
ААК5СН٥Т(К!!!аа٢) - wateгmoاens^te "ًاع LEEFDAAL”  - M٥!endreef 3ه

Nota n.a.v. verkoop
Opgemaakt door Marijke Wouters, erfgoedconsu.ent bouwkunde,

met !nsteek van de betrokken doss!erbehande!aars: нااde Th!baut (ertgoedconsu!ent bouwkunde),
Ruth Devolder (erfgoedconsu)ent- deskund!ge molens؛. Jan Van Ormelingen (erfgoedconsulent landsctiappenl

Onroerend Erfgoed, 15/07/2018

WATERMهLENSاًا E “TE lEEFDAAL": BESCHERM!NGEN

Koninklijk besluit van 11/12/1980: beschermd als monument het molenhuis van de watermolen "Ie
Leefdaal", met inbegrip van het lopend werk, het slulswerk, de verharde beddingen en de oevers
(watermurenl, gelegen Molendreef 30 (Rillaar, sertie B, perceel 402Η (deel)).
http5://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/334
En dit om reden van de historische en industrieel-archeologische  waarde.

In het beschermingsdossier van 1980 worden deze waarden kort verduidelijkt:
Historisch; de vestiging gaat minstens terug tot de 17؟ eeuw

Industrieel-archeologisch: vrij volledig bewaard roerend werk, en uitzonderlijk groot
materiaal

Koninklijk besluit van 11/12/1980: beschermd als dorpsgezicfit: de watermolen "Ie Leetdaal", met zijn
onmiddellijke omgeving ،zoals afgebakend op plan).
http5://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/340
En dit om reden van de historische en industrieel-archeologische  waarde.

In het beschermingsdossier van 1980 worden deze waarden kort verduidelijkt:
-  Historisch: de vestiging gaat minstens terug tot de 17؟ eeuw

Industrieel-archeologisch: teneinde de werking van de molen in zekere mate te waarborgen
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Deta!! van bsschsrm!ngsp!an van /اا12ه8وا/

Grenzend aan mo!en en dorpذgezاcht, aan de overzjde van de Motte, is het اandschap beschermd
s!nds  ً0ا jun! !977, en dit omwiüe van de wetenschappeüjke en de esthetisch waarde.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/470
Het !anggerekt perceel 377Β, langs de Motte, behoort tot de molensite, en is gelegen binnen het
beschermde landschap.
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BEKN٥PTE GESCH!EDEN!S VAN DE WATRM٥LENS!TE

Samengevatte info over de geschاedenاs van de mo!ens!te, gebaseerd op informatie u!t:
Mo!enecho's, beschermاngsdossاer, !nventar!s bouwkundاg erfgoed en het boekje "Мо!еп te
Leefdae!e” (door w. Schroeven)^

٠  М0!еп werd 3ا verme!d !n 1378, eigenaar Jan Van Schoonhoven
٠  Jn 1483: verkocht aan kapitteJ van Leuven, eigenaar tot aan Franse revoJutie

٠  1597: afgebeeJd in de AJbums van de famiJie De Croy
٠  1759: bouw van of verbouwJng tot huidJg gebouw (zie datum op !jzerzandsteen tussen 2

ramen)

٠  Onder bewind NapoJeon: in handen van ade(!!jke fam!!!es
٠ eeuw: onderhoudswerken aan moJen, ook verbouwJngen / aanpassingen? (geen حhelft 19 ج2 

concrete gegevens over)
٠  WO I: schuur, die naast de wonJng stond, werd vernieJd
٠  !n 1922 verkocht aan molenaarsfamilie De Ryck. De vernieJde schuur werd afgebroken. Met

de nog bruikbare eiken balken zou men de nieuwe stallingen met bakhuis gebouwd (of
verbouwd?) hebben, en een grote schuur langs de straatzijde. Gedateerd 1923 (zie

ingemetste ijzerzandsteen). Het oude staande- en lopende binnenwerk van de molen werd
vervangen door het huidige smeedijzeren aandrijfwerk, afkomstig van een afgebroken
molen te Orp-leGrand.

