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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET VLAAMS GEWEST EN DE ERKENDE
INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOEDDIENST CULTUURREGIO PAJOTTENLAND &
ZENNEVALLEI
voor de periode 2021-2026
Tussen
het Vlaams Gewest, bij delegatie vertegenwoordigd door Sonja Vanblaere, administrateur-generaal van
het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Onroerend Erfgoed, die handelt in
uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei
2014,
en
de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei met
ondernemingsnummer 0822 146 066 hierna de IOED genoemd, vertegenwoordigd door Johan Van
Lierde die handelt in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur.
Het juridisch kader en de rechtsgronden van deze samenwerkingsovereenkomst zijn:
-

-

de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen, die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies, de boekhouding van de gemeenschappen en de
gewesten en de organisatie van de controle door het Rekenhof (art. 3, derde lid);
de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;
het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019;
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 (art. 10.1.1);
het ministerieel besluit van 16 maart 2016 waarbij de minister de projectvereniging als
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst erkende;
het ministerieel besluit van 30 april 2020 waarbij de minister de aanpassing van de erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst erkende.

1 JAARLIJKSE SUBSIDIE
1.1

SUBSIDIEBEDRAG

De Vlaamse overheid voorziet in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 een subsidie op haar begroting onder het begrotingsartikel QG0-1QGG2BDWT,meer
bepaald
op
basisallocatie
QG0-1QG751
voor
de
uitvoering
van
deze
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2026. De Vlaamse Gemeenschap kent deze subsidie
jaarlijks toe binnen de perken van de algemene uitgavenbegroting.
De jaarlijkse subsidie bedraagt 82.431,24 euro. Dat is de som van:
1.

een basisbedrag van 85.000 euro, aangepast tot 79.480 euro;
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2.

vermeerderd met een variabel bedrag, namelijk. 2.951,24 euro. Dat is de som van:
- 0,01 euro vermenigvuldigd met de ingeschreven inwoners op 1 januari 2020 in het
bevolkingsregister van de gemeenten, die horen bij de erkende intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst;
- 12 euro vermenigvuldigd met de oppervlakte van het werkingsgebied van de erkende
intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.
- 30 euro vermenigvuldigd met het aantal km² van het grondgebied van de erkende
onroerenderfgoedgemeenten;
- 500 euro vermenigvuldigd met het aantal km² grondoppervlakte van de beschermde
goederen die in het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeenten liggen;
- 5 euro vermenigvuldigd met het aantal items dat opgenomen is in de vastgestelde
inventaris van het bouwkundig erfgoed of houtige beplantingen met erfgoedwaarde en
dat in het grondgebied van de erkende onroerenderfgoedgemeenten ligt.

Als een gemeente in het werkingsgebied van de IOED tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst erkend wordt/als de erkenning wordt ingetrokken als onroerenderfgoedgemeente (art.
3.2.4 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014), verhoogt/vermindert het variabel subsidiebedrag
voor de daaropvolgende jaren.
Bij wijzigingen aan het werkingsgebied, moet de IOED dit onmiddellijk melden aan het agentschap en
een nieuwe erkenningsaanvraag indienen uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op de wijziging in
het werkingsgebied. De samenstelling van de nieuwe erkenningsaanvraag gebeurt in samenspraak met
het agentschap en kan zich beperken tot de documenten die gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige
erkenningsaanvraag.

1.2 UITBETALING
De Vlaamse overheid betaalt de toegekende jaarsubsidie als volgt uit:
1.
2.

een voorschot van 70% na ondertekening van het ministerieel besluit met de toekenning van
de subsidie, en dit uiterlijk op 1 april van het betreffende jaar;
een saldo in het daarop volgende jaar, na evaluatie en goedkeuring van de ingediende
jaarrapporten door het agentschap (cf. 3° Rapporteringsverplichting; 3.1. Voor het jaarlijkse
toezicht).

2 LOOPTIJD
De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar. Ze start op 1 januari 2021 en eindigt op
31 december 2026.
Als de minister de erkenning tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst intrekt, conform art.
3.3.12–13 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, verliest de IOED haar recht op de subsidie
voor het jaar waarin de erkenning werd ingetrokken. Zij moet desgevallend het voorschot van dat jaar
direct terugbetalen, conform art. 13, 1° van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene
bepalingen, die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies, de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten en de organisatie van de controle door het Rekenhof. Bij intrekking
van de erkenning vervalt deze samenwerkingsovereenkomst automatisch.
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De IOED kan de samenwerkingsovereenkomst vervroegd beëindigen door een aanvraag tot stopzetting
per beveiligde zending in te dienen bij het agentschap Onroerend Erfgoed (hierna het agentschap). Het
agentschap formuleert een voorstel over de intrekking van de erkenning aan de minister. De minister
beslist hierover binnen dertig dagen na ontvangst van het voorstel.

