I.

?e

Vlaamse
Regering

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een algemene
werkingssubsidie 2018 aan de erkende intergemeentelijke
on roeren derfgoedd Íensten
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED,

Gelet op de wet van 16 mel 2003 tot vaststellrng van de algemene bepal:ngen dre
gelden voor de begrottngen, de controle op de subsrdres en voor de boekhoudrng van
de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organrsatle van de controle door
het Rekenhof, artrkel 11 tot en met 14;

Gelet op het decreet van B Juh 2011 houdende regehng van de begrotrng, de
boekhoudtng, de toekenntng van substdtes en de controle op de aanwendrng ervan/
en de controle door het Rekenhof, artlkel 53 tot en met 57;
Gelet op het onroerenderfgoeddecreet van 12 3ulr 2013 en haar wuzrgrngen;

op

22

het decreet van
december 2ol7 houdende de algemene
urtgavenbegrotrng van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotrngsJaar 2018;
Gelet

Gelet op het beslutt van de Vlaamse Regerrng van B november 2013 betreffende de
algemene regeís rnzake subsrdrerrng;
Gelet op het onroerenderfgoedbeslurt van 16 mer 2014 en haar.wgzrgrngen;

Gelet op het beslurt van de Vlaamse Regenng van 25 ;uh 2014
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regerrng;

)

tot bepalrng van de

Gelet op het mtntsterteel beslutt houdende de erkennrng van de rntergemeentel6ke
onroerenderfgoeddrenst (ioED) RADAR, IOED Erfgoed Noorderkempen en IoED
Leredal van 1 aprrl 2075;
Gelet op het mtntsteneel beslutt houdende de erkennrng van de IOÊD Portrva en IOED
WrnAr van 28 aprrl 2015;

Gelet op het mtntsterteel beslutt van 24 november 2015

eenherdsprrlzen

voor de

subsrdrerrng

tot vaststelhng van

van erkende

de

tntergemeentelr;ke
onroerenderfgoeddrensten en erkende onroerenderfgoeddepots rn het kader van een
samenwerklngsovereenkomst en tot bepalrng van de kosten dre voor dte subsrdrerrng
rn aanmerkrng,komen;

Gelet op het mtntsteneel beslutt houdende de erkennrng van de IOED Haspengouw
west, IoED Regrrinaal Landschap Kempen en Maasland, Ioro co7, IOED erfiunt,
IOED lgerno, IOED Polderrand, IOED Voorkempen en IOED Cultuurregro Palottenland
en ZennevaÍler van 16 maart Zlffi;
Gelet op het mlntsterreel beslurt houdende de erkennrng van de IOED Berg en Nete,
IOED k.ERF, IOED Lage Kempen, ioED Land van Nete en Aa, IOED Meegesland, I9ED
schelde-Durme, IOED Zurd-Hageland, IOED oost Haspengouw en voeren, IOED de
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Merode, IOED Brugge en Ommeland, IOED Vrersprong en de IOËD Zurdrand van 20

maart 2OI7;
Gelet op het mtntsteneel beslutt van 28 september 2017 betreffende subsrdrenng van

erkende rntergemeentel6ke onroerenderfgoeddrensten voor de penode 20IB-202O;

Gelet op de tussen de erkende de IOED Haspengouw West, IOED Regtonaal
Landschap Kempen en Maasland, IOED Co7, IOED Erfpunt, IOED lgemo, IOED
Polderand, IOED Voorkempen en ïOED Cultuurregro Pajottenland en Zennevallel en
het agentschap Onroerend Erfgoed ondertekende samenwerkrngsovereenkomsten
voor de perrode 2At7-2O20;
Gelet op de tussen de erkende IOED Berg en Nete, ïOED k.ERF, IOED Lage Kempen,
IOED Land van Nete en Aa, IOED Meet;esland, IOED Schelde-Durme, IOED Zurd-

Hageland, IOED Oost Haspengouw en Voeren, IOED de Merode, IOED Brugge en
Ommeland en IOED Zutdrand en het agentschap Onroerend Erfgoed ondertekende
samenwerkrngsovereenkomsten voor de perrode 2018-2020
Gelet op het advres van de Inspectre van Flnancren, gegeven op 12 maaft 2018;

