Maatregelen voor de vrijwaring en
het behoud van het architecturaal
erfgoed in Brussel
Verslag van het Rekenhof aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Brussel, maart 2021

Rekenhof

Maatregelen voor de vrijwaring en
het behoud van het architecturaal
erfgoed in Brussel
Rekenhof
Verslag goedgekeurd in algemene vergadering van het Rekenhof van 10 maart 2021

SAMENVATTING / 3

Maatregelen voor de
vrijwaring en het behoud
van het architecturaal erfgoed
in Brussel
Het Rekenhof heeft de maatregelen geauditeerd die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens
de legislatuur 2014-2019 nam om het architecturaal erfgoed (de gebouwen) te vrijwaren en te
behouden. Gelijktijdig met deze audit werd ook een audit uitgevoerd over de controle van de
premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels, die wordt besproken in een afzonderlijk verslag.
De audit bestaat uit twee delen:
• het deel “performantie” dat beoordeelt in hoeverre de activiteiten van de administratie (vrijwaring toekennen en toezicht houden op werken) voldoen aan de doelstellingen inzake de
vrijwaring van het erfgoed;
• het deel “conformiteit” dat nagaat of de reglementaire bepalingen in acht worden genomen
bij de toekenning en de controle van subsidies. In die optiek werd onderzocht welk gevolg
er werd gegeven aan de voornaamste aanbevelingen die het Rekenhof in zijn 18e Boek
formuleerde.
Het beleid voor de vrijwaring van het architecturaal erfgoed is thans onvoldoende omkaderd
door een coherent geheel van strategische en operationele doelstellingen.
Het onderzoek naar de implementering van de maatregelen ter vrijwaring van het erfgoed en
naar de daartoe voorziene subsidies kan geen redelijke zekerheid verschaffen dat de goederen
op een doeltreffende en doelmatige manier worden gevrijwaard.
Het proces voor de toekenning van bewaring en bescherming is weliswaar gebaseerd op gedocumenteerde analyses en op een geformaliseerde methode, maar berust onvoldoende op een
beredeneerde selectie van goederen die prioritair gevrijwaard dienen te worden.
Daarenboven zijn er geen reglementaire criteria om het onderscheid te maken tussen bewaring
en bescherming, waardoor het risico zou kunnen ontstaan dat bij de keuze voor één van beide
instrumenten veeleer wordt uitgegaan van budgettaire oogmerken (het in de hand houden van
de kredieten) dan van de intentie om het erfgoed te vrijwaren. Het gebrek aan criteria is ook
nadelig voor de transparantie van de maatregelen waarop eigenaars een beroep kunnen doen en
zou kunnen leiden tot ongelijke behandelingen.
Tot slot is het zo dat er hiaten zitten in de beheergegevens waarover de administratie beschikt
om haar acties aan te sturen, en dat die het niet mogelijk maken het beleid voor de vrijwaring van
het erfgoed te evalueren.
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De restauratie van het gevrijwaarde erfgoed en het toezicht op de staat ervan, zijn thans slechts
ten dele gegarandeerd.
Wat de subsidiëring betreft, heeft het feit dat de dossiers onvolledig zijn een invloed op de
interne controle.
Het Rekenhof wijst op de volgende tekortkomingen:
• men kan onmogelijk met redelijke zekerheid stellen dat alle werken wel werden uitgevoerd
zoals gepland, dat de gesubsidieerde bedragen correct zijn en dat er een doeltreffend en
doelmatig toezicht op de verrichtingen is;
• de procedures en de jurisprudentie zijn slechts gedeeltelijk geformaliseerd, wat er niet toe
bijdraagt de risico’s in te dijken in samenhang met de berekening van de subsidie en evenmin
bijdraagt tot transparantie en tot een gelijke behandeling van de begunstigden;
• men heeft de risico’s in samenhang met de verboden cumulatie van subsidies niet onder controle;
• subsidies worden niet altijd teruggevorderd in gevallen waarbij de regelgeving daarin voorziet;
• het probleem i.v.m. de inaanmerkingneming van de btw is nog altijd niet opgelost, zoals al
werd opgemerkt in de vorige audit;
• er is geen uitvoerbare reglementaire grondslag meer met betrekking tot de voorwaarden
voor het openstellen van goederen voor het publiek.
Het Rekenhof formuleert bijgevolg de volgende aanbevelingen:
• duidelijke doelstellingen formuleren die zijn uitgewerkt op de betrokken niveaus van de gewestelijke entiteit, zodat een prioriteit kan worden toegekend aan de acties, zodat kan worden bepaald hoeveel mensen en middelen er nodig zijn, en zodat die kunnen worden ingezet
voor de acties die het meest veelbelovend zijn voor de vrijwaring en restauratie van het erfgoed;
• de transparantie en de rechtszekerheid van het erfgoedvrijwaringsproces verzekeren door in
wetten of regelgeving criteria vast te leggen om een onderscheid te maken tussen bewaring
en bescherming zoals dat gebeurd is voor de inventarisering;
• een kwaliteitsvol systeem voor het verzamelen en verwerken van gegevens uitbouwen om
het beleid voor de vrijwaring van het erfgoed op meer doeltreffende en doelmatige wijze te
beheren, en om het te kunnen evalueren;
• de kwaliteit verzekeren van de subsidiëring en van het intern toezicht op de subsidiëring,
door de procedures en de jurisprudentie te formaliseren, door controleverslagen op te stellen,
door via risicoanalyses te bepalen op welk moment een werfbezoek het meest aangewezen
is, door de documenten en de verantwoordingsstukken te centraliseren en door methodes en
instrumenten te ontwikkelen om grip te houden op de cumulatie van subsidies;
• subsidies in voorkomend geval terugvorderen en het probleem van de inaanmerkingneming
van de btw regelen;
• een reglementaire grondslag instellen met betrekking tot de voorwaarden voor het
openstellen van goederen voor het publiek.
De administratie wijst erop dat het grondige analysewerk van het Rekenhof een bijdrage levert
aan de werking die continue verbetering nastreeft.
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Ze preciseerde eveneens dat ze bepaalde van de opgeworpen problemen al heeft onderkend en
reeds talrijke acties heeft ondernomen om deze op te lossen, zowel in het vlak van de human
resources als in dat van het IT-beheer en de interne controle.
De administratie heeft tot slot aangegeven dat ze bijzonder aandachtig en proactief te werk
zal gaan bij het implementeren van de verschillende door het Rekenhof geformuleerde aanbevelingen.
De staatssecretaris belast met Erfgoed sluit zich in zijn antwoord aan bij de opmerkingen van zijn
administratie, en heeft geen extra opmerkingen.
Hij kondigt overigens aan dat zal worden gezorgd voor een regelmatige opvolging van de verschillende aanbevelingen van het Rekenhof en dat reeds verschillende initiatieven werden opgestart sedert de installatie van de nieuwe regering.

Inhoud
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Perimeter en doel van de audit

Het Rekenhof heeft de maatregelen geauditeerd die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tijdens de legislatuur 2014-2019 nam om het architecturaal erfgoed (de gebouwen)1 te vrijwaren en te behouden.
De audit bestaat uit twee delen:
•

•

het deel “performantie” dat beoordeelt in hoeverre de activiteiten van de administratie
(vrijwaring toekennen2 en toezicht houden op werken) voldoen aan de doelstellingen
inzake de vrijwaring van het erfgoed;
het deel “conformiteit” dat nagaat of de reglementaire bepalingen in acht worden
genomen bij de toekenning en de controle van subsidies. In die optiek werd onderzocht
welk gevolg er werd gegeven aan de voornaamste aanbevelingen die het Rekenhof in zijn
18e Boek3 formuleerde.

Gelijktijdig met deze audit werd ook een audit uitgevoerd in verband met de controle van
de premies voor de renovatie van het woonmilieu en de verfraaiing van gevels, die wordt
besproken in een tweede verslag.

1.2

Beheerder van deze materie

Het beleid voor de vrijwaring van het erfgoed in Brussel is in handen van Brussel Stedenbouw
en Erfgoed (BSE), dat officieus ook wel “urban.brussels” wordt genoemd.
De regering wenste een aparte structuur te creëren, naast de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel (GOB), om tegemoet te komen aan de toename van de werklast en de met de inrichting van het grondgebied belaste administraties en openbare instellingen meer te responsabiliseren, en aldus het bestuur en de efficiëntie van de diensten te verbeteren.
BSE werd bij regeringsbesluit opgericht op 7 juli 20174. Het is een administratieve dienst die
losstaat van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

1
2
3

4

De overige categorieën van onroerende goederen zoals bomen, waardevolle landschappen en het kleine erfgoed
(sierelementen zoals inscripties e.d.) werden niet onderzocht.
Inschrijving op de bewaarlijst of bescherming.
Rekenhof, ”Subsidies voor het behoud van het onroerend erfgoed”, 18 e Boek voorgelegd aan het parlement van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Deel 1, gewone zitting 2008-2009, A-588/1, B-136/1, p. 49 tot 69. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2017 houdende oprichting van Brussel Stedenbouw
& Erfgoed.
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Er zijn verschillende directies, waaronder:
•
•
•

de directie Stedenbouw (DS), die instaat voor de stedenbouwkundige vergunningen;
de directie Stadsvernieuwing (DSV), die onder andere de premies voor de renovatie van
het woonmilieu en de verfraaiing van gevels beheert (het voorwerp van de tweede audit);
de directie Cultureel Erfgoed (DCE), die instaat voor de vrijwaring van het erfgoed.
Het beheer van het architecturaal erfgoed, dat in deze audit wordt onderzocht, is een
onderdeel van de vrijwaring van het erfgoed5 en vormt de hoofdactiviteit van deze
directie6.

Binnen deze context wijst de administratie erop dat het grootste werk sinds de oprichting
van Urban de implementatie van de organisatie zelf en van haar werkwijzen geweest is.
Het is inzonderheid in dat verband dat het eerste strategische plan van Urban werd gerealiseerd, met als voornaamste doelstelling het bieden van een actiekader aan deze nieuwe structuur, aan de hand waarvan de prioriteiten en strategische doelstellingen kunnen
worden geïdentificeerd, evenals het kader dat nodig is voor de uitwerking van beheertools
(POP, boordtabellen, SMART-doelstellingen, enz.).
Bovendien wijst de administratie erop dat drie werkterreinen werden bepaald:
•
•
•

de bevordering van een efficiënt humanresourcesmanagement, met de implementatie
van een cel human resources en de realisatie van een aanwervingsplan;
de analyse van de werking van urban.brussels en de directies ervan;
de implementatie van IT-tools als hefbomen voor performantie en doeltreffendheid.

De administratie wees er eveneens op dat tijdens de periode waarin de dossiers werden
onderzocht (2014-2018), de eerste ingevoerde maatregelen nog geen effect konden hebben
gehad. Ze preciseerde dat andere maatregelen, waarvan sommige werden aanbevolen door
het Rekenhof, thans in uitvoering of gepland zijn.

1.3

Budget

De kredieten voor alle activiteiten i.v.m. de vrijwaring van het erfgoed schommelden tussen
2014 en 2019. Ze beliepen 22 à 40 miljoen euro bij de vastleggingen en 17 à 34 miljoen euro
bij de vereffeningen.

5
6

Bij gebrek aan voldoende precieze gegevens kon de audit niet altijd onderscheiden wat uitsluitend onder de vrijwaring van het architecturaal erfgoed viel.
Deze drie directies werden in hun oorspronkelijke staat overgedragen van de GOB, terwijl de overige directies of
ondersteunende diensten (directie juridische zaken, directie personeel en organisatie, directie communicatie en
kennis, departement IT) werden opgericht.
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Grafiek 1 – Bedrag van de kredieten voor activiteiten i.v.m. de vrijwaring van het erfgoed tussen
2014 en 2019
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Bron: begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Die schommeling weerspiegelt de schommeling van de kredieten voor de subsidies. Die
laatste vertegenwoordigen, naargelang het jaar (in procent van de totale kredieten voor de
vrijwaring van het erfgoed7) 70 à 93 %8 van de vastleggingskredieten en 71 à 83 % 9 van de
vereffeningskredieten.
De kredieten voor subsidies hebben een hoge benuttingsgraad, behalve in 2019.

7
8
9

Tot 2018, opdracht 26: Bescherming, conservering, restauratie en promotie van monumenten en landschappen, of
vanaf 2019, opdracht 33, programma 5: Erfgoedbeleid, bescherming en restauratie van het beschermd erfgoed.
Te weten 93 % in 2018.
Te weten 83 % in 2018 en in 2019.
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Grafiek 2 – Bedragen en benutting van de kredieten voor subsidies tussen 2014 2019
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Bron: begrotingen en rekeningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1.3.1
Evolutie van de begrotingskredieten
Volgens de administratie is er geen wachtlijst voor het bekomen van subsidies; tot op heden
werden de begrotingskredieten steeds aangepast aan de behoeften.
Tussen 2009 en 2019 steeg het bedrag van de vastleggings- en vereffeningskredieten bestemd voor subsidies met 25 % bij de vastleggingskredieten en met 33 % bij de vereffeningskredieten. Het betreft evenwel geen lineaire toename; tussen 2011 en 2013 lag het bedrag
van de vastleggingskredieten bijvoorbeeld lager dan in 2009 en 2010.
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Grafiek 3 – Evolutie van de kredieten tussen 2009 en 2019
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De behoeften inzake kredieten hangen af van een zeer wisselvallige vraag 10.
1.3.2
Benutting van de kredieten in 2019
Volgens de administratie volstonden de begrotingskredieten weliswaar om de subsidiebehoeften tijdens de jaren 2014-2019 te dekken, maar één specifiek probleem beïnvloedde het
jaar 2019: op 1 januari 2019 vervingen nieuwe basisallocaties 11 een aantal oude12 , van waaruit
ze moesten worden gevoed door kredietoverdrachten. In februari diende de administratie
de benodigde informatie voor de geplande overdracht in bij het kabinet van de minister die
toen ter zake bevoegd was, maar er kwam geen enkele kredietaanpassing. De administratie

10 De vastleggingen hangen af van de ingediende en goedgekeurde subsidieaanvragen en de vereffeningen hangen
af van de voortgang van de werkzaamheden.
11 Basisallocaties 33.005.28.01.6321 Investeringssubsidies aan gemeenten voor werken tot behoud van een beschermd
goed en voor de conservering van het kleine erfgoed, 33.005.32.01.5310 Investeringssubsidies aan natuurlijke personen
voor werken tot behoud van een beschermd goed en voor de conservering van het kleine erfgoed, 33.005.20.01.5111
Investeringssubsidies aan niet-geconsolideerde openbare bedrijven voor werken tot behoud van een beschermd goed
en voor de conservering van het kleine erfgoed, 33.005.28.02.6352 Investeringssubsidies aan OCMW's voor werken tot
behoud van een beschermd goed en voor de conservering van het kleine erfgoed, 33.005.35.01.5210 Investeringssubsidies aan private verenigingen voor werken tot behoud van een beschermd goed en voor de conservering van het kleine
erfgoed, 33.005.39.01.5112 Investeringssubsidies aan private ondernemingen voor werken tot behoud van een beschermd goed en voor de conservering van het kleine erfgoed, 33.005.54.01.6359 Investeringssubsidies aan gemeentelijke onderwijsinstellingen voor werken tot behoud van een beschermd goed en voor de conservering van het kleine
erfgoed, 33.005.54.02.6524 Investeringssubsidies aan onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap voor werken
tot behoud van een beschermd goed en voor de conservering van het kleine erfgoed en 33.005.54.03.6525 Investeringssubsidies aan onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap voor werken tot behoud van een beschermd goed en
voor de conservering van het kleine erfgoed.
12 Artikels 26.002.51.01.5310 Investeringssubsidies aan natuurlijke personen voor werken tot behoud van een beschermd
goed en 26.002.52.01.6321 Investeringssubsidies aan de ondergeschikte besturen voor werken tot behoud van een beschermd goed.
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heeft opnieuw een aanvraag ingediend bij de nieuwe minister die aantrad bij de wijziging
van legislatuur. Het overdrachtsbesluit werd uiteindelijk goedgekeurd in november en de
vastleggingsprocedure voor de dossiers waarbij op kredieten werd gewacht, kon eind november worden aangevat 13.

1.4

Wettelijke en reglementaire normen

De vrijwaring van het erfgoed valt onder de voorschriften van titel V van het Brussels
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).
De toekenning van de subsidies waarin artikel 240 van het BWRO voorziet, wordt geregeld
door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 tot vaststelling
van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een
beschermd goed.

1.5

Methode

1.5.1
Performantie-audit
De performantie-audit berust op een onderzoek van de strategische en operationele doelstellingen in verband met erfgoedvrijwaring, op een onderzoek van de regelgeving, processen en procedures, en op een onderzoek van de door de administratie opgestelde verslagen
en van de gegevens uit de databases “Monument”14 en SAP.
Ook vonden gesprekken plaats met de personeelsleden en de verantwoordelijken van de
administratie, en er werd een stavingstest uitgevoerd met een aantal dossiers.
1.5.2
Conformiteitsaudit
De conformiteitsaudit beoogde het proces voor de toekenning van subsidies en het risico op
meervoudige subsidiëring.
1.5.2.1 Toekenning van subsidies
De analyse in dit deel van de audit berust op een onderzoek van de regelgeving, van de
processen, van de internecontroleprocedures en de andere al dan niet geformaliseerde procedures voor het beheer van de subsidies. Er zijn ook gesprekken gevoerd met de administratie. Een aantal subsidiedossiers werd onderzocht middels een steekproef op de populatie
van subsidies die in SAP zijn geregistreerd en die werden uitbetaald tussen 2014 en 2018,
zodat met voltooide (en dus volledige) dossiers kon worden gewerkt, want de subsidiëringsprocedure duurt lang 15. Er werden aldus 40 dossiers geselecteerd16.

13 103 dossiers waarin op kredieten werd gewacht, waarvan sommige al sinds maart on hold stonden, konden eind
2019 eindelijk worden vastgelegd voor een bedrag van in totaal 5 miljoen euro. Ter vergelijking, in 2019 waren er in
totaal 223 vastleggingen, en het bedrag van de kredieten waarop die betrekking hadden beliep 4.000.000 euro.
14 Cf. punt 2.3 Beheergegevens.
15 De steekproefmethode wordt in detail beschreven in bijlage 3 Methode voor het selecteren van de subsidiedossiers,
in de tabel over het aantal dossiers in de steekproef.
16 Cf. bijlage 3 Tabel van het aantal dossiers in de steekproef.
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1.5.2.2 Risico op meervoudige subsidiëring
Uitgaande van de in SAP geregistreerde betalingen werd, eveneens voor de periode 2014 tot
2018, een gegevenskruising uitgevoerd op basis van de bankrekeningnummers van de begunstigden. Hieruit bleek met zekerheid dat voor zes goederen verschillende subsidies werden ontvangen (één geval van gevelverfraaiing en vijf gevallen van woningrenovatie) 17.
1.5.3
Bescherming van persoonsgegevens
De voorschriften in verband met de bescherming van persoonsgegevens werden in acht
genomen.

1.6

Tijdschema

De auditwerkzaamheden werden uitgevoerd tussen maart 2019 en januari 2020.
Het voorontwerp van verslag werd op 20 mei 2020 verstuurd naar de directeur-generaal van
BSE. Het Rekenhof ontving het antwoord van de administratie op 14 juli 2020.
Gelijktijdig werd via een brief d.d. 20 mei 2020 een aparte afdruk van punt 3.7 betreffende
meervoudige subsidiëring verstuurd naar de directeur-generaal van Leefmilieu Brussel, die
zijn commentaar meedeelde in een brief d.d. 6 juli 2020.
Het ontwerpverslag werd bij brief d.d. 4 november 2020 verstuurd naar de staatssecretaris
belast met Stedenbouw en Erfgoed, die heeft geantwoord bij brief van 15 januari 2021, die
als bijlage is opgenomen.

17 Voor meer details, cf. bijlage 4 Methode voor het selecteren van de dossiers met meervoudige subsidiëring.
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Hoofdstuk 2

Tenuitvoerlegging van
de maatregelen voor
de vrijwaring van het
architecturaal erfgoed
2.1

Proces

Het BWRO definieert het behoud van onroerend erfgoed als het geheel van de maatregelen
gericht op het identificeren, de studie, de bewaring, de vrijwaring, de bescherming, het onderhoud, het beheer, de restauratie, het verstevigen, de herbestemming en het tot zijn recht
doen komen van het onroerend erfgoed, om het te integreren in het hedendaagse leven en
het te behouden in een passende omgeving 18.
Voor de vrijwaring van het erfgoed voorziet het BWRO in:
•

•

een instrument voor kennis van het onroerend erfgoed, de inventaris, die de onroerende
goederen identificeert die van betekenis zijn voor de architectuur en de stedenbouwkundige geschiedenis van het gewest19;
twee wettelijke vrijwaringsmaatregelen: de inschrijving op de bewaarlijst en de
bescherming20.

Het proces ziet er schematisch als volgt uit21.

18 BWRO, artikel 206, 2°.
19 BWRO, artikel 207.
20 BWRO, artikelen 210 tot 221 en 222 tot 239. Bewaarde en beschermde goederen worden ingeschreven in het register. Ze worden ook vermeld in de al vernoemde inventaris.
21 Het proces is schematisch weergegeven op basis van de bepalingen van het BWRO en op basis van de manier waarop het door de administratie werd beschreven.
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(123 goederen)
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KCML: geeft
adviezen of
fungeert als
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Figuur 1 – Schema van het proces ter vrijwaring van het erfgoed
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Het proces vereist:
•
•

•

kennis van het erfgoed op het grondgebied van het gewest, vóór er vrijwaringsmaatregelen worden toegekend (cf. de donkerblauwe vakjes in het schema);
het indienen van aanvragen ter vrijwaring door vijf categorieën van betrokkenen
(waaronder de administratie zelf) en de behandeling van dossiers door de administratie
(cf. de lichtblauwe vakjes in het schema);
dat de regering beslist een goed al dan niet te vrijwaren (cf. het groene vakje in het
schema).

Bij de inventarisering van het onroerend erfgoed gebruikt de administratie diverse bronnen, zoals reeds bestaande inventarissen of specifieke inlichtingen.
Om het erfgoed te vrijwaren, selecteert de administratie de goederen die ter beslissing aan
de regering worden voorgelegd. Ze maakt die selectie op basis van:
•

•

de inventaris van het onroerend erfgoed en haar algemene kennis van het gewestelijke
grondgebied, aan de hand waarvan ze twee lijsten opstelde met behartigenswaardige
goederen22;
specifieke inlichtingen, die bijvoorbeeld afkomstig zijn van overlegcommissies23.

Diverse derden kunnen ook vragen om goederen te vrijwaren.
De administratie behandelt alle dossiers inzake aanvragen tot vrijwaring (zowel de dossiers
die ze zelf indient, als de dossiers afkomstig van derden), die worden gesteund door een
advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)24.
Een goed wordt niet noodzakelijk in zijn geheel beschermd of bewaard: dat gebeurt enkel
met de behartigenswaardige componenten (een dak, een gevel, enz.).
Er zijn alles samen nagenoeg 4.000 gevrijwaarde goederen (architecturaal erfgoed en andere onroerende goederen zoals bomen e.d.).
Dat proces komt verderop in dit hoofdstuk aan bod25.

22 De administratie heeft 1.570 behartigenswaardige goederen geïdentificeerd en 123 goederen die onder het belangrijk erfgoed vallen.
23 De overlegcommissies formuleren adviezen over stedenbouwkundige vergunningen en over milieuvergunningen.
Voor elke gemeente is er een commissie.
24 De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen is een adviesorgaan dat uit eigen beweging of op
verzoek van de regering bijstand verleent aan de regering als het gaat om de vrijwaring en het behoud van het
onroerend erfgoed.
25 Cf. punt 2.6 Kennis van het erfgoed en toekenning van vrijwaringsmaatregelen.
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2.2

Complexiteit van de taken

De taken die ambtenaren moeten uitvoeren in verband met de toekenning van vrijwaringen en in verband met de subsidiëring, zijn talrijk en complex. Het gaat om gespecialiseerde
administratieve en technische taken.
Voor de toekenning van vrijwaringen voert de ambtenaar deze taken uit:
•
•
•
•
•

de communicatiekanalen beheren waarmee het publiek wordt geïnformeerd;
inventarissen updaten en online publiceren;
een lijst van het te vrijwaren erfgoed opstellen en updaten;
maatregelen nemen om het onroerend erfgoed wettelijk te vrijwaren;
deelnemen aan de werkzaamheden van de raadgevende instanties.

