Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten voor de periode 2021-2026
Rechtsgronden:
Dit besluit is gebaseerd op:
-

-

De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die
gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de
boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de
organisatie van de controle door het Rekenhof, artikel 3, derde lid;
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
Het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 10.1.1;
Het ministerieel besluit van 24 november 2015 tot vaststelling van de
eenheidsprijzen voor de subsidiëring van erkende intergemeentelijke
onroerenderfgoeddiensten en erkende onroerenderfgoeddepots in het kader
van een samenwerkingsovereenkomst en tot bepaling van de kosten die voor
die subsidiëring in aanmerking komen.

Procedurestappen en vormvereisten
-

De betrokken erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten werden
erkend bij:
- het ministerieel besluit van 1 april 2015 houdende de erkenning van
de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) IOED Erfgoed
Noorderkempen en IOED Leiedal;
- het ministerieel besluit van 28 april 2015 houdende de erkenning van
de IOED Portiva;
- het ministerieel besluit van 16 maart 2016 houdende de erkenning van
de IOED Haspengouw West, IOED Polderrand en IOED Voorkempen;
- het ministerieel besluit van 20 maart 2017 houdende de erkenning van
de IOED Berg en Nete, IOED Lage Kempen, IOED Land van Nete en
Aa, IOED Zuid-Hageland, IOED Oost Haspengouw en Voeren, IOED
Brugge en Ommeland, IOED Viersprong en de IOED Zuidrand;
- het ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende de erkenning van
de IOED Bosland, IOED Vlaamse Ardennen, IOED Denderland, IOED
Rupelstreek en IOED Leie-Schelde;
- het ministerieel besluit van 30 april 2020 houdende de aanpassing van
de erkenning van de IOED WinAr, IOED de Merode, de IOED
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, IOED Radar, IOED Lage
Kempen, IOED kERF, IOED Regionaal Landschap Kempen en
Maasland, IOED Erfpunt;
- het ministerieel besluit van 21 mei 2020 houdende de aanpassing van
de erkenning van de IOED Meetjesland en IOED Schelde-Durme;
- het ministerieel besluit van 21 september 2020 houdende de
erkenning van de IOED IGEMO;
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-

