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'Provinciaal Reglement 
voor de toekenning van een draaipremie op 

West-Vlaamse ambachtelijke molens' 
 

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie West-

Vlaanderen ingeschreven kredieten, en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan 

de bestendige deputatie een draaipremie verlenen aan molenaars op West-Vlaamse 

ambachtelijke molens of aan hun opdrachtgevers. 

 

Artikel 2 – Definities. 

§1. Ambachtelijke molens zijn maalvaardige molens die aangedreven worden door wind, 

water of paardenkracht, die beschermd zijn als monument of een minimum roedelengte 

hebben van 10 meter. 

§2. Molenaars zijn personen die ambachtelijke molens in werking stellen. 

§3. Een opdrachtgever is een persoon, een vereniging of een openbaar bestuur die aan een 

molenaar de opdracht geeft om een molen in werking te stellen. 

 

 

Hoofdstuk II - Voorwaarden 

 

Artikel 3. Een draaipremie kan slechts verleend worden als aan de volgende voorwaarden 

voldaan is: 

§1. de molen moet zich bevinden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

§2. de molen moet voorzien zijn van een verzegelde toerenteller die geplaatst is door de 

provinciale molenaar. Deze kijkt jaarlijks alle tellers na en herstelt die indien nodig. 

Aanvragen voor nieuwe tellers worden gericht aan de Provinciale Dienst voor Cultuur; 

§3. per jaar moet het aantal omwentelingen van de hoofdas minstens 

3.000 bedragen voor wind- en rosmolens; 

9.000 bedragen voor watermolens; 

§4. Elk jaar op 31 december noteert de molenaar de tellerstand in het logboek. Jaarlijks zal 

de provincie in het eerste kwartaal een formulier toesturen waarop de molenaar die 

tellerstanden voor het voorgaande jaar noteert en daarna terugzendt aan de Provinciale 

Dienst voor Cultuur, die op basis daarvan de draaipremie berekent; 



§5. de molen moet minstens 3 dagen open zijn voor het publiek in het jaar waarvoor de 

premie aangevraagd wordt (bij voorkeur op de West-Vlaamse Molendag, de Molendag in 

Vlaanderen en op Open Monumentendag). 

 

Artikel 4. De draaipremie wordt in principe toegekend aan de molenaar. Indien de molenaar 

evenwel bezoldigd wordt, wordt de draaipremie aan zijn opdrachtgever toegekend. Wanneer 

de opdrachtgever een openbaar bestuur is én de molenaar bezoldigd wordt, kunnen geen van 

beiden aanspraak maken op een draaipremie. 

 

Artikel 5. Indien de verzegeling van de toerenteller verbroken is, wordt voor het betreffende 

jaar geen draaipremie verleend. 

 

 

Hoofdstuk III - Draaipremie 

 

Artikel 6. De draaipremie wordt uitgedrukt in punten. De geldelijke waarde van een punt 

wordt jaarlijks door de bestendige deputatie bepaald. 

§1. De draaipremie bestaat uit een forfaitaire premie en een effectieve premie. Deze laatste 

wordt berekend op basis van het aantal omwentelingen van de hoofdas. 

§2. De forfaitaire premie bedraagt 500 punten per jaar. 

§3. De effectieve premie bedraagt: 

- 1 punt per 100 omwentelingen voor de wind- en rosmolens, 

- 1 punt per 300 omwentelingen voor de watermolens. 

§4. De waarde van de totale draaipremie is begrensd op 2.000 punten. 

 

Artikel 7. De draaipremie wordt overgeschreven op de post- of bankrekening die door de 

aanvrager meegedeeld werd. 

 

 

Hoofstuk IV - Algemene Bepalingen 

 

Artikel 8. De bestendige deputatie kan ten allen tijde controleren of diegenen die een 

draaipremie aanvragen, voldoen aan alle bepalingen en voorwaarden van dit reglement. Bij 

het niet of onvolledig naleven kan de bestendige deputatie de draaipremie of een deel ervan, 

weigeren of zelfs terugvorderen. Het provinciaal college beslist eveneens autonoom over alle 

onvoorziene gevallen en betwistingen. 

 

Artikel 9. Dit reglement vervangt het vorige dat goedgekeurd is door de provincieraad van 

West-Vlaanderen in zitting van 25 februari 1999. 

 

Artikel 10. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2001. 

 
 