٠  In 1963 gekocht door Wi lly Schroeven en Dora Van Doorne.

٠  1967: na renovatie bewoonden zij de molen, molen- en woongedeelte zijn van elkaar
gescheiden.

٠  198٥: bescherming (op vraag van eigenaar)
٠  1987: stabiliteitswerken- aan de watergevels
٠  1992; molengedeelte werd.hersteld. Op molendagen werd de molen opengesteld en werden

er ook nog maaldemonstraties gegeven. Sinds het overlijden van dhr. Schroeven in 2٥15 is
dit wat sti l komen te vallen. Er wordt wel nog regelmatig gemalen.

De molen is een watermolen met metalen middenslagrad (diameter бт) op de Motte.
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Ρορρ-kaart (1842-1880)

huidige kadastrale situatie

De kadastrale mutatieschetsen zijn nog niet onderzocht. Voor een betere datering van de huidige
bouwvolumes is het aangewezen om deze schetsen op te zoeken op het Kadaster.
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Foto van !nventa٢!؛at!ecampagne bouwkund!g erfgoed, 1567 (foto: Onroerend Erfgoed)

Bronnen

!nventar!؛ bouwkund!g erfgoed:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/41467

Webs!te Mo!enecho’s: hLtp://www.m0lenech05.be/m0len.php?AdvSearc h=179
Boekje "Mo!en te Leefdae!e” door w. Schroeven.
Hاstorاsche kaarten op geoportaa! Onroerend Erfgoed

๐
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GEVoLGEN BESCHERM!NG

Het Onroerendertgoeddecreet van 12jul ؛ 2٥ า3 en het Onroerenderfg٥edbes!uit van  ً6ا mei 2 ه 14 zijn
van t٥epass!ng. нاe٢0nder de verw^jzاng naar enke!e re!evante artاkeاذ . Deze kunnen gecon5uاteerd
worden

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten)
a. Bepalingen uit het Onroerenderfgoeddecreet:

٠  Actief behoudsbeg!nse) (art.6.4.1):
٠  Pass!ef behoudsbeginse! (art. 6.4.3);
٠  Cu!tuurgoederen (art. 6.4.5);
٠  S!oopverbod beschermd monument /Voor de s!oop van of het optrekken, p!aatsen of

herbouwen van een gebouw of een constructie !n een beschermd stads- en dorpsgez!cht
(art. 6.4.7);

b. Bepalingen uit het Onroerenderfgoedbesluit en het beschermingsbesluit:
٠  Aanvu!!ende voorschr!ften voor de lnstandhoud!ng en het onderhoud van 35ا monument

beschermd werkend industr!eel erfgoed (art. 6.1.5.)
٠  Specifieke toe!at!ngsp!)chten voor beschermde monumenten (art. 6.2.4)

٠  Hande!ingen in beschermde stads- en dorpsgez!chten (art. 6.2.5)

٠  Spec!f1eke toelatingsp!ichten voor beschermde cu!tuurh!stor!sche!andschappen (art. 6.2.6)
٠  Spec!fieke toe(atingsp!ichten voor het inter!eur van beschermde monumenten en voor de

cu)tuurgoederen d!e er integrerend dee! van uitmaken (art.6.2.8)

٠  Aanvulende toe!atingsp!ichten voor a!s monument beschermd industrieel erfgoed (art.
6.2.9)

codex (linkde Vlaamsede websitev!a op:van

Wanneer men bepaalde handelingen of werken wil uitvoeren aan de delen die beschermd zijn als
dorpsgezicht:
Indien hiervoor een omgevingsvergunning nodig Is, dan verleent Onroerend Erfgoed advies binnen
die vergunningsprocedure. Wanneer er geen omgevingsvergunning nodig is. dan moeten bepaalde
werken en handelingen (zie art. 6.2.5) gemeld worden (via meldingsprocedure onroerend erfgoed)
aan de gemeente (zie art. 6.3.12 van het Onroerenderfgoedbesluit ).

