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Context 

Met het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6 juni 2014 wordt mogelijk gemaakt dat de Vlaamse overheid 

bepaalde landinrichtingswerken of uitvoeringsinitiatieven op bedrijven, andere dan 

landbouwbedrijven, subsidieert. De landinrichtingswerken of uitvoeringsinitiatieven kunnen 

allerhande werken omvatten  en moeten opgenomen zijn in een door de Vlaamse Regering 

of de Vlaamse Minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, goedgekeurd 

landinrichtingsproject of landinrichtingsplan en moeten passen binnen het kader van 

landinrichting en de doelstellingen van het landinrichtingsproject. Via een landinrichtingsplan 

wordt een landinrichtingsproject uitgevoerd. Een landinrichtingsproject moet bijdragen tot de 

realisatie van het beleid dat: 

- Ofwel de Vlaamse Regering voert op het vlak van het behoud, de bescherming en de 

ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte; 

- Ofwel een provincie of een gemeente voert op het vlak van het behoud, de 

bescherming en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte, als 

dat beleid past binnen de prioriteiten van de Vlaamse Regering; 

- Ofwel een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon die in het 

Vlaamse Gewest is belast met taken van openbaar nut op het vlak van het behoud, 

de bescherming en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open ruimte, 

als de uitvoering van dat beleid past binnen de prioriteiten van de Vlaamse Regering.  



 

De subsidiemogelijkheden voor bedrijven, andere dan landbouwbedrijven, bestaat uit 

subsidies voor landinrichtingswerken en uitvoeringsinitiatieven onder de vorm van 

investeringen voor instandhouding van het erfgoed. 

 

Toetsing aan 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 betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt 

verenigbaar worden verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1-78) 

De steunmaatregel ‘subsidie voor inrichtingswerken en uitvoeringsinitiatieven in het kader 

van landinrichting, deel investeringen voor instandhouding van het erfgoed’ voldoet aan alle 

in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 651/2014 vastgestelde voorwaarden en aan de in 

hoofdstuk III, artikel 53 van dezelfde verordening vastgestelde voorwaarden (Steun voor 

cultuur en instandhouding van het erfgoed) 

- De subsidie voor inrichtingswerken en uitvoeringsinitiatieven in het kader van 

landinrichting, deel investeringen voor instandhouding van het erfgoed, kadert in het 

algemeen belang. 

De landinrichtingswerken of uitvoeringsinitiatieven kunnen allerhande werken 

omvatten  en moeten opgenomen zijn in een door de Vlaamse Regering of de 

Vlaamse Minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, goedgekeurd 

landinrichtingsproject of landinrichtingsplan en moeten passen binnen het kader van 

landinrichting en de doelstellingen van het landinrichtingsproject. Via een 

landinrichtingsplan wordt een landinrichtingsproject uitgevoerd. Een 

landinrichtingsproject moet bijdragen tot de realisatie van het beleid dat: 

o Ofwel de Vlaamse Regering voert op het vlak van het behoud, de 

bescherming en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open 

ruimte; 

o Ofwel een provincie of een gemeente voert op het vlak van het behoud, de 

bescherming en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de open 

ruimte, als dat beleid past binnen de prioriteiten van de Vlaamse Regering; 

o Ofwel een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon die in het 

Vlaamse Gewest is belast met taken van openbaar nut op het vlak van het 

behoud, de bescherming en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van 

de open ruimte, als de uitvoering van dat beleid past binnen de prioriteiten van 

de Vlaamse Regering.  

- Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s), uitgezonderd de KMO’s 

actief in de landbouwsector, komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1 en 3, 

verordening (EU) nr. 651/2014).  

- Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 4, c) 

verordening (EU) nr. 651/2014) 

- Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder 

besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de 



interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 4, a) 

verordening (EU) nr. 651/2014) 

- Het gemiddelde jaarlijks budget bedraagt minder dan 200.000 euro. 

- De gemiddelde maximale steun per begunstigde bedraagt minder dan 200.000 euro. 

(artikel 4, lid 1, z) verordening (EU) nr. 651/2014) 

- Het betreft een steun in de vorm van een subsidie, waarbij begunstigde, vooraleer de 

werkzaamheden zijn gestart, een steunaanvraag indient. 

- Het inrichtingswerk of de uitvoeringsinitiatief is gericht op materieel erfgoed, 

waaronder alle vormen va roerend of onroerend cultureel erfgoed en archeologische 

sites, monumenten, historische locaties en gebouwen; natuurerfgoed met een 

rechtstreekse band met cultuurerfgoed of is immaterieel erfgoed in welke vorm ook, 

met inbegrip van volksgebruiken en ambachten.(artikel 53, lid 2, b) en c) verordening 

(EU) nr. 651/2014) 

- De steun heeft enkel de vorm van investeringssteun, met inbegrip van steun voor de 

bouw of modernisering van cultuurvoorzieningen. (artikel 53, lid 3, a) verordening 

(EU) nr. 651/2014) 

- De steun dekt de kosten voor de bouw, modernisering, instandhouding of verbetering 

van infrastructuur, indien jaarlijks ten minste 80% van de tijd- of ruimtecapaciteit voor 

culturele doeleinden wordt gebruikt of dekt de kosten voor bescherming, 

instandhouding, restauratie en herstel va materieel en immaterieel cultureel erfgoed 

of dekt de kosten om cultureel erfgoed beter toegankelijk te maken voor het publiek. 

De steun voldoet daardoor aan artikel 53, lid 4, a), c), d) verordening (EU) nr. 

651/2014) 

- De steun bedraagt maximaal 70% van het bedrag van de in aanmerking komende 

kosten en is niet hoger dan het verschil tussen de in aanmerking komende kosten en 

de exploitatiewinst van de investering. (artikel 53, lid 6, verordening (EU) nr. 

651/2014) 

 

  

 