3 RAPPORTERING
Het agentschap reikt een kalender aan met de data voor de verschillende rapporteringen. De kalender
wordt aan de onderhavige samenwerkingsovereenkomst toegevoegd als bijlage.

3.1 JAARLIJKS TOEZICHT (ART.10.1.12)
Op basis van het jaarlijks toezicht inzake de functionele en financiële rapportering kan het agentschap
bij een ernstige tekortkoming beslissen het saldo van het voorgaande jaar geheel of gedeeltelijk niet uit
te betalen (art. 10.1.12 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014).
Een ernstige tekortkoming bij het jaarlijks toezicht is het niet opgestart zijn van de doelstellingen
geformuleerd door het agentschap (cf. 4 Afsprakennota met de te bereiken doelstellingen), conform
onderstaande tijdslijn:
2021: opstarten van minstens één doelstelling
2022: opstarten van minstens een tweede doelstelling
2023: opstarten van minstens een derde doelstelling
Vanaf 2024: alle doelstellingen zijn opgestart
Per niet tijdig opgestarte doelstelling kan het agentschap beslissen om een derde1 van het saldo niet uit
te betalen.
De IOED hanteert een sjabloon dat het agentschap aanlevert voor de opmaak van het actieplan, de
begroting en de functionele en financiële rapportering. De sjablonen voor de begroting en de financiële
rapportering zijn ter beschikking op de website van het agentschap. Voor de sjablonen voor het actieplan
en de functionele rapportering engageert het agentschap zich om deze tegen 1 september 2021 aan te
leveren.

3.1.1 Actieplan en begroting
De IOED bezorgt het agentschap jaarlijks uiterlijk op 31 januari een actieplan en begroting voor het
betreffende jaar.

1

1.

Het actieplan is een concreet overzicht van de geplande acties voor het betreffende jaar. Vanaf
het actieplan 2022 formuleert de IOED per actie één of meer indicatoren, timing en beoogde
effect(en).

2.

De begroting is een raming van alle kosten en alle opbrengsten van gesubsidieerde acties. Het
agentschap stelt een sjabloon ter beschikking. Als, en enkel als, de IOED voor diezelfde acties ook
subsidies van andere overheden ontvangt, moet de IOED dit opnemen in haar begroting.

Dit komt overeen met 10% van het toegekende subsidiebedrag.
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3.1.2 Functionele en financiële rapportering2
De IOED bezorgt het agentschap jaarlijks uiterlijk op 31 mei een functioneel en financieel rapport over
de werking en de uitgevoerde acties van het daaraan voorgaande jaar.
Uiterlijk 15 weken na ontvangst van de rapporten en bijhorende verantwoordingsstukken, en na nazicht
en evaluatie door het agentschap, betaalt het agentschap het saldo van de subsidie uit. Bij een
onvolledige indiening start de termijn op de dag van de ontvangst van de laatst aangeleverde informatie
ter vervolledigen van de rapportering.
3.1.2.1 Functionele rapportering
De functionele rapportering geeft minstens een overzicht van de uitgevoerde acties en gerealiseerde
effecten en bericht over:
-

de uitvoering van het actieplan van het voorgaande jaar;
de uitvoering van de doelstellingen van het agentschap3.

Als de IOED een actie niet uitvoerde, motiveert ze in de functionele rapportering de reden(en) daarvoor
en verwijst ze naar eventuele alternatieven.
3.1.2.2 Financiële rapportering
Het Vlaams Gewest kent de IOED een subsidie toe voor de financiële ondersteuning van de personeelsen werkingskosten die voortvloeien uit de werking van de IOED.
AANREKENBARE KOSTEN4
De kosten, die de IOED mag aanrekenen op de subsidie, zijn:
Personeelskosten
Personen op loonlijst bij de IOED (gezagsverhouding
werkgever-werknemer), inclusief:
-

-

het brutoloon
patronale bijdrage aan RSZ
globale bijdrage voor pensioenen,
ziekteverzekering en werkloosheid;
specifieke bijdragen voor kinderopvang, betaald
educatief verlof, sluiting van ondernemingen,
loonmatiging en opleiding risicogroepen;
vergelijkbare lasten, zoals premies voor
arbeidsongevallen en -geneeskunde;
vervangingslonen, voor bv. jaarlijkse vakantie,
ziekte, brugpensioen, feestdagen, klein verlet;
andere sociale lasten, zoals dertiende maand,
bovenwettelijke voordelen, tegemoetkoming in
vervoerskosten, maaltijdcheques, ecocheques,
reële last van het risico op arbeidsongeval,