BESLUIT:

Artikel 1. Btnnen de perken van de beschrkbare kredreten op het begrotlngsartrkel
QG0-1QGA2BD-Wï, meer bepaald op basrsallocatre 1QG751, van de algemene
uttgavenbegrotrng van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotrngsJaar 2018 wordt
aan de tn arttkel 2 vermelde erkende rntergemeentelllke onroerenderfgoeddrensten
tn het totaal een algemene werkrngssubsrdre toegekend van 2.298,014,82 euro (twee
mtlSoen tweehonderdachtennegentrgdurzend en veertreneuro en tweeentachtrg
eurocent).

Art. 2, Aan de

hreronder opgesomde erkende rntergemeentelrlke
onroerenderfgoeddtensten wordt een algemene werkrngssubsrdre toegekend rn 2018.
Vastleggingen
IOED-en 2O18

IOED

erkende
onroerenderfgoedgemeenten

Radar

jaar

looptijd

erkenning

swo

algemene
werkingssubsidie 2018

2015

20182020

89,354,1

2015

20182020

108 817,35

20 1s

20182020

96.833,91

2015

20182020
2018-

88 135,34

(pro;ectverenrgrng

1

BÍE)

IOED

Erfgoed

Noorderkempen

Kasterlee, Turnhout,

Beerse,

Vosselaar,

Oud-Turnhout,
Baarle-Hertog,
RrSkevorsel

Bekkevoort, Haacht,
Holsbeek, Rotselaar

IOED WInAr

IOED Portrva (stad
Trenen)

IOED

Leredal

(Intercommunale

201s

93.397,10

2A2A

Leredal)
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IOED

2016

Haspengouw

IOED

2017-

BB 526,65

2420

West
Regronaal

20 16

Landschap Kempen

2017-

95.498,27

2020

en

maasland
(Pro;ectverenrgr ng
Regronaal Landschap

Haspengouw

en

Voeren)
IOED Co7

Zonnebeke

2016

2017-

95 104,89

2020
2076

IOED Erfpunt

2017-

92,430,50

2A2A

IOED

Igemo
(Intercommunale

2016

20172020

90.306,62

IOED Polderrand

20 16

20172024

88,167,80

IOED

20L6

20L7-

91 129,31

voor Ontwrkkelrng
van het Gewest
Mechelen en
Omgevlng)

Voorkempen
(prolectverenlgrng

2024

erfgoed

Voorkempen)
IOED Cultuurregto

Palottenland

20 16

2Al7-

87 446,95

2020

en

Zennevaller
IOËD Berg en Nete

2077

87.566,79

IOED

20182024

20L7

2018-

89.480,27

K.ERF

(prolectverenrglng
Cultuurnetwerk

2020

Kempen)

IOED Lage Kempen

2017

(pro;ectverenrgrng

91,549,51

2020

Regronaal Landschap
Lage Kempen)
IOED Land van Nete

en

2018-

2A17

20182020

88 371,92

20t7

20 18-

93 320,12

Aa

(pro3ectverenrg rng

Kempens Karakter)

ïOED

Meetlesland
(vENECO)
IOED
Schelde-

2020

20t7

20 1B-

90,224,83

2020

Durme
IOED Zurd-Hageland

2077

20 18-

87,603,19

2020
IOED

Oost-

Haspengouw
Voeren

IOED de

Voeren, Rremst

2017

Merode

2AL7

(pro;ectverenrgrng
De Merode)

IOED Brugge en
Ommeland (stad

2018-

96,050,46

2420

en

2018-

92.990,93

2020
Beernem

2017

2018-

99 360,04

2420

Brugge)

Paglna 3 van 6

IOED

2017

Vrersprong
(pro;ectverenrg rng

88 500,16

20 1B-

2020

Vrersprong)

