VR 2019 0811 MED.0373/23

I. INHOUDSTAFEL
II. INLEIDING DOOR DE MINISTER

De belangrijkste, budgettaire maatregel voor 2020 is zonder twijfel het opnieuw
vrijmaken van extra budget om de wachtlijst van de premies af te bouwen. Met
10.000 keuro extra VAK voor 2020 voorzie ik hiervoor een substantieel bedrag.
Tevens laat ik onderzoeken of er andere maatregelen mogelijk zijn die de wachtlijst
mee kunnen helpen terugdringen.
III. SAMENVATTING
TOTAAL – ONROEREND ERFGOED, excl. apparaatsuitgaven en programma B
(duizend euro)
AO
BO 2019
Bijstelling
BO 2020
BO 2020

TO

LO

VAK

359

256

0

0

0

0

359

256

0

VEK

113.845
-

490

104.800
1.635

113.355

106.435

PROGRAMMA QG – ONROEREND ERFGOED

(duizend euro)
AO
BO 2019
Bijstelling
BO 2020
BO 2020

TO

LO

VAK

359

256

0

0

0

0

359

256

0

113.845

-

490

113.355

VEK
104.800

1.635

106.435

PROGRAMMA QA – QG0- AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED
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(duizend euro)
AO

TO

LO

VAK

VEK
18.485

BO 2019

740

85

0

18.477

Bijstelling BO 2020

363

4

0

1.042

1.103

89

0

19.519

BO 2020

606
19.091

I. BELEIDSVELD ONROEREND ERFGOED
1. Inhoudelijk structuurelement 1 Partnerschappen rond erfgoedzorg
Onder het ISE ‘partnerschappen rond onroerenderfgoedzorg’ staat het partnerschap centraal.
Samen met haar partners zorgt het agentschap dat onroerend erfgoed een zaak is van en
voor iedereen. Hier zijn steden en gemeenten de partner bij uitstek om het onroerenderfgoedbeleid uit te dragen en te vertalen naar burgers. Het agentschap onderhoudt nauwe
relaties met andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, natuur, landbouw, toerisme,
onderwijs, cultuur enz. Daarnaast betoelaagt het agentschap de werking van een aantal
erfgoedpartners. Deze verenigingen zetten elke dag het erfgoed op de kaart.
Voornamelijk volgende processen dragen bij tot dit inhoudelijk structuurelement:
−

−
−

P01 - Het agentschap strategisch coördineren: onder dit proces vallen activiteiten
zoals overeenkomsten met partners afsluiten en beheren, projecten met partners
beheren, structureel overleg organiseren met strategische partners,...;
P13 - Financiële stimuli toekennen: het gaat onder meer om subsidies toegekend
aan erkende actoren, subsidies voor strategische partners,…;
P16 – Erfgoedactoren erkennen en evalueren: hieronder valt onder andere de erkenning als archeoloog, metaaldetectorist, onroerenderfgoedgemeente, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst of onroerenderfgoeddepot.

Onder dit ISE verzamelen we begrotingsmatig subsidies voor de algemene werking of voor
de projectwerking van verschillende partners.
1.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
1.1.1. Agentschap Onroerend Erfgoed
Ontvangstenartikelen
Er zijn geen ontvangstenartikelen onder dit ISE.
Uitgavenartikelen
Het ISE ‘partnerschappen rond onroerenderfgoedzorg’ omvat vier uitgavenartikelen:
−

−

De zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken (QG01QGG2BA-WT). Onder meer kosten verbonden aan de toekenning en de opvolging
van erfgoedleningen rekenen we aan op dit artikel;
Ondersteunen van onroerenderfgoedinitiatieven: hieronder vallen algemene werkingssubsidies en projectsubsidies aan partners behalve deze aan prioritaire partners en behalve subsidies in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van
12/07/2013 (QG0-1QGG2BB-WT);
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−

−

Ondersteunen van de werking van prioritaire onroerenderfgoedpartners (QG01QGG2BC-WT). Onder dit artikel bundelen we de algemene werkingssubsidies aan
prioritaire partners;
Stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en
van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking (QG01QGG2BD-WT). Dit betreft subsidies voor de ondersteuning van de algemene werking of een projectwerking in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van
12/07/2013.

PARTNERSCHAPPEN ONROERENDERFGOEDZORG, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2019 evolutie BO 2020 BO 2019 evolutie BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESR-impact)
Totaal excl. Overflow
Overflow
Totaal incl. Overflow
Aanwending VAKruiter

7.596

-368

7.228

7.293

816

8.109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.596

-368

7.228

7.293

-273

7.020

0

0

0

0

1.089

1.089

7.596

-368

7.228

7.293

816

8.109

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het VAK onder het ISE ‘partnerschappen rond onroerenderfgoedzorg’ vertegenwoordigt
6,4% van het totale VAK van de beleidskredieten van Onroerend Erfgoed. De grootste
kostendrijver onder dit ISE zijn de erkende IOEDs en de erkende onroerenderfgoeddepots.
De tweede grootste kostendrijver zijn de algemene werkingssubsidies voor prioritaire partners zoals HERITA vzw.
De VAK-vermindering tegenover BO 2019 is het gevolg van de generieke besparing voor
subsidies.
Uitgavenartikel QG0-1QGG2BA-WT ‘partnerschappen rond onroerenderfgoedzorg
– de zorg voor onroerenderfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken’
Korte inhoud begrotingsartikel:
De grootste kostendrijver van dit begrotingsartikel zijn de kosten voor de operationalisering van de erfgoedleningen (die het Participatiefonds Vlaanderen toekent in naam en voor
rekening van het Vlaams Gewest).
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
167
2
0
3

VEK
154
2
13
3

166
0

166
0

166

166

Aanwending VAK-ruiter

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van QG0-1QGG2BB-WT
(+)
TOTAAL

VAK

VEK
13
13

We verhogen het VEK met 13 keuro om de jaarlijks groeiende beheerskosten te betalen
voor de erfgoedleningen. We compenseren 13 keuro VEK vanuit QG0-1QGG2BB-WT naar
QG0-1QGG2BA-WT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai index (nulgroei)
Generieke besparing subsidies
TOTAAL

VAK
-2

VEK
-2

-1

-1

We verminderen het VAK en VEK met 2 keuro in uitvoering van de generieke besparingsmaatregel (nulindexatie van de werkingsmiddelen).
Als gevolg van de generieke besparingen met 6% voor subsidies verlagen we de bijdrage
aan UNESCO met 1 keuro.
Detail aanwending krediet (in keuro):
Wat?
Beheerskosten erfgoedleningen
Kosten toekenning onroerenderfgoedprijs
Bijdragen aan internationale instellingen zoals UNESCO
Totaal

VAK
135
20
11
166

VEK
135
20
11
166

Uitgavenartikel QG0-1QGG2BB-WT ‘partnerschappen rond
goedzorg – ondersteunen van onroerenderfgoedinitiatieven’

onroerend-erf-

Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel rekenen we algemene werkingssubsidies of projectsubsidies aan
behalve deze aan prioritaire partners en behalve subsidies in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013.