Bij subsidiëringen voert de ambtenaar de volgende activiteiten uit:
•
•
•
•
•

de aanvragen begeleiden;
de principe-adviezen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) analyseren;
de unieke vergunningen26 behandelen in samenwerking met de directie Stedenbouw;
de subsidieaanvragen analyseren;
de werven controleren en opvolgen, enz.

De werklast weegt volgens de administratie erg zwaar voor de ambtenaren27. Een dergelijke
werklast kan evenwel aan de basis liggen van bepaalde zwakke punten die tijdens de audit
werden vastgesteld, o.a. in verband met de selectie van het te vrijwaren erfgoed of het toezicht op de toekenning van subsidies.
In haar antwoord wijst de administratie erop dat ze een document bijhoudt met alle opdrachten van de DCE (referentiedocument), de geraamde werklast voor elk personeelslid en
voor elk proces, de evaluatie van de totale werklast en het tekort aan VTE in functie van de
globale behoeften. Ze wijst er nadrukkelijk op dat bij de laatste beslissingen van de regering
met betrekking tot de vermeerdering van de effectieven, enkel de aspecten in verband met
de verbetering van de performantie inzake de BWRO-procedures werden uitgebreid (vergunningen, vrijwaringen en overleg).
Aanbeveling 1
Het Rekenhof beveelt aan de analyse van de werklast voor te zetten om de personeelsplannen te rechtvaardigen en indien nodig aanwervingen mogelijk te maken om de gebreken te verhelpen die werden vastgesteld bij de realisatie van bepaalde opdrachten met
betrekking tot de vrijwaring en het behoud van het architecturaal erfgoed.

26 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spreekt men van een “unieke vergunning” als het gaat om stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen aangaande gevrijwaard erfgoed, d.w.z. vergunningen die betrekking hebben op een beschermd goed dat op de bewaarlijst staat of waarvoor de beschermings- of inschrijvingsprocedure loopt. De unieke vergunning groepeert het aspect stedenbouw en het aspect erfgoed.
27 In 2019 hebben ze bijvoorbeeld meer dan 200 subsidiedossiers behandeld.
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2.3

Beheergegevens

Er zijn over het algemeen geen gegevens voorhanden over het beheer.
De database “Monument” omvat gegevens over de vrijwaringsmaatregelen28 en over de subsidies. Het is een oude database29 die vooral gebruikt wordt voor een beheer dossier per
dossier. Door de manier waarop ze is opgevat en omdat niet altijd alle velden zijn ingevuld,
leent de database zich niet tot statistische doeleinden. Dat had ook negatieve gevolgen voor
het bekomen van de gegevens die nodig waren voor deze audit30.
Die hiaten moesten dus worden aangevuld met andere gegevens, als die voorhanden waren31. Die andere, vaak gedeeltelijke, informatiebronnen konden echter niet alle hiaten
vullen.
Door de dossiers in de steekproef te onderzoeken, konden andere termijnen worden berekend dan de reglementair opgelegde termijnen (bv. hoeveel dagen er verstreken tussen het
moment waarop verantwoordingsstukken bij de administratie werden ingediend en het
moment waarop de subsidie werd betaald). Daaruit blijkt dat de langste termijn 373 dagen
beliep en de kortste 20 dagen. Het gemiddelde was 120 dagen en de mediaan 104 dagen. In
6 dossiers (van de 27 dossiers die voor deze berekening konden worden gebruikt32) was de
behandelingstermijn lang (meer dan 140 dagen).

28 Meer bepaald de inschrijving op de bewaarlijst en de bescherming, cf. punt 2.1 Proces.
29 Ze lijkt op een workflow.
30 Diverse gegevens zijn er niet of slechts gedeeltelijk in geregistreerd, ofwel laat de registratie geen transversale
extractie van gegevens toe:
•	het bedrag van de subsidie wordt niet berekend door “Monument” en is er niet in geregistreerd;
•	het subsidiëringspercentage is er niet in vermeld;
•	de verschillende categorieën van openbare begunstigden die subsidies ontvangen (bv. de gemeenten, de
OCMW’s en de openbare vastgoedmaatschappijen) en van particuliere begunstigden die subsidies ontvangen
(privaatrechtelijke natuurlijke personen of rechtspersonen) zijn niet gedetailleerd;
•	het inkomen van particuliere begunstigden is er niet in vermeld;
•	als de administratie zelf de aanvraag doet, is niet altijd bekend wie de aanvraag indiende;
•	“Monument” registreert dossiers en geen goederen. Het aantal gevrijwaarde goederen is daardoor onmogelijk
te bekomen (om die cijfers te weten te komen, moeten de gegevens herwerkt worden);
•	de elementen waarmee de behandelingstermijn van dossiers kan worden berekend (meer in het bijzonder die
waarin de regelgeving voorziet) zijn niet altijd allemaal geregistreerd (zo ontbreken bijvoorbeeld de datums
waarop stukken werden opgevraagd die in het dossier ontbraken, en de datums waarop die stukken effectief
werden ontvangen).
31 Meer bepaald de gegevens afkomstig van de dossiers in de steekproef en van gesprekken met de administratie.
32 Omdat in 12 dossiers niet was vermeld op welke datum de verantwoordingsstukken waren ingediend, kon de termijn gewoonweg niet worden berekend. In een 13e dossier is de berekening niet gebeurd omdat de werken nog niet
van start waren gegaan.
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Die resultaten worden hierna geïllustreerd. De 6 dossiers waarvan de afhandelingstermijn
lang wordt geacht, zijn in het rood aangeduid.

Onderzochte dossiers + referentie

Grafiek 4 – De tijd die verstrijkt tussen de voorlegging van de verantwoordingsstukken en het moment
van betaling in de 27 dossiers uit de steekproef
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Aantal dagen
Dat het soms lang duurt om een dossier af te handelen, kan worden verklaard doordat de
inlichtingen die nodig zijn om een subsidie te kunnen vereffenen, niet tijdig voorhanden
zijn. Toen de administratie met die vaststelling werd geconfronteerd, heeft ze gepreciseerd
dat het huidige personeelsbestand het niet mogelijk maakt de vereffening van de subsidies
voortdurend op te volgen en alle werven betreffende gesubsidieerd gevrijwaard erfgoed
binnen een redelijke termijn op te volgen.
Opdat de dossiers sneller zouden worden behandeld, zou de administratie instructies hebben gegeven om ontbrekende gegevens onverwijld op te vragen bij de begunstigden. Die
instructies, die tijdens teamvergaderingen aan de ambtenaren zouden zijn meegedeeld en
in de notulen van die vergaderingen zouden zijn opgetekend33, konden ten tijde van de audit
niet worden voorgelegd. Er is dus geen zekerheid dat die procedure duidelijk werd gecommuniceerd naar de ambtenaren toe, noch dat ze ten uitvoer wordt gebracht.
De ambtenaren kunnen ontbrekende gegevens overigens opvragen per mail, zonder daarvoor een modelbrief te gebruiken.
De administratie is zich bewust van de beperkingen van “Monument” en is van plan de
database te vervangen, in het bijzonder om de termijnen te kunnen beheren. Die vervanging werd echter naar een later tijdstip verschoven omdat andere projecten en activiteiten
prioritair werden geacht.

33 Voor een analyse van het gebrek aan geformaliseerde procedures, cf. punt 3.3.2 Formalisering van de procedures en
van de jurisprudentie.
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Er valt op te merken dat de administratie in aanverwante sectoren zoals woningrenovatie
en gevelverfraaiing van plan is het computerprogramma te vervangen dat thans gebruikt
wordt en eveneens niet performant is. Er werd een functionele analyse uitgevoerd en er gaat
een overheidsopdracht worden geplaatst.
In die aanverwante sectoren heeft de administratie een risico gedetecteerd op meervoudige
subsidiëring met de materies inzake vrijwaring van het kleine erfgoed en de energiebesparingen. Ze wil een nieuw programma gaan gebruiken waarmee ze informatie kan delen met
de betrokken directies en administraties. De sector van de vrijwaring van het erfgoed wordt
er echter niet bij betrokken omdat de administratie van oordeel is dat potentiële begunstigden van erfgoedsubsidies er niet speciaal belang bij hebben om subsidieaanvragen in te
dienen in andere sectoren, want daar liggen de bedragen lager 34. Een analyse wijst uit dat
het risico echter niet puur theoretisch is en niet in de hand wordt gehouden: niets belet een
begunstigde om gelijktijdig subsidies aan te vragen in alle sectoren en daar telkens dezelfde
verantwoordingsstukken voor te gebruiken35.
Aanbeveling 2
Het Rekenhof beveelt aan de database “Monument” aan te passen of te vervangen om het
risico op meervoudige subsidiëring in te dijken tussen de sectoren waarin werkzaamheden worden uitgevoerd aan gebouwen, met inbegrip van de erfgoedvrijwaring. Een uitbreiding van het beoogde ontwikkelingsproject in de aanverwante sectoren zou moeten
worden onderzocht.
In dat opzicht heeft de administratie erop gewezen dat ze nu al stappen is beginnen zetten
om een deel van haar bestaande IT-tools te moderniseren (waaronder HSA en “Monument”).

2.4

Aantal toegekende vrijwaringen

De volgende tabel schetst de verspreiding van de toegekende vrijwaringen per periode van
tien jaar voor het architecturaal erfgoed. De cijfers betreffen het aantal vrijwaringsdossiers
en niet het aantal gevrijwaarde goederen36.
Sinds de allereerste vrijwaringsmaatregelen (1930) zijn er 1.023 vrijwaringsdossiers geopend,
die als volgt gespreid zijn37.

34 Audit over het toezicht op de premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing.
35 Cf. punt 3.7 Meervoudige subsidiëring.
36 Voor één goed kunnen verschillende vrijwaringsdossiers bestaan en omgekeerd kan een hele reeks goederen vrijwaring genieten dankzij één enkele beslissing van de regering en in dat geval is er slechts één dossier.
37 Die cijfers werden in april 2019 uit de database “Monument” gehaald.
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Tabel 1 – Aantal dossiers inzake toegekende vrijwaring van het architecturaal erfgoed, per decennium
Jaar

Lopende
bewaringen

Effectieve
bewaringen

Lopende
beschermingen

Effectieve
beschermingen

Totaal

1930-1939

0

0

0

20

20

1940-1949

0

0

0

7

7

1950-1959

0

0

0

12

12

1960-1969

0

0

0

9

9

1970-1979

0

0

0

53

53

1980-1989

0

0

0

109

109

1990-1999

0

76

0

286

362

2000-2009

0

13

0

329

342

2010-2019

4

2

11

87

104

Onbekende data

0

0

0

5

5

Totaal

4

91

11

917

1.023

Bron: database “Monument”, april 2019
De meeste vrijwaringsdossiers hebben betrekking op een bescherming (90 %) en de meeste
beslissingen werden genomen in de jaren 1990 tot 2009 (69 %).
Volgens de administratie38 werd in die periode overgegaan tot tal van beschermingen en
bewaringen omdat het gewest een grote achterstand moest inlopen op het vlak van de vrijwaring van het erfgoed.
Het aantal vrijwaringsmaatregelen is echter fors gedaald sinds 2010: ze vertegenwoordigen
nog slechts 10 % van het totaal39. Volgens de administratie is de wil om te vrijwaren niet
verminderd, maar ligt het eerder aan de door de autoriteiten bepaalde prioriteiten40.
In dat opzicht preciseert de administratie dat de nieuwe regering vrijwaringsdoelstellingen
heeft geformuleerd die zich in de toekomst zullen vertalen in vrijwaringscampagnes (hedendaags erfgoed) en die zullen worden opgevolgd aan de hand van boordtabellen.

38 Dat komt naar voren uit een interne nota van de administratie uit juni 2017 met de titel “Quelle approche pour une
politique de protection du patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale?”, blz. 9 tot 13.
39 Te weten 104 van de 1.023.
40 De al aangehaalde interne nota maakt meer bepaald melding van:
•	industrieel erfgoed (zones aan de oevers van het kanaal);
•	commercieel erfgoed;
•	engineeringserfgoed (bruggen e.d.);
•	erfgoed i.v.m. het ancien régime, neoclassicisme, art deco, modernisme en hedendaags erfgoed (naoorlogse
kantoorgebouwen);
•	wooncomplexen en infrastructuren.
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2.5

Kwaliteit van de doelstellingen inzake erfgoedvrijwaring

Opdat de vrijwarings- en subsidiëringsacties op doelmatige en doeltreffende manier ten
uitvoer zouden worden gebracht, moeten de beleidsdoelstellingen duidelijk vastgelegd worden en op alle betrokken niveaus van de bestuurlijke entiteit uitgewerkt worden. Ze moeten
bovendien kwaliteitsvol zijn41.
2.5.1

Stand van zaken

2.5.1.1 Documenten en plannen waarin de doelstellingen zijn vervat
De doelstellingen zijn op verschillende niveaus gedefinieerd in de volgende plannen en
documenten:
•
•

•
•

•

de regeerakkoorden en de jaarlijkse algemene beleidsverklaringen, die vrij summier de
krijtlijnen van het regeringsbeleid schetsen;
de oriëntatienota van aan het begin van de legislatuur en de daaropvolgende jaarlijkse
oriëntatiebrieven die de administratie opstelt in samenwerking met het kabinet van de
minister en waarin projectdoelstellingen worden gedefinieerd, maar geen continuïteitsdoelstellingen42;
het GPDO43, dat acties ter vrijwaring van het erfgoed koppelt aan een versterking van de
toeristische aantrekkingskracht van Brussel;
het strategisch plan van BSE voor 2019 – 2022, dat voornamelijk de organisatie regelt
en niet zozeer ingaat op de resultaten die samenhangen met de implementatie van de
vakgebonden processen;
de operationele plannen van de DCE, waarin vakgebonden en organisatorische
doelstellingen vervat zijn voor projecten en inzake continuïteit.

2.5.1.2 Uitwerking van de doelstellingen
Er is doorgaans geen duidelijke link tussen de diverse plannen die, onderling uitgewerkt,
het beleid inzake de vrijwaring van het erfgoed geleidelijk aan zouden moeten operationaliseren binnen de gewestelijke entiteit. Die getrapte structuur moet de door het Gewest
goedgekeurde beleidslijnen voor de vrijwaring van het gewestelijke erfgoed omzetten in
concrete, doeltreffende en doelmatige acties. Enkel de oriëntatienota en de oriëntatiebrieven zijn duidelijk geïntegreerd. De plannen die aan die twee strategische documenten voorafgaan en de plannen die erop volgen, zijn er niet systematisch aan gekoppeld. Het is dus
onmogelijk om de doelstellingen en de tenuitvoerlegging ervan systematisch te traceren
doorheen de verschillende planningsniveaus van de entiteit.

41 De doelstellingen moeten SMART zijn, d.w.z.:
•	Specifiek: er moet een rechtstreeks verband zijn met het werk van de persoon die de doelstelling ten uitvoer
moet brengen (de doelstelling moet gepersonaliseerd zijn);
•	Meetbaar: de doelstelling moet gekwantificeerd of gekwalificeerd kunnen worden;
•	Aanvaardbaar en haalbaar, alsook ambitieus: de doelstelling moet redelijk zijn om ervoor te zorgen dat degenen die ze ten uitvoer moeten brengen, erin meegaan. Daarnaast moet ze voldoende ambitieus zijn om motiverend te werken;
•	Realistisch: het moet mogelijk zijn de doelstelling te halen;
•	Tijdsgebonden: de doelstelling moet een plaats krijgen op een tijdlijn, met precieze datums.
42 Voor terugkerende acties.
43 Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, cf. voetnoot 66.
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Bijgevolg zijn de meeste doelstellingen die de corebusiness van de administratie oriënteren
en die vervat zijn in het operationeel plan van de DCE, niet gelinkt aan de door de regering
of door de minister uitgezette krijtlijnen. Sommige ervan vinden geen grondslag in het
strategisch plan van BSE.
De volgende tabel illustreert die bevinding voor een aantal doelstellingen van het operationeel plan 2020, die louter bij wijze van voorbeeld werden gekozen.
Tabel 2 – Analyse van de trapsgewijze doelstellingen
Doelstelling vermeld in…
Algemene
OperaOriëntatie- Oriëntatie- Strategisch
beleidstioneel
nota
brief
plan BSE
verklaring
plan DCE

Doelstelling

Regeerakkoord

Herwaardering
van in gevaar
verkerend
erfgoed

nee

nee

ja

ja

nee

ja

nee

Inventaris van
de liften

ja

nee

ja

ja

nee

ja

nee

Inventaris van
de 20e-eeuwse
gebouwen

nee

ja

ja

ja

nee

ja

nee

GPDO

Bron: Rekenhof
De administratie is zich ervan bewust dat de doelstellingen niet trapsgewijs worden uitgewerkt, maar heeft onlangs inspanningen gedaan om de doelstellingen in het strategisch
plan van BSE meer aansluiting te laten vinden bij de oriëntatienota 44.
Tijdens het tegensprekelijk debat wees de administratie erop dat haar strategisch plan was
opgesteld op een moment dat geen enkel beleidsdocument van de regering die nieuwe
structuur bevatte, en bedoeld was om het mogelijk te maken de specifieke doelstellingen
van de regering, de recurrente opdrachten en de aspecten van intern beheer uit te werken.
2.5.1.3 Doelstellingen formuleren
De krijtlijnen die de regering heeft uitgezet zijn niet omstandig genoeg. Als gevolg daarvan
kan de administratie geen SMART-doelstellingen bepalen op het vlak van de vrijwaring van
het erfgoed.
De algemene doelstelling van erfgoedbescherming werd vastgelegd door de regering, maar
die liet na de doelstelling te preciseren. Zo werd niet bepaald welke goederen of soorten
goederen prioritair gevrijwaard moeten worden. Het is nochtans belangrijk dat te preciseren, want budgettair gezien is het onmogelijk alles gelijktijdig te vrijwaren.

44 Daartoe werd een rubriek opgenomen in het laatste operationeel plan voor het jaar 2020. Daar werd nog aan gewerkt ten tijde van de audit.
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Vanaf 2020, hoewel de minister heeft gespecificeerd dat het er niet meer om gaat “te reageren in functie van de bedreigingen, projecten en aanvragen van derden, maar een visie op
erfgoedbeleid voor Brussel voor te stellen”45, blijft de doelstelling vaag46. Er wordt dus gezegd
wat men niet dient te doen, maar er wordt niet gezegd wat men wel moet ondernemen47.
Bij gebrek aan meer precieze indicaties en ondanks het feit dat de doelstelling “Een lijst van
het te vrijwaren erfgoed opstellen en actualiseren”48 herhaaldelijk werd ingeschreven om
“het te vrijwaren erfgoed te selecteren”, was het niet mogelijk het personeel en de middelen
in te zetten om op basis van een beredeneerde analyse een prioriteit te bepalen voor de
selectie van te vrijwaren goederen49.
Dat gebrek aan oriëntatie heeft ook gevolgen voor de middelen die aan het beleid inzake de
vrijwaring van het erfgoed worden toegekend: er valt immers niet te bepalen of de subsidies
helpen om de restauratie van het belangrijkste te vrijwaren erfgoed te financieren, dan wel
of de middelen her en der terechtkomen zonder echte efficiëntie. De steun zou zelfs een
buitenkansje kunnen zijn voor eigenaars die over voldoende middelen beschikken om hun
goed op te knappen.
Omdat de administratie de intenties van de regering niet kent, stelt ze (soms herhaaldelijk) voor gebouwen te beschermen die zij behartigenswaardig acht, terwijl de regering die
aanvragen al meermaals verworpen heeft. Die situatie zorgt voor nodeloze administratieve
overlast en stremt de doeltreffendheid van de administratie.
Het Rekenhof wijst wel op een positieve evolutie sinds de nieuwe legislatuur:
•
•

de oriëntatienota en de oriëntatiebrief zijn omstandiger uitgewerkt dan onder de vorige
legislatuur;
voor tal van doelstellingen bepaalt de oriëntatiebrief targets (“drempelwaarden”
genoemd) en echte uitvoeringstermijnen.

De oriëntatiebrief 2020 bevat echter geen stand van zaken die duidelijk maakt wat er al
gerealiseerd werd en het blijft bijgevolg onduidelijk of de drempelwaarden voldoende ambitieus en realistisch zijn in verhouding tot de acties uit het verleden.
Tijdens het tegensprekelijk debat wees de administratie erop dat de begeleiding van de door
eigenaars geformuleerde vragen voor haar een prioriteit vormt.

45 Oriëntatienota, legislatuur 2019 – 2024, blz. 175.
46 Er wordt gesproken over vrijwaringscampagnes (voor alle soorten goederen) die rekening houden met het latere
beheer van de desbetreffende goederen en die (zoveel mogelijk) losstaan van de actualiteit. Cf. ontwerp van oriëntatiebrief 2020, doelstelling 5.1.1 Een nieuwe kijk op het te vrijwaren en te valoriseren erfgoed.
47 Bv. de te vrijwaren goederen selecteren op basis van de erfgoedinventaris of op basis van thema’s.
48 Ten minste al sinds 2016 ingeschreven onder nr. 4.2.1.
49 Cf. punt 2.6 Kennis van het erfgoed en toekenning van vrijwaringsmaatregelen. Het merendeel van de selecties gebeurt evenwel in functie van aanvragen door derden of specifieke gebeurtenissen.
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2.5.1.4 Het meedelen van de doelstellingen
Ook al worden de doelstellingen niet op de best mogelijke manier bepaald, de ambtenaren
weten dankzij de uitgebouwde omkadering over het algemeen wel wat hen te doen staat50.
De omkadering kan echter nog worden verbeterd:
•
•
•
•
•

men was de formele functiebeschrijvingen aan het opstellen terwijl de audit werd uitgevoerd;
er bestaat een geformaliseerde methode voor het beheer van de vrijwaringsmaatregelen,
maar niet voor de toekenning van de subsidies;
de formalisering van de processen, die werd aangevat om de taken te optimaliseren, is
nog niet afgerond;
de procedures inzake subsidies zijn vaak versnipperd;
het toezicht door de hiërarchie is beperkt met betrekking tot die subsidies51.

Tijdens het tegensprekelijk debat preciseerde de administratie dat sinds de oprichting van
Urban heel hard werd gewerkt aan het implementeren van procedures, om te beschikken
over procedures waar er eerder geen voorhanden waren en de relevantie van de bestaande
procedures te analyseren met het oog op permanente verbetering. Die werkzaamheden zijn
nog steeds in uitvoering en kunnen de thans bestaande maatregelen versterken.
2.5.2
Evaluatie van de doelstellingen en rapportering
Het feit dat er geen SMART-doelstellingen worden bepaald en uitgewerkt op de verschillende niveaus van de gewestelijke entiteit, brengt de evaluatie ervan in het gedrang omdat
er geen link is tussen de gemeten resultaten en de te bereiken doelstellingen. Dit aspect
beïnvloedt de rapportering die thans gebeurt: in het bijzonder voor het operationeel plan
meet de voorgelegde boordtabel niet alle doelstellingen van dat operationeel plan en de
kwantitatieve indicatoren die erin zijn opgenomen, zijn moeilijk te koppelen aan de strategische doelstellingen waarop ze betrekking zouden kunnen hebben.
2.5.3
Conclusies en aanbevelingen
De voorwaarden om doeltreffende en doelmatige acties te kunnen uitvoeren, zijn niet aanwezig. Het feit dat er geen SMART-doelstellingen worden bepaald en uitgewerkt op de verschillende niveaus van de gewestelijke entiteit die erbij betrokken zijn, draagt er niet toe
bij de acties van de DCE aan te sturen. De entiteit kan immers niet bogen op voldoende
precieze doelstellingen, ze kan er geen prioriteit aan toekennen en haar resources niet op
passende wijze inzetten om de acties te realiseren die het succesvolst zijn op het vlak van
de vrijwaring van het erfgoed.
Dat heeft gevolgen voor die acties: beslissingen vloeien vaak voort uit reactieve activiteiten
die meestal niet gebaseerd zijn op een voorafgaande selectie van erfgoed dat gevrijwaard
moet worden, hoewel haar operationele plannen in zo’n werkwijze voorzien. Er is dus geen
redelijke garantie dat de algemene doelstellingen inzake de vrijwaring van het erfgoed
op doeltreffende of doelmatige wijze kunnen worden gehaald met de acties die worden
gevoerd52.