De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 17 september 2020;
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 10.1.1, eerste lid, 1°;
Deze subsidie valt onder de categorie “steun voor cultuur en instandhouding
van het erfgoed”, die verenigbaar is verklaard met de interne markt op grond
van artikel 53 van de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van
17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen
107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden
verklaard.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: De betrokken erkende
intergemeentelijke
onroerenderfgoeddiensten
voldoen
aan
de
wettelijke
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van een
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2026.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;
- het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND
ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Volgende erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten
ontvangen in de periode 2021-2026 een subsidie voor de uitvoering van de af te
sluiten individuele samenwerkingsovereenkomsten met het agentschap Onroerend
Erfgoed voor de periode 2021-2026:
1° De
IOED
Oost
(IOED
Oost
Haspengouw
en
Voeren)
vijfhonderdachtentachtigduizend en achtenzestig en achtentwintig eurocent
(588.068,28 euro);
2° De IOED Portiva (stad Tienen) vierhonderdvijfennegentigduizend
achthonderdentweeënzeventig en tweeëntwintig eurocent (495.872,22 euro);
3° De IOED WinAr vijfhonderdéénenvijftigduizend en tweehonderdzesenzestig
en achtendertig eurocent (551.266,38 euro);
4° De IOED Radar (BIE / MidWest) vijfhonderdéénenveertigduizend en
achthonderdzestien en vijftig eurocent (541.816,50 euro);
5° De
IOED
Erfgoed
Noorderkempen
zeshonderdtwintigduizend
negenhonderdrieënvijftig en achtendertig eurocent (620.953,38 euro);
6° De
IOED
Leiedal
vijfhonderdzeventwintigduizend
en
negenhonderdnegenenveertig en zesennegentig eurocent (527.949,96 euro);
7° De IOED Polderrand vierhonderdzesennegentigduizend en tachtig
en
tweeënveertig eurocent (496.080,42 euro);
8° De
IOED
Voorkempen
vijfhonderddertienduizend
en
negenhonderdzevenenveertig en tweeënvijftig eurocent (513.947,52 euro);
9° De
IOED
Cultuurregio
Pajottenland
en
Zennevallei
vierhonderdvierennegentigduizend
en
vijfhonderdzeventachtig
en
vierenveertig eurocent (494.587,44 euro);
10° De IOED Erfpunt vijfhonderdvijfentwintigduizend en driehonderddrieënvijftig
euro en tweeëntachtig eurocent (525.353,82 euro);
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11° De IOED Haspengouw West vierhonderdachtennegentigduizend en
honderdentien en vierendertig eurocent (498.110,34 euro);
12° De IOED CO7 vijfhonderdzevendertigduizend en negenhonderdachttien euro
en achtenveertig eurocent (537.918,48 euro);
13° De IOED de Merode vijfhonderdveertienduizend achthonderdzevenenvijftig
en dertig cent ( 514.857,30 euro);
14° De
IOED
Regionaal
Landschap
Kempen
en
Maasland
vijfhonderdtweeëndertigduizend achthonderdeenenzestig en achtennegentig
cent ( 532.861,98 euro);
15° De IOED Brugge en Ommeland (stad Brugge) vijfhonderdvierzestigduizend
honderdvier en zestien cent (564.104,16 euro);
16° De IOED IGEMO vijfhonderdnegenduizend honderdnegenentwintig en
achtenvijftig cent (509.129,58 euro);
17° De
IOED
Berg
en
Nete
vierhonderdtweeënnegentigduizend
driehonderdzestig en achtenzeventig eurocent (492.360,78 euro);
18° De
IOED
k.ERF
(projectvereniging
Cultuurnetwerk
Kempen)
vijfhonderdveertienduizend driehonderdzesendertig en zesentwintig eurocent
(514.336,26 euro);
19° De IOED Lage Kempen (projectvereniging Regionaal Landschap Lage
Kempen)
vijfhonderdvijfentwintigduizend
vierhonderdvijfendertig
en
achtenveertig eurocent (525.435,48 euro);
20° De
IOED
Land
van
Nete
en
Aa
(Kempens
Karakter)
vierhonderdzevenennegentigduizend honderdzesenvijftig en tweeëntwintig
eurocent ( 497.156,22 euro);
21° De
IOED
Meetjesland
(Veneco)
vijfhonderdnegentwintigduizend
negenhonderd en achtennegentig eurocent (529.900,98 euro);
22° De IOED Schelde-Durme vijfhonderdtienduizend negenhonderdnegentig en
vierentwintig eurocent (510.990,24 euro);
23° De
IOED
Zuid-Hageland
vierhonderdtweeënnegentigduizend
vijfhonderdachtentwintig en zesenzestig eurocent (492.528,66 euro);
24° De
IOED
Viersprong
vierhonderdzevenennegentigduizend
vijfhonderdnegenentwintig en vierenvijftig eurocent (497.529,54 euro);
25° De
IOED
Zuidrand
(Streekvereniging
Zuidrand)
vierhonderdzevennegentigduizend zeshonderdvijfentachtig en zesendertig
eurocent (497.685,36 euro);
26° De
IOED
Bosland
(stad
Lommel)
vijfhonderdzevenduizend
achthonderdtweeënveertig en zestien eurocent (507.842,16 euro);
27° De IOED Denderland (Intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed
Denderland) vijfhonderdzevenduizend negenhonderdenzes en zesennegentig
eurocent (507.906,96 euro);
28° De IOED Leie Schelde (projectvereniging Leie Schelde) vijfhonderdduizend
tweehonderdvijftig en zes eurocent (500.250,06 euro);
29° De
IOED
Erfgoed
Rupelstreek
(projectvereniging
Rupelstreek)
vierhonderdvierentachtigduizend drieënvijftig en zestig eurocent (484.053,60
euro);
30° De
IOED
Vlaamse
Ardennen
(projectvereniging
Variant)
vijfhonderdtweeëndertigduizend achthonderdzesenvijftig en vierennegentig
eurocent (532.856,94 euro);
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Art.2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, is belast met de
uitvoering van dit besluit en bepaalt jaarlijks de ter beschikking gestelde bedragen in
functie van de goedgekeurde, algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap.
Brussel,
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,
Getekend door: Matthias Diependaele (Signature)
Getekend op: 2020-09-30 21:33:06 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Matthias DIEPENDAELE
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