Projecten binnen
restauratiepremieregelgeving
Lokale besturen die een beschermd monument wensen te restaureren en hiervoor een
restauratiepremie aanvragen bij de Vlaamse Overheid moeten voldoen aan het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse
regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009, 4 december 2009 en 10 september
2010.
De projecten in Open Oproep die de restauratie van een beschermd monument inhouden, moeten
dan ook de bepalingen volgen van deze regelgeving. Dit betekent dat voor deze projecten een
ontwerper aangesteld wordt volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep.
Concreet betekent dit in de eerste plaats dat bij de selectie gebruik gemaakt wordt van volgende
criteria:

1° kwalificaties:
a)
b)

studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de ontwerper(s) en eventuele
onderaannemers;
beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector
monumentenzorg;

2° relevante referenties betreffende restauraties, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in

binnen- of het buitenland, met inbegrip van de processen-verbaal van de opleveringen van de
restauratiewerkzaamheden.
Daartoe verstrekt de ontwerper de volgende gegevens:
a)

b)

1)

beschrijving van het referentieproject;

2)

datum van oplevering;

3)

naam en adres van de opdrachtgever;

4)

beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met
vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het
referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming
werden gegeven;

5)

mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als
eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair.

Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een
grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.

3° het gedeelte van de studieopdracht dat de ontwerper voornemens is in onderaanneming te
geven, met vermelding van de onderaannemer(s).

Ontwerpers die deze gegevens niet bijvoegen bij hun inschrijving, zullen niet geselecteerd worden. Het is dus niet
meer mogelijk om pas na selectie de nodige competenties inzake restauratie toe te voegen aan uw team.

Daarnaast dient ook worden opgemerkt dat het restauratiepremiebesluit het gebruik van
welbepaalde gunningscriteria vooropstelt. Dit betekent dat bij de het opstellen van het bestek, dat

uiteindelijk zal leiden tot het aanwijzen van de uitvoerder, er rekening moet worden gehouden met
de volgende in dalende volgorde van belang vermelde criteria:
1° conceptnota met omschrijving van de aanpak en de methodologie van de opdracht;
2° visie op de aard en de intensiteit van de door de kandidaat-ontwerper(s) voorgestelde
werfopvolging;
3° de te leveren diensten voor het door de premienemer vooraf vastgestelde percentage of de te
betalen prijs als honorarium.
Er bestaat een mogelijkheid om bijkomende criteria toe te voegen maar deze mogen enkel
aanvullend zijn en kunnen in geen enkel geval primeren boven de eerder vermelde criteria. Dit
betekent dat de hiervoor opgesomde criteria steeds zwaarder zullen doorwegen dan toegevoegde
criteria en bijgevolg steeds de eerste drie gunningscriteria van het bestek moeten uitmaken.
Opgelet: Kandidaat inschrijvers moeten in hun portfolio de gegevens bijvoegen gevraagd in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor
restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse
regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009, 4 december 2009 en 10 september
2010.
.