Pagina 4 van 31

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
105
0
0
5

VEK
131
0
26
5

100
0

100
21

100

121

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar QG0-1QGG2BA-WT
(-)
Naar QG0-1QGG2BD-WT
(-)
TOTAAL

VAK

VEK
-13
-13
-26

Het overtollig VEK (26 keuro) hevelen we over naar artikelen met VEK-tekorten:
− Vanuit QG0-1QGG2BB-WT compenseren we 13 keuro VEK naar QG0-1QGG2BA-WT;
− Vanuit QG0-1QGG2BB-WT compenseren we 13 keuro VEK naar QG0-1QGG2BD-WT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing subsidies
TOTAAL

VAK
-5

VEK
-5

-5

-5

Door de generieke besparingen van 6% voor subsidies verminderen de subsidiebedragen
voor volgende begunstigden:
− Het Orgel in Vlaanderen vzw (-1keuro VAK en VEK);
− Forum Vlaamse Archeologie vzw (-1keuro VAK en VEK);
− Historisch vzw (-3 keuro VAK en VEK).
Voor subsidiebedragen lager of gelijk aan 8 keuro heeft de besparing van 6% geen impact.
De volgende acht begunstigden ontvangen een subsidie in 2020:
− Het Orgel in Vlaanderen vzw;
− Le Fondation de Corbusier;
− Het Forum Vlaamse Archeologie vzw;
− De koepelstructuur voor het UNESCO-werelderfgoed Zoniënwoud;
− De koepelstructuur voor het UNESCO-werelderfgoed Belforten;
− De koepelstructuur voor het UNESCO-werelderfgoed Begijnhoven;
− De koepelstructuur voor het UNESCO-werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid;
− Historisch vzw.
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Detail aanwending krediet incl. besparingen en overflow (in keuro):
Wat?
Werkingssubsidie vzw Het orgel in Vlaanderen
Werkingssubsidie vzw Forum Vlaamse Archeologie
Werkingssubsidies vzw Histories (Medea-platform)
Werkingssubsidie koepelstructuur Fondation Le Corbusier (UNESCO werelderfgoeddossier)
Werkingssubsidie koepelstructuur Zoniënwoud (UNESCO werelderfgoeddossier)
Werkingssubsidie koepelstructuur Belforten (UNESCO werelderfgoeddossier)
Werkingssubsidie koepelstructuur Begijnhoven (UNESCO werelderfgoeddossier)
Werkingssubsidie koepelstructuur Koloniën van Weldadigheid (UNESCO
werelderfgoeddossier)
Totaal

VAK
14
9
43
8

VEK
17
11
52
10

8

10

6

7

6

7

6

7

100

121

Uitgavenartikel QG0-1QGG2BC-WT ‘partnerschappen rond onroerend-erfgoedzorg – ondersteunen van de werking van prioritaire onroerend-erfgoedpartners’
Korte inhoud begrotingsartikel:
De organisaties, die we betoelagen via dit begrotingsartikel, beschouwen we als prioritaire
partners; de subsidies (algemene werkingssubsidies of loonsubsidies) aan de volgende
partners hebben een recurrent karakter:
− HERITA vzw;
− MOWA (Monumentenwacht) vzw;
− CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur) vzw;
− Verenigingen in de erfgoedsector met DAC-personeel in dienst.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
2.869
3
6
176

VEK
2.919
3
56
176

2.690
0

2.690
573

2.690

3.263

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar QG0-1QAG2ZZ-WT
(-)
Naar QG0-1QGG2BD-WT
(-)
TOTAAL

VAK

VEK

-6
-56
-6

-56
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We hevelen kredietsurplussen over naar begrotingsartikels met tekorten:
− We compenseren 6 keuro VAK vanuit QG0-1QGG2BC-WT naar QG0-1QAG2ZZ-WT;
− We compenseren 56 keuro VEK vanuit QG0-1QGG2BC-WT naar QG0-1QGG2BDWT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai index (nulgroei)
Generieke besparing subsidies
TOTAAL

VAK
-3

VEK
-3

-173

-173

-176

-176

We verminderen het VAK en VEK met 3 keuro in uitvoering van de generieke besparingsmaatregel (nulindexatie van de werkingsmiddelen).
Door de generieke besparingen van 6% voor subsidies verminderen de subsidiebedragen
voor volgende begunstigden:
− Monumentenwacht Vlaanderen vzw (-16 keuro VAK en VEK);
− Vzw’s met gewezen DAC’ers (-10 keuro VAK en VEK);
− CRKC vzw (-14 keuro VAK en VEK);
− HERITA vzw (-133 keuro VAK en VEK).
In totaal resulteert de generieke besparing dus in een vermindering van 173 keuro VAK en
VEK.
Detail aanwending krediet incl. besparingen en overflow (in keuro):
Wat?
Werkingssubsidie vzw Monumentenwacht Vlaanderen
Subsidie voor de regularisatie van de gewezen DAC’ers tewerkgesteld bij vzw’s en andere instellingen
Werkingssubsidie vzw CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en
Cultuur)
Werkingssubsidie vzw Herita
Totaal

VAK
255
148

VEK
309
180

211

256

2.076
2.690

2.518
3.263

Uitgavenartikel QG0-1QGG2BD-WT
‘partnerschappen rond onroerend-erfgoedzorg – stimuleren van interlokale samenwerking, depotwerking en archeologiefondsen en van projecten voor onderzoek en voor educatie en publiekswerking’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013 en het uitvoeringsbesluit van
16/05/2014 zijn volgende subsidies mogelijk voor:
− De ondersteuning van de algemene werking van erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOEDs);
− De ondersteuning van de algemene werking van erkende onroerenderfgoeddepots;
− Onderzoek, educatie en publiekswerking (voorlopig beperkt tot onderzoek en meer
concreet syntheseonderzoek voor archeologisch onderzoek);
− De ondersteuning van de algemene werking van erkende archeologiefondsen (voorlopig nog geen erkend archeologiefonds).
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
4.455
0
84
267

VEK
4.089
0
242
267

4.272
0

4.064
495

4.272

4.559

(duizend euro)

Aanwending VAK-ruiter
Compensaties
Van QG0-1QGG2CB-WT
(+)
Van QG0-1QGG2BB-WT
(+)
Van QG0-1QGG2BC-WT
(+)
Van QG0-1QGG2CA-WT
(+)
TOTAAL

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:

VAK

VEK

84

0

0

13

0

56

0

173

84

242

Het VAK-tekort van 84 keuro compenseren we vanuit QG0-1QGG2CB-WT; dit bedrag is
nodig omdat er een extra erkend depot is, met name ‘TREZOOR’.
Er is een VEK-tekort van 410 keuro waarvoor we 242 keuro compensatie bieden:
− 13 keuro uit QG0-1QGG2BB-WT;
− 56 keuro uit QG0-1QGG2BC-WT;
− 173 keuro uit QG0-1QGG2CA-WT.
Het niet gecompenseerd tekort evalueren we bij de begrotingsaanpassing 2020.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing subsidies
TOTAAL

VAK
-267

VEK
-267

-267

-267

Door de generieke besparingen van 6% voor subsidies verminderen de subsidiebedragen
voor volgende subsidies:
− Subsidie voor erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (-138 keuro
VAK en VEK);
− Subsidie voor erkende onroerenderfgoeddepots (-66 keuro VAK en VEK);
− Projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek (-60 keuro);
− Subsidie voor erkende archeologiefondsen (-3 keuro).
De grootste kostendrijver onder dit uitgavenartikel zijn de erkende IOEDs: ondertussen
zijn 25 IOEDs erkend. Met 14 erkenningen zijn de erkende onroerenderfgoeddepots de op
één na grootste kostendrijver.
In 2018 lanceerden we een eerste oproep voor syntheseonderzoek archeologie. In 2019
volgde een tweede oproep. We zetten dit beleid verder in 2020.
Er is nog geen erkend archeologiefonds.
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Detail aanwending krediet incl. besparingen en overflow (in keuro):
Wat?
Subsidie erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED)
Subsidie erkende onroerenderfgoeddepots
Projectsubsidie voor (archeologisch) onderzoek
Subsidie erkende archeologiefondsen
Totaal

VAK
2.161

VEK
2.683

1.124
940
47
4.272

1.456
373
47
4.559

Voor alle begunstigden bedraagt het subsidievoorschot 70%.

1.3.2. DAB VIOE
Ontvangstenartikelen
PROGRAMMA QG - VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED (VIOE)
ISE PARTNERSCHAPPEN ROND ERFGOEDZORG
QGZ-2QGGABA-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN – DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN
We verwachten geen ontvangsten voor onderzoeksprojecten gefinancierd door andere derden dan FWO en HERMES.
QGZ-2QGGABG-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN – FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (FWO)
We verwachte geen ontvangsten van interne stromen van het FWO.
QGZ-2QGGABP-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN – FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID ( HERMESFONDS)
We verwachten geen ontvangsten van interne stromen van het Fonds Flankerend Economisch Beleid (HERMES).
Uitgavenartikelen
PROGRAMMA QG – VIOE
ISE PARTNERSCHAPPEN ROND ERFGOEDZORG
QGZ-3QGG2BA-WT - DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN
We verwachten geen werkingsuitgaven inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door derden.