50 Zoals functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken, opleiding door collega’s en supervisie door de hiërarchie.
51 Cf. punt 3.3.4 Toezicht op de uitvoering van de werven.
52 Cf. punt 2.6 Kennis van het erfgoed en toekenning van vrijwaringsmaatregelen.
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Die hiaten compromitteren eveneens de evaluatie van de doelstellingen.
Tot slot kan de omkadering van de ambtenaren nog worden verbeterd.
Aanbeveling 3
Om zo goed mogelijk een prioriteit te kunnen bepalen voor de te ondernemen acties en
om de resources op passende wijze te kunnen inzetten voor de acties die het succesvolst
zijn in verband met de beoogde doelstelling inzake de vrijwaring van het erfgoed, beveelt
het Rekenhof aan:
•	SMART-doelstellingen uit te werken op alle niveaus van de gewestelijke entiteit die
betrokken zijn bij de vrijwaring van het erfgoed;
•	ervoor te zorgen dat de rapportering het mogelijk maakt na te gaan in hoeverre de
aldus bepaalde doelstellingen werden gerealiseerd;
•
voort werk te maken van de omkadering van de ambtenaren.

2.6

Kennis van het erfgoed en toekenning van vrijwaringsmaatregelen

2.6.1
Inschrijving van de goederen in de inventaris
Ter herinnering53 , na behandeling registreert de administratie de goederen in de inventaris van het onroerend erfgoed. Ze doet dat uit eigen beweging of op verzoek van de KCML
of van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de goederen
gelegen zijn54 .
De inventaris is gebaseerd op een pre-inventarisering die tussen 1975 en 1979 werd uitgevoerd door de vzw Sint-Lukasarchief55, op door het Gewest bestelde thematische inventarissen56 en op het actualiseringswerk dat de administratie parallel uitvoert om deze
werkzaamheden te preciseren en te verrijken. De inventaris berust ook op meer specifieke
bronnen, bijvoorbeeld afkomstig van particulieren of van gespecialiseerde vzw’s. De administratie krijgt ook nuttige informatie als ze deelneemt aan de overlegcommissies.
Door het BWRO vastgelegde algemene criteria, aangevuld met door de administratie gedefinieerde technische criteria, liggen ten grondslag aan de inventarisering.
De intensiteit van de afdekking varieert57, maar het gewestelijke grondgebied is thans wel
degelijk volledig afgedekt en de inventarisering is permanent.
De inventaris vormt een dynamisch instrument aangezien hij wijzigingen aan de bebouwing moet opvolgen en moet worden aangepast aan de onvermijdelijke evolutie van wat
wordt beschouwd als een interessant gebouw. De inventaris wordt dus regelmatig bijgewerkt58. Er zijn momenteel 40.000 goederen in opgenomen.

53
54
55
56
57

Cf. punt 2.1 Proces.
BWRO, artikel 207, § 2.
Op basis van een methode en criteria betreffende het architecturale, historische en stedenbouwkundige belang.
Over industriële architectuur, filmzalen, het hedendaagse erfgoed, sociale huisvesting, etc.
Ook al werden alle goederen onderzocht, ze werden niet op dezelfde manier onderzocht: sommige delen van het
grondgebied werden grondig geïnventariseerd (waarbij de plannen in de archieven van de gemeenten werden geraadpleegd), terwijl andere delen meer algemeen werden bekeken.
58 Notulen van de vergadering van de staf van de administratie, nr. 269, 11 juni 2019, blz. 1 en 2.

34

De inventaris wordt slechts gedeeltelijk gepubliceerd, maar de administratie heeft een besluit aan de regering voorbereid met het oog op de publicatie ervan. In afwachting daarvan
worden alle goederen die dateren van vóór 1932 beschouwd als ambtshalve opgenomen in
de inventaris en worden ze in overlegcommissie besproken in het geval er een bouwvergunning is aangevraagd59.
De administratie is van plan om, eens de inventaris gepubliceerd is, de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering regelmatig updates voor te leggen van de wettelijke inventaris,
via besluiten tot inschrijving of eventueel schrapping van bepaalde goederen, naargelang
de aanpassingen, updates of ontdekkingen die ze doet60.
2.6.2
Toekenning van vrijwaringsmaatregelen
Ter herinnering61, aanvragen tot bewaring of bescherming kunnen worden ingediend door
derden62 of door het Gewest zelf.
Die aanvragen worden behandeld door de administratie, over het algemeen na advies van
de KCML. Het is de regering die beslist of de betrokken goederen worden bewaard of beschermd.
Bij de verwerking van de dossiers baseert de administratie zich onder andere op de kennis
die werd verworven gedurende de inventarisering63.
Om uit eigen beweging te vrijwaren goederen te kunnen voorleggen aan de regering, heeft
de administratie de geïnventariseerde goederen opgedeeld naargelang het belang ervan. Ze
kwam zo tot twee lijsten:
•

•

59
60
61
62
63
64

1.570 goederen die het waard werden geacht om te worden gevrijwaard, werden in
2005 geregistreerd in de database “Monument”. Die lijst werd sindsdien niet meer bijgewerkt. Volgens de administratie is de bijwerking onmogelijk omdat ze niet over voldoende personeel beschikt om dat in orde te brengen64;
een meer beperkte lijst van 123 goederen die als belangrijk erfgoed worden beschouwd,
werd opgesteld op basis van de registratie van de 1.570 goederen die het waard werden
geacht om te worden gevrijwaard, op basis van goederen opgenomen in de lijst van
belangrijk erfgoed van het eerste Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)65 en in het
voorstel van lijst van emblematisch erfgoed opgesteld in het raam van het ontwerp
van GPDO66. Deze lijst van 123 goederen moest normaal gezien dienen om de regering

BWRO, artikel 333.
Mail van de administratie d.d. 25 september 2019.
Cf. punt 2.1 Proces.
Het gemeentelijk college van de gemeente waar het goed gelegen is, eigenaars, gespecialiseerde vzw’s, de KCML.
Cf. punt 2.6.1 Inschrijving van de goederen in de inventaris.
Bijgevolg zijn misschien goederen verdwenen, is het belang ervan eventueel verminderd, of zijn goederen die even
interessant zijn als de geregistreerde goederen misschien niet in aanmerking genomen. Mail van de administratie
d.d. 4 oktober 2019.
65 Het GewOP bepaalt de ontwikkelingsdoelstellingen en -prioriteiten van het gewest naargelang de economische,
sociale, milieu- en mobiliteitsgebonden behoeften. Het eerste dateert van 1995.
66 Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) is de opvolger van het GewOP. Het definieert de territoriale visie van de regering met als horizon 2040 en werd goedgekeurd op 12 juli 2018.
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goederen voor te stellen om te bewaren of te beschermen. Sinds 2010 werd er geen enkel
goed meer aan toegevoegd. Uit die lijst komt naar voren dat67:
o
70 goederen niet werden voorgelegd aan de regering;
o
23 goederen niet werden goedgekeurd;
o
over 5 goederen nog een beslissing moet worden genomen;
o
over 25 goederen een beslissing werd genomen.
Die analyse van de toegekende vrijwaringen toont aan dat weinig bewaringen en beschermingen voortvloeien uit de processen voor de inventarisatie en selectie van goederen.
Tijdens de legislatuur 2014-2019 werd twee derde van de aanvragen bij de regering ingediend door derden (49 van de 74)68. Het gaat zelden om goederen uit de lijst van belangrijk
erfgoed69, want de belangstelling van de administratie en van andere aanvragers gaat niet
noodzakelijk uit naar dezelfde goederen vermits de toekenning van subsidies wellicht de
essentiële drijfveer is voor die andere aanvragers70.
Het resterende derde van de aanvragen (25 van de 74) werd ingediend door de administratie
zelf. Minder dan de helft daarvan staat op de twee voornoemde lijsten van geselecteerde
goederen71. Voor de bewaring of bescherming maakt de administratie dus veeleer gebruik
van specifieke gegevens die ze te weten komt (bijvoorbeeld de bedreiging van sommige goederen), dan van elementen in verband met het belang van die goederen. Bijgevolg:
•
•

wijkt de administratie af van het selectieproces voor goederen dat vervat is in de doelstellingen van de operationele plannen van de DCE;
boeten de opmaak en de bijwerking van de inventaris in aan belang omdat, ondanks het
feit dat de administratie er middelen in investeert, de inventaris niet wordt gebruikt in
het raam van het proces voor de selectie van goederen.

De administratie stelt niet door de regering te zijn aangespoord om die lijsten te benutten.
Bovendien wordt ze door een grote werklast72 ertoe aangezet om voorrang te geven aan de
door derden ingediende aanvragen, ten opzichte van haar eigen selectie van behartigenswaardige goederen. Er zijn evenwel nieuwe aanwervingen gepland73. Het feit dat er geen
passende beheerinstrumenten worden gebruikt, zoals een performant computerprogramma74, verhindert echter dat de werklast wordt verminderd.

67 Aan het Rekenhof bezorgd in mei 2019.
68 En minstens een vierde van die 49 aanvragen werd ingediend door privéeigenaars (tot welke categorieën de overige drie vierden behoren, kon niet worden bepaald).
69 Van de 49 goederen waarvoor een aanvraag werd ingediend door derden staan er slechts 7 ook op de lijst van het
belangrijk erfgoed. Een vergelijking met de 1.570 behartigenswaardige goederen kon overigens niet worden gemaakt bij gebrek aan een gemeenschappelijk identificerend element.
70 Dat blijkt niet uit de dossiers.
71 8 van de 25 door de administratie geïntroduceerde goederen staan eveneens op de lijst met 123 goederen van het
belangrijk erfgoed – 11 wanneer men die 25 goederen vergelijkt met de 1.570 in “Monument” geregistreerde behartigenswaardige goederen.
72 De arbeidstijd van de personeelsleden van de DCE werd vastgesteld en verdeeld in een Excel-tabel naargelang
de taken die de ambtenaren moeten uitvoeren. De administratie wees erop dat een werkingsanalyse zal worden
uitgevoerd om de werklast van de verschillende diensten te bepalen. Die zal worden gebaseerd op de procesbeschrijvingen, om de situatie te objectiveren.
73 Te weten, twee personeelsleden voor de toekenning van vrijwaring en drie voor de behandeling van vergunningen
en subsidies.
74 Cf. punt 2.3 Beheergegevens.
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Het belang van de inventaris schuilt volgens de administratie ook in de didactische waarde
ervan75. De inventaris moet toelaten de aandacht van eigenaars te vestigen op de kwaliteit
van hun goederen en hen te sensibiliseren om ze beter te vrijwaren. Die intentie is echter
moeilijk te concretiseren omdat zij geen enkele specifieke informatie ontvangen daaromtrent.
2.6.3
Conclusies en aanbevelingen
Een trapsgewijs proces voor de inventarisering en de selectie van te vrijwaren goederen
werd opgestart in overeenstemming met de in de operationele plannen van de DCE opgenomen doelstelling. Dat proces wordt echter slechts ten dele voortgezet en boet bijgevolg aan
belang in. De voortdurende inventariseringswerken resulteren niet in een systematische
vastlegging van de goederen die prioritair gevrijwaard dienen te worden. Niet alleen worden de twee opgestelde lijsten niet bijgewerkt, ze worden ook amper gebruikt. De desbetreffende goederen werden vooral gevrijwaard na een aanvraag van derden of op basis van
specifieke elementen waarvan de administratie kennis nam.
Het didactische aspect van de inventarisering wordt bovendien onvoldoende benut want de
betrokken eigenaars ontvangen geen specifieke inlichtingen.
De denkoefening over de instrumenten die kunnen worden gebruikt om de activiteiten van
de administratie te vereenvoudigen, werd tot slot niet voltooid.
Aanbeveling 4
De administratie zou, na duidelijk doelstellingen inzake erfgoedvrijwaring te hebben
gedefinieerd, op basis van de door de regering geselecteerde opties de middelen moeten
toewijzen in functie van de nagestreefde doeleinden. Dat zou haar toelaten zich dynamischer op te stellen en zoveel mogelijk uit de gerealiseerde inventariseringswerkzaamheden te halen. Die werkwijze zou voorkomen dat de toegekende vrijwaringen voornamelijk berusten op een erfgoedvrijwaring die stukje bij beetje verloopt.
Er moet bepaald worden welke instrumenten er nodig zijn om de opdrachten inzake erfgoedvrijwaring ten uitvoer te brengen, zodat daar werk van kan worden gemaakt en de
werklast van de administratie afneemt.
Om het didactische aspect van de erfgoedinventaris te vrijwaren, zouden eigenaars moeten worden geïnformeerd over de inschrijving van hun goederen in die inventaris alsook
over het nut daarvan.
Tijdens het tegensprekelijk debat preciseerde de administratie dat de nodige tools geleidelijk zullen worden geïmplementeerd om haar procedures te rationaliseren. Ook is ze van
oordeel dat de aanstaande publicatie van de wettelijke inventaris in het Belgisch Staatsblad
het didactische aspect ervan nog zal vergroten.

75 Website van de Directie Cultureel Erfgoed, http://erfgoed.brussels/nl/doen/wettelijke-aspecten/erfgoedinventaris,
9 april 2019.
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2.7

Wettelijke, reglementaire en methodologische criteria

2.7.1
Inventarisering
Volgens het BWRO omvat het onroerend erfgoed het geheel van de onroerende goederen
met een historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale,
technische, landschappelijke, stedenbouwkundige of volkskundige waarde76. Deze criteria
zijn niet onderscheidend genoeg om na te gaan of een goed al dan niet dient te worden
gevrijwaard of te worden opgenomen in de inventaris; ze werden dus overgenomen en vervolledigd door de administratie die bijkomende criteria heeft ontwikkeld op basis van de
eigenschappen inzake authenticiteit, integriteit, zeldzaamheid, ouderdom en representativiteit77.
Op basis van die aanvullende criteria heeft de administratie ook een methode gedefinieerd
die berust op technische criteria die werden geïllustreerd aan de hand van fotografische
reproducties78. Die methode reikt richtlijnen aan over de manier waarop men goederen
moet selecteren voor inschrijving in de inventaris (bronnen raadplegen, notities opstellen,
enz.). Daarnaast doet de administratie een beroep op het professionele oordeel van haar
personeelsleden aangezien de inschatting van het patrimoniaal belang van een goed deels
berust op een persoonlijke beoordeling.
2.7.2
Toekenning van vrijwaring
Het BWRO voert twee vrijwaringsmaatregelen in, bewaring en bescherming, zonder ze
evenwel te definiëren. Ze zijn enkel te onderscheiden door hun respectieve gevolgen: bewaring is niet subsidieerbaar, in tegenstelling tot bescherming 79. Bewaring genereert verplichtingen, net zoals bescherming, maar die zijn in principe minder streng80: er is geen
sloopverbod voor de eigenaar, een bestemmingswijziging is mogelijk, er hoeft geen vrijwaringszone te worden afgebakend81.
De parlementaire werkzaamheden betreffende het BWRO in 1993 beschouwen bewaring
als de wachtkamer van de bescherming. Via bewaring kan de regering meer goederen beschermen zonder de financiële lasten daarvan te dragen, aangezien bewaring geen mogelijk
schept tot subsidiëring. Volgens die redenering impliceert bewaring echter geenszins dat
het om goederen van lagere kwaliteit gaat.

76 BWRO, artikel 206, 1°.
77 In een stageverslag van 2013 (Quels critères de sélection pour l’inventaire du patrimoine architectural en Région bruxelloise: réflexion prospective).
78 Het document, opgesteld in 2005, werd bijgewerkt in 2010 en is getiteld: “Inventaire du patrimoine architectural
bruxellois: méthodologie”.
79 In beide gevallen zijn wel vrijstellingen van onroerende voorheffing mogelijk (WIB 92, artikel 257).
80 Volgens artikel 211, § 2, van het BWRO kan het besluit tot inschrijving op de bewaarlijst van een goed dat tot het
onroerende erfgoed behoort, echter de bijzondere voorwaarden voor het behoud bepalen waaraan het goed is
gebonden. Die voorwaarden kunnen beperkingen bevatten aangaande het eigendomsrecht, met inbegrip van een
volledig of gedeeltelijk verbod op bouwen, het aanbrengen van wijzigingen of afbraak. Door de manier waarop het
is opgesteld, heft dit artikel de verschillen op tussen de impact van bewaring en die van bescherming (met uitzondering van de mogelijkheid tot subsidiëring) omdat het de eigenaar bij bewaring verplichtingen kan opleggen van
hetzelfde type als die waarin is voorzien bij bescherming. Volgens de administratie is deze bepaling echter nog
nooit aangewend in de meest verregaande zin ervan.
81 Artikel 232 van het BWRO en voorschrift 08 van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP).
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Volgens de administratie wordt de beslissing tot bewaring in de praktijk toegepast op goederen waarvan de bestemming wordt gewijzigd, en soms op goederen die minder belangrijk
worden geacht, maar het al dan niet toekennen van subsidies was vooralsnog niet van doorslaggevend belang82. Dat standpunt zou evenwel herzien kunnen worden83 en de beslissing
om een goed te beschermen of te bewaren zou voortaan veeleer tegemoet kunnen komen
aan economische vereisten of particuliere wensen84 dan aan de doelstelling om het erfgoed
te vrijwaren.
In tegenstelling tot wat de administratie instelde voor het inventariseringsproces, heeft ze
geen aanvullende criteria geformaliseerd voor de behandeling van vrijwaringsaanvragen.
Ze hanteert daarvoor de criteria die ze definieerde voor de inventarisering, maar interpreteert ze ruimer om het stedenbouwkundig belang en de totaalvisie op een wijk naar
voren te laten komen. De administratie is dus van oordeel dat de criteria voor opneming
in de inventaris en die voor de toekenning van vrijwaring dezelfde zijn, maar dan meer of
minder sterk85. De verslagen over de behandeling van vrijwaringsaanvragen zijn gemodelleerd op basis van die methode en de motiveringen die erin worden ontwikkeld, zijn zeer
omstandig86.
In overeenstemming met wat het BWRO voorschrijft87, heeft de administratie onlangs een
ontwerp van besluit voorbereid dat een procedure bepaalt voor de opmaak van de inventaris en waarin de reeds gehanteerde criteria werden opgenomen en aangevuld88. Het beoogt
echter uitsluitend de inventarisering en niet de vrijwaringsmaatregelen. Volgens de administratie is voor dat laatste geval geen besluit nodig omdat het BWRO daar niet in voorziet
en omdat er analoge criteria worden gehanteerd voor de inventarisering en voor de toekenning van vrijwaring. De administratie wil op termijn zowel de inventariseringscriteria als
de vrijwaringscriteria toelichten en illustreren in een gemeenschappelijke methodologische nota die nochtans geen reglementaire waarde zal hebben. Die aanpak valt echter niet
te verantwoorden omdat bestuurlijke beslissingen tot toekenning van vrijwaring rechten en
plichten genereren voor de eigenaars, en er dus wettelijke en reglementaire criteria moeten
worden goedgekeurd.
2.7.3
Conclusies en aanbevelingen
Bij ontstentenis van wettelijke of reglementaire criteria beschikken de administratie en de
regering over veel bewegingsvrijheid met betrekking tot de graad van vrijwaring die aan
een goed dient te worden toegekend. Aangezien de rechten en plichten van de eigenaars die

82 Er zijn veel meer beschermingen dan bewaringen (sinds 1930: 95 bewaringen en 928 beschermingen, cf. tabel 1
Aantal dossiers inzake toegekende vrijwaring van het architecturaal erfgoed, per decennium). Er kan overigens geen
verband worden aangetoond tussen het volume aan toegekende bewaringen en het niveau van de begrotingskredieten voor de periode 2014-2019.
83 Werknota van de administratie, Quelle approche pour une politique de protection du patrimoine en Région de Bruxelles
Capitale, juni 2017, blz. 8 en 9; mail van de administratie d.d. 18 september 2019.
84 Zoals de mogelijkheid om een goed al dan niet te mogen wijzigen.
85 Werknota van de administratie, Quelle approche pour une politique de protection du patrimoine en Région de Bruxelles
Capitale, juni 2017, blz. 6 en 7.
86 Die verslagen omvatten drie delen: een beschrijving, een uiteenzetting van het technische, artistieke en historische belang, en een bibliografie.
87 BWRO, artikel 207, § 1.
88 Te weten: authenticiteit, zeldzaamheid, integriteit, representativiteit, totaalwaarde, contextuele waarde, ouderdom en biodiversiteit.
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worden gegenereerd door de inschrijving op de bewaarlijst of door de bescherming, meer
of minder strikt kunnen zijn, dient de overigens heel omstandige motivering van de beslissingen te kunnen berusten op objectieve wettelijke of reglementaire criteria. Thans kan
de gekozen optie niet worden verantwoord aan de hand van de in het BWRO89 opgesomde
criteria en kan de motivering van de administratie er niet objectief op worden gebaseerd.
Deze feitelijke toestand kan leiden tot een risico op ongelijke behandeling van eigenaars die
zich in identieke situaties bevinden.
Dit gebrek aan criteria brengt eveneens een gebrek aan transparantie met zich ten opzichte
van de eigenaars, die moeilijk het resultaat van de procedure kunnen voorspellen, en voor
wie het al moeilijk is de vrijwaring aan te vragen die volgens hen het beste past bij de situatie van hun goed.
Tot slot zouden meer precieze criteria de taak van de administratie vergemakkelijken,
waardoor de dossiers ook sneller zouden worden behandeld en de efficiëntie zou verhogen.
Aanbeveling 5
Het BWRO zou moeten worden aangepast om objectieve criteria te bepalen, of de regering daartoe te machtigen, op basis waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen bewaringen en beschermingen aangezien deze administratieve beslissingen rechten
en plichten genereren voor eigenaars. De gebruikte criteria zouden op een wettelijke en
reglementaire manier moeten worden verduidelijkt zodat de rechtszekerheid alsook de
transparantie over de beslissingen is gewaarborgd, zodat de bepalingen in verband met
het formeel motiveren van bestuurshandelingen makkelijker kunnen worden nageleefd
en zodat de administratie doelmatiger kan optreden.

2.8

Goederen waaraan werkzaamheden dienen te gebeuren

2.8.1
Aanmoediging van onderhoudswerkzaamheden
Eens een goed gevrijwaard is, is de eigenaar verplicht om het in goede staat te houden90.
Daartoe is voorzien in subsidies voor onderhoud of restauratie91.
Uitgaande van het principe dat de restauratie van een goed in verval meer zal kosten dan die
van een onderhouden goed, maakte het vroegere besluit van de regering van 30 mei 199692
een onderscheid tussen onderhoudswerkzaamheden en restauratiewerkzaamheden. Voor
die eerste gold een voorkeurstarief om eigenaars ertoe aan te zetten de nodige werken zo snel
mogelijk aan te vatten93. De opeenvolgende besluiten die het besluit van 30 mei 1996 hebben vervangen94, hebben dat onderscheid evenwel opgeheven.