IOED

Zurdrand
(Pro;ectverenrgrng

87 848,41

2018-

20L7

Kontrch

2024

Zutdrand)
2.298,014,82

Totaal

Art. 3, De algemene werkrngssubsrdre, verrneld
penode van

l

rn artrkel

2, heeft betrekklng op de

Januan 2018 tot en met 3L december 2018.

werkrngssubsrdre vermeld rn artrkel 2 rs de frnancrele
ondersteunrng voor de realrsatre rn de perrode, vermeld rn artrkel 3, van de te
bererken doelstelhngen vermeld rn de samenwerkrngsovereenkomst tussen het
agentschap Onroerend Erfgoed en elke rntergemeentelr;ke onroerenderfgoeddrenst
en het rngedrende actreplan 2018.

Art. 4. De algemene

Art.5.$1. Voor de bepaltngen

rnzake de aanwendrng en de verantwoordrng van de
aanwendrng van subsrdtes wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en 5 van het beslurt van
de Vlaamse Regerrng van B november 2013 betreffende de algemene regels rnzake
substdtertng.

$2, De subsrdre van de Vlaamse Overherd betreft de frnancrele ondersteunrng van
personeelskosten ( 1) en personeelsgebonden werkrngskosten (2) dre
voortvloeren urt de algemene werkrng van de rntergemeentelrlke
onroerenderfgoeddrenst trldens het laar 2018.

de

5 categorieën worden

(1) Personeelskosten: volgende

hierbij

onderscheiden:

1,

Personeelskosten

(op ergen loonlr;st ,

werkgever_werknem er). Dtt betreft:
. het brutoloon
r patronale br;drage aan RSZ m,n.

gezagsverhoudrng

:

o globale brjdrage voor
o

)

r
I
'
'

penstoenen/

zrekteverzekerrng en werkloosherd
spêcrfr€ke btldragen voor krnderopvang, slurtrng
van ondernernrngen, betaald educatreí Verlof,
loonmatrgrng en oplerdrng nsrcogroepen

vergelUkbare lasten zoals premres

voor

arberdsongevallen en

arber dsgeneesku nde

voor laarlrlkse vakantre, ziekte,
en
verlet,
.
brugpensroen, feestdagen
klern
andere soctale lasten zoals dertrende maand, bovenwettelrlke voordelen,
vervoerskosten, maaltr;dcheques,
tegemoetkomrng rn
opzeggrngsvergoedrngen, reele last van het nsrco op arberdsongeval en
werkgeversbr;drage op bed rr;fswagen
kosten soqaal bureau
vervangrngslonen, br;voorbeeld

2. Kost rnterrmpersoneel (op basrs van een overeengekomen'looh', factuur rncl.
BTW, gezagsverhoud ng werkgever_werknemer (va ndaa r apa rte g roep) )
r

3. Kost

3obstudenten

(op ergen loonh;st,

gezagsverhoudrng

werkgever_werknemer)
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4, Kost verbonden aan het rnzetten van vrr;wrllrgers (wanneer vrt;wtlltgers een
vergoedlng ontvangen dan wordt dlt vastgelegd tn een tnterne afspral<ennota
met elke vrt;wtlltger, conform de wettellSke bepalrngen tnzake
vnlwrl hgersvergoed ngen )
r

5, Kost voor aannemtngsovereenkomsten ('op basts van overeengekomen prt;s',
factuur rncl. BTW, geen gezagsverhoudtng)
Opmerkrngen:
- Een aannemrngsovereenkomst houdt rn dat een aannemer ztch verbtndt
tegenover een l<lant om een bepaald werk urt te voeren tegen een bepaalde
priJs, Het soclaal statuut van een aannemer rs dat van een zelfstandrge. Dat wll
zeggen dat er geen gezagsverhoudrng bestaat tussen aannemer en de andere
partrl br; de overeenkomst, Op dergelrlke contracten rs het handelsrecht van
toepassrng (en ntet het socraal recht zoals voor loontrekkenden).
- Kosten van een accountant en/of bedrr;fsrevrsor kunnen nret aangerekend
worden op deze substdte,