Wanneer men bepaalde handelingen of werken wil uitvoeren aan de delen die beschermd zijn als
-
Indien hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. dan verleent Onroerend Erfgoed advies binnen
die vergunningsprocedure. Wanneer er geen omgevingsvergunning nodig is. dan moet er voor de
meeste, werken en handelingen (zie bovenvermelde artikels) een toelating aangevraagd worden bij
Onroerend Erfgoed.

Vooroverleg is steeds aangewezen.

Algemene informatie over de rechtsgevolgen van een bescherming kan men ook lezen op:
http5://www.onroerenderfgoed.be/nl/be5cherming/be5chermd-onroere nd:
erfgoed/rechtsgevolgen/
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NIEUWE EIGENAARS ... NIEUWE FUNCTIE / RESTAURATIEPINEN ?

De molens!te "!6 Leefdaal" staat momenteeا te koop. 2035ا vaak bij verkoop van een monument,
komen er dan snel vragen over wat (niet) kan en mag. richting de dienst Ruimtelijke Ordening en
het agentschap Onroerend Erfgoed.
Noch RO noch OE kunnen hierin de positie van ontwerper/architect  innemen. Wij kunnen wel
alvast enkele aandachtspunten / uitgangspunten /randvoorwaarden meegeven, die de potentiële
koper / ontwerper al enige richting kunnen geven.

“TE LEEFDAAL": STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE

illlll
ββρ-

Gewestplan

De molensite is vol ledig gelegen in zone natuurgebied.

Voor, meer informatie (randvoorwaarden / uitgangspunten) vanuit stedenbouwkundig oogpunt
contacteert men best de stedenbouwkundig ambtenaar van de stad Aarschoti Contactpersoon:
Jan Matthijs of Geert Wijns.

Onroerend Erfgoed regio Opst nota watermolen 'Te leefdaal' Rillaar 19/07/2018
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“ТЕ LEEFDAAL”: VOORWAARDEN ا UITGANGSPUNTEN vanuit agentschap Onroerend Erfgoed

Reken!ng houdend met de waarden dاe beschreven worden !n het bescherm!ngsbes!u!t en met de
erfgoedwaarden en -e!ementen d!e ons bekend z!jn uاt het bescherm!ngsdoss!er en ons
p!aatsbezoek (en zonder dat h(ervoor een grond!g bouwh!stor!sch onderzoek is gebeurd), geeft
Onroerend Erfgoed in grote !!Jnen h!eronder a)vast enke)e voorwaarden of u!tgangspunten mee
voor het (nbrengen van een woonfunctie en/of eventue!e andere (neven)funct!e5, voor.zover deze
vergunbaar z!jn vanu!t stedenbouwkund!g oogpunt. U!teraard kunnen deze voorwaarden en
u)tgangspunten u!tgebre!d of aangepast worden na het bouwh!stor)5ch onderzoek en tjdens het
ontwerpend onderzoek.

Onderstaande voorwaarden en u!t.gangspunten hebben V00rname!!jk betrekk)ng op de
ontwerpfase. Wij gaan nog n)et d!ep )n op 36اا !nr!chtlngsdeta)) s zoa!s v!oeren, p!afonds, trap,
bu)tenschr)jnwerk, ...

19/٥7/2٥18nota watermo!en 'Te Leefdaa!' RillaarOnroerend Erfgoed reg!0 Oost
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Molenhuis: woonhuis en molengedeeite

Het betreft een bakstenen gebouw, parallel met de straat en de beek, van ếến bouwlaag en zes
traveeën. Het heeft twee deuren met zandstenen omlijsting met steekboog bovenlicht in een
provinciale overgangsvorm naar de touis xv-stijl, vier beluikte kruisramen met zandstenen
omlijsting en drie dakkapellen. Het geheel draagt een leien zadeldak, en de zijpuntgevels zijn
afgewerkt met vlechtingen en schouderstukken.

