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Provinciaal reglement  

voor de toekenning van een molendraaipremie  

voor West-Vlaamse ambachtelijke molens 
 
 
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Art. 1 – Opzet en doel 

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 deputatie 

een draaipremie verlenen aan vrijwillige molenaars op West-Vlaamse ambachtelijke molens. 

 

Het doel van dit reglement is om molenaars en moleneigenaars te stimuleren om hun molen 

maalvaardig en werkzaam te houden door de molen regelmatig te doen draaien. Dit komt de 

instandhouding van de molen, het aandrijfwerk en andere actieve onderdelen ten goede. 

 

Art. 2 - Definities 

§1. Ambachtelijke molens zijn historische molens die aangedreven worden door wind, water of 

paardenkracht, met voldoende erfgoedwaarden, al dan niet beschermd als monument. 

Onder maalvaardig wordt begrepen: de aanwezigheid van een technische uitrusting die kan 

werken.  

 

§2. Vrijwillige molenaars zijn personen die ambachtelijke molens regelmatig, onbezoldigd en op 

vrijwillige basis, in werking stellen en onderhouden. Zij hebben ofwel een gespecialiseerde 

opleiding gevolgd om ambachtelijke molens in werking te brengen en te onderhouden of zijn 

evenwaardig door ervaring en door blijk te geven van kennis en kunde in de werking van 

ambachtelijke molens. 
 

§3. De opdrachtgever is een persoon, een vereniging of een openbaar bestuur die zakelijk-

rechthouder is van de molen en aan een molenaar de opdracht geeft om een molen in 

werking te stellen en te onderhouden. 

 

§4. Onder een vereniging of stichting wordt begrepen: een organisatie, al dan niet in de vorm 

van een rechtspersoon, die de instandhouding en de werking van één of meerdere molens 

tot doel heeft en de promotie van dat molenerfgoed voor ogen heeft.  

 

§5. Het logboek is een dagboek van de molen met een overzicht van de maatregelen die zijn 

genomen om een ambachtelijke molen in goede staat te behouden, te verbeteren of te 

ontwikkelen.  
 

 

Art.3 Juridisch kader 
 

Het Vlaamse decreet onroerend erfgoed van 12 juli 2013, inclusief de daaropvolgende decreet- 

en besluitwijzigingen, vormt het juridisch kader voor het beheer en de instandhouding van 

ambachtelijke molens. Alle andere relevante begrippen zoals maalvaardige molen, 

beheerplan,ZEN-erfgoed, erfgoedpremie, erfgoedwaarde, open erfgoed, voor publiek ontsloten 

e.a., zijn gevat door dit decreet en het uitvoeringsbesluit. 

 



Deze molendraaipremie houdt geen verband met de erfgoedpremies van de Vlaamse overheid 

voor onderhoud en restauratie van onroerend erfgoed maar is een stimulans voor de vrijwillige 

molenaar om de werking van ambachtelijke molens in stand te houden. 

 

 
HOOFDSTUK II – VOORWAARDEN  
 

Art. 4 Een draaipremie kan 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 een 

afgevaardigde van de provincie West-Vlaanderen. Aanvragen voor nieuwe tellers worden 

gericht aan de provincie West-Vlaanderen, Dienst Erfgoed. De teller blijft eigendom van de 

provincie. Indien de verzegeling van de toerenteller moedwillig verbroken is, wordt voor het 

betreffende jaar geen draaipremie verleend. 
 

§3. De hoofdas van een windmolen, rosmolen of getijdenmolen moet in het verlopen jaar 

minstens 12.000 omwentelingen hebben afgelegd, voor watermolens minstens 48.000 

omwentelingen en minstens 100.000 voor beschermde mechanische maalderijen.  

 

§4. Er dient een aanvraag te gebeuren voor een draaipremie met een jaarlijkse opgave van de 

tellerstand volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk IV. 
 

§5. De molenaar en eigenaar houden een logboek van de molen bij. Na elke draaibeurt noteert 

de molenaar de tellerstand in het logboek. In het logboek worden minstens  bijgehouden: 

draaidagen en maaldagen, een afsluitprocedure, reiniging en onderhoudswerken, 

werkzaamheden, keuringen, activiteiten en bezoeken. Alle meldingen worden gedateerd op 

de dagen dat die plaatsgevonden hebben en aangevuld met de namen van de actieve 

molenaar(s), betrokken personen, aannemers, ondernemingen, verenigingen of andere 

organisaties. 
 

§6. 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). De molenaar en eigenaar streven er evenwel naar om 

gespreid over het jaar de molen 12 dagen per jaar open te stellen, conform de richtlijnen 

van het decreet en uitvoeringsbesluit onroerend erfgoed. Ook dit wordt bijgehouden in het 

logboek . 

