouwen opgenomen 
in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Er zijn twee types erfgoedleningen:

• de erfgoedlening voor ondernemers, publieke entiteiten en 
openbare besturen: het zogenaamde investeringskrediet

• de erfgoedlening voor particulieren: het zogenaamde 
consumentenkrediet

Over welke sommen gaat het?
De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 
250.000 euro. Je eigen inbreng bedraagt minimaal 20% van 
de totale kostprijs of investering.

Het consumentenkrediet kan gecombineerd worden met 
een erfgoedpremie. De erfgoedpremie moet dan wel vóór de 
aanvraag van de lening goedgekeurd zijn. De premie wordt 
niet mee in aanmerking genomen als eigen inbreng voor het 
bepalen van het kredietbedrag. Ook andere subsidies worden 
afgetrokken van het kredietbedrag. 
Het investeringskrediet is niet cumuleerbaar met een 
erfgoedpremie.

Meer informatie over de twee types leningen, de voorwaarden 
en procedure vind je op www.onroerenderfgoed.be. 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedlening/


PREMIES
Erfgoedpremie

Wil je onderhouds- of restauratiewerken uitvoeren aan 
je beschermd onroerend erfgoed, dan kan je hiervoor een 
erfgoedpremie aanvragen. Ook als je energiebesparende 
maatregelen neemt, kan je een erfgoedpremie aanvragen 
voor de meerkosten die het gevolg zijn van het gebruik van 
specifieke technieken, materialen of toepassingen in functie 
van het erfgoed.

Je hebt de keuze uit twee procedures: 

• de eenvoudige standaardprocedure, voor kostenramingen 
van maximaal 25.000 euro.

• de bijzondere procedure, waarbij ook hogere bedragen in 
aanmerking komen.

Standaardprocedure voor een erfgoedpremie

De standaardprocedure voor de aanvraag van een 
erfgoedpremie is bedoeld voor (regelmatig terugkerende) 
onderhoudswerken en beheersmaatregelen en voor 
werkzaamheden met een beperkt kostenplaatje. De 
administratieve last en de doorlooptijd zijn beperkt.

Hoeveel bedraagt de premie?
De basis voor de berekening is de kostenraming, met een 
maximum van 25.000 euro, exclusief btw.

Het gebruikelijke premiepercentage is 40%. Voor bepaalde 
types erfgoed is een verhoogd premiepercentage 
voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN-erfgoed, open erfgoed, 
onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende 
eredienst.

Meer informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedure en 
uitbetaling vind je op www.onroerenderfgoed.be.

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/standaardprocedure/


Bijzondere procedure voor de erfgoedpremie

Voor grotere werkzaamheden met een hoger kostenplaatje 
kan je een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure 
aanvragen. Er is geen maximumbedrag bepaald, maar de 
behandelingstermijn is langer. 

Hoeveel bedraagt de premie?
De basis voor de berekening is de kostenraming (exclusief 
btw), zonder maximumbedrag. De toekenning verloopt in 
twee fasen, met een voorlopige en een definitieve toekenning.

Het gebruikelijke premiepercentage is 40%. Voor bepaalde 
types van erfgoed is een verhoogd premiepercentage 
voorzien, bijvoorbeeld voor ZEN-erfgoed, open erfgoed, 
onderwijsgebouwen en gebouwen bestemd voor een erkende 
eredienst.

Meer informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedure en 
uitbetaling vind je op www.onroerenderfgoed.be.

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/bijzondere-procedure/


BEHEERSPLANNEN

Je hebt bijna altijd een goedgekeurd beheersplan nodig als 
je een erfgoedpremie wil aanvragen. Alleen wanneer het 
goed enkel beschermd is als monument en de erfgoedpremie 
40% bedraagt, is dat niet verplicht. Voor de opmaak van een 
beheersplan kan je een onderzoekspremie aanvragen. 

Weet je niet zeker of je een beheersplan nodig hebt voor 
de aanvraag van een erfgoedpremie? Meer informatie over 
beheersplannen vind je op www.onroerenderfgoed.be. 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/


Onderzoekspremie

Wil je een onderzoek over een beschermd goed of een goed 
gelegen in een erfgoedlandschap laten uitvoeren, bijvoorbeeld 
een historisch, bouwtechnisch of herbestemmingsonderzoek? 
Dan kan je hiervoor een onderzoekspremie aanvragen. Ook 
voor de opmaak van een beheersplan voor een onroerend 
erfgoed of een energieaudit voor een beschermd monument 
kan je een onderzoekspremie aanvragen. 

Hoeveel bedraagt de premie?
Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde 
kostenraming (exclusief btw), met een maximum van 25.000 
euro. 

Meer informatie over de voorwaarden en procedure vind je op 
www.onroerenderfgoed.be.

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/onderzoekspremie/


Premie voor buitensporige 
opgravingskosten

Plan je een bouwproject, dan ben je in bepaalde gevallen 
verplicht om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen 
aan je vergunningsaanvraag. In sommige gevallen zal er een 
archeologisch onderzoek moeten volgen. Om de kosten van 
deze opgraving te helpen dragen, kan je een premie aanvragen 
voor buitensporige directe kosten die voortvloeien uit 
verplichte archeologische opgravingen, ook wel de premie voor 
buitensporige opgravingskosten genoemd.

Deze premie is bedoeld voor bouwheren die de kosten voor het 
verplicht archeologisch onderzoek dat zij moeten uitvoeren, 
niet kunnen spreiden over verschillende bouwprojecten. De 
premie geldt dus niet voor professionele vastgoedontwikkelaars. 