(2) Werkingsmiddelen (personeelsgebonden):
De werkrngsmrddelen, meer bepaald de personeelsgebonden werkrngsmrddelen
voor personeel rn loonverband, rnterrmpersoneel en.lobstudenten , dte rn rekentng
kunnen worden gebracht, bedragen maximaal A.725 euro incl. BTIÁ| per VTE.
Als personeelsgebonden werkrngskosten worden onder andere beschouwd;
brandverzekerrng, water, elektrrcrtert, rnternet- en telefonrekosten, kosten voor

kantoor, kantoorurtrusttng en -benodlgdheden, kosten van

de

verlrgherdscoordrnator lndren rn loonverband, kosten van de preventteadvtseur
rndlen rn loonverband, de verplaatsrngskosten van het personeel voor de uttvoertng

van hun taken btnnen de

rntergemeentelt;ke onroerenderfgoeddtenst,
vormrngskosten, kosten voor communrcatre (waaronder het drukken van flyers),
vergoedrng voor werkkledrng en afschrt;vtngskosten (IT- en
kantoo rbenod rgdheden).

Art. 6. 91.

Wanneer andere overheden d_e,Z.g-lÍd-g actrvrterten substdteren als
onroerená Erfgoed rs er sprake van cofrnancËËrffiïfróïlFr-ê'SdFvevormrng met
subsrdre van Onroerend Erfgoed ntet toegelaten;
$2. Wanneer er een cofrna ncrenng rs, wordt reservevormrng met subsrdre van
geva I gelden de artrkelen 5 en 7 van het
wel
e
n
Onroerend Erfg
beslurt van de Vlaamse Regerrng van B november 2013 betreffende de algemene
regels rnzake subsrdrertng.
- De reservevormrng dre tot stand komt met de algemene werktngssubstdte van
Onroerend Erfgoed, drent rn de balans rn geschreven te worden onder de post
of t4. In het
'Reservevormtn onro
ftnanctee I verslag 2018 drent aangegeven te worden welke reserves tr;dens het
jaàr werderi ópgebouWd'èvenals de aanwendrng van aangelegde reserves tn het
verleden. Aangezren de eventuele opname van de reserver zoals bepaald door de
IOED, plaats heeft vooraleer het agentschap Onroerend Erfgoed het saldo van de
subsldre berekent, zal het agentschap Onroerend Erfgoed de reserve defrnttref
berekenen en de IOED hrerover tnformeren bt3 de terugkoppeltng over de
aanvraag voor de betalrng van het saldo 2018,

Pagrna 5 van 6

- Btl het stopzetten van de gesubsrdreerde actrvrtert dlent de reserve opgebouwd
met mtddelen utt substdte onroerend erfgoed, teruggestort te worden aan het
agentschap,

ArÍ.7.

De subsrdre wordt als volgt urtbetaald:

Het voorschot van 7A

o/o

wordt uttbetaald na ondertekenlng van het mrnrsterreel

beslurt en urterlr.;k op 1 aprrl 2QIB;

Het saldo van de substdte kan worden urtbetaald na urtvoerrng van het laarlr;kse
toeztcht tn 2019 op basts van verantwoorde kosten (cf, bepalrngen van hoofdstuk 5
van het beslutt van de Vlaamse Regenng van B november 2013 betreffende de
algemene regels tnzake subsrdrerrng), Het sado wordt betaald urterhlk 12 weken na
ontvangst van de verantwoord rngsstukken, rapporterrng en brlhorende
schuldvordenng en de valtdatte ervan door het agentschap Onroerend Erfgoed. Is de
verantwoordrng onvolledrg, dan start de terml;n van 12 weken op de dag van de
ontvangst van de laatst aangeleverde rnformatre. Het agentschap moet urterlrlk op
31 met 2019 over alle relevantte verantwoordrngsstukken beschtkken rn funcbe van
het gaarl g kse toezrcht,

Art. B. De Vlaamse mtntstêr,
urtvoerrng van drt beslurt.

Brusset,

Í.g

bevoegd voor Onroerend Erfgoed, rs belast met de

tt|d,lr 10ru

De Vlaamse mrnrster van Burtenlands Beletd en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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