2. Inhoudelijk structuurelement 2 Kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg)
Onder het ISE ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg)’ staat het kwalitatief beheer van het
onroerend erfgoed centraal. Onder dit ISE bundelen we premies, erfgoedleningen en investeringssubsidies; met deze instrumenten zorgen we samen met de begunstigden voor
de restauratie en het onderhoud van het onroerend erfgoed. Deze instrumenten zijn cruciaal voor het erfgoedbeleid dat er op gericht is om de getuigen van ons verleden te behouden voor de toekomstige generaties.
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Voornamelijk volgende processen dragen bij tot dit inhoudelijk structuurelement:
−
−

−
−

−

−
−

P07 – Meldingen van metaaldetectoristen en toevalsvondsten behandelen: dit proces zorgt ervoor dat er geen waardevolle archeologische informatie verloren gaat
en helpt om het archeologisch erfgoed in Vlaanderen in kaart te brengen;
P08 – Kennisproducten ter ondersteuning van het beleid en van het behoud en
beheer van erfgoed ontwikkelen en de toepassing ervan begeleiden: uit dit proces
resulteren diverse producten (handleidingen, richtlijnen, afwegingskaders, inventarissen,…) die helpen om tot een representatieve staalkaart van het waardevol onroerend erfgoed in Vlaanderen te komen en dit erfgoed op een kwaliteitsvolle manier te beheren;
P09 – Instrumenten voor het behoud van erfgoedwaarden inzetten: het gaat o.a.
over een vastgestelde inventaris, de beschermingsdatabank, de beschermingsbesluiten, een erkenning als werelderfgoed, een onroerenderfgoedrichtplan,…;
P10 – De objecten- en besluitendatabank beheren: deze databanken bieden rechtszekerheid aan eigenaars/beheerders van onroerend erfgoed, zorgen voor een brede
én éénduidige ontsluiting van de objectgerelateerde informatie over het erfgoed en
vormen belangrijke referentiebronnen voor het omgaan met en het beheer van het
erfgoed;
P12 – Beslissingen nemen en adviezen verstrekken in het kader van het beheer van
onroerend erfgoed: het gaat o.a. over adviezen voor omgevings- of andere vergunningen, toelatingen, adviezen voor planningsinitiatieven, adviezen of beslissingen
voor een archeologisch traject of m.b.t. varend erfgoed;
P13 - Financiële stimuli toekennen: het betreft hier alle premies, leningen (toegekend via het Participatiefonds Vlaanderen NV) en fiscale tegemoetkomingen die eigenaars/beheerders helpen bij het beheer van hun onroerend erfgoed;
P14 – Beheersplannen begeleiden en goedkeuren: beheersplannen en beheersprogramma’s (varend erfgoed) geven inzicht in de noodzakelijke beheersmaatregelen
voor individuele of gebiedsgerichte erfgoedobjecten en helpen bij het plannen en
uitvoeren van de nodige onderhouds- en herstellingswerken.

Begrotingsmatig bundelen we onder dit ISE premies, erfgoedleningen en investeringssubsidies.
2.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
2.1.1. Agentschap Onroerend Erfgoed
Ontvangstenartikelen ISE ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg)’
Dit ISE houdt 2 ontvangstenartikelen in:
− QG0-9QGGACB-OP ‘Ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerend-erfgoedbeheer’;
− QG0-9QGGACB-OW ‘Ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerend-erfgoedbeheer’.
Ontvangstenartikel QG0-9QGGACB-OP ‘Ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel boeken we de kapitaalontvangsten (geen ESR ontvangsten), die
voortvloeien uit terugbetalingen van erfgoedleningen, toegekend op grond van het krediet
ingeschreven onder QG0-1QGG2CB-PA ‘Kwaliteit van onroerenderfgoedzorg – ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer’.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2019

LO

296

0

0

0

0

0

0

0

Bijstelling BO 2020
BO 2020

TO

296

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
We houden de raming van deze ontvangst constant (op 296 keuro).
Ontvangstenartikel QG0-9QGGACB-OW ‘Ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel boeken we de renteontvangsten (ESR ontvangsten), die voortvloeien uit rentebetalingen bij erfgoedleningen, toegekend op grond van het krediet ingeschreven onder QG0-1QGG2CB-PA ‘Kwaliteit van onroerenderfgoedzorg – ondersteunen
van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer’.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019
Bijstelling BO 2020

63
0

0
0

0
0

BO 2020

63

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
We houden de raming van deze ontvangst constant (op 63 keuro).
Uitgavenartikelen ISE ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg)’
Het ISE ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg)’ bevat drie uitgavenartikelen:
− Ondersteunen van onroerenderfgoedinitiatieven: hieronder rekenen we investeringssubsidies aan - QG0-1QGG2CA-WT;
− Ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer (werking en toelagen:
concreet vertaald in de toekenning van verschillende premiesoorten) - QG01QGG2CB-WT. Dit artikel is veruit de grootste kostendrijver onder dit ISE;
− Ondersteunen van een kwaliteitsvol onroerenderfgoedbeheer (participaties: concreet vertaald in de toekenning van erfgoedleningen) - QG0-1QGG2CB-PA.
Onder dit inhoudelijk structuurelement rekenen we rechtstreekse investeringen aan in onroerend erfgoed (monumenten, landschappen, archeologie en varend erfgoed).
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KWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORG, MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2019 evolutie BO 2020 BO 2019 evolutie BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESR-impact)
Totaal excl. Overflow
Overflow
Totaal incl. Overflow
Aanwending VAKruiter

96.689

160

96.849

88.302

819

89.121

0

0

0

0

0

0

7.000

0

7.000

7.000

0

7.000

103.689

160

103.849

95.302

819

96.121

0

0

0

0

0

0

103.689

160

103.849

95.302

819

96.121

Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het VAK onder het ISE ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg)’ vertegenwoordigt 91,6%
van het totale VAK van de beleidskredieten van Onroerend Erfgoed. In budget is dit veruit het belangrijkste ISE.
Ondanks het gegeven dat er veel budget gaat naar het beheer van onroerend erfgoed staat
de budgetmassa van dit ISE permanent onder druk; dit komt tot uiting in een lange wachtlijst voor restauratiepremies en erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure (de opvolger van de uitdovende restauratiepremies waarvoor geen aanvragen meer mogelijk zijn
sinds 1 januari 2015).
Hoewel er op het eerste gezicht geen grote VAK-verschuiving is, is die er onderhuids wel
degelijk. De belangrijkste wijziging betreft de premiekredieten; tegelijk met de vermindering met 10.000 keuro VAK (die eenmalig was toegekend voor 2019) verhoog ik het VAK
met 10.000 keuro in 2020. Die toename wil ik aanwenden voor de afbouw van de wachtlijst
voor restauratiepremies en erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure.
Andere verschuivingen komen aan bod onder de verantwoording van de verschillende begrotingsartikels.
Uitgavenartikel QG0-1QGG2CA-WT ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg) – ondersteunen van onroerenderfgoedinitiatieven’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel rekent Onroerend Erfgoed investeringssubsidies aan.
In constant beleid is dit het geval voor de toekenning van een investeringssubsidie aan de
vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer en dit voor de instandhouding, de herstelling
en het onderhoud van het IJzermonument en het omringende domein in Diksmuide. Het
betreft een investeringssubsidie met als grondslag het decreet van 15/07/2011 houdende
de erkenning en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en
Vrede.
Voor 2020 voorziet Onroerend Erfgoed een nieuwe (eenmalige) facultatieve investeringssubsidie aan HERITA vzw (dat ook al een algemene werkingssubsidie geniet – zie begrotingsartikel QG0-1QGG2BC-WT); deze investeringssubsidie dient voor de restauratie van
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de eigen open erfgoedsites ‘Kasteel van Horst’, ‘Fort Napoleon’ en ‘Kasteel van Beauvoorde’. De Vlaamse Regering keurde deze subsidie goed op 24 mei 2019. Het totale subsidiebedrag is 3.730 keuro. De opdeling per jaar is nog niet gekend; bijgevolg vullen we
nog geen VAK en VEK in voor 2020.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
131
2
2
10