Hoeveel bedraagt de premie?
De premie komt tegemoet in de kosten van een verplichte 
opgraving. Let op: de premie kan niet aangevraagd worden voor 
de kosten van een vooronderzoek. Het premiebedrag wordt op 
forfaitaire basis bepaald aan de hand van een formule:

Het vertrekpunt is een vaste basiskost van 12.123 euro. Die wordt 
vermeerderd en verminderd met bedragen die afhangen van 
de uitgevoerde archeologische opgraving en de aangetroffen 
toestand (variabelen). Tot slot wordt het bedrag verminderd 
met een franchise van 1.500 euro. Die staat voor het niet 
buitensporige deel van de kosten en blijft hoe dan ook voor 
rekening van de initiatiefnemer. Van deze forfaitair bepaalde 
kostprijs wordt 40% uitbetaald als premie.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure 
vind je op www.onroerenderfgoed.be. 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/premie-voor-buitensporige-directe-kost-bij-verplicht-archeologisch-onderzoe/




FISCALE STIMULI
Vermindering personenbelasting

Investeer je als eigenaar in de restauratie of het onderhoud 
van je beschermd gebouwd onroerend erfgoed? Dan kunnen 
de kosten voor de uitgevoerde werken in aanmerking komen 
voor belastingvermindering.

Over welke vermindering gaat het?
30% van de helft van de restauratie- of onderhoudsuitgaven 
voor een gebouwd onroerend goed kun je in mindering 
brengen van je netto te betalen belastingen. Het bedrag dat je 
in mindering brengt bedraagt 30% van maximaal 38.180 euro. 
De kosten die je al met een premie terugvorderde, worden niet 
meegerekend.

Een voorbeeld:
Stel dat je 20.000 euro aan onderhoudskosten hebt gemaakt 
en een erfgoedpremie van 40% (of  8.000 euro) ontving. Trek 
de premie van je totale onderhoudskost af (20.000 euro  – 
8.000 euro = 12.000 euro) en vul dit bedrag (dus 12.000 euro) 
in op je belastingaangifte. De Federale Overheidsdienst 
Financiën neemt de helft van dit aangegeven bedrag en past 
daar de 30% op toe. Je zult dan 1.800 euro minder belastingen 
betalen (12.000 euro gedeeld door 2 en daar 30% van).

Meer informatie over de voorwaarden en procedure vind je op 
www.onroerenderfgoed.be.

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/belastingvermindering/




Vermindering verkooprecht en 
schenkbelasting

Ben je van plan om een beschermd monument te kopen? 
Of verwerf je een beschermd monument via schenking? 
Dan kan je een vermindering van de verkooprechten of de 
schenkbelasting krijgen, op voorwaarde dat je het bedrag van 
het financiële voordeel investeert in het beschermde goed.

Ook bij de schenking van een beschermd monument heb je 
recht op een vermindering van de Vlaamse schenkbelasting. 
Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage 
(3%) wordt terugbetaald nadat je voldaan hebt aan de 
voorwaarden.

De notaris kan het precieze bedrag voor je berekenen.

Meer informatie over de voorwaarden en procedure vind je op 
www.onroerenderfgoed.be.

WERFBORD

voer je werken uit met financiële steun van de Vlaamse 
overheid en van het agentschap Onroerend Erfgoed? Ontvang 
je een standaard erfgoedpremie, dan bezorgen we je ook een 
affiche die je dient op te hangen tijdens de werken. Voer je 
werken uit met een bijzondere premie, dan ben je verplicht 
een werfbord te plaatsen. Een voorbeeld van zo’n werfbord en 
de nodige logo’s vind je op www.onroerenderfgoed.be.

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/vermindering-verkoop-en-schenkbelasting/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/logo-werfbord/


WAAR VIND JE MEER INFORMATIE?

Vlaanderen is erfgoed. Samen met onze partners maken 
we de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen 
vanzelfsprekend om Vlaanderen nu en straks mee vorm 
en kleur te geven. Het agentschap Onroerend Erfgoed 
is verantwoordelijk voor bouwkundig, archeologisch, 
landschappelijk en varend erfgoed.

Voor algemene vragen over premies en andere fiscale 
stimuli neem je contact op met de hoofdzetel in Brussel:

Agentschap Onroerend Erfgoed
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
T. 02 553 16 50
info@onroerenderfgoed.be

Vragen over inventarisatie en bescherming mail je naar
inventaris@onroerenderfgoed.be of 
beschermen@onroerenderfgoed.be

Voor dossiergebonden vragen over premies, meldingen, 
toelatingen en archeologisch onderzoek, neem je 
contact op met een van onze decentrale diensten:

Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 53
2018 Antwerpen
T. 03 224 62 10
antwerpen@onroerenderfgoed.be 

mailto:info@onroerenderfgoed.be
mailto:inventaris%40onroerenderfgoed.be?subject=
mailto:beschermen%40onroerenderfgoed.be?subject=
mailto:antwerpen@onroerenderfgoed.be


Hasselt
Hendrik Van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
T. 011 74 22 20
limburg@onroerenderfgoed.be

Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91
9000 Gent
T. 09 276 24 40 
oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Leuven
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 94
3000 Leuven
T. 016 66 59 00 
vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be

Brugge
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1.2 bus 92
8200 Brugge (Sint-Michiels)
T. 050 24 81 50
west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

mailto:limburg@onroerenderfgoed.be
mailto:oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
mailto:vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
mailto:west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
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