Het woonhuisgedeelte ¡S beschermd als dorpsgezicht. Dit wil zeggen dat we vanuit erfgoedoogpunt
voornamelijk aandacht hebben voor de exterieurelementen. Wij stellen wel voor dat de nog
aanwezige authentieke interieurelementen maximaal bewaard worden.
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Voorgevel van het woonhuis: deur met aan weerszijden 2 ramen. Het buitenschrijnwerk werd vernieuwd bij de renovatie in dejaren
1960-1570.
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Voorgevelmolenhuismetrechtsdedeurnaarhetmolengedeelte

LinkerzIgevelvanwoonhuis.HetraamlinksophetgelUkvIoerswerdgemaaktbijderenovatieindejarenl960-'70

19/07/2018notawatermolen'TeLeefdaal'RillaarOnroerendErfgoedregioOost
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Achtergevelmolenhuis-woonhuis.OokhierwerdhetbuitenschrUnwerkvervangenbUderenovatieDeurenkleinraamrechtservan

1Uken,tenopzichtevaneenoudefoto,tezUnverhoogd

GeziendegevelopeningennauwelijksgewijzigdzﾘnbUderenovatiewerken indejaren1960-'70,

engeZiendezedeoo｢spronkelﾘkefunctional iteitalswoonhuis-molenhuisnoggoedaneesbaar

houden,vragenwijdatdezegevelopeningenongewijzigdbehoudenblijven.EnkeldebUgemaakte
gevelopening inde linkerzijgevel kaneventueel verlengdwordentotdeuropening.Hethuidige
buitenschrUnwerk indezegevelskanvervangenwordendoor historisch-typologischpassend
schrUnwerkmetdubbelebeglazing.
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Het moاenhuاذgedeeاte  5ا beschermd als monument. Dit betekent dat voor de meeste werken aan
exterieur en interieur een toelating moet aangevraagd worden bij Onroerend Erfgoed.
Het interieur van het molenhuis moet behouden blijven: structuur (en gebruikte materialen),
moleninstallatie, dakspanten. ... Nevenfuncties lijken ons niet mogelijk in deze ruimte. De ruimte
moet blijkbaar blijven in functie van het maalproces en eventuele openstelling voor publiek. De
losse stukken (roerende goederen) die functioneel verbonden zijn met het maalproces, zijn te
behouden.

!nte٢!eu٢ mo!enhu!5

19/07/2٥18nota watermolen 'Te leefdaal' RillaarOnroerend Erfgoed regio Oost
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Moienwerk (beschrijving van bescherm!ngsd٥ss!er, 1980)

Beschr!Jv!ng van beschermingsdossier, 1980

De molen bestaat u!t twee koppels stenen (kunststeen), met houten steenkist met
rege!werk bestaande u!t houten ha!fronde stijl^es. De houten ga)g met ijzeren schroeien
koepe) !s bewaard, van het luiwerk zijn enke) restanten bewaard. De stenen worden
aangedreven door een kroonwerk, dit wordt in beweging gezet door orthogonaa! op elkaar
draaiende conische raderen van gietijzer waarvan het verticale rad het waterwiel Is (kam-
of camprad). De raderen werden zo geconstrueerd en geplaatst dat Ijzeren op houten
kammen inspelen. Het getieel beweegt in een gietijzeren stoel In hoofdzaak bestaande uit
vier kolommen waarop meteen een steenbed rust met onderaandrijvlng. De koppels
worden Ingeschakeld met een schroefsysteem.

Groot waterrad: met houten paletten, ijzer, gebout, van het type middenslag, met
gietijzeren rollager en ji zeren as.

Sluis:

Houten borstboom (sluisbalk), in slechte staat

Arduinen borststljlen met groef
Stenen risbalk (dorpel)
Schuifdeuren In slechte staat, regelbaar vanuit de maatruimte
Betonnen sluisbrug

Pegel: nog aanwezig in de borststijl, een tweede pegel in de waterrand is waarschijnlijk
ongeldig.

Voeding: via afleidingskanaal van de plaatselijke beek, geen reservoir

Hoewel het roerwerk op zichzelf niet als uitzonderlijk kan beschouwd worden is het vrij
volledig. 1-let waterwiel Is gekenmerkt door grote afmetingen.