VEK
302
2
173
10

121
0

121
0

121

121

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar QG0-1QAG2ZZ-WT
(-)
Naar QG0-1QGG2BD-WT
(-)
TOTAAL

VAK

VEK

2

0

0

173

2

173

We hevelen vanuit het artikel QG0-1QGG2CA-WT kredietsurplussen over naar begrotingsartikels met tekorten:
− 2 keuro VAK compenseren we naar QG0-1QAG2ZZWT;
− 173 keuro VEK compenseren we naar QG0-1QGG2BD-WT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai index (nulgroei)
Generieke besparing subsidies
TOTAAL

VAK
-2

VEK
-2

-8

-8

-10

-10

We verminderen het VAK en VEK met 2 keuro in uitvoering van de generieke besparingsmaatregel (nulindexatie van de werkingsmiddelen).
Door de generieke besparingen van 6% voor subsidies vermindert het subsidiebedrag voor
de instandhouding, de herstelling en het onderhoud van het IJzermonument en het omringende domein in Diksmuide (-8 keuro VAK en VEK).
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Detail aanwending krediet incl. besparingen (in keuro):
Wat?
Subsidie aan vzw Bedevaart naar de Graven aan de IJzer voor
instandhouding, herstelling en onderhoud van het IJzermonument en het omringende domein in Diksmuide (decreet van
15/07/2011)
Totaal

VAK
121

121

VEK
121

121

Uitgavenartikel QG0-1QGG2CB-WT ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg) - ondersteunen van een kwaliteitsvol erfgoedbeheer’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Door de sinds 2013 ontwikkelde onroerenderfgoedregelgeving (Onroerenderfgoeddecreet
van 12/07/2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16/05/2014) voor premies is er geen
onderscheid meer tussen de erfgoeddisciplines monumenten, landschappen en archeologie.
Voor alle ontvankelijk verklaarde premiesoorten samen, de ‘oude’ en de nieuwe, stellen we
één programmatie op, waarbij ik als minister beleidsaccenten kan leggen. We rekenen alle
premies aan op één begrotingsartikel: QG0-1QGG2CB-WT met als omschrijving ‘kwaliteit
van onroerenderfgoed(zorg) - ondersteunen van een kwaliteitsvol erfgoedbeheer’.
Bij de invoering van de nieuwe regelgeving voorzag men dat de aanvraag voor een premie,
die een potentiële begunstigde indiende volgens de ‘oude’ regelgeving voor 1 januari 2015
en die het agentschap inhoudelijk goedkeurde, volgens de oude regelgeving zou verlopen.
Inzake de timing voor de toekenning voorzag de regelgeving om deze dossiers op dezelfde
manier te behandelen als de dossiers volgens de nieuwe regelgeving, die afwijken van de
regel van de chronologische toekenning. De toekenning voor erfgoedpremies volgens de
bijzondere procedure gebeurt in principe in chronologische volgorde. In afwijking op deze
algemene regel moeten we het beschikbare budget eerst aanspreken om structurele voorafnames te financieren waaronder aanvragen van een bijkomende erfgoedpremie ten gevolge van onvoorzienbare meer- of bijwerken.
Gemandateerd door het BVR van 16/05/2014 heb ik als de minister bevoegd voor onroerend erfgoed via het MB van 16/03/2015 bijkomende, structurele voorafnames bepaald
voor de toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure, onder meer:
− aanvragen met een dwingend karakter vanwege de koppeling aan een cofinanciering door een andere subsidiërende overheid of een instantie van de Europese Unie
waarvan de kredieten dreigen verloren te gaan door een latere toekenning;
− aanvragen met een hoogdringend karakter vanwege de staat van het erfgoed.
Er is geen hiërarchisch onderscheid tussen een voorafname volgens het BVR van
16/05/2014 en een voorafname volgens het MB van 16/03/2015: beide soorten voorafnames staan op gelijke voet.
Een restauratiepremie heeft voor de timing van de toekenning hetzelfde ‘statuut’ als een
erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure die valt onder één van de structurele voorafnames.
Erfgoedpremies volgens de bijzondere procedure, die niet onder een voorafname vallen,
nemen we bij de toekenning chronologisch op de wachtlijst op.
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Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
96.558
0
170
0

VEK
88.000
0
0
1.000

96.728
0

89.000
0

96.728

89.000

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van FC0-1FGD5BY-IS (+)
Naar QG0-1QAG2ZZ-WT
(-)
Naar QG0-1QGG2BD-WT
(-)
TOTAAL

VAK
400

VEK
0

-146

0

-84

0

170

0

Er is 400 keuro VAK compensatie vanuit FC0-1FGD5BY-IS (AGION) als bijdrage vanuit
Onroerend Erfgoed in de (meer)kost van het DBFM-Scholen van Morgen-project ‘stedelijk
lyceum Campus Cadix’ te Antwerpen, gelegen aan de Cadixstraat te Antwerpen (Eilandje).
Dit omvat ook de volledige restauratie van het als monument beschermde Van Averbekegebouw uit 1927 en van het gedeelte van de eveneens als monument beschermde CADloodsen uit 1938, dat in gebruik is door deze school. In 2020 keert (na drie jaar) 400 keuro
VAK terug naar QG0-1QGG2CB-WT.
We compenseren 146 keuro VAK naar QG0-1QAG2ZZ-WT.
We compenseren 84 keuro VAK naar QG0-1QGG2BD-WT voor de financiering van 1 extra
erkend onroerenderfgoeddepot.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Extra investeringen
Vlaamse Regering
TOTAAL

VAK

VEK
1.000
1.000

Tegenover 2019 vermindert het VAK voor premies met 10.000 keuro in 2020; de VAKtoename met 10.000 keuro voor 2019 was eenmalig.
Ik maak in de nieuwe regeerperiode 80.000 keuro VAK vrij voor de afbouw van de wachtlijst voor restauratiepremies en erfgoedgoedpremies (volgens de bijzondere procedure).
Er is een eerste verhoging met 10.000 keuro VAK in 2020. Dit bedrag houden we aan in
2021. In 2022 komt er nog 10.000 keuro bij dat we aanhouden in 2023 en 2024.
Extra investeringsruimte brengt ook bijkomende vereffeningen met zich mee; het extra
VAK van 10.000 keuro in 2020 gaat gepaard met 1.000 keuro extra VEK.
A Detail aanwending krediet (in keuro):
Premie

VAK 2020

VEK 2020

Juridische basis
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RP (restauratiepremie)
privé

15.850

RP openbaar

15.407

RP erediensten
RP relance privé
RP relance openbaar

22.411
0
0

10.652
16.958
20.249
969
258

RP FFEU

0

909

Premie varend erfgoed
‘uitdovend’
Premie opmaak beheersplan landschappen openbaar
OP (onderhouds-premie)/LP (landschapspremie) landschappen openbaar
Premie opmaak beheersplan landschappen privé
OP/LP landschappen privé

0

0

0

122

0

19

0

0

0

111

Erfgoedpremie standaardprocedure
Erfgoedpremie bijzondere
procedure, voorafnames
Erfgoedpremie bijzondere
procedure, chronologische volgorde
Onderzoekspremie

11.011

7.619

6.000

4.101

0

0

1.329

4.617

Meerjarenpremieovereenkomst
Premie buitensporige opgravingskosten
Premie varend erfgoed
‘nieuw’
Premie voor archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem
Totaal