89
90
91
92

BWRO, artikel 206, 1°.
BWRO, artikel 300, 5°, a).
Voornoemd besluit van 23 mei 2014.
Besluit van de regering van 30 mei 1996 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het toekennen van een subsidie aan een privaatrechtelijk rechtspersoon voor aan een beschermd goed uitgevoerde werken
tot behoud.
93 Besluit van de regering van 30 mei 1996, artikel 9: onderhoud 40 %, restauratie 25 % (40 % voor lage inkomens,
vzw’s, ongebruikte goederen en voor het publiek toegankelijke goederen), studies 25 %.
94 Besluiten van de regering van 30 april 2003 en van 23 mei 2014.
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In zijn 18e Boek beval het Rekenhof aan “grondig na te denken over de structuur van de subsidiepercentages, die het mogelijk moet maken een beleid inzake het behoud van het erfgoed
te voeren dat in overeenstemming is met het principe van het BWRO95 , met name voorrang te
geven aan het regelmatig onderhoud van het beschermde gebouw”.
Het regeerakkoord van de legislatuur 2014-2019 gaf opnieuw de voorkeur aan onderhoud
ten opzichte van restauratie, maar er werd niets ondernomen en het regeerakkoord 20192024 vermeldt het niet meer; er wordt niet langer overwogen de reglementering te wijzigen
omdat die maatregel ondoeltreffend wordt geacht.
De DCE meent immers dat het veelbelovender is omstandigheden te creëren waarin eigenaars heel snel werkzaamheden kunnen uitvoeren, door bijvoorbeeld toezicht te houden
op de staat van goederen om eigenaars ertoe aan te kunnen zetten snel te handelen, of door
snellere en makkelijkere procedures in te stellen om een vergunning te bekomen. Volgens
de administratie dreigt elke andere maatregel contraproductieve effecten te genereren, op
zijn minst in een eerste fase. Werven die zo snel mogelijk zouden moeten worden opgezet,
zouden dan worden uitgesteld door eigenaars die de reglementaire wijziging ter begunstiging van onderhoudswerkzaamheden afwachten, met het risico dat zich stadskankers gaan
ontwikkelen. De DCE benadrukt eveneens dat:
•

•

•

•

reeds andere subsidies bestaan om stadskankers te voorkomen, inzonderheid voor wijkcontracten en vrijstaande gebouwen, waardoor maatregelen inzake erfgoedvrijwaring
minder noodzakelijk zijn;
het BWRO96 reeds bepaalde dat gevrijwaarde goederen in goede staat moeten worden
gehouden. Sinds 1 september 2019 werd niet-naleving van de desbetreffende bepaling
zelfs een misdrijf97 dat kan worden bestraft98;
dit geen versterking vormt van het subsidiepercentage die in gebreke blijvende overheden ertoe zal aanzetten om hun goederen te onderhouden (ze ontvangen reeds een
subsidie van 80 %);
de kredieten al aantrekkelijk genoeg zijn omdat ze volstaan om tegemoet te komen aan de
subsidieaanvragen en de betalingen snel gebeuren naargelang er stukken binnenkomen.

95 BWRO, artikel 241, 2e lid: “Bij het bepalen van de maatstaven die zij hanteert bij het verlenen van een toelage, kan de
Regering erkenning houden met, onder meer, de omstandigheid dat voor het goed een plan voor erfgoedbeheer geldt,
de aard van de werken, de uitvoering van de werken volgens de vrijwaringsvoorschriften en de voorschriften van het
door de Regering goedgekeurde bestek, de onderhoudswerken die in het verleden door de eigenaar werden uitgevoerd,
de rechtspersoonlijkheid van de aanvrager, de inkomsten van de privéeigenaar en met de mate waarin het beschermd
goed toegankelijk is voor het publiek”.
96 BWRO, de artikelen 214, 231 en 232.
97 BWRO, artikel 300, 5°, a).
98 BWRO, de artikelen 306 e.v.
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Volgens het Rekenhof moeten die argumenten opnieuw in hun context worden geplaatst,
want:
•

•

•
•

•
•

zodra stadskankers ontstaan, is er geen sprake meer van onderhoud en hebben de andere subsidietypes voor wijkcontracten en vrijstaande gebouwen geen effect op werkzaamheden die voorkomen dat goederen vervallen;
zowel de wijkcontracten99 als de tussenkomsten betreffende vrijstaande gebouwen 100
hebben overheden als begunstigden en die worden over het algemeen ten belope
van 80 % gesubsidieerd waardoor ingrijpen met betrekking tot het subsidiepercentage
inderdaad weinig doeltreffend zou zijn;
het percentage van de tussenkomst is ongetwijfeld niet de enige manier om regelmatig
onderhoud van beschermde goederen te bevorderen;
hoewel de onderhoudsverplichting aangaande gevrijwaarde goederen reeds was opgenomen in het BWRO, werd het gebrek aan onderhoud pas onlangs een te bestraffen misdrijf naar aanleiding van de inwerkintreding op 1 september 2019 van de hervorming van
het BWRO. Er dient te worden opgemerkt dat de activiteiten van de inspectie (IAS101)
momenteel beperkt zijn en dat eventuele sancties misschien niet te gepasten tijde zullen
kunnen worden toegepast102;
wanneer een misdrijf wordt vastgesteld, wordt preventieve actie al ingewisseld voor een
herstellende actie;
de identificatie van goederen waaraan werkzaamheden dienen te gebeuren, verloopt
niet systematisch, wat de tenuitvoerlegging van de overwegingen van de administratie
sterk belemmert103.

2.8.2
Identificatie van goederen in slechte staat
Thans bestaat er geen kadaster waarin de staat van de gevrijwaarde goederen wordt opgenomen. De oriëntatienota voor de legislatuur 2020 vermeldt wel het voornemen er één op
te maken104. De administratie verklaart echter niet te beschikken over het nodige personeel
om een dergelijk kadaster op te stellen105.
De DCE voert momenteel occasionele controles uit. Wanneer personeelsleden van de DCE
naar werven gaan om de lopende werkzaamheden te controleren, kunnen ze onderweg
visueel vaststellen in welke staat andere gevrijwaarde goederen zich bevinden. Ze mogen

99 Ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, de artikelen 19 tot 34: de
duurzame wijkcontracten.
100 Ibid., de artikelen 54 tot 59: het stadsbeleid via ruimtelijke ordening.
101 De dienst IAS (Inspectie en administratieve sancties) werd opgericht in 2014. De algemene opdrachten van de
dienst zijn vervat in titel X, “Misdrijven en strafbepalingen”, van het BWRO.
102 Cf. punt 2.9.3 Controle door de inspectie.
103 Cf. punt 2.8.2 Identificatie van goederen in slechte staat.
104 Ter herinnering, de oriëntatienota (gevolgd door de oriëntatiebrieven) is het beleidsdocument waarin de regering
haar doelstellingen aankondigt bij het begin van de legislatuur. Die documenten zijn momenteel evenwel niet gedetailleerd genoeg om de administratie in staat te stellen haar eigen doelstellingen uit te werken in lijn met die van
de regering (cf. punt 2.5.1.1 Documenten en plannen waarin de doelstellingen zijn vervat).
105 Zo zouden er volgens de administratie 40 voltijdse equivalenten (VTE) te kort zijn bij de DCE om alle taken uit te
voeren (met inbegrip van de systematische opsporing van goederen in slechte staat) volgens een raming van de
personeelsbehoeften die de DCE in oktober 2019 uitvoerde en die regelmatig zal worden bijgewerkt. Die raming
berust niet op een analyse van de werklast.
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die goederen echter niet betreden. De vaststellingen die ze doen, betreffen dus enkel wat
zichtbaar is vanuit de openbare ruimte en zijn bijgevolg beperkt qua reikwijdte.
De DCE heeft nog niet bepaald welke instrumenten zouden moeten worden gebruikt om de
staat van de goederen op passende wijze te kunnen controleren, meer in het bijzonder alles
wat niet rechtstreeks zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. De reglementering voorziet
niets in het bijzonder hieromtrent, terwijl ze wel bepalingen bevat betreffende goederen
waarvoor een vergunning 106 werd verstrekt en/of waaraan gesubsidieerde werkzaamheden107 worden uitgevoerd.
2.8.3
Inventarisering van sommige goederen in slechte staat
Er bestaat weliswaar geen kadaster betreffende de staat van de gevrijwaarde goederen, maar
de DCE heeft niettemin een beperkte lijst opgemaakt van goederen die “in gevaar” zijn, om
zich te richten op de veronachtzaamde goederen en die dossiers prioritair te behandelen108.
Die lijst vermeldt 43 goederen109 die in slechte staat verkeren. Ze werd recent opgesteld (mei
2019) en vermeldt de aard van de problemen, de redenen waarom de goederen verlaten zijn,
hoe dringend dient te worden opgetreden alsook welke opvolging moet gebeuren voor de
meest dringende gevallen. De lijst is gebaseerd op incidentele vaststellingen door personeelsleden van de DCE, op contacten met IAS en op informatie afkomstig van gemeenten,
verenigingen, de pers, particulieren, enz. Die informatiekanalen zijn dus niet systematisch
van aard en de inlichtingen komen enigszins “toevallig” binnen. De lijst wordt op dezelfde
manier bijgewerkt, i.e. naarmate er informatie binnenkomt.
Tijdens het tegensprekelijk debat wees de administratie erop dat de lijst van goederen die
“in gevaar” zijn thans 63 goederen telt. Die zal nog evolueren, aangezien de administratie
beschikt over een lijst van 400 goederen die moeten worden geanalyseerd om te kijken of ze
eventueel moeten worden toegevoegd aan de lijst met goederen die “in gevaar” zijn.
Er bestaat geen geformaliseerde procedure die bepaalt welke taken moeten worden vervuld
om op te volgen aan welke goederen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of welke
goederen in gevaar zijn. Er werden mondeling instructies gegeven110 maar de vergaderingen
van het team dat de subsidies beheert, gaan momenteel vooral over de door het BWRO
aangebrachte wijzigingen111.

106 De nadere controleregels worden afgeleid van het BWRO en inzonderheid van het voornoemde artikel 300, 5°, dat
de ontstentenis van onderhoud van goederen bestraft (wat een controle impliceert van de staat waarin die goederen verkeren); bovendien wordt in de stedenbouwkundige vergunningen meestal voorzien in een controle door de
DCE.
107 Voornoemd besluit van 23 mei 2014, artikel 11, en meer in het bijzonder § 1, 3°, en 6°, en §2, 3°.
108 Verslag van de administratie: vergadering van het team Werken, notulen van 6 december 2018, blz. 4 en 5.
109 Deze lijst evolueert. Op 24 september 2019 telde ze 43 goederen.
110 De personeelsleden kunnen in gebreke blijvende eigenaars standaard ingebrekestellingen toesturen of verzoeken
om een stand van zaken op te maken (cf. verslag van de administratie: vergadering van het team Werken, notulen
van 23 mei 2019, blz. 2).
111 Mail van de administratie d.d. 25 september 2019 en verslag van de administratie: vergadering van het team
Werken, notulen van 23 mei 2019, blz. 2.
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Er is overigens een tabel voorhanden met de stakingsvorderingen inzake leefmilieu112 ingesteld door de Stad Brussel. Deze tabel, die op 24 september 2019 23 dossiers bevatte, dient
om de vorderingen van de Stad Brussel en die van het gewestelijk bestuur te coördineren (er
vonden twee gezamenlijke vergaderingen plaats)113.
2.8.4
Actiemogelijkheden
Er zijn diverse actiemogelijkheden114. Wanneer de DCE weet heeft van vervallen goederen,
kan ze:
•

•
•

de in gebreke blijvende eigenaars bijstaan en aanmoedigen om de nodige werkzaamheden uit te voeren, inzonderheid door hen te informeren over de mogelijkheid om subsidies te bekomen;
de eigenaars aanmanen om de werkzaamheden uit te voeren;
IAS verwittigen.

IAS beschikt eveneens over verschillende middelen om actie te ondernemen:
•
•
•
•
•

processen-verbaal van inbreuk opstellen;
ingebrekestellingen versturen;
stakingsvorderingen instellen;
administratieve boetes opleggen;
in gebreke blijvende eigenaars dwangsommen opleggen.

2.8.5
Opvolging van goederen in slechte staat
De DCE verklaart begeleiding van in gebreke blijvende eigenaars te verkiezen boven repressieve maatregelen omdat begeleiding productiever lijkt. Ze verwittigt IAS pas wanneer
resultaten uitblijven.
Soms ondervindt de DCE moeilijkheden om tussen te komen, bijvoorbeeld in het geval
van het Conservatorium, dat onder de federale Staat valt: het goed werd lang verwaarloosd
terwijl er dringend werkzaamheden aan dienden te gebeuren, maar er werden geen maatregelen getroffen.
IAS begeeft zich samen met de DCE op de werven, handelt volgens de geformaliseerde
procedures en houdt de DCE op de hoogte van de acties die hij onderneemt. Tot op heden
bleven die echter beperkt115 omdat IAS tussen januari 2017 en september 2019 minder dan
twee voltijdse controleurs116 telde. Sinds september 2019 beschikt IAS over drie voltijdse

112 Het gaat om vorderingen in kortgeding voor de rechtbank van eerste aanleg die werden ingesteld naar aanleiding
van geschillen die betrekking hebben op het erfgoed, aangezien dat deel uitmaakt van het leefmilieu; die vorderingen kunnen worden ingesteld door het gewest (via de IAS) of door de gemeenten.
113 Voornoemde mail van de administratie d.d. 25 september 2019.
114 Men heeft weinig zicht op het volume aan ondernomen acties. De enige beschikbare statistieken komen van IAS
en zijn onvolledig. Volgens de ramingen van IAS met betrekking tot een periode van zes maanden in 2019, zou de
dienst 67 meldingen hebben ontvangen waarvan 60 % in verband met erfgoedvrijwaring. De meldingen kwamen
voornamelijk van het gewestelijk bestuur (DCE: 33 %, directie Stedenbouw van BSE: 9 %, Brussel Leefmilieu: 3 %),
terwijl de overige meldingen afkomstig waren van buurtbewoners en van de gemeenten.
115 Dienstnota van IAS.
116 Cf. op een bepaald moment slechts één VTE.
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controleurs, maar de werklast werd nog niet geëvalueerd, waardoor IAS niet kan bepalen of
zijn middelen overeenstemmen met zijn behoeften.
In de gegeven omstandigheden heeft IAS tot op vandaag de dossiers behandeld naargelang
de prioriteiten die hij zelf had bepaald. Zo werden gevrijwaard erfgoed met schending van
de integriteit van het erfgoed of lopende werkzaamheden beschouwd als prioritair. De dossiers die op de wachtlijst werden geplaatst, betroffen:
•
•

•
•

de controles betreffende gebeurtenissen en tussenkomsten aangaande gevrijwaard erfgoed die de integriteit ervan niet in vraag stellen;
de meldingen inzake handelingen en werkzaamheden die niet structureel waren, noch
zichtbaar vanuit de openbare ruimte, of geen grote hinder veroorzaakten of aanzienlijke
socio-economische gevolgen hadden;
anonieme meldingen;
uithangborden, “gevelmeubilair” en niet-constructieve aanpassingen117.

2.8.6
Conclusies en aanbevelingen
De door de regering te kennen gegeven intentie om onderhoudswerkzaamheden aan te
moedigen in plaats van renovaties, heeft nog geen impact gehad. Meer in het algemeen
is de systematische identificering van de gevrijwaarde goederen waaraan werkzaamheden
dienen te gebeuren, niet gewaarborgd.
De voorwaarden om beide doelstellingen te bereiken, impliceren een georganiseerd toezicht op de gevrijwaarde goederen dat vooralsnog niet werd geïmplementeerd:
•

•
•

er bestaat geen kadaster waarin de staat van die goederen wordt opgenomen 118. De administratie beschikt niet over doeltreffende middelen en verklaart over onvoldoende
personeel te beschikken om een dergelijk kadaster op te stellen;
de DCE houdt slechts incidenteel toezicht, eveneens bij gebrek aan voldoende middelen
en personeel;
het toezicht door IAS kampt al jarenlang met onderbezetting, waardoor de activiteiten
van de dienst een achterstand hebben opgelopen die nu ingehaald moet worden. IAS
heeft nog niet geanalyseerd of zijn middelen stroken met zijn behoeften.

Bijgevolg worden niet alle gevrijwaarde goederen noodzakelijkerwijze gesurveilleerd en behoed.

117 Gedragslijnen inzake inspectieprocedures, blz. 1.
118 Behalve de lijst van goederen die in gevaar verkeren.
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Aanbeveling 6
Het Rekenhof beveelt aan nadere regels te definiëren en te implementeren voor de opmaak van een kadaster waarin de staat van de gevrijwaarde goederen wordt geregistreerd, om te kunnen controleren of de toestand van het erfgoed niet achteruitgaat, te
voorkomen dat het vervalt en te waarborgen dat het wordt hersteld indien nodig. Daartoe
zouden diverse bepalingen kunnen worden aangenomen, zoals:
•

controle-instrumenten implementeren om andere onderzoeken te kunnen uitvoeren
dan louter visuele vaststellingen vanuit de openbare ruimte. Aldus zou de reglementering kunnen worden aangepast om regelmatig te kunnen controleren in welke staat
de gevrijwaarde goederen verkeren;
een risicoanalyse uitvoeren, waarvoor de administratie de criteria zou moeten vastleggen, om prioriteiten te kunnen bepalen voor de uit te voeren opvolging van de
staat van de goederen en voor de te implementeren acties, mocht een systematische
opvolging niet mogelijk zijn wegens het aantal betrokken goederen en de beschikbare
middelen.

•

2.9

Respect voor het erfgoed bij werkzaamheden

2.9.1
Nadere controleregels
Het toezicht op gevrijwaarde goederen verloopt over het algemeen via de DCE en bij inbreuken via IAS119.
2.9.2
Controle door de directie Cultureel Erfgoed
Werkzaamheden aan gevrijwaarde goederen worden in principe gecontroleerd. Dat kan op
verschillende manieren.
•

•

Wanneer een vergunning of een subsidie werd toegekend, zegt de DCE een systematisch
geacht toezicht uit te oefenen. Gezien de beschikbare middelen kunnen de personeelsleden echter niet aanwezig zijn op alle werven. Hun aanwezigheid ter plaatse hangt af van
verschillende niet-geformaliseerde criteria die elk personeelslid autonoom beoordeelt120.
Uit de onderzochte dossiers blijkt niet hoe frequent de personeelsleden naar werven zijn
gegaan, en of ze daar zijn geweest op de meest geschikte momenten. Er is daarentegen
vastgesteld dat de door de begunstigden bezorgde verantwoordingsstukken worden geverifieerd, maar er is geen enkele garantie voor de kwaliteit van die controle121.
Wanneer geen vergunning moet worden aangevraagd122 of een subsidie niet wordt
toegekend123, worden de desbetreffende werkzaamheden niet gemeld aan de
administratie. In dat geval kan de DCE de uitgevoerde werken slechts bij toeval
vaststellen en controleren, aangezien ze er niet over werd geïnformeerd.

119 Cf. punt 2.8 Goederen waaraan werkzaamheden dienen te gebeuren.
120 Cf. punt 3.3.4 Toezicht op de uitvoering van de werven.
121 Voor de vaststellingen die werden gedaan met betrekking tot de kwaliteit van de controle, zie punt 3.3 Kwaliteit van
het toezicht dat de DCE uitoefent op de verschillende fases van de subsidieprocedure.
122 Sommige werkzaamheden worden vrijgesteld van een vergunning, zoals de plaatsing van tijdelijke steigers (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2018 tot bepaling van de handelingen en werken
die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de
gemeente, van de koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van de overlegcommissie evenals
van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect.
123 Het besluit van 23 mei 2014 bepaalt in welke gevallen een subsidie kan worden toegekend.
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Bij het tegensprekelijk debat heeft de administratie aangegeven dat de politieke prioriteiten
en het personeelsgebrek haar ertoe verplicht hebben de werklast te focussen op de inachtneming van de termijnen voor het afleveren van vergunningen, en zulks ten koste van de
werfopvolging en dus van het checken of de subsidies overeenstemmen met de werkelijk
uitgevoerde werkzaamheden.
2.9.3
Controle door de inspectie
De inspectie heeft geen goederentoezicht opgestart door deze te selecteren op basis van te
bepalen risico’s. Ze voert slechts controles uit op grond van meldingen afkomstig van derden (DCE, gemeenten, particulieren, enz.).
2.9.4
Uitstaande vastleggingen en nadere controleregels
De vereffeningsregels waarin de reglementering voorziet, stellen dat een voorschot124 mag
worden betaald zonder dat verantwoordingsstukken moeten worden toegezonden, die
moeten worden voorgelegd bij de betaling van het saldo. Het onderzoek van vroegere vastleggingen op basis van door de administratie bijgehouden Excel-bestanden toont aan dat
het uitstaand bedrag weinig wordt opgevolgd: 26 dossiers van de jaren 2005 tot 2013125, voor
een vastgelegd bedrag van 6.824.000 euro, bevinden zich nog altijd in de fase van het voorschot. In dat geval kon de DCE de verantwoordingsstukken niet controleren 126. Dat genereert:
•
•

een financieel risico, omdat er een voorschot werd betaald dat misschien nooit zal worden verantwoord door uitgevoerde werkzaamheden127;
en tegelijk een beheerrisico, omdat er werkzaamheden werden uitgevoerd zonder dat de
inachtneming van het erfgoed werd gecontroleerd.

Daarnaast werden 97 dossiers met betrekking tot dezelfde jaren128, voor een totaal vastgelegd bedrag van 8.980.000 euro, nog niet betaald en werden er geen verantwoordingsstukken voor ingediend. Daardoor ontstaat opnieuw een beheerrisico129.

124 Ten belope van de helft van het totale subsidiebedrag. Besluit van 23 mei 2014, artikel 12.
125 Waaronder 4 studies.
126 De administratie wees erop dat werd gewerkt met de toekenning van voorschotten om de begrotingskredieten op
te gebruiken aan het eind van het jaar, maar die werkwijze wordt niet langer toegepast.
127 Cf. punt 3.6 Terugvordering van subsidies.
128 Waaronder 17 studies en 20 keer het snoeien of omhakken van gevrijwaarde bomen.
129 Als er toch werkzaamheden hebben plaatsgevonden, werden ze niet gecontroleerd. Als er geen hebben plaatsgehad, is het erfgoed misschien steeds verder in verval geraakt. In de notulen van de dienstvergaderingen wijst
de administratie overigens zelf op die risico’s. Met betrekking tot het voorschot ten belope van 50 % van het subsidiebedrag, wordt erin vermeld dat het niet de bedoeling is particuliere begunstigden ertoe aan te zetten daar
om te vragen (gestorte gelden recupereren kan immers moeilijk blijken als zich problemen voordoen gedurende
de fase van de werkzaamheden), alsook dat het verzoek om het voorschot bij brief moet worden ingediend door
de begunstigde van de subsidie en dat het uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd (bijvoorbeeld door het feit dat
de gelden moeilijk kunnen worden voorgeschoten). De desbetreffende brief zou bij de vereffeningsnota moeten
worden gevoegd. Er staat eveneens te lezen dat voorschotten uitzonderingen vormen en dat de aanvrager een
grondig gemotiveerd verzoek moet indienen. De toekenning van een voorschot zou moeten worden besproken
in de begrotingskamer, die inzonderheid rekening zou moeten houden met het risico op niet-gerealiseerde werkzaamheden en dus het risico dat het voorschot zou moeten worden teruggevorderd. Er wordt gesteld dat dat laatste risico minder groot zou zijn bij publieke aanvragers.
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Volgens de administratie worden de afgesloten dossiers in mindering gebracht op de uitstaande vastleggingen, maar dat is geen gemakkelijke taak: de personeelsleden moeten regelmatig contact opnemen met de in gebreke blijvende begunstigden en hen vragen hoe
hun project ervoor staat. De betalingen lopen echter vertraging op door de duur van de
procedures inzake werkzaamheden. Bovendien zijn sommige begunstigden moeilijk aan
te porren om de administratie op de hoogte te houden, vooral wanneer het gaat om overheden. Zo zouden de uitstaande vastleggingen voornamelijk geplande werkzaamheden betreffen die nog niet van start zijn gegaan, en werkzaamheden waarvoor de bouwheren geen
verantwoordingsstukken hebben ingediend.
Volgens door de dossierbeheerders verstrekte inlichtingen variëren de nadere regels voor
de verificatie van de uitstaande vastleggingen: sommige ambtenaren contacteren de begunstigden via mail om naar hun plannen te vragen, anderen doen dat niet130. Daarnaast
bestaan er geen specifieke dossiers voor de opvolging. De stand van zaken dient te worden
afgeleid uit de voortgang in het subsidiedossier, waardoor het moeilijk is informatie te centraliseren131. Bijgevolg wordt niet gewaarborgd dat de opvolging grondig genoeg gebeurt,
bij gebrek aan sporen op basis waarvan de door de dossierbeheerder uitgevoerde opvolging
makkelijk kan worden geverifieerd.
In oktober 2019 werden mondeling 132 nieuwe instructies verspreid onder de personeelsleden, opdat ze de begunstigden systematisch zouden contacteren om te vragen hoe het staat
met de voortgang van de werkzaamheden.
De informatiedoorstroming over de uitstaande vastleggingen tussen de beherende dienst
en de dienst boekhouding zou ook beter kunnen. Wanneer een controle van het uitstaand
bedrag wordt aangevat, moet een overzicht van de lopende vastleggingen worden bezorgd
aan de personeelsleden die de subsidiedossiers beheren, maar de dienst boekhouding wordt
niet altijd geïnformeerd over de identiteit van de te contacteren beheerders. Bovendien
is het zo dat de resultaten van die gerichte controles worden meegedeeld aan de dienst
boekhouding, maar dat is niet het geval voor informatie over de vastleggingen die worden
afgesloten bij ontstentenis van zo’n procedure.
2.9.5
Informatieverstrekking aan eigenaars van gevrijwaarde goederen
Over het algemeen wordt aan eigenaars meegedeeld dat hun goed gevrijwaard is: ze worden
bij aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de bescherming of de bewaring, en bij
een aankoop moet de notaris de koper erover inlichten. Er zijn evenwel een aantal gevallen
waarin die informatieverstrekking niet plaatsvindt. Volgens de artikelen 280 en 281 van het
BWRO zijn de stedenbouwkundige inlichtingen bijvoorbeeld niet vereist in het raam van
een successie133. Het risico bestaat dus dat een slecht geïnformeerde eigenaar werkzaamheden laat uitvoeren die niet toegestaan zijn.