Restauratie van het molenwerk in 1992

Het binnen- en buitenwerk van de molen werd gerestaureerd en maalvaardig gemaakt in
1992.

Verwachtingen naar de nieuwe eigenaar:

Volgens art. 6.1.5. van het onroerenderfgoedbesluit zijn de zakel ijkrechthouder en de
gebruiker van als monument beschermd werkend industrieel erfgoed (zoals deze
watermolen) verplicht zorg te dragen voor de instandhouding en het onderhoud ervan,
ondermeer door:

Onroerend Erfgoed regio Oost nota watermolen 'Ie leefdaal' Rillaar 19/07/2018
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هاً  de nod!ge maatгegeاen te nemen от de we٢k!ng als werktuig te verzekeren:
2° de watertoevoer van de watermolen te vrijwaren;
het regelmatig in werking te stellen volgens de regels van de kunst. Met de werking ه3
wordt bedoeld het functioneren van het totale productieproces waar dat mogelijk is.
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Watermuur, mee besche٢md als monument

'6

'ứt-Ểĩ

เแเ

19/٥7/2018nota watermolen 'Те teefdaal' Rillaaronroerend Erfgoed regio Oost



18

-
ع

I
í

i
ب؟باي

ياأم،?

00/0أذ0جا
Sluiswerk

ا م

ال م

Iمل
m

لقع:؛

๚
٥

٠ t' . »j

lãn

ţ:
üلا-

؛1 , "I

؛

Waterwiel A؛ van waterwiel en asgat

onroerend Erfgoed reg!0 Oost nota watermo!en 'Te Leefdaa!' R!!!aar 19/07/2018



19

I 111 .،ţvl
ỵ-ề ;

؛:؛1ร;|ซึฺ؛ ؛ا، ř■

؛جمد-

ا
لام'ا

begane grond

แ
.( -اً.¿؛

آلؤ 0в/0Б/г01В.

ئقو،:.
Eerste maa[zo!der

19/07/2018nota watermo!en 'Те Leefdaa!' R؛!!aaronroerend Erfgoed reg!0 Oost



ه2

Ί
٢*1

I
I

ๅ!

ا

ى' 

i
.··١----،'با؛غي-ي؛

il
i

Tweede maa!zolder

Dakspanten van m٥!enhu!s

onroerend Erfgoed reglo Oost nota watermolen 'fe Eeefdaal' Rillaar 19/07/2ه18



21

Ten noorden van het mo!enhu!5 اا gt een L-V0rm!g bakstenen gebouw.
٠  Haaks aan mo!enhu!s: bjgebouw (vm!. sta!?) met bakhuis, sinds enkele decennia

gelegenheidscafé/zaal.
«  langs de straat: schuurvolume.

Beide zijn beschermd als dorpsgezicht. Ook hier hebben we vanuit ertgoedoogpunt voornamelijk
aandaclit liebben voor de exterieurelementen. Wij stellen wel voor dat de nog aanwezige
authentieke interieurelementen maximaal bewaard worden.

19/07/2018nota watermolen 'Te leefdaal' RillaarOnroerend Erfgoed regio Oost
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Achtergevel (westgericht) van schuur en achtergevel (noordgericht) bijgebouw, volledig overgroeid met wingerd
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Voor het bijgebouw, haaks ten opzichte van het molenhuis, gaan wij uit van behoud van de
fiuidige gevelopeningen.
Een verbindingsvolume maken van dit bijgebouw naar het molenhuis l ijkt ons zeer moeilijk, gezien
de impact hiervan op het interieur en de ruimtebeleving in het molenhuis zelf.

Voor het schuurvolume gaan wij uit van behoud van de typerende geslotenlieid van de gevels,
waarin enkel een houten poort als gevelopening zit. Het. Inbrengen van extra lichtopeningen is
niet evident en kan enkel overwogen, worden Indien het voorstel beperkt en sober is, de
geslotenheid van de gevels respecterend.