22.460

20.500

700

700

400

56

1.160

1.160

96.728

89.000

Decreet 03/03/1976
en BVR 14/12/2001,
vend
Decreet 03/03/1976
en BVR 14/12/2001,
vend
Decreet 03/03/1976
en BVR 14/12/2001,
vend
Decreet 03/03/1976
en BVR 14/12/2001,
vend
Decreet 03/03/1976
en BVR 14/12/2001,
vend

uitdouitdouitdouitdouitdo-

Decreet 03/03/1976
en BVR 14/12/2001, uitdovend
Decreet 29/03/2002 en BVR
4/6/2004, uitdovend
Decreet 16/04/1996 en BVR
16/05/2003, uitdovend
Decreet 16/04/1996 en BVR
16/05/2003, uitdovend

Decreet 16/04/1996 en
16/5/2003, uitdovend
Decreet 16/04/1996 en
16/5/2003, uitdovend
Decreet 12/07/2013 en
16/05/2014
Decreet 12/07/2013 en
16/05/2014
Decreet 12/07/2013 en
16/05/2014
Decreet 12/07/2013
16/05/2014
Decreet 12/07/2013
16/05/2014
Decreet 12/07/2013
04/12/2015
Decreet 29/03/2002
27/11/2015
Decreet 12/07/2013
14/12/2018

BVR
BVR
BVR
BVR
BVR

en BVR
en BVR
en BVR
en BVR
en BVR

B Stand van zaken niet-vastgelegde premiedossiers
De invoering van nieuwe regelgeving (het Onroerenderfgoeddecreet van 12/07/2013) op
1 januari 2015 was voor veel begunstigden financieel minder interessant; daarom dienden
deze massaal premieaanvragen in volgens de oude regelgeving (restauratiepremie). Dit
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leidde tot een wachtlijst met ontvankelijk verklaarde restauratiepremiedossiers van
ongeveer 386.000 keuro in 2015. Begin oktober 2019 bedraagt het volume van de
wachtlijst van restauratiepremies 180.000 keuro.
Voor de opvolger van de restauratiepremie, de erfgoedpremie volgens de bijzondere
procedure, bedraagt de wachtlijst 80.000 keuro begin oktober 2019.
Er zijn daarnaast 5 lopende meerjarenovereenkomsten volgens de uitdovende regelgeving
(restauratiepremies op basis van het BVR van 14/12/2001) voor een verwacht
vastleggingsbedrag van 12.629 keuro voor 2020 en voor een verwacht gecumuleerd
vastleggingsbedrag van ongeveer 23.627 keuro voor de periode 2020-2024 (inclusief de
12.629 keuro van 2020).
Ook zijn er 12 lopende meerjarenovereenkomsten volgens de huidige regelgeving (BVR
van 16/05/2014) met een vastgelegd bedrag van ongeveer 22.460 keuro in 2020 en met
een verwacht gecumuleerd vastleggingsbedrag van ongeveer 67.108 keuro voor de
periode 2020-2024 (inclusief de 22.460 keuro van 2020).
In de regeerperiode 2020-2024 is er dus 90.735 keuro VAK nodig voor 17 lopende
engagementen inzake meerjarige premieovereenkomsten.
In 2020 zal ik voor de meerjarige premieovereenkomsten (volgens de oude en de nieuwe
regelgeving) dus 35.089 keuro VAK moeten voorzien; dit is 36% van totaal VAK van 96.728
keuro voor premies in 2020.
In de regeerperiode 2020-2024 voorzie ik 80.000 keuro extra VAK om de wachtlijst af te
bouwen.
Voor premies is er in de periode 2020-2024 een vastleggingsbudget van 513.640 keuro.
De wachtijst volledig wegwerken voor de restauratiepremies en de erfgoedpremies volgens
de bijzondere procedure (samen 260.000 keuro) alsook de engagementen honoreren van
de al gesloten meerjarige premieovereenkomsten (90.735 keuro) betekent een hap van
350.735 keuro uit het budget van 513.640 keuro. De engagementen uit het verleden
nemen dus ongeveer 68% in van het premiebudget van de volledige regeerperiode.
Voor andere premiesoorten zijn er voorlopig geen wachtlijsten.
Uitgavenartikel QG0-1QGA2CB-PA ‘kwaliteit van onroerenderfgoed(zorg) - ondersteunen van een kwaliteitsvol erfgoedbeheer via erfgoedleningen’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Onder dit begrotingsartikel nemen we middelen op voor de toekenning van investeringsstimulerende ‘erfgoedleningen’ naar het voorbeeld van de energielening. Het betreft leningen voor de ondersteuning van investeringen:
− in beschermd onroerend erfgoed;
− met het oog op het behoud en de versterking van de erfgoedwaarde van onroerende
goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris.
Voor onroerende goederen in een vastgestelde inventaris zijn geen premies mogelijk. Op
deze manier kan ook dit erfgoed van een financieel voordeel genieten.
De modaliteiten van de leningen liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst met het
Participatiefonds Vlaanderen NV (PFV) dat - naar analogie met de energieleningen en de
leningen in het kader van het Impulseofonds - optreedt als financieel-technische ‘back
office’ operator die:
− de voorwaarden onderzoekt om in aanmerking te komen;
− de erfgoedleningen autonoom toekent in naam en voor rekening van het Vlaams
Gewest.
Het agentschap Onroerend Erfgoed zorgt voor de bekendmaking van dit instrument zoals
bij de andere ondersteuningsinstrumenten zodat erfgoedbeheerders de volledige waaier
van ondersteuningsinstrumenten aangeboden krijgen.

Pagina 17 van 31

Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
7.000
0
0
0

VEK
7.000
0
0
0

7.000
0

7.000
0

7.000

7.000

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
In het laatste kwartaal van 2018 kende PFV de eerste leningen toe. Voor 2020 gaat het
Participatiefonds Vlaanderen uit van een volume van 5.000 keuro. Decretaal is een volume
van 7.000 keuro voorzien in constant beleid. Dit instrument is nog niet helemaal op kruissnelheid. We houden het leningsvolume aan op 7.000 keuro.

3. Inhoudelijk structuurelement 3 Thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed
Begrotingsmatig rekenen we onder dit ISE uitgaven en ontvangsten aan die niet vallen
onder de twee andere ISE’s.
Voornamelijk volgende processen dragen bij tot dit inhoudelijk structuurelement:
−
−

−

−

−

−

−

P01 - Het agentschap strategisch coördineren: onder dit proces vallen activiteiten
zoals externe opdrachten toewijzen en opvolgen;
P08 - Kennisproducten ter ondersteuning van het beleid en van het behoud en beheer van erfgoed ontwikkelen en de toepassing ervan begeleiden: vaak wordt er
een beroep gedaan op externe partners om die kennisproducten (handleidingen,
richtlijnen, afwegingskaders, inventarissen,…) samen te ontwikkelen;
P11 – Het onroerenderfgoeddepot beheren: het gaat over het eigen depot van het
agentschap, dat net zoals alle andere depots tot doel heeft om de archeologische
ensembles goed te bewaren en te ontsluiten en tegelijk ook een voorbeeldfunctie
te vervullen voor andere depots;
P15 – Toezicht uitoefenen en beroepsprocedures organiseren: dit proces omvat de
zachte handhaving (raadgevingen en aanmaningen) om verwaarlozing of degradatie van waardevol erfgoed tegen te gaan, alsook de beroepen ingesteld door het
agentschap tegen beslissingen die de erfgoedwaarden bedreigen of aantasten;
P17 – IT-systemen ten gunste van derden beheren: dit proces omvat onder meer
de ontwikkeling van authentieke bronnen, digitale portalen en procesapplicaties die
ook door externe partners gebruikt worden. Het gaat ook over digitale platformen,
portalen die gebruikt worden om informatie met de partners te delen; we digitaliseren ook de diverse interacties met eigenaars/beheerders en andere processen die
de kwaliteit van de erfgoedzorg moeten verzekeren en bevorderen;
P18 – Agentschapsinformatie beheren en ontsluiten: het OAR (het Open Archief van
publicaties van het agentschap Onroerend Erfgoed en zijn voorgangers), het archief
en de bibliotheek zijn belangrijke instrumenten om informatie over het onroerend
erfgoed en het beheer ervan te ontsluiten;
P19 – Communiceren via analoge of digitale kanalen en producten: dit proces zorgt
ervoor dat we de nodige informatie op maat van de verschillende doelgroepen ontsluiten via de aangepaste kanalen/media (onder meer de corporate website).
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3.1 Budgettair kader voor het begrotingsjaar
3.1.1. Agentschap Onroerend Erfgoed
Ontvangstenartikelen ISE ‘thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed’
Onder dit ISE zijn 2 ontvangstenartikelen voorzien:
− Ontvangstenartikel QG0-9QGGTAB-OW thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend
maken – Fonds Onroerend Erfgoed’;
− Ontvangstenartikel QG0-9QGGAAA-OW ‘thema-overschrijdend instrumentarium
onroerend erfgoed – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend
maken’.
Ontvangstenartikel QG0-9QGGTAB-OW thema-overschrijdend instrumentarium
onroerend erfgoed – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken – Fonds Onroerend Erfgoed’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit artikel is het spiegelbeeld van het uitgavenartikel QG0-1QGA4AB-WT; het betreft de
ontvangsten van het begrotingsfonds Onroerend Erfgoed, opgericht bij artikel 25 van het
decreet van 21/12/1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991.
Volgende ontvangsten zijn mogelijk:
− ontvangsten van publicaties of uit allerhande initiatieven van het agentschap Onroerend Erfgoed;
− ontvangsten gerealiseerd op grond van het handhavingsluik van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en zijn uitvoeringsbesluiten en de handhavingsbepalingen in de decreten, cf. artikel 12.2.1 van het Onroerenderfgoeddecreet;
− teruggevorderde premies en subsidies, die worden toegekend in uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, zijn uitvoeringsbepalingen en de decreten, vermeld in artikel 12.2.1 van dit decreet.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