130
131
132
133

Zij rekenen veeleer op wat ze zich herinneren en op wat ze weten over het dossier.
Cf. in het deel wettelijkheid, punt 3.3.5 Verificatie van de verantwoordingsstukken en vereffening van de subsidie.
Tijdens een dienstvergadering.
Maar wel bij verkoop, verhuring voor meer dan negen jaar of overdracht van een erfpacht of een opstalrecht.
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Een dossier uit de door het Rekenhof onderzochte steekproef concretiseert dat risico: een
eigenaar die zonder vergunning werkzaamheden had uitgevoerd aan een geërfd goed, verklaarde dat hij niet wist dat zijn goed gevrijwaard was. Het gevrijwaarde goed bleek echter
ernstig te zijn beschadigd door de ondernomen werken. IAS heeft hem een boete opgelegd.
2.9.6
Conclusies en aanbevelingen
Het uitstaand bedrag van de vastleggingen wordt weinig opgevolgd, waardoor dus het risico
bestaat dat uitgevoerde werkzaamheden niet in overeenstemming zijn met de in de vergunning opgenomen voorwaarden, of dat geplande werken niet worden uitgevoerd. In dat geval
wordt het erfgoed niet gevrijwaard.
Ook is er een financieel risico omdat mogelijks voorschotten worden betaald voor werken
die nooit worden uitgevoerd.
Daarnaast verloopt de overzending van informatie tussen de beherende dienst en de dienst
boekhouding bij de verificatie van de uitstaande vastleggingen niet optimaal. In de huidige
omstandigheden kan niet met redelijke zekerheid worden gesteld dat de dienst boekhouding te gelegener tijd over alle nodige informatie beschikt.
Tot slot worden eigenaars niet altijd geïnformeerd over toegekende vrijwaringen, wat risico’s inhoudt voor het gevrijwaarde erfgoed.
Aanbeveling 7
De administratie zou nadere regels moeten definiëren en implementeren om de goederen op te sporen die thans aan haar controle ontsnappen, en er toezicht op te kunnen
houden.
Het Rekenhof beveelt daarnaast aan aandacht te besteden aan het uitstaand bedrag van
de vastleggingen om de financiële risico’s en de beheerrisico’s in te dijken.
Er moeten ook voorschotten geheel of gedeeltelijk moeten worden teruggevorderd als
werkzaamheden zonder geldige reden niet worden uitgevoerd.
Daarnaast zou de informatiedoorstroming tussen de beherende dienst en de dienst
boekhouding moeten worden verbeterd zodat de dienst boekhouding te gelegener tijd
kan beschikken over de nodige inlichtingen.
Tot slot beveelt het Rekenhof aan alle eigenaars te informeren over de bewaring of bescherming van hun goederen, ongeacht hoe zij eigenaar zijn geworden.
Bij het tegensprekelijk debat heeft de administratie erop gewezen dat ze elk geval specifiek
heeft onderzocht en dat systematisch een brief wordt verstuurd om te informeren naar de
voortgang van het dossier. De administratie legt in dat verband uit dat het om een conjuncturele opmerking gaat die is toe te schrijven aan het vertrek van een personeelslid van de
administratie ten tijde van de audit.
Volgens de administratie gebeurt het in het licht van de notificatieprocedures zelden dat
een eigenaar van een gevrijwaard of beschermd goed niet op de hoogte is van de genomen
maatregel.
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2.10

Aantrekkelijkheid van de subsidies

De aantrekkelijkheidsvoorwaarden verschillen voor de verschillende categorieën van aanvragers134. Subsidies die aan gemeenten worden toegekend, bijvoorbeeld, volstaan veelal om
80 % van de werkzaamheden te financieren. Bij privaatrechtelijke rechtspersonen zijn de
subsidies (40 %) slechts een onderdeel van een grotere financiële constructie waarbij ook
andere financieringsbronnen worden aangesproken. Voor natuurlijke personen kunnen de
subsidies een onontbeerlijke hulp zijn, die echter afhankelijk is van hun inkomsten135.
Voor de subsidiërende overheid is het niettemin noodzakelijk de beleidsinstrumenten zo
goed mogelijk te kunnen afstemmen op de beoogde resultaten en te kunnen nagaan of de
subsidies hun doel bereiken zonder onverhoopte voordelen te genereren136.
Op basis van de gegevens waarover de administratie beschikt, kan het beleid inzake erfgoedvrijwaring thans niet worden geëvalueerd noch kan, in het bijzonder, worden geanalyseerd hoe aantrekkelijk de subsidies zijn voor eigenaars van gevrijwaarde goederen. De database “Monument” bevat niet de nodige gegevens137. Er is ook geen kadaster van goederen
waaraan werken dienen te gebeuren138.
De administratie is over het algemeen van oordeel dat eigenaars de bescherming of bewaring van hun goederen niet noodzakelijk als positief ervaren, want die status gaat gepaard
met restricties139. Wanneer het goed echter van eigenaar verandert na de bescherming, omvatten de aankoopprijs en de renovatiekosten het effect van de bescherming of bewaring,
en de eventuele subsidies die kunnen helpen om de extra kosten te dragen van werkzaamheden die vaak dure, specifieke technieken vereisen.
Aanbeveling 8
Het Rekenhof beveelt aan een systeem voor het verzamelen en verwerken van gegevens
uit te bouwen om het beleid inzake erfgoedvrijwaring te kunnen aansturen in het licht
van de beoogde doelstellingen. In dat kader moet het mogelijk zijn om na te gaan hoe
aantrekkelijk de subsidies zijn voor de verschillende categorieën van potentiële begunstigden.
De tenuitvoerlegging van het beleid moet afgestemd kunnen worden op basis van de
beoogde resultaten zonder onverhoopte voordelen te genereren.

134 Zoals gemeenten, openbare vastgoedmaatschappijen, privaatrechtelijke natuurlijke personen en rechtspersonen.
135 Het subsidiepercentage is vastgelegd op 40 % maar wordt opgetrokken tot 65 % voor personen wier inkomsten
minder bedragen dan 40.000 euro en het wordt opgetrokken tot 80 % wanneer ze zich binnen de perimeter van de
stedelijke herwaardering bevinden.
136 Aanvragers die niet worden beoogd binnen het te bereiken resultaat, zouden niettemin kunnen worden begunstigd met subsidies.
137 Cf. punt 2.3 Beheergegevens.
138 Cf. punt 2.8 Goederen waaraan werkzaamheden dienen te gebeuren.
139 Ter herinnering: gevrijwaarde goederen mogen niet of slechts in beperkte mate worden gewijzigd.
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Hoofdstuk 3

Subsidies voor werken
tot behoud van een
beschermd goed
3.1

Wettelijk en regelgevend kader

Het BWRO voorziet in de mogelijkheid om werken 140 te subsidiëren en machtigt de regering
om de voorwaarden daarvoor vast te stellen141 .
De gebruikte termen zijn gedefinieerd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 23 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een
subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed142. Het gaat achtereenvolgens in
op de gesubsidieerde handelingen en werken, de behandeling van de subsidieaanvraag, de
verplichtingen ten laste van de begunstigde, de berekeningswijze en het percentage van de
subsidies, de vereffening en betaling en de teruggave van de subsidie wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd.
Het besluit is op 1 oktober 2014 van kracht geworden en heeft het besluit van 30 april 2003 tot
vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed143 opgeheven. Over dat laatste besluit werd vroeger een audit
uitgevoerd waarvan de resultaten werden gepubliceerd in een artikel opgenomen in het 18e
Boek. Het besluit van 23 mei 2014 behield globaal dezelfde structuur als het vorige besluit,
maar nam de aanbevelingen van het Rekenhof er geheel of gedeeltelijk in op.
De subsidies zijn eveneens onderworpen aan de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding
en de controle, die de algemene regels vastlegt in verband met de controle op de toekenning
en de aanwending van subsidies144.
Het subsidiëringsproces is schematisch weergegeven in bijlage 2.

140
141
142
143

BWRO, artikel 240, § 1.
BWRO, artikel 241.
Hierna “het organieke besluit” genoemd.
Het besluit van 30 april 2003 blijft nochtans van toepassing voor de subsidieaanvragen die worden onderzocht en
die werden ingediend vóór de inwerkingtreding van het organiek besluit.
144 Artikelen 92 tot 95.
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3.2

Evolutie sedert de vorige audit van het Rekenhof

De volgende tabel geeft een samenvatting van het gevolg dat werd gegeven aan de vroeger
geformuleerde aanbevelingen.
Tabel 3 – Samenvatting van de opvolging van de vroegere aanbevelingen
Legende

Gerealiseerd
Gedeeltelijk gerealiseerd
Niet gerealiseerd
Aanbevelingen

Opvolging

Particuliere
begunstigden
beter
onderscheiden van de openbare begunstigden
in de regelgeving: het besluit volgt niet
volledig de terminologie van het BWRO, wat
leidt tot onzekerheid over hoe begunstigden
in bepaalde gevallen juist moeten worden
gekwalificeerd (vzw’s die al dan niet zijn
belast met het beheer van de temporalia van
de erediensten of met de materiële belangen
van de niet-confessionele filosofische
gemeenschappen).

Er zijn verenigingen toegevoegd aan artikel
1, 6°, om tegemoet te komen aan de
opmerking van het Rekenhof in verband met
de vzw’s die zijn belast met het beheer van
de temporalia van de erkende erediensten en
met de materiële en financiële belangen van
de erkende niet-confessionele filosofische
gemeenschappen, door deze gelijk te stellen
met openbare begunstigden.
En artikel 1, 7°: “particuliere begunstigde:
de
privaatrechtelijke
natuurlijke
of
rechtspersonen, niet bedoeld onder 6°”.
Het antwoord kan als adequaat worden
beschouwd gelet op de wetgevende machtiging
die artikel 241 van het BWRO aan de regering
geeft, dat haar machtigt om rekening te
houden met “de rechtspersoonlijkheid van de
aanvrager”.

De tegenstrijdigheid wegwerken tussen Deze tegenstrijdigheid werd verholpen.
de artikelen 3 en 4 van het organiek besluit
door het principe te bevestigen dat de
aanvraag moet worden ingediend vóór de
realisatie van de subsidieerbare handelingen
en werken: artikel 3 van het besluit bepaalt
dat de subsidieaanvraag tegelijkertijd kan
worden ingediend met de aanvraag van de
stedenbouwkundige vergunning; artikel
4 bepaalt dat de subsidieaanvraag vergezeld
moet gaan van de vergunning. In de praktijk
zijn de werken hoe dan ook reeds gedeeltelijk
gerealiseerd vóór de subsidieaanvraag (maar
na de vergunning).
De administratie toelaten onder bepaalde Aan die opmerking werd tegemoetgekomen
voorwaarden af te wijken van de eis van drie in artikel 5, § 1, 4°, en § 3, 2°, van het organiek
bestekken: het is immers niet altijd mogelijk besluit versie 2014.
drie bestekken te bekomen (werken waarvoor
weinig ondernemingen belangstelling hadden,
extra werken…).
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Aanbevelingen

Opvolging

Grondig
nadenken
over
de Er is niets veranderd in de toestand ten
subsidiepercentages om een beleid inzake het opzichte van de regelgeving van 2003145.
behoud van het erfgoed mogelijk te maken
dat in overeenstemming is met het principe
van het BWRO, met name voorrang te geven
aan het regelmatig onderhoud van het
beschermde gebouw.
De clausule moderniseren die een verhoging
van de subsidie mogelijk maakt naargelang
van de inkomsten van de begunstigde, zowel
wat de redactie als wat de tenuitvoerlegging
ervan betreft.

De redactie kan als aangepast worden
beschouwd (art. 1, 8°, en 9°, van het organiek
besluit). De tenuitvoerlegging geeft echter
problemen146.

Een
internecontroleprocedure
instellen Er werd een begin van verbetering vastgesteld
om de jurisprudentie van de administratie hoewel deze nog niet formeel en systematisch
eenvormig te maken, en in die context, de blijkt uit de dossiers147.
formele motivering van alle administratieve
beslissingen veralgemenen.
Een mechanisme voor ontvangstmelding Dat probleem is geregeld.
invoeren; dat ontbreekt in de dossiers en de
termijnen kunnen dus niet worden berekend.
De procedure voor de verificatie van de Dat is nog steeds niet het geval148.
verantwoordingsstukken standaardiseren.
Vanaf het stadium van de ontvangstmelding Het bewijs van een verzekering wordt slechts
vragen een verzekering af te sluiten voor het bij uitzondering voorgelegd149.
beschermde goed: pas na de betekening van het
besluit en vóór de vereffening van de subsidie
wordt geverifieerd of er een verzekering is.
In de regelgeving de nadere regels voor de
berekening van de erelonen van de architect
en de veiligheids- en gezondheidscoördinator
vastleggen. Ze worden enkel vermeld op
het blad waarop het subsidiebedrag wordt
vastgesteld en zijn geplafonneerd. Om een
niet-verantwoorde vereffening te voorkomen,
moeten die kosten worden gestaafd door
werkelijk gemaakte kosten en in het andere
geval moet het gesubsidieerde bedrag
dienovereenkomstig worden verminderd.

Op regelgevend vlak is de toestand niet
veranderd. Er werden nog fouten ontdekt
bij de vereffening van de subsidie150 want
het daarvoor gesubsidieerde bedrag was
onvoldoende verantwoord of werd niet
verminderd tot het bedrag van de werkelijk
gedane uitgaven als ze lager uitvielen dan het
maximumbedrag.

145 Cf. punt 2.8.1 Aanmoediging van onderhoudswerkzaamheden.
146 Cf. punt 3.3 Kwaliteit van het toezicht dat de DCE uitoefent op de verschillende fases van de subsidieprocedure.
147 Ibid. Bij het tegensprekelijk debat heeft de administratie aangegeven dat de berekening en de nota op het niveau
van de hiërarchische controle systematisch worden geverifieerd via een naleescircuit (coördinator, jurist, verantwoordelijke van het departement, directeur). De verificatieprocedure is wel degelijk geformaliseerd en er is dus
wel degelijk controle op dat deel van de procedure.
148 Ibid. Bij het tegensprekelijk debat heeft de administratie aangegeven dat wat de standaardisering van de procedure inzake de verificatie van de verantwoordingsstukken betreft, ze eveneens de beoordeling van het Rekenhof
wenst te nuanceren. De personeelsleden worden immers verplicht de documenten te centraliseren via de databank Monument. Sedert de verhuizing van de administratie werd een gecentraliseerd klassement van de fysieke
dossiers van de beheerders en van de boekhoudkundige dossiers geïmplementeerd.
149 Cf. punt 3.3.2 Formalisering van de procedures en van de jurisprudentie.
150 Cf. punt 3.3.5 Verificatie van de verantwoordingsstukken en vereffening van de subsidie.
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Aanbevelingen

Opvolging

In de regelgeving laten preciseren hoe de btw
moet worden gesubsidieerd (de btw mag niet
worden gesubsidieerd als de begunstigde deze
kan terugvorderen).

Zowel wat de behandeling van de aanvraag
als wat de berekeningswijze van de subsidie
betreft, werd de regelgeving aangepast. De
tenuitvoerlegging geeft echter problemen151.

De begunstigden in de notificatiebrief op de Dat probleem is geregeld.
hoogte brengen van de werkelijke reikwijdte
van het subsidiebesluit en van de verplichtingen
die hun ten laste vallen (inzonderheid de
verplichting om de administratie op de hoogte
te brengen van het begin van de werken).
Een opvolgingsmechanisme invoeren zodat de Dat is nog steeds niet het geval152.
bepalingen over de volledige of gedeeltelijke
teruggave van de toegekende subsidie effectief
kunnen worden toegepast. De administratie
doet immers geen enkele opvolging na de
vereffening van de subsidies.
De tekst van artikel 13, § 2, van het organiek De wijziging is uitgevoerd: “verhoogd” werd
besluit wijzigen, want hij wijkt af van de vervangen door “verminderd”.
fiscale berekening van de aankoopprijs door te
bepalen dat die aankoopprijs wordt “verhoogd
met het bedrag van de door een overheid
toegekende subsidies”.

3.3

Kwaliteit van het toezicht dat de directie Cultureel Erfgoed
uitoefent op de verschillende fases van de subsidieprocedure

3.3.1
Het bijhouden van de dossiers
De dossiers in verband met subsidies bestaan uit meerdere delen:
•

•
•
•

een papieren dossier dat inzicht geeft in de behandeling van de aanvraag, het toezicht
op de werken en de verificatie van de verantwoordingsstukken met het oog op de vereffening van de subsidie;
een elektronisch dossier op de server van de DCE, met identieke of aanvullende elementen;
een in de database “Monument” ingevoerd dossier, met enkele van de bovenvermelde
elementen;
een boekhoudkundig dossier.

Daarbij komen nog verschillende documenten die de beheerders zelf bewaren en die per
definitie enkel toegankelijk zijn voor wie ze in bezit heeft.
Dossiers zijn dus moeilijk te raadplegen want de stukken zijn niet gecentraliseerd en niet
alle documenten zijn gegarandeerd toegankelijk. Dat heeft een rechtstreeks effect op de
mogelijkheid om een doeltreffend internecontrolesysteem en een doeltreffende kwaliteitscontrole in te stellen.

151 Cf. punt 3.4 Inaanmerkingneming van de btw.
152 Cf. punt 3.6 Terugvordering van subsidies.

MAATREGELEN VOOR DE VRIJWARING EN HET BEHOUD VAN HET ARCHITECTURAAL ERFGOED IN BRUSSEL / 55

3.3.2
Formalisering van de procedures en van de jurisprudentie
Er bestaan modeldocumenten die ertoe bijdragen dat verschillende etappes van het subsidiëringsproces worden geüniformiseerd153. Er bestaan daarentegen weinig procedures in
verband met de behandeling van de dossiers door de administratie. De DCE is daar pas
onlangs mee begonnen, en werkt aan de formalisering van procedures in verband met subsidies van minder dan 15.000 euro, van 15.000 euro tot 499.999 euro en zelfs van meer dan
500.000 euro154.
In het laatste trimester van 2019 is de DCE eveneens van start gegaan met het formaliseren
en centraliseren van haar jurisprudentie, die voordien her en der was opgenomen in de
notulen van teamvergaderingen.
Die beginnende formalisering is positief. Ze draagt bij tot de tenuitvoerlegging van een
doeltreffende interne controle en helpt de risico’s in te dijken op het vlak van de subsidiëring, draagt bij tot de transparantie van de acties die de administratie onderneemt en tot de
gelijke behandeling van de begunstigden.
Het feit dat de procedures niet zijn geformaliseerd noch worden meegedeeld, evenmin als
de jurisprudentie, is wellicht één van de oorzaken van de vaststellingen die in de volgende
punten worden besproken, zowel wat het ontbreken van bepaalde stukken in de dossiers
betreft, als de tekortkomingen bij de controle op de uitvoering van de werken en bij de verificatie van de verantwoordingsstukken.
3.3.3
Behandeling van het subsidiedossier
In het subsidieaanvraagformulier zijn algemene inlichtingen opgenomen waaraan voor te
leggen stukken moeten worden toegevoegd155.
Via het onderzoek van de geselecteerde dossiers kon worden aangetoond dat verschillende
stukken ontbraken156:
•

•

de attesten van eigendom of zakelijk recht 157 bevonden zich niet altijd in de onderzochte
dossiers maar het is mogelijk dat ze zich in een voorgaand dossier bevinden (dat niet
behoort tot de steekproef), aangezien er verschillende subsidies kunnen worden toegekend voor eenzelfde goed;
de attesten inzake btw 158 zijn niet systematisch aanwezig 159.

153 Namelijk: het subsidieaanvraagformulier, de ontvangstbevestigingen bij een volledig of onvolledig dossier, de tabel met de berekening van het voorlopig bedrag van de vereffening, de beslissingen, ministeriële besluiten en
regeringsbesluiten tot toekenning, de eventuele terugtrekking en de nota van betaalbaarstelling.
154 Die bedragen werden bepaald op grond van de delegaties verleend aan de directeur-generaal, aan de minister en
aan de regering. Ministerieel besluit van 29 oktober 2015 tot delegatie van de bevoegdheid en tekenbevoegdheid
voor de toekenning van subsidies voor werken tot behoud van een beschermd goed en restauratiewerken aan klein
erfgoed, artikel 1, 1ste lid.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling
van de ondertekening van de akten van de regering, artikel 5, 17°.
155 Artikel 5.
156 Het gaat om 24 van de 40 dossiers uit de steekproef.
157 Artikel 5, § 1, 2°.
158 Artikel 5, § 1, 2° en § 3, 3°.
159 De problemen in verband met de inaanmerkingneming van de btw worden in detail besproken in punt 3.4 Inaanmerkingneming van de btw.

56

Vóór de uitvoering van de studies, handelingen en werken moeten bovendien andere documenten worden verstrekt. Dat is niet altijd het geval:
•

•

hoewel de begunstigde in de notificatiebrief wordt herinnerd aan de verplichting om
de datum van de aanvang van de werken te melden160, blijkt uit het onderzoek van de
dossiers dat slechts zelden aan die verplichting is voldaan. De beheerders blijken er ondanks alles op de een of andere manier toch van op de hoogte te zijn gebracht (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail);
de regelgeving bepaalt dat de begunstigde “de afsluiting [moet] aantonen van de door
het bestuur als voldoende beschouwde verzekeringen tegen schade veroorzaakt aan het
beschermde goed, met name door brand, bliksem, ontploffing, implosie of ongunstige
weersomstandigheden, en schade als gevolg van de werf ”161. De notificatiebrief vraagt de
begunstigden enkel een attest van brandverzekering en het bijbehorende betalingsbewijs
voor te leggen, en zegt niets over de verzekering tegen schade als gevolg van de werf. Dossiers
waarin dergelijke verantwoordingsstukken zitten, zijn zeldzaam. De administratie moet
de verzekeringen bovendien als toereikend bevinden, maar deze vindt dat ze onvoldoende
instrumenten heeft om die correct te evalueren. Ze onderstreept nochtans dat ze nog
maar één keer werd geconfronteerd met een geval van onderverzekering.