De dakbedekking van beide volumes (asbesthoudende ruitleien) kunnen vervangen worden door
een passend type dakbedekking (voorkeur voor een matte gesmoorde s-vormige Vlaamse pan).
Het inbrengen van lichtopeningen is ook hier niet evident en kan ook hier enkel overwogen
worden Indien het voorstel beperkt en sober is en het gesloten karakter van het dakvlak
respecteert.
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Het grootste dee! van het molenerf is gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht. De strook aan

de overzijde van de Motte is gelegen binnen het beschermde landschap.

Het traditionele karakter dient hier alleszins bewaard te blijven. Op basis van een inventarisatie

van de erfgoedelementen (aanwezige verhardingen, beplantingen, vegetaties) kan de (her)aanleg

van de buitenruimtes besproken worden met het agentschap Onroerend Erfgoed.

Aanpassingen aan o.a. voortuin en hagen ζΙ!η mogelijk mits het nieuwe voorstel kwalitatief is en

rekening houdt met de erfgoedkenmerken van de site.

De aanwezige kasseiverharding is waardevol (streekeigen, historisch gebruikte materialen) en te
behouden.

De toelatingsplichten in het beschermde landschap zijn van dien aard dat het aangewezen is om

elke wijzing van de huidige toestand te bespreken met het agentschap Onroerend Erfgoed een

toelating aan te vragen of aanpassingswerken uit te voeren.
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AGEMENE D٥SS!ERAANPAK

(Onderstaande punten zijn a! dan n(et van toepassing, afhanke!!jk van de gep!ande Ingrepen en
gewenste functies.)

.اً-

Van zodra er !nzicht is (n de bouwfysische toestand en bouwh(stor!sche ev0!ut(e, kan de ontwerper
in functie van de erfgoedwaatden conc!us)es trekken betreffende te herste!!en / te behouden /
eventuee! aan te passen onderde)en.

De architect kan dan ontwerpend onderzoeken hoe de geplande nieuwe functies het best in de
bestaande (en - indien mogelijk - eventueel nieuwe) volumes kunnen geïntegreerd worden,
rekening houdend met de erfgoedwaarden zoals omschreven in het beschermingsdossier. Dit
ontwerpend onderzoek gebeurt In overleg met eigenaar en Onroerend Erfgoed. Er wordt best ook
tijdig afgetoetst met de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente.

2. Technisch dossier en bouwaanvraag

Van zodra er overeenstemming is over het ontwerp, maakt de architect het technisch
uitvoeringsdossier op. Dit dossier wordt ter nazicht voorgelegd aan Onroerend Erfgoed.
Nadien kan de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. Aangezien het teclinisch
dossier ondertussen al nagekeken en inhoudelijk (in pre-advies) goedgekeurd is door Onroerend
Erfgoed, kan er samen met de stedenbouwkundige vergunning ook de toelating vanwege
Onroerend Erfgoed verleend worden, waarna de werken kunnen starten, let op: indien
erfgoedpremie wordt aangevraagd voor bepaalde (of alle) werken, dan moet men wachten op de
toekenning van de premie om deze werken te mogen starten.

Indien men voor deze site erfgoedpremies wi l aanvragen, zal men volgens de huidig geldende
regelgeving eerst over een goedgekeurd beheersplan moeten beschikken.
Een beheersplan omvat, kort samengevat: de bouwgeschiedenis van de molensite,
inventarisatie van de aanwezige erfgoedelementen, de beschrijving van de erfgoedwaarden, een
beheersvisie (voor de komende 2٥ jaar), verder door vertaald naar concrete beheersmaatregelen.
Voor de opmaak van een beheersplan kan volgens de huidig geldende regelgeving een
onderzoekspremie (80٥/٥) aangevraagd worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed.

een

Voor meer info: zie www.onroerenderfgoed.be, pagina beheer.
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4. Erfgoedpremie aanvragen

Op de web5!te van Onroerend Erfgoed kan men vo!doende ba5!s!nfo terugv!nden over de
prem!eprocedures. H!eronder wordt de relevante info in grote lijnen aangegeven.