256

0

Bijstelling BO 2020

0

0

0

BO 2020

0

256

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
In 2016 sloten die Keure en het agentschap Onroerend Erfgoed een contract voor de overname van het tijdschrift M&L en de wetenschappelijke publicatie Relicta. Geïnteresseerden
kunnen alleen nog losse exemplaren bestellen bij het agentschap Onroerend Erfgoed; vandaar de beperkte ontvangst, geraamd op 6 keuro voor 2020.
Ontvangsten als gevolg van handhaving komen voort uit dwangsommen, bestuurlijke beboeting en minnelijke schikkingen. De dwangsommen zijn inkomsten die ontstaan op het
ogenblik dat een herstelmaatregel, die werd uitgesproken bij vonnis of arrest, niet wordt
uitgevoerd binnen de door de rechter voorziene termijn. Deze herstelvorderingen worden
ingeleid bij de rechter overeenkomstig artikel 11.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013. De mogelijkheid voor beboeting is toegenomen sedert de inwerkingtreding
van het Onroerenderfgoeddecreet. Er is echter een vertragend effect door de beslissingen
die het parket eerst moet nemen om al dan niet strafrechtelijk te vervolgen. De inkomsten
zijn sterk dossiergevoelig. We houden de raming van de ontvangsten aan op constant
beleid: 250 keuro.
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Ontvangstenartikel QG0-9QGGAAA-OW ‘thema-overschrijdend instrumentarium
onroerend erfgoed – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel rekenen we beleidsontvangsten aan, die we niet kunnen aanrekenen op het begrotingsfonds Fonds Onroerend Erfgoed (QG0-9QGGTAB-OW). Bijvoorbeeld
een teruggevorderde premie op basis van het decreet varend erfgoed rekenen we aan op
dit begrotingsartikel.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

0

0

0

Bijstelling BO 2020

0

0

0

BO 2020

0

0

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
We voorzien geen ontvangsten.
Uitgavenartikelen ISE ‘thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed’
Onder het ISE ‘thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed’ vallen twee uitgavenartikelen:
− De zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken (QG01QGG2AA-WT);
− De zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken – Fonds Onroerend Erfgoed (QG0-1QGG4AB-WT).
THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOED,
MVG excl. DAB
(duizend euro)
VAK
VEK
BO 2019 evolutie BO 2020 BO 2019 evolutie BO 2020
ESR-uitgaven (werking en toelagen
(WT), lonen (LO),
provisies (PR))
Toelagen (interne
stromen (IS))
Overige (leningen
(LE), participaties
(PA); geen ESR-impact)
Totaal excl. Overflow
Overflow
Totaal incl. Overflow
Aanwending VAKruiter

2.560

-282

2.278

2.205

0

2.205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.560

-282

2.278

2.205

0

2.205

0

0

0

0

0

0

2.560

-282

2.278

2.205

0

2.205
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Inhoudelijke toelichting evolutie:
Het VAK onder het ISE ‘thema-overschrijdend instrumentarium van onroerend erfgoed’
vertegenwoordigt 2% van het totale VAK van de beleidskredieten van Onroerend Erfgoed.
Hoewel dit ISE in budget het minst zwaar doorweegt, vallen hieronder vaak vele nieuwe
initiatieven en beleidsdoelstellingen.
De niet-recurrente VAK-vermindering met 282 keuro komt de apparaatskredieten ten
goede in 2020.
Uitgavenartikel QG0-1QGG2AA-WT ‘thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit begrotingsartikel dient voor de aanrekening van volgende uitgaven:
− werkingsuitgaven specifiek voor Onroerend Erfgoed zoals depotkosten, advertentiekosten voor openbare onderzoeken, kosten voor externe communicatie, juridische kosten inzake beleidsdossiers, informatiedrukwerk ten behoeve van derden,
kosten van infosessies voor derden, projectmatige kosten voor onder meer de
Doelse kogge, UNESCO-dossiers, …;
− IT toepassingen voor externe gebruikers;
− externe studies betreffende onroerend erfgoed.
De kosten kunnen jaarlijks in grote mate verschillen in functie van de specifieke noden.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
2.304
26
282
26

VEK
1.949
26
0
26

2.022
0

1.949
0

2.022

1.949
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Naar QG0-1QAG2ZZ-WT
(-)
TOTAAL

VAK

VEK

-282

0

-282

0

We verminderen het VAK met 282 keuro en hevelen dit over naar QG0-1QAG2ZZ-WT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Terugdraai index (nulgroei)
TOTAAL

VAK
-26

VEK
-26

-26

-26

We verminderen het VAK en VEK met 26 keuro in uitvoering van de generieke besparingsmaatregel (nulindexatie van de werkingsmiddelen).
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Detail aanwending krediet (in keuro):
Wat?
Specifieke werkingsuitgaven
Externe studieopdrachten
Uitgaven ICT-toepassingen voor externe gebruikers
Totaal

VAK
1.318
149
555
2.022

VEK
1.023
382
544
1.949

Uitgavenartikel QG0-1QGG4AB-WT ‘thema-overschrijdend instrumentarium onroerend erfgoed – de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend maken – Fonds Onroerend Erfgoed’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Het Fonds Onroerend Erfgoed is een begrotingsfonds gecreëerd via artikel 25 van het decreet van 21/12/1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen
tot begeleiding van de begroting 1991. Op dit artikel mogen we de middelen van het Fonds
aanrekenen voor:
− het dekken van uitgaven voor publicaties en allerlei initiatieven van het agentschap
Onroerend Erfgoed;
− het dekken van uitgaven voor handhaving;
− het verlenen van subsidies en premies op basis van hoofdstuk 10 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (voorlopig nog niet in de praktijk gebracht).
De grootste kostendrijver zijn uitgaven voor handhavingsdossiers, uitgevoerd door het departement Omgeving; dit staat in voor de operationele uitvoering van het handhavingsbeleid. De beleidsvoorbereiding en de -evaluatie behoren tot de bevoegdheid van het agentschap Onroerend Erfgoed.
We rekenen geen publicatiekosten meer aan op dit Fonds. Het spiegelbeeld van dit uitgavenartikel is het ontvangstenartikel QG0-9QGGTAB-OW
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
256
0
0
0

VEK
256
0
0
0

256
0

256
0

256

256

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
Er zijn geen budgettaire wijzigingen tegenover BO 2019.