3.3.4
Toezicht op de uitvoering van de werven
De administratie kan op grond van het organiek besluit kennis nemen van de aard en
de reikwijdte van de werken en de uitvoering ervan ter plaatse controleren, zowel vanuit
kwantitatief als kwalitatief oogpunt162.
Er komt niet uit alle dossiers naar voren dat er toezicht ter plaatse is geweest, en er wordt
geen controleverslag opgesteld.
Het toezicht gebeurt overigens met wisselende intensiteit, daar de beherende ambtenaren
niet over voldoende tijd beschikken om alle werfvergaderingen 163 bij te wonen die relevant
zijn voor de erfgoedvrijwaring. Er zijn geen formele criteria geformuleerd om te bepalen
hoe vaak en op welk moment zij op de werf moeten zijn. Elke beheerder bepaalt zulks zelf
op basis van de risico-inschatting die hij maakt, zonder die op schrift te stellen164.
Het toezicht op de werven gebeurt ook op afstand op basis van foto’s en contact per telefoon
of e-mail.
Omdat niet bekend is wanneer ambtenaren naar de werven gaan en waarom ze ernaartoe
gaan en omdat er geen verslagen worden opgesteld over die werfbezoeken waaruit blijkt dat
ze een doeltreffende controle hebben uitgevoerd, zijn er geen garanties dat alle werken naar

160
161
162
163
164

Artikel 11, § 1, 4°.
Overeenkomstig de regelgeving (artikel 11, § 1, 5°).
Artikel 11, § 2, 3°.
Een exhaustieve controle zou overigens overbodig kunnen zijn.
De beheerders spraken onder meer over de volgende risico’s: de omvang van de restauratie, de complexiteit van de
werf, het vertrouwen van de medewerker in de architect die met de werken is belast, maar ook de ligging van het
goed (al dan niet in de nabijheid). De grootte van de financiële tegemoetkoming is niet noodzakelijk een doorslaggevend criterium, het zou veeleer om de aard van de werken gaan (volgens de DCE is de restauratie van belangrijke
erfgoedelementen het belangrijkste criterium).
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behoren werden uitgevoerd, met inachtneming van het erfgoedkarakter van het goed en in
overeenstemming met de unieke vergunning in gevallen waarin die nodig is.
3.3.5
Verificatie van de verantwoordingsstukken en vereffening van de subsidie
De administratie verifieert de verantwoordingsstukken die begunstigden indienen vooraleer ze de subsidie vereffent. Ze moet zich ervan vergewissen dat de voorgelegde facturen
overeenstemmen met de gesubsidieerde handelingen en werken. Over het algemeen kan de
taak van de dossierbeheerder ingewikkelder worden als er sprake is van een combinatie van
gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde werken.
In de dossiers ontbreken vaak stukken, zoals de notulen van de werfvergaderingen, de vorderingsstaten en de processen-verbaal van voorlopige oplevering.
Doordat een controleverslag ontbreekt, kan de hiërarchie of een externe controleur overigens moeilijk, zo niet onmogelijk, een verificatie uitvoeren. Door de complexiteit van de
dossiers kan men immers over het algemeen niet achterhalen waarom een bepaald stuk in
aanmerking wordt genomen bij de berekening van de subsidie en een ander niet. Het feit
dat de facturen in het dossier aanwezig zijn en dat de gegevens ervan worden overgebracht
op het berekeningsblad om het subsidiebedrag te bepalen, kan niet opvangen dat er geen
verslag wordt opgemaakt over de analyse van de verantwoordingsstukken door de behandelende ambtenaar. De berekende bedragen kunnen dan enkel worden gecontroleerd door
het dossier volledig opnieuw in detail te analyseren.
In die omstandigheden kan onmogelijk op doeltreffende en doelmatige wijze toezicht worden gehouden op de verrichtingen en kan men zich bijgevolg niet ervan vergewissen dat de
gesubsidieerde bedragen correct zijn.
Omdat er geen controleverslagen voorhanden waren, werden de vereffende bedragen
slechts summier gecontroleerd, maar bij de verificatie van de stukken kwamen wel de volgende zwakke punten aan het licht:
•

•

de regelgeving bepaalt dat de erelonen van architecten en veiligheids- en gezondheidscoördinatoren kunnen worden geplafonneerd, maar preciseert niet hoe men dat moet
doen165. In de praktijk beperkt de administratie die erelonen tot een maximumbedrag
volgens een norm166 die ze zelf heeft bepaald. Het Rekenhof had al opgemerkt167 dat de
regelgeving die berekeningsregels bij voorkeur zou moeten vermelden om deze transparant te maken, maar het heeft geen enkele evolutie in die zin vastgesteld. De erelonen moeten overigens worden verantwoord door facturen, en als ze lager liggen dat
het maximumbedrag moet de subsidie beperkt blijven tot het werkelijk gefactureerde
bedrag. In drie dossiers ontbraken de facturen of bleven ze onder het maximumbedrag,
maar in die drie gevallen werd de subsidie wel toegekend ten belope van het maximumbedrag en werd de uitgave dus overgesubsidieerd;
in één dossier was de informatie over de inkomsten van de aanvrager ontoereikend en is
dus het subsidiebedrag mogelijk slecht bepaald;

165 Artikel 8, § 2, 2°.
166 Deontologische norm nr. 2 van de orde van architecten.
167 Cf. het bovenvermelde 18e Boek en punt 3.2 Evolutie sedert de vorige audit van het Rekenhof.
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•

de dossiers worden soms anders behandeld naargelang de ambtenaar die ermee belast
is. De methodes die worden gehanteerd om het definitieve subsidiebedrag te berekenen,
kunnen verschillen168.

3.3.6
Conclusies en aanbevelingen
De samenstelling van de dossiers en de interne controle maken het niet mogelijk zich ervan
te vergewissen dat de werken goed werden uitgevoerd overeenkomstig de reglementaire
verplichtingen, noch dat het subsidiebedrag correct werd berekend. Er worden immers verschillende tekortkomingen vastgesteld:
•
•

•
•

•

niet alle documenten zijn gegarandeerd toegankelijk en ze bevinden zich op verschillende locaties169, wat de controles bemoeilijkt;
de nog heel partiële formalisering van de procedures en van de jurisprudentie kan in de
huidige toestand niet bijdragen tot een doeltreffende interne controle en kwaliteitscontrole, kan de risico’s in samenhang met de berekening van de subsidie niet indijken en
niet bijdragen tot de transparantie ervan en de gelijke behandeling van de begunstigden;
bepaalde verantwoordingsstukken ontbreken;
uit de dossiers kan niet worden opgemaakt op basis van welke criteria ambtenaren een
bezoek brengen aan werven. Het is dus niet zeker dat ze daar aanwezig zijn op het meest
aangewezen moment, te meer daar de datums van die werfbezoeken niet noodzakelijk
bekend zijn;
er zijn geen controleverslagen van die werfbezoeken, noch van de verantwoordings
stukken. Het is dus niet zeker dat de geplande werkzaamheden werden uitgevoerd en
dat de subsidies correct werden berekend.
Aanbeveling 9
De volgende maatregelen moeten worden genomen:
•	de documenten meer centraliseren.
•	
geformaliseerde en toegankelijke procedures opstellen en toepassen en beschikken
over een toegankelijke jurisprudentie en opdat ze als bakens kunnen fungeren voor
het werk van de dossierbeheerders om de interne controle te versterken;
•	erop toezien dat de verantwoordingsstukken in de dossiers aanwezig zijn;
•	
werk maken van geformaliseerde risicoanalyses op basis van vooraf bepaalde criteria
die moeten worden toegepast op de risico’s die de werven vertonen, om te bepalen op
welke kritieke momenten een werfbezoek aangewezen is;
•	controlerapporten opstellen over de werfbezoeken en over de verantwoordingsstukken.

168 De meeste ambtenaren passen het in de regelgeving bepaalde subsidiepercentage toe op de in aanmerking komende gefactureerde bedragen waarmee ze rekening houden. Het voordeel van die methode is dat ze eenvoudig
is. Als het bedrag van de gefactureerde werken van een post echter hoger ligt dan bepaald in het bestek, kan het
gebeuren dat andere posten niet in aanmerking worden genomen in de definitieve subsidie, daar het maximumbedrag van de subsidie bereikt is, met het risico dat in aanmerking komende werken uiteindelijk niet worden uitgevoerd.
Een andere ambtenaar past op de in aanmerking komende facturen een proportionele berekeningsmethode toe
op basis van de aanvaarde werken in het licht van het totaalbedrag van het bestek. Als in de subsidie verschillende
percentages worden gehanteerd naargelang de posten, berekent hij het globale percentage. Tot slot past hij die
twee percentages toe op de facturen om tot het te vereffenen bedrag te komen, waardoor hij het risico tempert
dat aanvankelijk voorziene werken niet worden uitgevoerd.
169 In papieren of in elektronische dossiers.
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De administratie wijst erop dat:
•
•
•

“in verband met de vraag om een afdoende verzekering af te sluiten de basisteksten van de
modelbrieven werden aangepast om dat stuk verplicht te maken in het aanvraagdossier;
het punt in verband met de vereffening van de erelonen werd verduidelijkt en meegedeeld in
de voorschriften voor de personeelsleden;
het in verband met het instellen van een teruggavemechanisme nuttig is op te merken dat
de teruggave van subsidies operationeel is in geval een niet-gerechtvaardigde toekenning
gebeurde of als een verkeerd bedrag werd betaald. De teruggave blijft een probleem
vormen bij verkoop in samenhang met de berekening van de meerwaarde die moeilijk
realiseerbaar blijkt of bij overgang van eigendom indien een goed wordt overgekocht door
een vastgoedmaatschappij170”.

3.4

Inaanmerkingneming van de btw

Het Rekenhof had in het raam van zijn vorige audit vastgesteld dat de regelgeving niet inging op de kwestie van de btw-plichtigheid en dat deze een bron van ongerechtvaardigde
verrijking kon zijn. De btw werd soms volledig gesubsidieerd, terwijl enkel het niet-aftrekbare deel van de btw mag worden gesubsidieerd.
De regelgeving moest dus worden gewijzigd om die klip te omzeilen.
Zowel wat de voor te leggen documenten bij de behandeling van de aanvraag 171 als wat de
berekeningswijze172 van de subsidie betreft, werden de nodige wijzigingen in de regelgeving
doorgevoerd.
Het subsidieaanvraagformulier stelt weliswaar de vraag naar de btw-plichtigheid voor privaatrechtelijke rechtspersonen maar zegt niets over de natuurlijke personen en publiekrechtelijke rechtspersonen.
De administratie ondervindt overigens grote moeilijkheden 173 om de nieuwe bepalingen ten
uitvoer te leggen.
Een door de DCE174 bestelde studie citeert onder andere de volgende probleemsituaties:
•
•
•
•
•

het geval waarin een niet-btw-plichtige kiest voor occasionele btw-plichtigheid bij de
verkoop van zijn goed;
de wijziging van de bestemming van het goed;
de wijziging van het evenredig aftrekbaar gedeelte van een gemengde btw-plichtige;
de wijziging van het btw-regime van de begunstigde van de subsidie;
de doorverkoop van het goed zonder btw terwijl aanvankelijk de btw op de werken werd
afgetrokken.

170 Cf. punt 3.6 Terugvordering van subsidies..
171 Art. 5, § 1, 5°, en § 3, 3°: “een attest van het bestuur van de btw met betrekking tot het btw-statuut en –regime van de
begunstigde, of een verklaring op eer van het niet onderworpen zijn aan btw”.
172 Art. 8, § 1, 2e lid: “Deze bedragen worden verhoogd met de btw wanneer deze ten laste is van de begunstigde”.
173 Twee dossiers illustreren die moeilijkheden.
174 Besteld bij het advocatenkantoor Célès op 18 mei 2018. De studie heeft eveneens betrekking op de teruggave van
subsidies in de in de regelgeving bepaalde gevallen (cf. punt 3.6 Terugvordering van subsidies).
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Aangezien er zich te veel verschillende situaties kunnen voordoen, zou volgens die studie
een mogelijke oplossing erin bestaan de btw niet meer op te nemen in het bedrag dat als
grondslag dient voor de berekening van de subsidie, maar de berekening van deze subsidie
te baseren op het bedrag van de werken exclusief btw. Daarbij zou het eventuele verschil
van het verlies van de btw kunnen worden gecompenseerd door de toepasselijke subsidiepercentages op te trekken.
De administratie heeft er thans voor geopteerd om de btw niet te subsidiëren voor btwplichtige ondernemingen en het terugvorderingspercentage niet meer gedetailleerder te
berekenen.
Ze plant eveneens een herziening van het toepassingsbesluit door de subsidiëring van de
btw te schrappen om die moeilijkheid uit de weg te ruimen en tegelijk wel de percentages
aan te passen zoals voorgesteld in de juridische studie van 2018.
Aanbeveling 10
Er moet voort werk worden gemaakt van een oplossing voor het probleem van de inaanmerkingneming van de btw, en in de tussentijd moeten de vigerende reglementaire
bepalingen zo goed mogelijk worden nageleefd.

3.5

Verplichting om het goed open te stellen voor het publiek

Als een begunstigde wordt gesubsidieerd tegen het maximumpercentage van 80 % om een
sterk vervallen en verlaten gebouw te restaureren175 of om verdwenen elementen herop te
bouwen176, moet hij zijn goed openstellen voor het publiek volgens de nadere regels die zijn
bepaald in een overeenkomst177. Die verplichting wordt ingesteld door artikel 11, § 1, 6°, van
het organiek besluit178, dat verwijst naar artikel 298, 2e lid, van het BWRO.
Dat artikel 298 werd evenwel vanaf het aanslagjaar 2018 opgeheven door een ordonnantie
van 2017 179 die de inhoud ervan, mits een lichte wijziging 180, heeft getransponeerd naar artikel 257 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92)181.
Als gevolg daarvan vervalt de verplichting inzake toegankelijkheid voor het publiek aangezien de verwijzing naar de nadere toepassingsregels is verdwenen.

175 Artikel 10, § 3, 3°.
176 Artikel 10, § 4.
177 Die overeenkomst voorziet in “de toegankelijkheid voor het publiek, naar aanleiding van openbare feestelijkheden,
gedurende minimum één dag en maximum tien dagen per jaar, bij regeringsbesluit te bepalen”.
178 “[…] er zich via een overeenkomst met de Regering toe verbinden om het beschermde goed voor het publiek toegankelijk
te maken en dit in overeenstemming met de modaliteiten voorzien in het besluit genomen in toepassing van het artikel
298, tweede lid van het BWRO, wanneer hij, in zijn hoedanigheid van particuliere begunstigde, een subsidie verkrijgt in
toepassing van artikel 10, § 3, 3° en 10, § 4. Wanneer het om een beschermde gevel gaat of om beschermde delen die
vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn, wordt deze toegankelijkheid verondersteld en is geen overeenkomst vereist”.
179 Ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de
dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 11, 2e lid.
180 Er is geen sprake meer van een vrijstelling maar wel van een vermindering van de onroerende voorheffing.
181 Artikel 6 van de ordonnantie van 23 november 2017.

MAATREGELEN VOOR DE VRIJWARING EN HET BEHOUD VAN HET ARCHITECTURAAL ERFGOED IN BRUSSEL / 61

De administratie heeft bij het tegensprekelijk debat aangegeven dat de regering bij het opstellen van het organiek besluit van 2014 ervoor heeft gekozen te verwijzen naar de overeenkomst inzake toegankelijkheid die werd gesloten in het raam van de fiscale voordelen.
De wettelijke referenties werden aangepast in de nieuwe overeenkomsten, maar de overeenkomsten die werden ondertekend vóór de wijziging in de wetgeving blijven geldig. De
verwijzingen zullen eveneens worden aangepast bij een volgende wijziging van het besluit.
Er bestaat bovendien ambiguïteit tussen de artikelen 10, § 3, 3° en § 4, 2e lid, en artikel 11,
§ 1, 6°, die nu eens voorzien in de mogelijkheid en dan weer in de verplichting voor de begunstigde om zijn goed toegankelijk te maken voor het publiek 182.
Aanbeveling 11
De bepalingen in verband met de toegankelijkheid voor het publiek moeten worden aangepast om de reglementaire basis ervan terug in te voeren en daarin te preciseren of die
toegankelijkheid al dan niet een verplichting is.

3.6

Terugvordering van subsidies

Het organieke besluit bepaalt, net als het vorige, dat de begunstigde van een subsidie deze183
in drie gevallen184 moet terugbetalen:
•
•
•

indien hij binnen vijf jaar na de betaling van de subsidie het goed niet meer persoonlijk
bewoont;
bij een meerwaarde als hij het eveneens verkoopt binnen die periode van vijf jaar;
als hij andere subsidies heeft gekregen krachtens de regelgevingen die van toepassing
zijn op de subsidies voor woningrenovatie of gevelverfraaiing, terwijl hij heeft verklaard
ervan af te zien185.

De bepalingen van de bovenvermelde ordonnantie van 23 februari 2006186 over de boekhouding stellen daarenboven dat de begunstigde van een subsidie deze dient aan te wenden
voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend, dat hij het gebruik van de ontvangen sommen moet verantwoorden en dat hij anders de subsidie moet terugbetalen ten belope van
het deel dat niet werd verantwoord.
Bij zijn vorige audit had het Rekenhof vastgesteld dat die bepalingen niet in de praktijk
werden gebracht, en dat gebeurt nu nog steeds niet.
De DCE vindt de teruggave niet opportuun in de eerste twee gevallen (d.w.z. wanneer
een goed niet wordt bewoond of bij een meerwaarde bij verkoop). Ze is van oordeel dat

182 Cf. artikel 10, § 3, 3°, en § 4, 2e lid: “kan [de subsidiërende overheid], mits een bijzondere motivering in verband met
het erfgoedkundig belang van het goed, van de begunstigde eisen dat hij er zich toe verbindt het goed of de delen van
het betrokken goed open te stellen voor het publiek, overeenkomstig artikel 11, § 1, 6°” en artikel 11, § 1, 6°, dat zulks
voorstelt als verplichting ten laste van de begunstigde vóór de uitvoering van de handelingen en werken.
183 Of een deel ervan, in voorkomend geval.
184 Artikel 13.
185 Cf. punt 3.7 Meervoudige subsidiëring.
186 Artikelen 92 en 94.
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de meerwaarden in het algemeen niet extreem hoog oplopen en dat het belangrijker is de
restauratie van de gebouwen aan te moedigen in plaats van subsidies terug te vorderen.
Bovendien beschikt ze niet over de instrumenten om die verplichtingen te kunnen controleren. Hoewel het BWRO de regering daar niet toe verplichtte, heeft deze toch beslist die
bepalingen te handhaven187 en de administratie moet ze dus in acht nemen.
Wat de meervoudige subsidiëring en de niet-verantwoorde bedragen betreft, verplicht de
ordonnantie van 23 februari 2006188 tot het terugvorderen van alle (of een deel van de)
subsidies. Absoluut gezien moet de administratie deze dus ook terugvorderen. Ter herinnering: het uitstaand bedrag van de vastleggingen werd niet perfect opgevolgd en er bestaat
bijgevolg een financieel risico, zijnde dat voorschotten worden betaald die tot nu toe nog
niet zijn verantwoord189.
Het Rekenhof had op het einde van zijn vorige audit bovendien aanbevolen artikel 13, § 2,
van het organiek besluit aan te passen om het te laten overeenstemmen met de fiscale berekening van de aankoopprijs, door aan te geven dat deze “wordt verminderd met het bedrag
van de door een overheid toegekende subsidies”. Aan die aanbeveling werd gevolg gegeven.
Aanbeveling 12
•	De verplichting om subsidies terug te vorderen moet in de praktijk worden gebracht
als de regelgeving daartoe verplicht.
•	Het organieke besluit moet in voorkomend geval worden aangepast en meer in overeenstemming worden gebracht met het doel om het erfgoed te vrijwaren, d.w.z. het
goed te behoeden.

De administratie heeft bij het tegensprekelijk debat gepreciseerd dat het mechanisme voor
de terugvordering van de btw operationeel is en dat die bedragen werden teruggevorderd
in bepaalde gevallen waarin de subsidie verkeerdelijk werd betaald. Het uitstaand bedrag
wordt al sedert ettelijke jaren opgevolgd en die opvolging werd nog versterkt in 2020. De
administratie wil meer aandacht besteden aan de toegekende voorschotten en wat de terugbetaling van de meerwaarde bij verkoop betreft, beschikt ze echter nog steeds niet over
instrumenten om die verplichting eventueel te kunnen controleren. De administratie heeft
in dezelfde juridische analyse als die in verband met de btw een analyse gevraagd met betrekking tot de toepassing van art. 13, § 2. Uit die analyse blijkt dat in dat artikel verschillende obstakels zitten voor de toepassing ervan.

187 Ook al voorziet het BWRO in die mogelijkheid, artikel 241, 3e lid: “De Regering kan aan de toekenning van toelagen
een terugbetalingsclausule verbinden, indien het goed dat tot het onroerende erfgoed behoort, wordt verkocht of verhuurd binnen een door haar te bepalen termijn”.
188 Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de
boekhouding en de controle, artikel 94, 1e lid, 4°, en 2e lid.
189 Cf. punt 2.9.4 Uitstaande vastleggingen en nadere controleregels.
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3.7

Meervoudige subsidiëring

3.7.1
Verschillende bronnen van subsidiëring
Er bestaan verschillende soorten subsidies voor de renovatie van gebouwen, waarvoor telkens een eigen regelgeving geldt en die worden beheerd door verschillende diensten, administraties of overheden. Die subsidies worden toegekend in de volgende sectoren:
•
•
•
•

voor de vrijwaring van het erfgoed (beheer door de DCE, het voorwerp van deze audit);
voor woningrenovatie en gevelverfraaiing (beheer door de directie Stadsvernieuwing);
voor de vrijwaring van “klein erfgoed”, namelijk sierelementen zoals inscripties, smeedwerk aan balkons of tuinen (eveneens beheer door de DCE);
voor energiebesparing bij woningen (beheer door Brussel Leefmilieu).

Subsidies kunnen ook worden toegekend door gemeenten, of voor milieu-investeringen via
subsidies aan ondernemingen toegekend door het bestuur Economie en Werkgelegenheid
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, of via door de federale overheid toegekende fiscale
aftrekmogelijkheden. Ze kunnen ook worden toegekend in de vorm van een lening 190. Die
vormen van steun maken geen deel uit van de perimeter van deze audit.
De uitgaven die voor elk van de regelgevingen in aanmerking komen, kunnen overigens
heel sterk op elkaar lijken. Zo kunnen werken aan de ramen worden gesubsidieerd onder
de noemer erfgoedvrijwaring, onder de noemer woningrenovatie, gevelverfraaiing en energiebesparing, voor zover de technische bepalingen van elk van die subsidies in acht worden
genomen.
3.7.2
Reglementaire bepalingen
Die mogelijkheid van meervoudige subsidiëring is de administratie niet ontgaan. De regelgeving die van toepassing is op de subsidies voor erfgoedvrijwaring, klein erfgoed, woningrenovatie, gevelverfraaiing en energiebesparing legt daartoe verschillende bepalingen
vast om meervoudige subsidiëring te voorkomen. Ze houden meestal in dat de begunstigde
aangifte moet doen van de andere subsidies die hij eventueel zou ontvangen:bij erfgoedvrijwaring mag de begunstigde de beoogde premies en de premies voor woningrenovatie
en gevelverfraaiing niet tegelijkertijd ontvangen voor dezelfde handelingen en werken191;

190 De “Brusselse groene lening”, resultaat van het partnerschap tussen de door het Gewest ondersteunde vzw
Homegrade, Leefmilieu Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het gewestelijk Woningfonds.
191 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor het
toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed:
•	artikel 8, § 4: “Als de begunstigde niet afziet van de ingestelde premies krachtens de gewestelijke reglementeringen
betreffende de renovatie van woningen of de gevelverfraaiing, wordt er met de krachtens deze besluiten gesubsidieerde handelingen en werken geen rekening gehouden bij de kostenraming van de handelingen en werken”.
•	artikel 11, § 4, 3°: “de begunstigde van de subsidie die verklaard heeft af te zien van de premies ingesteld krachtens
de gewestelijke reglementeringen betreffende de renovatie van woningen of de gevelverfraaiing, en die ervan zou
komen te genieten na de vereffening van de subsidie, moet het bestuur hierover per aangetekend schrijven informeren, en hierbij een kopie van de beslissing tot toekenning van de subsidie voegen”;
•	artikel 13, § 3: “De begunstigde van de subsidie moet de premies ingesteld krachtens de gewestelijke reglementeringen betreffende de renovatie van woningen of de gevelverfraaiing, die hij zou hebben gekregen, terwijl hij verklaard
heeft ervan af te zien, terugbetalen”.
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•

•

•

bij de vrijwaring van klein erfgoed moet de begunstigde melding maken van de andere
overheidssteun die hij heeft ontvangen voor dezelfde studies, handelingen of werken
m.b.t. het goed192;
bij renovatie193 en gevelverfraaiing 194 is meervoudige subsidiëring van dezelfde werken
met erfgoedsubsidies uitgesloten gedurende een periode van vijf jaar voorafgaand aan
de premieaanvraag. Bovendien moet bij renovaties worden gewaakt over de complementariteit195 van de premies met de energiepremies;
bij energiebesparing legt de regelgeving in het besluit196 geen bepalingen vast om het
risico op meervoudige subsidiëring in de hand te houden, maar bepaalt ze dat een
door de regering goedgekeurd jaarlijks uitvoeringsprogramma de voorwaarden voor
de premietoekenning preciseert197. Dat programma wordt vertaald in verklarende
bepalingen voor de begunstigden, die op het internet staan. Die bepalingen laten toe
steun van de verschillende sectoren te cumuleren, maar beperken de steun tot 90 % van
de kosten van de werkzaamheden.