 

 

HOOFDSTUK III –BEGUNSTIGDEN 
 

Art. 5 

De draaipremie wordt in principe toegekend aan de vrijwillige molenaar die de ambachtelijke 

molen waarvoor een aanvraag ingediend wordt, in werking houdt. De molenaar hoeft niet 

woonachtig te zijn in de provincie West-Vlaanderen maar moet wel een molen in werking houden 

op West-Vlaams grondgebied.  

 

Art. 6 

Indien de molenaar evenwel bezoldigd is, wordt de draaipremie aan de opdrachtgever 

toegekend. Indien de eigenaar zelf de molen in werking houdt, kan die ook aanspraak maken 

op de molendraaipremie onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten. 

 

Art. 7 

Indien de ambachtelijke molen in werking wordt gehouden door een vereniging of stichting, 

kan die ook aanspraak maken op de molendraaipremie onder dezelfde voorwaarden en 

modaliteiten. De vereniging of stichting staat zelf in voor de verdeling van de draaipremie 

onder vrijwillige molenaars.  

 



 

HOOFDSTUK IV – DE DRAAIPREMIE: AANVRAAG EN BEREKENING 
 

Art. 8  

Om een draaipremie te bekomen dient een schriftelijke aanvraag ingediend te worden bij het 

provinciebestuur West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, voor de 

molen die in aanmerking komt en dit voor 1 maart van het lopende jaar. De aanvraag moet 

gebeuren door een betrokkene (molenaar, eigenaar of erfpachthouder, beherende vereniging of 

stichting) met de nodige contactgegevens en het rekeningnummer van de aanvrager en de 

gegevens over de molen, aan de hand van een daartoe bestemd formulier. Door ondertekening 

geeft de eigenaar mede instemming met de aanvraag en uitbetaling van een draaipremie aan 

de molenaar. 

 

Art. 9 

Op basis van een bestaand adressenbestand zal de provincie jaarlijks een brief met een formulier 

bezorgen (digitaal en op papier) aan de gekende molenaars. Daarop noteert de begunstigde de 

tellerstand van het verlopen jaar, vergezeld van een gedateerde digitale foto. Het formulier 

wordt verder aangevuld met de actuele contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en 

mailadres) en het actuele rekeningnummer. De begunstigde zendt het ingevulde en 

ondertekende formulier terug naar de provincie, die op basis daarvan de draaipremie berekent.  

 

Dit formulier is tegelijk een verklaring als vrijwillige molenaar, al dan niet in verenigingsverband, 

of als een zakelijkrechthouder van een molen, al dan niet een gemeente of ander openbaar 

bestuur.  

De tellerstand en het logboek worden periodiek gecontroleerd ter plaatse door een afvaardigde 

van de provincie. 

Verandering van rechthouder en wijzigingen van gegevens moeten onmiddellijk gemeld worden.  

 

Art. 10 

De molendraaipremie wordt berekend op basis van het aantal omwentelingen van de hoofdas in 

een kalenderjaar:  

- Voor een windmolen, rosmolen of getijdenmolen bedraagt de premie 12,50 euro per 

1.000 asomwentelingen met een maximum van 1.250 euro per jaar. 

- Voor een watermolen bedraagt de premie 12,50 euro per 2.000 asomwentelingen met 

een maximum van 1.250 euro per jaar. 

De draaipremie wordt aangevuld met een vast forfait van 200 euro voor het behalen van het 

minimum van 12.000 omwentelingen. De totale draaipremie kan het maximum van 1.250 euro 

per jaar niet overschrijden. 

 

Art. 11 

Alle aanvragen worden verwerkt en een voorstel van uitbetalingen voorgelegd aan de deputatie. 

De deputatie neemt een belissing over de uitbetalingen van de jaarlijkse draaipremies uiterlijk 

voor eind juni van het lopende jaar. 

 

De draaipremie wordt overgeschreven op de zichtrekening die door de aanvrager meegedeeld 

is. Dit is ofwel de persoonlijke zichtrekening van de vrijwillige molenaar, ofwel de zichtrekening 

van de eigenaar of erfpachthouder of gemeente, ofwel de zichtrekening van een vereniging of 

stichting van vrijwillige molenaars zoals aangegeven op het formulier. 

 

 

  



HOOFDSTUK V - ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Art. 12 

De 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 

deputatie de draaipremie of een deel ervan, weigeren of zelfs terugvorderen. Het provinciaal 

college beslist eveneens autonoom over alle onvoorziene gevallen en betwistingen. 

 

 

Art. 13 

Dit reglement vervangt het vorige dat goedgekeurd is door de provincieraad van West-

Vlaanderen op 4 oktober 2001. 

 

Art. 14 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021, betrekking hebbende op de tellerstanden 

vanaf het kalenderjaar 2020. 