VI. APPARAATSKREDIETEN EN BEGROTINGSPROGRAMMA’S ZONDER BELEIDSVELD
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6. APPARAAT – ZZ
6.1 Agentschap Onroerend Erfgoed (programmabegroting)
Ontvangstenartikelen
Ontvangstenartikel QG0-9QAGAZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Op dit begrotingsartikel registreren we de ontvangsten verbonden met de interne werking
(apparaat) van het agentschap Onroerend Erfgoed, waaronder teruggestorte verkeerd uitbetaalde lonen en vergoedingen of verkoop van werkingsmiddelen.
Op dit begrotingsartikel rekenen we ook de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing aan voor
kenniswerkers. Het bedrag van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing wordt toegevoegd
aan het begrotingsartikel QG0-1QAG2ZZ-LO; dit artikel is het spiegelbeeld van het begrotingsartikel QG0-9QAGAZZ-OW voor de ontvangst inzake de verminderde BV.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO

TO

LO

BO 2019

740

0

0

Bijstelling BO 2020

363

0

0

1.103

0

0

BO 2020

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Voor 2020 gaat Onroerend Erfgoed uit van een verminderde BV van 1.103 keuro. Het
verschil tussen 740 en 1.103, zijnde 363 keuro moet worden toegevoegd.
Ontvangstenartikel QG0-9QAGTZZ-OW – ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit variabel loonkrediet wordt gespijsd door de terugvordering van lonen van gedetacheerde werknemers van Onroerend Erfgoed (bijvoorbeeld een detachering naar een lokaal
bestuur voor een politiek mandaat). De inkomsten kunnen aangewend worden voor de
betaling van lonen van tijdelijke vervangers via begrotingsartikel QG0-1QAG4ZZ-LO. Voor
Onroerend Erfgoed betreft het momenteel de detachering van 1 werknemer met een politiek mandaat.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

AO
BO 2019

TO
0

LO

85

0

Bijstelling BO 2020

0

4

0

BO 2020

0

89

0

Inhoudelijke toelichting kredietevolutie:
Op basis van de aanrekening voor de eerste maanden van 2019 raamt Onroerend Erfgoed
de kosten op 89 keuro voor 2020. Vandaar de bijstelling met 4 keuro tegenover BO 2019.
Uitgavenartikelen
Uitgavenartikel QG0-1QAG2ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit begrotingsartikel worden de lonen betaald van de personeelsleden van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het agentschap bereidt het onroerenderfgoedbeleid in
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Vlaanderen voor, evalueert het en voert het uit. Vanuit die optiek beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen, premies en subsidies. Het draagt ten slotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed
uit met beleidsgericht onderzoek en een gerichte communicatie daarover.
In het agentschap Onroerend Erfgoed werken een aantal wetenschappelijke medewerkers.
Voor deze kenniswerkers bestaat er een vermindering op de bedrijfsvoorheffing (BV). Het
bedrag van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing voor kenniswerkers moet sinds 2018
boekhoudkundig anders worden verwerkt. Het bedrag van de niet doorgestorte bedrijfsvoorheffing wordt als een algemene ontvangst ingeschreven op het nieuw gecreëerde ontvangstenartikel QG0-9QAGAZZ-OW met ESR-aggregaat OW. Dit bedrag moet vervolgens
als VAK en VEK worden bijgeschreven bij het loonkrediet van het agentschap.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
16.445
0
224
259

VEK
16.445
0
224
259

16.928
0

16.928
0

16.928

16.928

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van DB0-1DAX2ZZ-LO
(+)
Van CB0-1CBG2AB-WT
(+)
Van PG0-1PKC2TG-PR
(+)
TOTAAL

VAK

VEK

41

41

121

121

62

62

224

224

-Er wordt 41 keuro VAK en VEK gecompenseerd van DB0-1DAX2ZZ-LO naar QG01QAG2ZZ-LO voor de overdracht van een personeelslid naar Onroerend Erfgoed. In 2013
was er een overheveling van een personeelslid vanuit Onroerend Erfgoed naar het agentschap Binnenlands Bestuur voor de administratieve ondersteuning van het projectsecretariaat van het herdenkings-project ‘100 jaar Groote Oorlog 2014-2018’. Het project is beeindigd en het personeelslid gaat terug naar Onroerend Erfgoed in 2019. Het loonkrediet
vloeit terug naar Onroerend Erfgoed.
-Vanuit de centrale provisie (CB0-1CBG2AB-PR) komt er 121 keuro VAK en VEK over om
de kosten van de vergrijzing op te vangen.
-Vanuit de centrale provisie (PG0-1PKC2TG-PR) is er een overdracht van 62 keuro VAK en
VEK als gevolg van het sectoraal akkoord.
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(duizend euro)

Andere bijstellingen
Verminderde BV wetenschappelijke medewerkers
Koppenbesparing
TOTAAL

VAK
363

VEK
363

-104
259

-104
259

-Voor 2018 berekende men het bedrag van de verminderde bedrijfsvoorheffing (BV) op
740 keuro. Dit bedrag was te laag ingeschat. Het bedrag was 1.097 keuro in 2018 wat niet
gecorrigeerd werd. Voor 2020 gaat Onroerend Erfgoed uit van een verminderde BV van
1.103 keuro. Het verschil tussen 740 en 1.103 moet worden toegevoegd.
-De koppenbesparing resulteert in 2 koppen minder in 2020; dit betekent 104 keuro VAK
en VEK minder in 2020.
Uitgavenartikel QG0-1QAG2ZZ-WT – WERKING EN TOELAGEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via dit begrotingsartikel doet het agentschap Onroerend Erfgoed uitgaven voor haar algemene werking. Het betreft recurrente uitgaven voor HR, logistiek (waaronder drukwerk
voor intern gebruik), dienstverplaatsingen, interne communicatie en IT voor interne toepassingen. Daarnaast zijn ook niet-recurrente uitgaven mogelijk afhankelijk van de behoeften.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
1.947
22
480
41

VEK
1.955
22
44
41

2.408
0

1.980
0

2.408

1.980

VAK

VEK

9

9

35

35

282

0

6

0

2

0

146

0

480

44

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Aanwending VAK-ruiter
Compensaties
Van DB0-1DAX2ZZ-WT
(+)
Van DB0-1DAX2ZZ-WT
(+)
Van QG0-1QGG2AA-WT
(+)
Van QG0-1QGG2BC-WT
(+)
Van QG0-1QGG2CA-WT
(+)
Van QG0-1QGG2CB-WT
(+)
TOTAAL

-Er wordt 9 keuro VAK en VEK gecompenseerd vanuit DB0-1DAX2ZZ-WT naar QG01QAG2ZZ-WT voor de terugkeer van een personeelslid naar Onroerend Erfgoed. Van 2013
tot 2018 werkte dit personeelslid voor het agentschap Binnenlands Bestuur voor de administratieve ondersteuning van het projectsecretariaat van het herdenkingsproject ‘100 jaar
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Groote Oorlog 2014-2018’. Niet alleen de loonkost (zie QG0-1QAG2ZZ-LO) maar ook het
werkingsbudget komt terug.
-Er komt 35 keuro VAK en VEK over vanuit PG0-1PKC2TY-IS voor de gebruikskost van het
online HR Management-systeem binnen de Vlaamse overheid ‘Vlimpers’. Vanaf 2019 betalen de Vlaamse ministeries (evenals de agentschappen met rechtspersoonlijkheid) 178
euro per actief dossier (in plaats van 53 euro) voor de gebruikskost van Vlimpers. Als
compensatie vloeit de (Vlimpers)dotatie terug naar de entiteiten van de Vlaamse ministeries waardoor deze verhoging kostenneutraal is.
- Na jaren niet geïnvesteerd te hebben in voertuigen ten voordele van IT-investeringen is
het nodig om het wagenpark te verjongen en te vergroenen. Dit is nodig zodat de dienstvoertuigen onder meer tegemoet komen aan de normen in de lage emissiezones. Het
agentschap maakt optimaal gebruik van het autodeelsysteem Cambio. Toch zijn ook een
minimum aantal eigen wagens nodig. Het agentschap wil in 2020 vier voertuigen kopen.
Hoewel er in de vorige legislatuur al veel niet-recurrente investeringen waren voor ITtoepassingen van Onroerend Erfgoed moet het agentschap er blijven in investeren. Het
gaat zowel over onderhoud en kleine(re) aanpassingen als over volledig nieuwe toepassingen. Ik zal de noden en de prioriteiten voor IT jaarlijks aftoetsen met mijn administratie.
Onroerend Erfgoed investeert 436 keuro extra VAK in 2020, zo gecompenseerd:
− 282 keuro vanuit QG0-1QGG2AA-WT;
− 6 keuro vanuit QG0-1QGG2BC-WT;
− 2 keuro vanuit QG0-1QGG2CA-WT;
− 146 keuro vanuit QG0-1QGG2CB-WT.
(duizend euro)