De reglementaire bepalingen die meervoudige subsidiëring verbieden, gaan dus diverse
kanten op en hebben niet altijd een algemene reikwijdte. Soms zijn ze beperkt tot een specifieke sector. Zo verbieden erfgoedsubsidies meervoudige subsidiëring van de uitgaven
voor erfgoed, woningrenovatie en gevelverfraaiing maar verbieden ze geen meervoudige
subsidiëring met de andere sectoren.

192 De tekst wil in zijn huidige formulering meervoudige subsidiëring van dezelfde uitgavenposten verbieden, maar
preciseert niet of het verboden is verschillende subsidies voor hetzelfde goed te ontvangen. Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor restauratiewerken aan klein erfgoed, artikel 4, § 2: “De subsidieaanvraag vermeldt:
1° dat geen enkele andere financiële overheidshulp voor dezelfde studies, handelingen of werken werd aangevraagd
door de begunstigde;
2° desgevallend de andere overheidssteun die voor hetzelfde goed werd aangevraagd.”
193 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor
de renovatie van het woonmilieu:
•	artikel 9: “Indien in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag een toelage wordt of werd toegekend
aan de aanvrager voor aan een beschermd goed uitgevoerde werken tot behoud, overeenkomstig het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van
een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed, dan worden de krachtens dit voornoemde besluit van
30 april 2003 gesubsidieerde werken niet in aanmerking genomen bij de raming van de kostprijs van de werken”;
•	artikel 24: “De Ministers belast met Energie en Renovatiepremies zorgen voor complementariteit tussen dit besluit
en de premies toegekend krachtens artikelen 24 tot en met 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende
de organisatie van openbare dienstopdrachten inzake elektriciteit en krachtens artikel 18 van de ordonnantie van
1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt”.
194 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 mei 2002 betreffende de toekenning van premies voor de
gevelverfraaiing, artikel 12: “Indien in een periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag een toelage wordt of
werd toegekend aan de aanvrager voor aan een beschermd goed uitgevoerde werken tot behoud, overeenkomstig hei
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 mei 1996 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere
regels voor hei toekennen van een subsidie aan een privaatrechtelijke persoon voor aan een beschermd goed uitgevoerde werken, worden de krachtens dit besluit gesubsidieerde werken niet in aanmerking genomen bij de raming van
de kostprijs van de werken.”
195 Er wordt niet gedefinieerd wat met complementariteit wordt bedoeld.
196 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 2012 betreffende de toekenning van financiële
steun op het vlak van energie.
197 Begunstigden, premiebedragen, aard van de werken, enz.
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3.7.3
Documenten tot staving van de premies
De documenten in verband met de toekenning van de bovenvermelde premies198 volgen niet
noodzakelijk wat de regelgevingen bepalen:
•

•

•

•
•

voor erfgoed wordt aan de aanvrager gemeld dat hij de premies voor woningrenovatie
en gevelverfraaiing moet aangeven en dat hij er, zoals de regelgeving bepaalt, van moet
afzien199;
bij de vrijwaring van klein erfgoed wordt de aanvrager verzocht de andere overheidssteun te melden maar er is niets dat meervoudige subsidiëring verbiedt, wat veel ruimer
is dan bij erfgoed;
bij woningrenovatie wordt de aanvrager in het aanvraagformulier voor de subsidie niet
ingelicht over specifieke verplichtingen maar wel in de verklarende nota die, zoals de
regelgeving bepaalt, op verzoek beschikbaar is200;
bij gevelverfraaiing wordt de aanvrager niet geïnformeerd over specifieke verplichtingen, terwijl dat volgens de regelgeving wel moet gebeuren201;
voor energie wijst het voor 2019 online beschikbare informatiedocument erop dat alle
steun kan worden gecumuleerd, maar dat de gecumuleerde energie- en renovatiepremies
niet meer dan 90 % van het bedrag van de investering mogen belopen202. In het
aanvraagformulier moeten bovendien de eventueel ontvangen renovatiepremies of
groene leningen worden vermeld.

3.7.4
Mogelijkheden om meervoudige subsidiëring te controleren
De begunstigden van subsidies worden dus niet altijd geïnformeerd over hun verplichtingen, die overigens niet gelijklopend zijn.
Het ontbreken van volledige verklaringen van de begunstigden over alle bekomen subsidies
verhoogt het risico op meervoudige subsidiëring omdat de administratie zelf niet de gevallen van cumulatie kan bepalen, aangezien er geen gemeenschappelijke database voor de
verschillende subsidies bestaat.

198 De subsidieaanvraagformulieren en de eventuele verklarende formulieren.
199 De dienst erfgoed heeft gepreciseerd geen posten van werken te subsidiëren die eveneens op een andere manier
worden gesubsidieerd.
200 De nota preciseert dat voor eenzelfde post van de werken slechts één subsidie kan worden toegekend.
201 De dienst die die materie beheert, heeft gepreciseerd geen werken te subsidiëren die al op een andere manier
worden gesubsidieerd.
202 Er wordt hier niet speciaal verwezen naar dezelfde posten van werken.
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Er zijn maar beperkte contacten tussen de betrokken diensten daar de informatie niet, of
slechts op welbepaalde tijdstippen wordt doorgespeeld of niet wordt gedeeld door alle tussenkomende belanghebbenden:
•

•

de dienst die het klein erfgoed beheert, deelt enkel informatie in verband met zijn subsidiëring mee aan de dienst die de woningrenovaties en de gevelverfraaiingen beheert als
de begunstigde in zijn aanvraagformulier voor de subsidie meldt dat er premies in die
sectoren zijn toegekend (maar omgekeerd gebeurt dat niet);
er is geen informatieoverdracht tussen de verschillende diensten die instaan voor het
beheer van:
o
de erfgoedsubsidies;
o
de premies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing;
o
de energiepremies203.

Met de geplande implementatie van nieuwe software, die de verouderde applicatie moet
vervangen, zou hierin verbetering moeten komen, in die zin dat de nieuwe software informatie-uitwisseling tussen de sectoren mogelijk zou moeten maken. Bij de eerste functionele analyse was echter niet voorzien om de erfgoedsector erin te integreren. In een eerste
fase was de administratie immers van oordeel dat er geen risico op meervoudige subsidiëring in die laatste sector bestond omdat de gesubsidieerde bedragen voordeliger waren
dan bij de andere bovenvermelde materies. Begunstigden die een beroep kunnen doen op
subsidies voor erfgoedvrijwaring hebben er dus geen belang bij om subsidieaanvragen in te
dienen bij andere sectoren voor woningrenovatie. Nadien was de administratie echter van
oordeel dat het beter zou zijn de erfgoedsector ook in de nieuwe software te integreren. Ze
heeft aangekondigd dat de analyse van dat IT-ontwikkelingsproject een update vergde en
dat die update daarmee rekening zou kunnen houden.
De gesubsidieerde bedragen liggen weliswaar hoger bij erfgoedvrijwaring, maar het is niet
aangetoond dat daardoor elk risico op meervoudige subsidiëring van dezelfde uitgaven van
de baan is. De huidige controles kunnen immers niet verhinderen dat een begunstigde
op verschillende plaatsen, ook bij erfgoedvrijwaring, subsidieaanvragen indient voor elementen die ook op een andere manier worden gesubsidieerd204. Bovendien is de database
“Monument” verouderd en aan vervanging toe, wat een gunstige gelegenheid is om zich
ervan te vergewissen dat de betrokken IT-systemen compatibel zijn.
Bij de tegensprekelijke fase heeft de administratie gepreciseerd dat “in het kader van het
herwerken van de programma’s Monument en HSA de problematiek van de meervoudige subsidiëring meer automatisch in aanmerking zal worden genomen.[…] Er zal voor de energiepremies een gelijkaardig mechanisme kunnen worden ingesteld, waarover met Leefmilieu Brussel
overleg zal moeten worden gevoerd. […] Het beheer en de controle van meervoudige subsidiëringen zal niettemin gedeeltelijk een manueel proces blijven, maar de mechanismen om ze op
te sporen en alarmsignalen te laten afgaan, zullen performanter zijn.”

203 Het departement Premies van de DSV houdt hier rekening mee bij de analyse van haar dossiers. De DSV is van plan
dat punt te formaliseren in een procedure.
204 Zie verder, punt 3.7.5 Onderzoek van de meervoudige subsidiëring in een steekproef van dossiers.
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3.7.5
Onderzoek van de meervoudige subsidiëring in een steekproef van dossiers
Ter vervollediging van het onderzoek van de regelgeving en de procedures heeft het auditoraat een steekproef van dossiers getrokken die een risico op meervoudige subsidiëring
vertonen205.
Daar het om een beperkte steekproef gaat, kan niet worden beoordeeld hoe vaak het risico
voorkomt en welke financiële impact het heeft.
Het feit dat slechts zes goederen werden geanalyseerd, wijst er echter geenszins op dat dat
risico beperkt is. Er blijken immers facturen van aannemers in verband met die goederen te
zijn voorgelegd om de subsidies te rechtvaardigen in verschillende van de bovenvermelde
sectoren206, zoals de volgende tabel aantoont.
Tabel 4 – Facturen die tegelijkertijd in verschillende subsidiërende sectoren werden voorgelegd
Goederen

Aannemers

Woningrenovatie

Gevelverfraaiing

Energie

Goed 1

A

X

Goed 1

B

X

X

Goed 2

C

X

X

Goed 3

D

X

Goed 4

E

X

Goed 4

F

X

Goed 5

G

X

X

Goed 6

H

X

X

Erfgoed
X
X
X

X
X
X

Bron: het Rekenhof
Er wordt in herinnering gebracht dat de regelgeving meervoudige subsidiëring op uiteenlopende wijze aanpakt. Deze is bijvoorbeeld expliciet:
•
•

verboden voor dezelfde posten van werken, tussen de sectoren erfgoed, gevelverfraaiing
en woningrenovatie;
toegelaten tussen de energiesector en de andere sectoren.

Op basis van de beschikbare informatie werd slechts voor drie facturen met zekerheid aangetoond dat dezelfde posten van werken meervoudig werden gesubsidieerd:
•
•
•

schilderwerken aan de voorgevel, die in aanmerking werden genomen voor gevelverfraaiing en voor erfgoed;
een vervanging van een verwarmingsketel, die in aanmerking werd genomen voor woningrenovatie en voor energie;
architectenkosten, die in aanmerking werden genomen voor woningrenovatie en voor
erfgoed.

In twee van die drie gevallen was er sprake van meervoudige subsidiëring in strijd met de
regelgeving.

205 Cf. bijlage 4 Methode voor het selecteren van de dossiers met meervoudige subsidiëring.
206 Erfgoed, woningrenovatie, gevelverfraaiing, energie: klein erfgoed werd niet geselecteerd.
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Geen enkele van die facturen werd echter overgesubsidieerd, d.w.z. ten belope van meer
dan 90 of 100 % van het bedrag van de werken, wat verboden is door de regelgeving inzake
energie of door de ordonnantie van 23 februari 2006207.
Uit die analyse komt naar voren dat er wel degelijk een risico op meervoudige subsidiëring
van dezelfde werkposten bestaat in overtreding van bepaalde regelgevingen en dat het risico dat eenzelfde post voor meer dan 90 % of 100 % van het bedrag van de werken wordt
gesubsidieerd, niet zonder meer kan worden uitgesloten. Die risico’s zijn des te groter naarmate er nagenoeg geen contacten zijn tussen de verschillende subsidiërende sectoren. Er
valt op te merken dat een ontwerp van nieuw besluit in de sector van de premies voor gevelverfraaiing en woningrenovatie bepaalde gesubsidieerde bedragen zou kunnen optrekken,
en dus het risico op oversubsidiëring van de werken zou kunnen verhogen.
3.7.6
Conclusies en aanbevelingen
De regelgevingen en procedures pakken het risico op meervoudige subsidiëring slechts
op onvolkomen wijze aan. Die schikkingen zijn overigens niet gelijklopend. Begunstigden
worden niet altijd geïnformeerd over de beperkingen in dat vlak of over de noodzaak om de
verschillende subsidiebronnen aan te geven.
In werkelijkheid dienen sommige eigenaars identieke uitgaven in bij verschillende diensten
die subsidies toekennen, terwijl er nagenoeg geen contacten zijn tussen die diensten om het
risico op verboden meervoudige subsidiëring van dezelfde uitgaven een halt toe te roepen.
Een analyse van de subsidiëring van zes goederen leidde tot de conclusie dat er bij drie
goederen sprake was van meervoudige subsidiëring van dezelfde posten. Voor twee van die
dossiers was de meervoudige subsidiëring gebeurd in overtreding van de bepalingen van de
regelgeving. Het Rekenhof heeft echter geen enkele subsidiëring van meer dan 90 of 100 %
van de toegelaten uitgaven vastgesteld.
Het ontwerp van wijziging van de regelgeving in verband met de premies voor gevelverfraaiing en renovatie van het woonmilieu zou het financieel risico nog kunnen doen toenemen wegens de beoogde verhoging van bepaalde gesubsidieerde bedragen.
Aanbeveling 13
Er moet in alle betrokken sectoren een risicoanalyse worden uitgevoerd om te bepalen
welke maatregelen moeten worden genomen om de risico’s op meervoudige subsidiëring
en oversubsidiëring in de hand te houden. De regelgevingen dienen te worden geharmoniseerd en begunstigden van subsidies moeten systematisch worden geïnformeerd over
de verplichting om gelijkaardige ontvangen of nog te ontvangen subsidies aan te geven.
De informatiedoorstroming moet worden uitgebouwd tussen alle betrokken diensten,
met inbegrip van de erfgoedvrijwaring, bijvoorbeeld door middel van een programma
waarmee informatie kan worden doorgegeven tussen sectoren en waarmee aldus een
kadaster van de goederen en subsidies kan worden opgesteld.

207 Artikelen 92 en 94. Een subsidiëring ten belope van meer dan 100 % zou overigens een ongerechtvaardigde verrijking betekenen van de begunstigde.
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Bij de tegensprekelijke fase heeft de administratie gepreciseerd dat ze, om meervoudige
subsidiëringen zoveel mogelijk te kanaliseren, wel degelijk van plan is een geïntegreerd
systeem op te zetten dat de verschillende diensten die subsidies toekennen, in staat stelt
gegevens te verstrekken aan en te raadplegen in één databank.
Ze voert bovendien aan dat er een hervorming van de premies moet komen met toepassing
van de gewestelijke beleidsverklaring. De voornaamste doelstellingen van die hervorming
bestaan in vereenvoudiging van het parcours voor de burger, harmonisering en complementariteit. Het zal de ideale gelegenheid zijn om de nodige maatregelen te nemen om de
risico’s op meervoudige subsidiëring te verminderen en er grip op te krijgen: harmonisering
van de regelgeving, betere communicatie, meer informatie-uitwisseling, ontwikkeling van
een performante IT-tool.
Leefmilieu Brussel, dat uitsluitend voor dit hoofdstuk om zijn mening werd verzocht, is het
eens met de vaststelling dat er een risico op meervoudige subsidiëring en op overschrijding
van de grens van 90 % van de in aanmerking komende uitgaven bestaat bij de cumulatie
van energiepremies en premies voor renovatie van het woonmilieu, doordat de betrokken
diensten geen informatie uitwisselen.
Zijn algemene directeurs kondigen aan dat thans wordt nagedacht over de integratie van de
mechanismen van de energiepremies en de renovatiepremies voor het gezamenlijke doelpubliek, mogelijk ook met inbegrip van de premies voor gevelverfraaiing en de premies voor
vrijwaring van het erfgoed. Deze hervorming zou begin 2022 moeten ingaan en heeft tot
doel de demarche voor het aanvragen van premies te vereenvoudigen, inzonderheid door
heldere regels te definiëren die het mogelijk maken gemakkelijk en rechtstreeks het mogelijke bedrag te identificeren zonder via de administratie of een andere instelling te moeten
passeren. Als onderdeel van die denkoefening zal ook een risicoanalyse worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 4

Algemene conclusies en
aanbevelingen
Het beleid voor de vrijwaring van het architecturaal erfgoed is thans onvoldoende omkaderd door een coherent geheel van strategische en operationele doelstellingen.
Het onderzoek naar de implementering van de maatregelen ter vrijwaring van het erfgoed
en naar de daartoe voorziene subsidies kan geen redelijke zekerheid verschaffen dat de goederen op een doeltreffende en doelmatige manier wordt gevrijwaard.
Het proces voor de toekenning van bewaring en bescherming is weliswaar gebaseerd op
gedocumenteerde analyses en op een geformaliseerde methode, maar berust onvoldoende
op een beredeneerde selectie van goederen die prioritair gevrijwaard dienen te worden.
Daarenboven zijn er geen reglementaire criteria om het onderscheid te maken tussen bewaring en bescherming, waardoor het risico zou kunnen ontstaan dat bij de keuze voor
één van beide instrumenten veeleer wordt uitgegaan van budgettaire oogmerken (het in de
hand houden van de kredieten) dan van de intentie om het erfgoed te vrijwaren. Het gebrek
aan criteria is ook nadelig voor de transparantie van de maatregelen waarop eigenaars een
beroep kunnen doen en zou kunnen leiden tot ongelijke behandelingen.
Tot slot is het zo dat er hiaten zitten in de beheergegevens waarover de administratie beschikt om haar acties aan te sturen, en dat die het niet mogelijk maken het beleid voor de
vrijwaring van het erfgoed te evalueren.
De restauratie van het gevrijwaarde erfgoed en het toezicht op de staat ervan, zijn thans
slechts ten dele gegarandeerd.
Wat de subsidiëring betreft, heeft het feit dat de dossiers onvolledig zijn een invloed op de
interne controle.
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Het Rekenhof wijst op de volgende tekortkomingen:
•

•

•
•
•
•

men kan onmogelijk met redelijke zekerheid stellen dat alle werken wel werden uitgevoerd zoals gepland, dat de gesubsidieerde bedragen correct zijn en dat er een doeltreffend en doelmatig toezicht op de verrichtingen is;
de procedures en de jurisprudentie zijn slechts gedeeltelijk geformaliseerd, wat er niet
toe bijdraagt de risico’s in te dijken in samenhang met de berekening van de subsidie, de
transparantie van die berekening en de gelijke behandeling van de begunstigden;
de risico’s op het vlak van meervoudige subsidiëring worden niet in de hand gehouden;
subsidies worden niet altijd teruggevorderd in gevallen waarbij de regelgeving daarin
voorziet;
het probleem i.v.m. de inaanmerkingneming van de btw is nog altijd niet opgelost, zoals
al werd opgemerkt in de vorige audit;
er is geen uitvoerbare reglementaire grondslag meer voor de openstelling van goederen
voor het publiek.

Het Rekenhof formuleert bijgevolg de volgende aanbevelingen:
•

•

•

•

•
•

duidelijke doelstellingen formuleren die zijn uitgewerkt op de betrokken niveaus van de
gewestelijke entiteit, zodat een prioriteit kan worden toegekend aan de acties, zodat kan
worden bepaald hoeveel mensen en middelen er nodig zijn, en zodat die kunnen worden
ingezet voor de acties die het meest veelbelovend zijn voor de vrijwaring en restauratie
van het erfgoed;
de transparantie en de rechtszekerheid van het erfgoedvrijwaringsproces verzekeren
door in wetten of regelgeving criteria vast te leggen om een onderscheid te maken tussen bewaring en bescherming zoals dat gebeurd is voor de inventarisering;
een kwaliteitsvol systeem voor het verzamelen en verwerken van gegevens uitbouwen
om het beleid voor de vrijwaring van het erfgoed op meer doeltreffende en doelmatige
wijze te beheren, en om het te kunnen evalueren;
de kwaliteit verzekeren van de subsidiëring en van het intern toezicht op de subsidiëring, door de procedures en de jurisprudentie te formaliseren, door controleverslagen op
te stellen, door via risicoanalyses te bepalen op welk moment een werfbezoek het meest
aangewezen in, door de documenten en de verantwoordingsstukken te centraliseren en
door methodes en instrumenten te ontwikkelen om grip te houden op de meervoudige
subsidiëring;
subsidies in voorkomend geval terugvorderen en het probleem van de inaanmerkingneming van de btw regelen;
een reglementaire grondslag instellen met betrekking tot de voorwaarden voor het
openstellen van goederen voor het publiek.

Bij het tegensprekelijk debat heeft de administratie aangegeven dat deze grondige analyse
bijdraagt tot de werking, waarbij naar continue verbetering gestreefd wordt.
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Ze heeft ook gepreciseerd dat de meeste opmerkingen te maken hebben met functioneringswijzen die werden geïmplementeerd in een periode vóór de oprichting van Urban als
geïntegreerde entiteit en dat ze reeds bepaalde door het Rekenhof opgeworpen problematische elementen heeft geïdentificeerd en talrijke acties heeft opgestart om deze op te lossen
zowel in het vlak van human resources, IT-beheer als interne controle.
De administratie wenst tot slot te preciseren dat ze bijzonder aandachtig en proactief te
werk zal gaan bij het implementeren van de verschillende door het Rekenhof geformuleerde
aanbevelingen.
Antwoord van de staatssecretaris
De staatssecretaris belast met Erfgoed sluit zich in zijn antwoord aan bij de opmerkingen
van zijn administratie, en heeft geen bijkomende opmerkingen.
Hij kondigt aan dat zal worden gezorgd voor een regelmatige opvolging van de verschillende aanbevelingen van het Rekenhof en dat reeds verschillende initiatieven werden opgestart sedert de installatie van de nieuwe regering.

2.5 en 2.6

2.5

2.1 tot 2.3

Punt van
dit verslag

Het trapsgewijze proces van de inventarisering en selectie van te vrijwaren •
goederen werd opgestart, overeenkomstig de doelstelling vervat in de
operationele plannen van de DCE, maar het werd niet voortgezet en nu •
worden voornamelijk goederen naar voren geschoven na aanvragen door
derden of op basis van specifieke elementen. Het feit dat er geen SMARTdoelstellingen zijn die op elk betrokken niveau van de gewestelijke entiteit
zijn uitgewerkt, draagt evenmin bij tot het aansturen van de acties van de
administratie. Tot slot boet het inventariseringsproces aan belang in vermits
het slechts gedeeltelijk tussenkomt in de selectie van de goederen en
omdat eigenaars niet speciaal geïnformeerd worden als hun goederen in de
inventaris worden opgenomen.

De resources inzetten op basis van de nagestreefde doelstellingen, nadat deze duidelijk zijn gedefinieerd.
Eigenaars op de hoogte brengen als hun goederen in de inventaris worden opgenomen, en hun meedelen welke rechten en plichten daaruit
voortvloeien.

Kennis van het te vrijwaren erfgoed

De doelstellingen moeten beantwoorden aan de SMART-criteria en worden uitgewerkt op alle niveaus van de gewestelijke entiteit die betrokken zijn bij erfgoedvrijwaring. Op alle niveaus moeten te behalen doelen
worden bepaald.
Ervoor zorgen dat de rapportering het mogelijk maakt na te gaan in hoeverre de aldus bepaalde doelstellingen werden gerealiseerd;
Voort werk maken van de omkadering van de ambtenaren.

Kwaliteit van de doelstellingen inzake erfgoedvrijwaring

Bij ontstentenis van doelstellingen die op alle betrokken niveaus van de •
gewestelijke entiteit worden uitgewerkt en voldoende duidelijk zijn, kon
de administratie vooralsnog moeilijk een prioriteitenvolgorde bepalen voor
haar doelstellingen en heeft ze moeite om haar resources op passende
wijze in te zetten voor de acties die het meest veelbelovend zijn op het •
vlak van erfgoedvrijwaring. Het feit dat de doelstellingen niet SMART zijn,
compromitteert bovendien de evaluatie ervan, bij ontstentenis van afdoende •
indicaties van de gemeten resultaten ten overstaan van de beoogde
doelstellingen.