Werkingskosten
Huisvestingskosten, incl. huur, water, gas,
elektriciteit, telefoon en internet.
Kosten kantooruitrusting
Een factuurbedrag minder dan 1.000 euro,
incl. BTW, rekent de IOED volledig aan op de
subsidie.
Een factuurbedrag vanaf 1.000 euro, incl. BTW,
rekent de IOED aan op de subsidie aan een
afschrijvingspercentage van 20% op jaarbasis.
IT-kosten
Een factuurbedrag minder dan 1.000 euro,
incl. BTW, rekent de IOED volledig aan op de
subsidie.
Een factuurbedrag vanaf 1.000 euro, incl. BTW,
rekent de IOED aan op de subsidie aan een
afschrijvingspercentage van 33,3%
op jaarbasis.

Art. 74 van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.
Art. 4.2 van de samenwerkingsovereenkomst ‘Doestellingen geformuleerd door het agentschap’.
4
Facturen altijd inclusief BTW.
2
3
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opzeggings-vergoedingen, werkgeversbijdrage
op bedrijfswagen;
Kost interimpersoneel
(op basis van een overeengekomen ‘loon’, factuur
incl. BTW, gezagsverhouding werkgever-werknemer);

Kosten voor overleg- en communicatieinitiatieven, die bijdragen tot de uitbouw of
bevestiging van het maatschappelijk
draagvlak (facturen incl. btw).

Kost jobstudenten
(op loonlijst IOED, gezagsverhouding werkgeverwerknemer);
Kost verbonden aan vrijwilligers
(als vrijwilligers een vergoeding ontvangen, legt de
IOED dit vast met elke vrijwilliger in een interne
afsprakennota, conform de wettelijke bepalingen
inzake vrijwilligersvergoedingen);
Kost voor aannemingsovereenkomsten
(‘op basis van overeengekomen prijs’, factuur incl.
BTW, geen gezagsverhouding);
De werkingskosten die de IOED mag doorrekenen, bedragen maximaal 8.725 euro inclusief BTW per VTE.
Het aantal personen in dienst met een arbeidscontract van de IOED bepaalt de VTE (cf. Personeelskosten;
gezagsverhouding werkgever-werknemer).
NIET AANREKENBARE KOSTEN
De kosten, die de IOED niet mag aanrekenen op de subsidie, zijn:
-

kosten sociaal secretariaat voor de berekening van de lonen;
kosten boekhouder, accountant en/of bedrijfsrevisor.

3.2 DRIEJAARLIJKSE EVALUATIE IN 2023 EN 2026 (ART. 10.1.13)
3.2.1 Tussentijdse evaluatie in 2023
In 2023, het derde jaar van de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst, evalueert het agentschap
de algemene werking van de IOED tijdens de eerste twee jaren van de samenwerkingsovereenkomst. Het
agentschap kan voor de evaluatie acties nemen, bv. bijkomende informatie opvragen. Op basis van deze
evaluatie kan de minister bij ernstige tekortkomingen de samenwerking vervroegd beëindigen (art.
10.1.13 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014).
Een ernstige tekortkoming bij de tussentijdse evaluatie is:
- ofwel het niet voldoen aan één van de erkenningsvoorwaarden (art. 3.3.2. van het Onroerend
erfgoedbesluit);
- ofwel het niet gestart zijn met minstens twee van de vier doelstellingen geformuleerd door het
agentschap (cf. 4 Afsprakennota met de te bereiken doelstellingen).
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3.2.2 Eindevaluatie in 2026
In 2026, het zesde jaar van de duur van de samenwerkingsovereenkomst, evalueert het agentschap de
algemene werking van de IOED tijdens de eerste vijf jaren van de samenwerkingsovereenkomst. Het
agentschap kan voor de evaluatie acties nemen, bv. bijkomende informatie opvragen. Het agentschap
neemt de resultaten van de eindevaluatie mee bij het opstellen van een eventuele nieuwe
samenwerkingsovereenkomst.

4 AFSPRAKENNOTA MET DE TE BEREIKEN
DOELSTELLINGEN
Het agentschap verwacht dat de IOED de ambities uit het onroerenderfgoedbeleidsplan 2021–2026 en
de vier doelstellingen geformuleerd door het agentschap jaarlijks vertaalt in een actieplan met meetbare
termijnen en concrete indicatoren die de beoogde effecten duiden (cf. 3° Rapportering; 3.1. jaarlijkse
toezicht; art. 10.1.12). Het agentschap zal de IOED coachen en een rapporteringssjabloon aanreiken.