Andere bijstellingen
Generieke besparing werking apparaat
Terugdraai index (nulgroei)
TOTAAL

VAK
-19

VEK
-19

-22

-22

-41

-41

-Door de generieke besparingen op werkingskredieten apparaat vermindert het VAK en het
VEK met 19 keuro.
-We verminderen het VAK en VEK met 22 keuro in uitvoering van de generieke besparingsmaatregel (nulindexatie van de werkingsmiddelen).
Uitgavenartikel QG0-1QAA4ZZ-LO – LONEN
Korte inhoud begrotingsartikel:
Dit variabel loonkrediet wordt gespijsd door de terugvordering van lonen van gedetacheerde werknemers van Onroerend Erfgoed. Het agentschap kan de inkomsten aanwenden voor de betalen van lonen van gedetacheerde werknemers. Het spiegelbeeld van dit
uitgavenartikel is het middelenartikel QG0-9QAGTZZ-OW.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
85
0
0
4

VEK
85
0
0
4

89
0

89
0

89

89

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Aanwending VAK-ruiter
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Andere bijstellingen
Technische verhoging
TOTAAL

VAK
4
4

VEK
4
4

Concreet gaat het momenteel over 1 personeelslid met een politiek mandaat. Op basis van
de aanrekening voor de eerste maanden van 2019 raamt Onroerend Erfgoed de kosten op
89 keuro. Dit is een toename met 4 keuro tegenover BO 2019.
Uitgavenartikel QG0-1QAG2OW-IS ‘thema-overschrijdend instrumentarium SAR
ruimtelijke ordening’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via de dotatie vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed financiert de SAR Ruimtelijke Ordening volgende uitgaven:
− de loonlasten van het personeelslid voor onroerenderfgoedthema’s binnen de strategische adviesraad;
− de werkingskosten, die in hoofdzaak presentiegelden zijn.
Binnen de strategische adviesraad gaat het over volgende raden en commissies: de
Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Heraldische Raad en de Vlaamse
Commissie Onroerend Erfgoed.
Uitgavenposten:
− loonlast 1 beleidsmedewerker;
− presentie- en verplaatsingskosten raadsleden van de drie commissies;
− catering vergaderingen/nieuwjaarsreceptie/uitreiking wapenbrieven;
− vlimpers licentie raadsleden;
− verzekeringen;
− IT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow
Aanwending VAK-ruiter

VAK
0
0
-95

VEK
0
0
-95

-95
0

-95
0

-95

-95

Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van QG0-1QGA2OW-IS
(+)
TOTAAL

VAK

VEK

95

95

95

95

Om tegemoet te komen aan de prestatiebegroting wijzigen we dit artikel op vraag van
Financiën en Begroting naar QG0-1QAG2ZW-IS. VAK en VEK gaan integraal over naar dit
nieuwe artikel.
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Uitgavenartikel QG0-1QAG2ZW-IS ‘thema-overschrijdend instrumentarium SAR
ruimtelijke ordening’
Korte inhoud begrotingsartikel:
Via de dotatie vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed financiert de SAR Ruimtelijke Ordening volgende uitgaven:
− de loonlasten van het personeelslid voor onroerenderfgoedthema’s binnen de strategische adviesraad;
− de werkingskosten, die in hoofdzaak presentiegelden zijn.
Binnen de strategische adviesraad gaat het over volgende raden en commissies: de
Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Heraldische Raad en de Vlaamse
Commissie Onroerend Erfgoed.
Uitgavenposten:
− loonlast 1 beleidsmedewerker;
− presentie- en verplaatsingskosten raadsleden van de drie commissies;
− catering vergaderingen/nieuwjaarsreceptie/uitreiking wapenbrieven;
− vlimpers licentie raadsleden;
− verzekeringen;
− ICT.
Kredietevolutie:
(duizend euro)

BO 2019
Index
Compensaties
Andere bijstellingen
BO 2020 excl. overflow
Overflow
BO 2020 incl. overflow

VAK
0
0
95
1

VEK
0
0
95
1

94
0

94
0

94

94

Aanwending VAK-ruiter
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties:
(duizend euro)

Compensaties
Van QG0-1QGA2OW-IS
(+)
TOTAAL

VAK

VEK

95

95

95

95

Andere bijstellingen
Omschrijving
TOTAAL

VAK
-1
-1

(duizend euro)

VEK
-1
-1

Door de generieke besparingen op werkingskredieten apparaat vermindert het VAK en het
VEK met 1 keuro.
Voor het overige verderzetting constant beleid.
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6.2 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE)
Ontvangstenartikelen
QGZ-2QGGAZZ-OR
Er zijn geen reserveontvangsten.
QGZ-2QGGAZZ-OG
Het over te dragen overschot van vorige boekjaren naar 2020 bedraagt 2.515 keuro.
QGZ-2QGGAZZ-OU
Er is geen over te dragen tekort van het boekjaar.

Uitgavenartikelen
QGZ-3QGG2ZZ-LO
We verwachten geen loonuitgaven inzake onderzoeksprojecten gefinancierd door derden.
QGZ-3QGG2ZZ-RE
Reserves zijn niet van toepassing.
QGZ-3QGG2ZZ-OH
Er is geen overgedragen tekort van vorige boekjaren.
QGZ-3QGG2ZZ-OV
We ramen het over te dragen saldo naar 2021 op 2.515 keuro omdat we in 2020 noch
ontvangsten noch uitgaven verwachten.
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VII. LIJST MET AFKORTINGEN
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VIII. BIJLAGE ‘OVERZICHT REGELGEVINGSINITIATIEVEN’
I.
ONDERZOEKSINITIATIEVEN TER UITVOERING VAN HET VLAAMS REGEERAKKOORD
Er zijn in 2020 geen onderzoeksinitiatieven gepland ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord.
I.

NIEUWE EN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VAN VLAAMSE DECRETEN TER UITVOERING VAN HET VLAAMS REGEERAKKOORD

Er zijn in 2020 geen nieuwe of belangrijke wijzigingen van Vlaamse decreten ter uitvoering
van het Vlaams regeerakkoord gepland.
II.

DECREETSEVALUATIES TER UITVOERING VAN HET VLAAMS REGEERAKKOORD

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bevat in artikel 5.6.1 een opdracht tot jaarlijkse evaluatie van de effectiviteit van het hoofdstuk archeologie. Dit rapport moet een
beschrijving en beoordeling bevatten van de sterktes en de verbeterpunten, de kansen en
de moeilijkheden bij archeologisch onderzoek en de financiering ervan. De opmaak ervan
is een taak van het agentschap Onroerend Erfgoed.
In 2020 plant het agentschap Onroerend Erfgoed de gegevens over de uitvoering van het
archeologiehoofdstuk in het werkjaar 2019 te verzamelen en te analyseren. Het resultaat
van deze evaluatie wordt weergegeven in een rapport “Evaluatie archeologie 2019” en
bijlagen.
Dit evaluatierapport wordt ter informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement.
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