De erfgoedpremie bedraagt 40٥/o van de betoelaagbare werken. Bij watermolens kan er soms een
erkenning als ZEN-erfgoed worden bekomen voor het molenwerk, waarna een verfioogde
erfgoedpremie van 60% mogelijk is. Dergel ijke erkenning wordt verleend via het beheersplan en is
enkel mogelijk, indien uit de beheersvisie het aspect Zonder Economisch Nut duidelijk blijkt.

Voor het als monument bescliermde gedeelte komen restauratie- of herstelw'erken (uiteraard aan
erfgoedelementen) aan exterieur ến interieur in aanmerking voor een premie. Voor de als
dorpsgeziclit beschermde delen kan enkel het exterieur eventueel in aanmerking komen, mits
vermelding in het betieersplan.
Op de website van Onroerend Erfgoed kan men de algemene richtlijn vinden betreffende
betoelaagbaarheid van bepaalde werken. Wat sowieso niet in aanmerking komt voor premie is
o.a. isolatie, elektriciteit, sanitair, eventuele nieuwe ramen (in nieuwe openingen), nieuwe lichte
tussenwanden (vb op zolder) ...

Er zijn twee procedures waarmee men de erfgoedpremie kan aanvragen:

De standaardprocedure. 1 aanvraag per volume perjaar, berekend op een maximumbedrag
van €25.٥٥0 lncl.B(W. Vrij simpele aanvraagprocedure: formul ier, motivering werken,
beschrijving werken, offerte of raming. De premie wordt, normaal gezien, na drie maanden
toegekend, waarna de aangevraagde werken kunnen uitgevoerd worden. Men heeft twee
jaren de tijd om de werken uit te voeren. Na uitvoering betaalt de eigenaar de aannemer
voor de werken en doet een aanvraag voor de uitbetaling van de premie.
Deze procedure wordt meestal gebruikt voor instandhoudingswerken  vóór de definitieve
restauratie, of voor kleine w.erken, of voor een restauratie die heel fasegewijs wordt
aangepakt. En uiteraard voor onderhoudswerken na de restauratie.

De bijzondere procedure, er is geen maximumbedrag waarop de premie berekend wordt.
Meestal worden hier alle restauratiewerken in opgenomen. De architect maakt een

technisch lastenboek, meetstaat en raming. Na goedkeuring van het dossier, wordt het op
een wachtlijst geplaatst voor toekenning. Pas na de toekenning van de premie kunnen de
werken gestart worden. Hier moet de eigenaar niet alles preflnancieren, maar kan er een
voorschot van 50°/o gevraagd worden. Men heeft 5 jaren de tijd om de werken uit te voeren
en het saldo van de premie aan te vragen.

Meer informatie over beide procedures, alsook de aanvraagformuli eren, kan men terugvinden op
www.onroerenderfgoed.be, pagina premies.
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Naast de erfgoedpremies zijn er nog andere financiële stimuli voor het beheer van beschermd

erfgoed:

veгmاndeгاng van de verkooprechten of de schenkbeاastاng
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/vernnindering-verkoop-en-
schenkbelasting/
vermاndeгاng van de personenbe!ast!ng
https://ww\A/.onroerenderfgoed.be/nl/prennies/belastingverminder ing/
eгfgoedاening
hLtp5://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedlening/

N٥G VRAGEN?

Met bovenstaande tekst trachten we in grote lijnen wat basisinformatie aan te reiken, in functie
van de meest gestelde vragen van potentiële kopers.

Voor eventuele verdere vragen kan men terecht bi! het agentschap Onroerend Erfgoed - regio
Oost, erfgoedconsulent Hi lde Thibaut: 14 59 66 16ه of hilde.thibautíavlaanderen.be . Voor het
landschappelijke aspect kan men ook terecht bij erfgoedconsulent  Jan Van Ormelingen: 016 66 59
21 ofjan.vanormelingeniavlaanderen.be .
Dit zijn tevens de contactpersonen voor overleg over de uiteindelijke dossieropmaak en voor
aanvragen tot toelatingen en erfgoedpremies.
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