4.1 DOELSTELLINGEN ONROERENDERFGOEDBELEIDSPLAN 2021–2026
Tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst realiseert de IOED de strategische en de
operationele doelstellingen die zij vermeldt in haar onroerenderfgoedbeleidsplan 2021-2026.

4.2 DOELSTELLINGEN GEFORMULEERD DOOR HET AGENTSCHAP
Tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst werkt de IOED aan de uitvoering van volgende
doelstellingen:
1.

De IOED hanteert een integrale erfgoedbenadering met gelijkwaardige aandacht voor
bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in haar werking en acties. Die
erfgoedbenadering moet blijken uit de actieplannen en de jaarrapportages van de IOED. Naar het
einde van de samenwerkingsovereenkomst moet deze integrale benadering evolueren naar een
interdisciplinaire reflex in de dagelijkse werking en bij het opzetten en uitvoeren van acties.
Tijdens de duur van de samenwerkingsovereenkomst voert de IOED minstens twee
interdisciplinaire acties uit.

2.

De IOED zet in op een duurzame draagvlakverbreding en doet dit in samenwerking met de
betrokken gemeenten.

3.

De IOED hanteert een participatieve reflex in haar werking en acties en betrekt vrijwilligers,
erfgoedgemeenschappen, burgers en experten ter ontwikkeling van een solide wederkerig
consultatienetwerk.

4.

De IOED wordt aanzien als een kenniscentrum binnen haar werkingsgebied voor gemeenten,
gemeentelijke diensten, particulieren, erfgoedpartners en externen.

De IOED zet vanaf de start van deze samenwerkingsovereenkomst in op de realisatie van deze vier
doelstellingen.
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5 COMMUNICATIE
Beide partijen stellen optimaal informatie beschikbaar die voor de andere partij van belang is. Er wordt
daarbij steeds rekening gehouden met eventuele vertrouwelijkheid van informatie of de privacy.
Beide partijen lichten de andere partij zo vroeg mogelijk in bij evoluties of ontwikkelingen die voor de
andere partij of voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn.
De IOED neemt in de gedrukte en digitale communicatie het logo van de Vlaamse overheid ‘Vlaanderen
is Erfgoed’ en het logo van het agentschap Onroerend Erfgoed op.

6 SLOTBEPALINGEN
Bij een geschil over de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst zal een commissie van
deskundigen trachten tot een oplossing te komen. Die commissie van deskundigen bestaat uit telkens
twee gemachtigde afgevaardigden van de Vlaamse Regering, enerzijds, en van de IOED, anderzijds. Als
de commissie niet tot een oplossing kan komen, beslecht de Vlaamse minister, bevoegd voor het
onroerend erfgoed, het geschil.
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van
12 juli 2013. De bepalingen hierin en in de besluiten in uitvoering daarvan moeten worden nageleefd en
hebben voorrang op de bepalingen in deze samenwerkingsovereenkomst.
Het Vlaams Gewest behoudt de mogelijkheid om van deze samenwerkingsovereenkomst af te wijken als
ze daartoe juridisch verplicht wordt door een andere nationale of internationale overheidsinstantie. De
IOED kan daarbij geen aanspraak maken op schadeloosstelling door het Vlaams Gewest.
De IOED behoudt de mogelijkheid om van deze samenwerkingsovereenkomst af te wijken als ze daartoe
juridisch verplicht wordt door een andere nationale of internationale overheidsinstantie. Het Vlaams
Gewest kan daarbij geen aanspraak maken op schadeloosstelling door de IOED.
Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op ......
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
voor het Vlaams Gewest,

voor de IOED Cultuurregio Pajottenland en
Zennevallei,

Sonja Vanblaere,
Administrateur-generaal
agentschap Onroerend Erfgoed

Voornaam en Naam,
Functie
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Bijlage
Jaar

Aanvraag
erkenning

Actieplan

2021

15/01/2021

31/01/2021

Functionele en
financiële
rapportering
31/05/2022

2022 15/01/2022

31/01/2022 31/05/2023

2023 15/01/2023

31/01/2023 31/05/2024

2024 15/01/2024

31/01/2024 31/05/2025

2025 15/01/2025

31/01/2025 31/05/2026

2026 15/01/2026

31/01/2026 31/05/2027

Aanvraag
subsidie

Toezicht

01/07/2023

Tussentijdse evaluatie

01/07/2026

Eindevaluatie

Tabel 1: Kalender met de termijnen, rapporttypes en evaluatiemomenten.
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