Ministerieel besluit tot toekenning van een erfgoedpremie
volgens de bijzondere procedure voor het uitvoeren van
beheersmaatregelen en werkzaamheden aan of diensten voor
beschermd onroerend erfgoed
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het laatst gewijzigd bij het
decreet van 19 juli 2019;
het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 11.2.31, het laatst gewijzigd
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019;
het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de
wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het
Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse
Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen
waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post
evaluatie, artikel 155.
Procedurestappen en Vormvereisten
-

-

het Begijnhof te Lier is beschermd als landschap en als monument bij
Koninklijk Besluit van 16 september 1966;
het beheersplan ‘Begijnhof te Lier’ is goedgekeurd op 28 oktober 2018;
de Meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van het openbaar
domein en 45 begijnhofwoningen in het begijnhof van Lier (2019-2023) is
goedgekeurd op 21 december 2018;
het OCMW Lier, Paradeplein 2 te 2500 Lier diende op 3 mei 2020 een aanvraag
in voor erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure voor werken aan het
Begijnhof te Lier (dossier begrotingsjaar 2020 - fase 2: restauratie van 12
woningen);
De Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 17 mei 2020;
Deze premie 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.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:
het premiedossier van de restauratiewerken fase 2 van het Begijnhof te Lier
voldoet aan de wettelijke voorwaarden en komt in aanmerking voor een
erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
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-

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;
het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex
Overheidsfinanciën;
het decreet van 20 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND
ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. Ik verleen een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure aan het
OCMW Lier, Paradeplein 2 te 2500 Lier voor werken aan het Begijnhof te Lier (dossier
begrotingsjaar 2020 - fase 2: restauratie van 12 woningen), geraamd op
7.080.358,93 euro, waarvan 5.022.967,64 euro in aanmerking komt voor de
berekening van de premie (bedragen exclusief btw).
Artikel 2.
Ik
stel
overeenkomstig
artikel
11.2.11
van
het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014, in de versie
zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2016, de
erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure van het Vlaamse Gewest als volgt
vast:
Raming, exclusief btw: 7.080.358,93 euro
Subsidieerbaar bedrag raming, exclusief btw: 5.022.967,64 euro
Premie : 5.022.967,64 euro x 0.80 = 4.018.374,11 euro
Art. 3. Gelet op hoofdstuk 2 (kader voor financiële ondersteuning) van de
Meerjarenpremieovereenkomst van 21 december 2018 voor de restauratie van het
openbaar domein en 45 begijnhofwoningen in het begijnhof van Lier (2019-2023)
wordt de premie van het Vlaamse Gewest voor de restauratiewerken van fase 2 van
het Begijnhof te Lier (begrotingsjaar 2020) beperkt tot 3.451.521,60 euro.
4.134.402,00 euro x 0,80 = 3.451.521,60 euro
Art. 4. Voormeld bedrag van 3.451.521,60 euro wordt aangerekend onder
basisallocatie QGO 1QG746 6352 van de begroting 2020.
(I.O.nr.
)
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