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3.
Een subsidie om onroerend erfgoed  
te ontsluiten

Deze provinciale subsidie is bedoeld voor gemeente- en 
kerkbesturen en andere erfgoedeigenaars die hun onroe-
rend erfgoed wensen open te stellen voor het publiek. Het 
einddoel van de ontsluiting moet zijn dat een breder publiek 
uw onroerend erfgoed (beter) kan beleven. Die beleving kan 
zowel inhoudelijk als materieel en fysiek zijn. 

De subsidie bedraagt 25 % van de projectkosten voor ont-
sluiting, met een maximum van 7.500 euro. Diverse kosten 
kunnen in aanmerking komen, maar minstens 25 % van 
de kosten moet bedoeld zijn voor de publieksontsluiting. 
 Wetenschappelijk onderzoek en restauratiekosten komen 
niet in aanmerking. 

Er zijn voor deze subsidie 2 indiendata per jaar: 

_ 1 maart voor projecten die starten in de tweede jaarhelft 
_ 1 september voor projecten die starten in de eerste jaar-

helft. 
De duur van het project bedraagt maximaal 1 jaar.

Meer info: 
www.west-vlaanderen.be/erfgoed - tel 050 40 32 57  

Aanvragen indienen op:  
erfgoedsubsidies@west-vlaanderen.be

monumentenwacht
West-Vlaanderen apb

een erkend aannemer. Via de subsidie kan u tot 25 % van 
de kosten recupereren, met een maximum van 7.500 euro 
per jaar. 

Andere voorwaarden zijn onder meer dat de werken uitge-
voerd worden met respect voor het erfgoed, dat u met het 
pand aangesloten bent bij Monumentenwacht West-Vlaan-
deren en dat u een toestandsrapport van uw erfgoed door 
Monumentenwacht kunt voorleggen met aanbevelingen 
voor herstellingen en onderhoud.

U kunt deze subsidie elk kalenderjaar aanvragen tussen 
1 maart en 30 september, waarbij de werken maximaal 
1 jaar kunnen duren. 

Voor aanvragen in verband met werken aan beschermd 
onroerend erfgoed kunt u terecht bij de Vlaamse overheid.
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Onroerend erfgoed in West-Vlaanderen onderhouden, in 
stand houden en ontsluiten, is belangrijk. De Provincie 
wil die activiteiten dan ook ondersteunen en stimuleren. 
Met een kaderreglement kan de Provincie vanaf 1 februari 
2021 in drie gevallen steun voorzien: 

 _ een ondersteuning voor onderhoud van onroerend 
 erfgoed door maatwerkbedrijven

 _ een subsidie voor kleine herstellingen aan niet- 
beschermd onroerend erfgoed  

 _ een subsidie om onroerend erfgoed te ontsluiten

Wie kan een aanvraag indienen? 

Gemeenten, kerkbesturen, andere lokale besturen en 
 andere erfgoedeigenaars of -beheerders kunnen onder-
steuning of subsidie aanvragen.  
De aanvrager moet wel een rechtspersoon zijn.

Aard van het onroerend erfgoed: 

Het pand of de site moet op de inventaris staan van het 
onroerend erfgoed in Vlaanderen.  
Bijzondere aandacht is er ook voor ‘klein historisch erfgoed’ 
(KHE), zoals kapellen, kruisen, gedenktekens, kiosken, 
standbeelden, bakovens, waterputten...

Meer info? 

Op de website vindt u alle aanvraagformulieren, 
 verantwoordingssjablonen en de teksten van het reglement:  
www.west-vlaanderen.be/erfgoed

1.
Ondersteuning voor het onderhoud van 
 onroerend erfgoed

Erfgoed in stand houden vraagt onderhoud. We bedoelen 
daarmee niet de wekelijkse poetsbeurt, maar een regulier 
groot onderhoud van interieur, exterieur én directe omge-
ving van het erfgoed. In het reglement en het aanvraagfor-
mulier leest u welke onderhoudswerken precies in aanmer-
king komen voor deze ondersteuning. 

Voorwaarde is in ieder geval dat de erfgoedeige-
naar of  -beheerder met het erfgoed aangesloten is bij 
 Monumentenwacht West-Vlaanderen.

Na goedkeuring van uw aanvraag kunt u gebruikmaken van 
een door de Provincie gegund maatwerkbedrijf. Deze be-
drijven uit de sociale economie stellen mensen tewerk met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De Provincie betaalt de 
facturen van de gegunde maatwerkbedrijven tot een maxi-
mum van 4.000 euro per jaar. 

Elk kalenderjaar kunt u tussen 1 maart en 30 september 
één of meerdere keren ondersteuning aanvragen, maar de 
Provincie zal binnen een jaar niet meer dan het plafond-
bedrag van 4.000 euro toekennen.

2.
Een subsidie voor kleine herstellingen aan 
nietbeschermd onroerend erfgoed 

U kunt ook een subsidie aanvragen voor kleine herstel-
lingen, aanvullend aan de ondersteuning bij regulier on-
derhoud.  Beperkte schade aan het dak of de waterafvoer 
kan bijvoorbeeld snelle herstelling vereisen om grotere 
vochtproblemen te vermijden. 

Uw aanvraag mag ook slaan op instandhoudingswerken 
aan niet-beschermd klein historisch erfgoed. 

Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie 
voor deze kleinschalige werken, moet u beroep doen op 
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