Aanbevelingen

Voortwerken aan de analyse van de werklast om de personeelsplannen
te rechtvaardigen en indien nodig de aanwervingen mogelijk te maken
om de tekortkomingen te ondervangen die werden vastgesteld bij de
verwezenlijking van bepaalde opdrachten inzake vrijwaring en behoud
van het architecturaal erfgoed.
De IT-tool afstemmen op de behoeften inzake strategisch en operationeel beheer.

Behoeften aan personeel en aan middelen

De activiteiten voor erfgoedvrijwaring zijn complex en talrijk. Volgens de •
administratie genereren ze een zware werklast, die één van de oorzaken zou
kunnen zijn van bepaalde vaststellingen, meer bepaald in verband met de
selectie van het te vrijwaren erfgoed of het toezicht op de toekenning van
subsidies. Bovendien is de database “Monument” niet geschikt om er de
erfgoedvrijwaring op doeltreffende wijze mee te beheren.
•

Vaststellingen

Overzicht van de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen
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2.8

2.7

Punt van
dit verslag
Aanbevelingen

Niet alle goederen worden behoed om te vermijden dat ze in verval raken. Er •
is geen kadaster van de gevrijwaarde goederen: er wordt niet systematisch
bepaald en in het oog gehouden hoe goederen eraan toe zijn.
•

Nadere regels bepalen voor de opmaak van een kadaster van de staat
van gevrijwaarde goederen, en die regels toepassen.
Verschillende bepalingen goedkeuren, zoals:
Ɠ controle-instrumenten implementeren om andere onderzoeken te
kunnen uitvoeren dan louter visuele vaststellingen vanuit de openbare ruimte. Aldus zou de reglementering kunnen worden aangepast
om regelmatig te kunnen controleren in welke staat de gevrijwaarde
goederen verkeren;
Ɠ een risicoanalyse uitvoeren, waarvoor de administratie de criteria
zou moeten vastleggen, om prioriteiten te kunnen bepalen voor de
uit te voeren opvolging van de staat van de goederen en voor de te
implementeren acties, mocht een systematische opvolging niet mogelijk zijn wegens het aantal betrokken goederen en de beschikbare
middelen.

Opsporing van goederen waaraan werkzaamheden dienen te gebeuren

Het BWRO aanpassen om criteria te bepalen (of aan de regering de mogelijkheid te bieden om dat te doen) die het onderscheid tussen bewaring en bescherming verduidelijken.
De gehanteerde criteria vastleggen in de reglementaire bepalingen
waarmee inventariseringen kunnen worden onderscheiden van gevallen
van erfgoedvrijwaring.

Wettelijke, reglementaire en methodologische criteria

Er zijn geen wettelijke noch reglementaire criteria die zeggen wat het •
verschil is tussen een bewaring en een bescherming. Het onderscheid is
louter gebaseerd op het verschillend effect dat ze genereren, waardoor
de administratie en de regering over heel wat marge beschikken om het •
beleid inzake erfgoedvrijwaring ten uitvoer te brengen, terwijl de regering
administratieve beslissingen neemt die rechten en plichten doen ontstaan
(een vereiste daarbij is dat de rechtszekerheid en transparantie ervan
gewaarborgd moeten worden, en dat de bepalingen moeten worden
nageleefd i.v.m. het formeel motiveren van bestuurshandelingen die rechten
en plichten doen ontstaan). In de gegeven context zouden de beslissingen
bovendien veeleer kunnen berusten op economische motieven (het al dan
niet toekennen van subsidies) of op iemands plannen (mogelijkheid om
een goed te mogen wijzigen), veeleer dan op de bedoeling het erfgoed te
vrijwaren.
Het ontwerp van besluit dat de procedure vastlegt voor de opmaak van de
inventaris en voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, beoogt
slechts de inventarisering en niet de vrijwaringsmaatregelen. Die laatste zijn
echter dwingender dan de inschrijving in de inventaris en ze genereren ook
rechten en plichten.

Vaststellingen
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2.10

2.9

Punt van
dit verslag

De aantrekkelijkheid van de subsidies voor potentiële begunstigden •
hangt af van elke categorie van begunstigden. Het is een complexe
aangelegenheid waarvoor momenteel de noodzakelijke gegevens voor die
analyse niet voorhanden zijn. Ze zou wel bekeken moeten worden omdat •
de beleidsinstrumenten immers zo goed mogelijk moeten kunnen worden
afgestemd op de beoogde resultaten en omdat er moet worden nagegaan of
de subsidies hun doel bereiken zonder onverhoopte voordelen te genereren.

Aanbevelingen
Nadere regels bepalen om goederen op te sporen die thans ontsnappen
aan een systematische controle door de administratie, en ervoor zorgen
dat die regels worden toegepast en dat over de goederen in kwestie
wordt gewaakt.
In het bijzonder toezicht houden op de dossiers i.v.m. uitstaande vastleggingen om de financiële risico’s en de beheerrisico’s in te dijken.
Gestorte voorschotten geheel of gedeeltelijk terugvorderen als dat nodig is.
Zorgen voor een betere informatiedoorstroming tussen de beherende
dienst en de dienst boekhouding.
Alle eigenaars erover informeren als er bewaring of bescherming op hun
goederen rust, ongeacht hoe de goederen in hun bezit zijn gekomen.

Het systeem voor het verzamelen en verwerken van gegevens moet
worden uitgebouwd om het beleid inzake erfgoedvrijwaring te kunnen
aansturen in het licht van de beoogde doelstellingen.
Nagaan hoe aantrekkelijk de subsidies zijn voor de verschillende categorieën van potentiële begunstigden.

Aantrekkelijkheid van de subsidies

•

•

•

•

•

Respect voor het erfgoed bij werkzaamheden

De kwaliteit van de controle van de verantwoordingsstukken en van de
werfbezoeken kon niet worden gecontroleerd. Als die kwaliteit te wensen
overliet, zou het kunnen dat werkzaamheden niet verliepen volgens de
voorwaarden in de vergunning of dat geplande werkzaamheden niet werden
uitgevoerd. Er is ook een financieel risico omdat de regelgeving toestaat dat
voorschotten worden betaald en het subsidiëringsproces erg lang kan duren.
Het risico bestaat dus dat voorschotten worden betaald voor werkzaamheden
die uiteindelijk nooit worden uitgevoerd. Er is dus geen redelijke zekerheid
dat op afdoende wijze wordt gewaakt over de uitstaande vastleggingen.
Daarnaast is er het feit dat de informatiedoorstroming tussen de beherende
dienst en de dienst boekhouding niet optimaal verloopt, en worden eigenaars
niet op de hoogte gebracht dat er vrijwaring rust op goederen als die in het
raam van een successie in hun bezit komen.

Vaststellingen
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3.3.2

3.7

3.4.4
3.4.5

Vaststellingen

Aanbevelingen

De procedures en de jurisprudentie zijn slechts voor een klein deel •
geformaliseerd. Die beperkte formalisering kan in haar huidige toestand niet •
voldoende bijdragen tot de uitbouw van een doeltreffende en doelmatige
interne controle, noch tot het indijken van de risico’s i.v.m. de berekening van
de subsidies, de transparantie van die berekening en de gelijke behandeling
van de begunstigden, aangezien de ambtenaren er uiteenlopende werkwijzen
op kunnen nahouden.

De procedures en de jurisprudentie verder formaliseren.
Die documentatie centraliseren.

Formalisering van de procedures en van de jurisprudentie

Er wordt niet op bevredigende wijze rekening gehouden met het risico dat Een risicoanalyse uitvoeren die alle betrokken sectoren beoogt, om te
dezelfde uitgaven meervoudig worden gesubsidieerd.
bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de risico’s i.v.m. (meervoudige)
subsidiëring in de hand te houden.

Risico op meervoudige subsidiëring

Controleverslagen opstellen.
Risicoanalyses uitvoeren om te bepalen op welk moment de ambtenaren naar werven moeten gaan.

Kwaliteit van de subsidiëring

en Men kan niet nagaan hoe kwaliteitsvol het toezicht is dat de administratie •
uitoefent want er zijn geen controleverslagen voorhanden, noch over de •
controle van verantwoordingsstukken, noch over werfbezoeken, en er worden
ook geen risicoanalyses uitgevoerd om te bepalen op welk moment een werf
het best kan worden bezocht. Om diezelfde redenen kan de administratie ook
de kwaliteit van haar eigen subsidiëringen niet evalueren. Men kan dus geen
redelijke zekerheid hebben dat alle werkzaamheden werden uitgevoerd zoals
gepland, dat de gesubsidieerde bedragen kloppen en dat er doeltreffend en
doelmatig toezicht wordt gehouden op de verrichtingen.

Punt van
dit verslag
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3.6

3.5

3.4

3.3.5

Punt van
dit verslag
Aanbevelingen

De voorwaarden die de openstelling voor het publiek regelen, hebben op dit Ervoor zorgen dat de bepalingen i.v.m. de openstelling van goederen voor
moment geen uitvoerbare reglementaire grondslag meer. Bovendien worden het publiek op een wettelijke grondslag berusten en preciseren of die
ze nu eens voorgesteld als verplicht en dan weer als facultatief.
bepalingen verplicht dan wel facultatief zijn.

Openstelling voor het publiek

Subsidies worden niet teruggevorderd in gevallen waarbij dat wel zou De reglementaire bepalingen toepassen in afwachting van een eventuele
moeten gebeuren (als het goed niet bewoond wordt of met meerwaarde wijziging van de regelgeving op de punten waarop dat mogelijk is.
wordt doorverkocht binnen vijf jaar nadat de subsidies werden toegekend, of
in geval van meervoudige subsidiëring die leidt tot oversubsidiëring).

Terugvordering van subsidies

De inaanmerkingneming van de btw bij het berekenen van de subsidies leidt De reglementaire bepalingen zo goed mogelijk toepassen in afwachting van
tot een risico op oversubsidiëring. Dat probleem wordt onderzocht, maar er een eventuele wijziging van de regelgeving.
is nog geen oplossing gevonden.

Inaanmerkingneming van de btw

De verantwoordingsstukken beter toegankelijk maken.
Erop toezien dat alle verantwoordingsstukken in de dossiers zitten.

Toegankelijkheid van de documenten

De toegang tot alle documenten is niet gewaarborgd (in de onderzochte •
dossiers ontbraken sommige stukken) en het feit dat ze op verschillende •
plekken in elektronische of in papieren dossiers worden bewaard, bemoeilijkt
de controle.

Vaststellingen
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Bijlagen
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Bijlage 1
Antwoord van de staatssecretaris
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Bijlage 2
Subsidiëringsprocedure
schema

Behandeling van de
subsidieaanvraag –
Ontvankelijkheid (artikelen 2 tot
7 van het organiek besluit)

Berekening van de subsidie
(nadere regels: artikel 8 percentage: artikelen 9 en 10) en
opstellen van het subsidiebesluit

Vereffening en betaling (artikel
12)

Controle van de verplichtingen
ten laste van de begunstigde
(artikel 11) :
Na de vereffening van de
subsidie

Controle van de verplichtingen
ten laste van de begunstigde
(artikel 11):
- Vóór de uitvoering van de
handelingen en werken
- Tijdens de uitvoering van de
handelingen en werken
- Vóór de vereffening van de
subsidie

Teruggave van de subsidie
(artikel 13)
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Chronologisch verloop
1

Behandeling van de subsidieaanvraag – ontvankelijkheid (artikelen 2 tot 7 van het
organiek besluit)
Behoorlijk ingevulde aanvraag, diverse attesten (eigendom, btw), laatste aanslagbiljet
en gezinssamenstelling208, drie bestekken of één enkel209, een bijzonder lastenboek,
de meetstaat met kostenraming210, beschrijving van de fysieke toestand van het goed,
uitvoeringsplan en beschrijving van de werken211.
Ontvangstbewijs binnen twintig dagen na ontvangst van de aanvraag of binnen vijf dagen na
ontvangst van de aanvullende documenten.

2

Berekening van de subsidie (nadere regels: artikel 8, percentage: artikelen 9 en 10) en
uitwerking van het ontwerp van toekenningsbesluit
Het bedrag van de subsidie wordt vastgelegd en toegewezen op basis van de kostenraming
van de aanvaardbare handelingen of werken, met inbegrip van de erelonen van de architect,
de veiligheidscoördinator, de ingenieur, verhoogd met het bedrag van de btw wanneer deze
ten laste is van de begunstigde.
a) Openbaar: 80 % van de toegelaten uitgaven.
b) Particulier:
— 40 % van de toegelaten uitgaven;
— 65 % als de begunstigde een natuurlijke persoon is die het beschermde goed
persoonlijk bewoont en wiens inkomsten lager zijn dan 40.000 euro, verhoogd met
2.500 euro per persoon ten laste;
— 65 % indien het goed zich bevindt in een geldende perimeter voor stedelijke
herwaardering;
— 80 % indien het goed zich bevindt in een geldende perimeter voor stedelijke
herwaardering en indien de begunstigde een natuurlijke persoon is die het beschermde
goed persoonlijk bewoont en wiens inkomsten lager zijn dan 40.000 euro, verhoogd
met 2.500 euro per persoon ten laste;
— 80 % van de voor subsidie toegelaten uitgaven indien het om studies gaat, ofwel
om beschermde delen van het gebouw waarin een museum is ondergebracht dat
gedurende het hele jaar toegankelijk is voor het brede publiek, ofwel om een gebouw
dat zich in sterk vervallen en verlaten staat bevindt sinds ten minste 1 januari 2000,
met de verbintenis om het betrokken goed open te stellen voor het publiek;
— 80 % van de voor subsidie toegelaten uitgaven wanneer het gaat om de heropbouw
van verdwenen elementen, met de verbintenis om het betrokken goed open te
stellen voor het publiek.

208 In geval van een aanvraag voor een verhoogde subsidie beoogd in artikel 10, § 1, 2e lid (< 40.000 euro - 65 %) en
§ 2, 2e lid (< 40.000 euro perimeter SH – 80 %)
209 Indien het geraamde bedrag van handelingen en werken voor een geheel van eenzelfde restauratiedossier lager
is dan 30.000 euro exclusief btw (artikel 5, § 1, 4°, a)) en wanneer het gaat om studies, opmetingen, onderzoeken
en installaties, indien het geraamde bedrag van de handelingen en werken lager is dan 8.500 euro exclusief btw
(artikel 5, § 3, 2°, a)).
210 Wanneer de handelingen en werken zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving (artikel 5, § 1, 6°) of
wanneer de studies, opmetingen en onderzoeken zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving (artikel 5, § 3, 4°).
211 Wanneer de handelingen en werken waarvoor de subsidie wordt gevraagd, geen stedenbouwkundige vergunning
vereisen (artikel 5, § 2).
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3

Verplichtingen ten laste van de begunstigde (artikel 11)
1) Vóór de uitvoering van de handelingen en werken
0e begunstigde: er zich via een overeenkomst met de Regering toe verbinden om het
beschermde goed voor het publiek toegankelijk te maken en het bestuur de garantie geven
dat de gebruiksrechten en mededelingsrechten met betrekking tot de studies zonder enige
vergoeding worden overgedragen, voor de openbare begunstigde: het bestuur toelaten
de verschillende bestekken te raadplegen die werden ontvangen in het kader van een
overheidsopdracht.
2) Tijdens de uitvoering van de handelingen en werken
De handelingen en werken laten uitvoeren volgens de regels van de kunst en conform de
vergunningen, instemmen met bezoeken van de leden van het bestuur, instemmen met de
plaatsing van informatieborden en/of de vermelding van informatie over de gewestelijke
tussenkomst, voor de openbare begunstigde: de vorderingsstaten indienen met betrekking
tot de gesubsidieerde posten.
3) Vóór de vereffening van de subsidie
De facturen, verantwoordingsstukken en betaalbewijzen betreffende de studies,
handelingen of werken aan het bestuur overmaken binnen maximum één jaar na hun
voorlopige oplevering of, als er geen oplevering is, na de datum van de laatste factuur, het
bestuur een restauratieverslag overhandigen in digitale vorm212, de openbare fondsen die hij
heeft ontvangen en de aanvragen van andere openbare fondsen die hij heeft ingediend voor
de beoogde handelingen en werken aan zijn beschermd goed, aangeven.
4) Na de vereffening van de subsidie
De particuliere begunstigde van de verhoogde tussenkomst die het beschermde goed niet
langer persoonlijk bewoont in de vijf jaar volgend op de betaling van de subsidie moet het
bestuur hierover per aangetekend schrijven informeren, en hierbij een kopie van de beslissing
tot toekenning van de subsidie voegen. De particuliere begunstigde die het beschermde
goed verder verkoopt, of zijn rechten erop overdraagt binnen de vijf jaar volgend op de
betaling van de subsidie, brengt het bestuur ervan op de hoogte door het binnen de maand
een stuk te bezorgen waaruit de verkoop van het goed of de overdracht van de rechten door
de begunstigde blijkt, samen met een attest inzake het door hem verwerven van het goed
of de rechten die hij afstaat en een kopie van de beslissing tot toekenning van de subsidie213.
De particuliere begunstigde die verklaard heeft af te zien van de premies ingesteld
krachtens de gewestelijke reglementeringen betreffende de renovatie van woningen of de
gevelverfraaiing, en die ervan zou komen te genieten na de vereffening van de subsidie,
moet het bestuur hierover per aangetekend schrijven informeren, en hierbij een kopie van
de beslissing tot toekenning van de subsidie voegen.

4

Vereffening en betaling (artikel 12)
De subsidie wordt betaald aan de begunstigde of, op zijn vraag, aan de uitvoerder van
de studies, handelingen of werken, nadat het bestuur de facturen heeft ontvangen die
betrekking hebben op de gesubsidieerde studies, handelingen en werken, evenals de
betalingsbewijzen, en nadat het bestuur heeft vastgesteld dat de werken werden uitgevoerd
met inachtneming van de voorwaarden bepaald bij artikel 11.
Op met redenen omkleed verzoek van de begunstigde kan de eerste helft van het bedrag
van de subsidie vereffend worden bij wijze van voorschot. Het saldo van de subsidie wordt
vereffend nadat het bestuur heeft vastgesteld dat de handelingen en werken werden
uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden bepaald bij artikel 11.

212 Dat in voorkomend geval, de plannen as build bevat, een overzicht van de belangrijkste interventies, de technische
fiches, de studies en testen die tijdens de uitvoering van de werken gebeurd zijn en de eventuele grote veranderingen ten opzichte van de toestand vóór de werf, evenals een fotoverslag, vóór, tijdens en na de handelingen en
werken.
213 De Franse versie van artikel 11, § 4, 2° van het besluit van 23 mei 2014 is gebrekkig geformuleerd.
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5

Teruggave van de subsidie (artikel 13)
De begunstigde van de subsidie moet de verhoging van de subsidie bedoeld in artikel 10, § 1,
tweede lid, en § 2, tweede lid, aan het Gewest terugbetalen, indien hij binnen vijf jaar na de
betaling van de subsidie het goed niet meer persoonlijk bewoont.
Indien de particuliere begunstigde als natuurlijke of rechtspersoon het goed binnen vijf jaar
volgend op de betaling van de subsidie verder verkoopt, is hij verplicht de ontvangen subsidie
terug te betalen aan het Gewest, ten belope van de meerwaarde, in verband met de op basis
van dit besluit gesubsidieerde handelingen en werken en berekend overeenkomstig artikel
101, § 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De aankoopprijs geraamd
overeenkomstig artikel 101, § 2, 2° van hetzelfde wetboek wordt verminderd met het bedrag
van de door een overheid toegekende subsidies.
De begunstigde van de subsidie moet de premies ingesteld krachtens de gewestelijke
reglementeringen betreffende de renovatie van woningen of de gevelverfraaiing, die hij zou
hebben gekregen, terwijl hij verklaard heeft ervan af te zien, terugbetalen.
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Bijlage 3
Methode voor het selecteren van de subsidiedossiers
In de database “Monument” zitten alle subsidieaanvragen die bij de administratie werden
ingediend, ongeacht of ze tot een subsidie hebben geleid.
Volgens het uittreksel uit “Monument” dat de verantwoordelijke van de database aan het
Rekenhof bezorgde, zijn er in de desbetreffende legislatuurin totaal 931 dossiers ingediend,
en zijn deze als volgt uitgesplitst:
Uitsplitsing van de dossiers per jaar
Jaar
Aantal dossiers

2014
189

2015
174

2016
170

2017
199

2018
161

2019
38

Totaal
931

Gelet op het aantal dossiers werd beslist een aselecte representatieve steekproef te trekken
(aan de hand van de criteria “begunstigden” en “subsidiebedrag”).
Daar de bedragen van de toegekende subsidies214 echter niet zijn opgenomen in “Monument”
en met dat criterium rekening moet worden gehouden, werd de steekproef getrokken op
basis van de vastleggingen in het SAP-boekhoudprogramma in de periode 2014-2018. Voor
die periode werden er 766 vastleggingsvisums verleend.
Om de audittermijnen te beperken heeft het auditoraat van bij het begin beslist de
steekproef te beperken tot 50 dossiers (nadien werd deze beperkt tot 40 dossiers215,
cf. punt 1.5 Methode).
Er werd niet gezocht naar enige statistische inferentie. Om een representatieve steekproef
te bekomen werden de 50 dossiers nochtans geselecteerd op basis van een aselecte steekproef die aan de hand van de volgende criteria werd gestratificeerd:
•
•

de soort begunstigde: openbaar of particulier;
het bedrag van de uitgave, onderverdeeld in drie schijven:
o
van 0 tot 50.000 euro;
o
van 50.000 euro tot 500.000 euro;
o
meer dan 500.000 euro.

Door die twee criteria te kruisen, werd de populatie van 766 vastleggingsdossiers in de
steekproefbasis verdeeld in zes lagen, in de volgende verhoudingen:

214 Cf. punt 2.3 Beheergegevens.
215 Want:
•	alle dossiers doorlopen dezelfde subsidiëringsprocedure, ongeacht het bedrag van de subsidie;
•	de vaststellingen zijn telkens dezelfde vermits de controle door het Rekenhof beperkt is (zoals dit verslag aangeeft, kan de kwaliteit van de subsidiëring niet worden onderzocht aan de hand van de stukken in de dossiers);
•	heel wat dossiers waren lastig te verkrijgen omdat het klassement te wensen overlaat (de administratie vond
de dossiers niet terug, of het zoeken duurde lang).
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Verdeling van de vastleggingsvisums
Type begunstigde
Particulier

Openbaar

438

122

560

50.000 euro - 500.000 euro

85

72

157

> 500.000 euro

12

37

49

535

231

766

Uitgavebedrag

< 50.000 euro

Totaal

Totaal

Door de steekproef volgens die methode evenredig toe te wijzen, werden de 50 dossiers op
basis van de gekozen stratificatiecriteria als volgt verdeeld:
Procentuele verdeling

Uitgavebedrag

Type begunstigde
Particulier

Openbaar

< 50.000 euro

57,18 %

15,93 %

73,11 %

50.000 euro - 500.000 euro

11,10 %

9,40 %

20,50 %

1,57 %

4,83 %

6,40 %

69,84 %

30,16 %

100,00 %

> 500.000 euro
Totaal

Totaal

Verdeling in aantal dossiers
Type begunstigde
Particulier

Openbaar

28

8

36

50.000 euro - 500.000 euro

6

5

11

> 500.000 euro

1

2

3

35

15

50

Uitgavebedrag

< 50.000 euro

Totaal

Totaal

Aantal dossiers in de steekproef
Uitgavenschijf
< 50.000 euro

Particuliere begunstigden

Openbare begunstigden

gepland

gepland

gerealiseerd

gerealiseerd

28

20

8

4

50.000 – 500.000 euro

6

10

5

6

> 500.000 euro

1

0

2

0

35

30

15

10

Totaal
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Bijlage 4
Methode voor het selecteren van de dossiers met meervoudige subsidiëring
Aan de hand van de in de boekhoudsoftware SAP ingevoerde betalingen werden gegevens
van verschillende basisallocaties gekruist.
Dat bleek een ingewikkelde oefening te zijn wegens het groot aantal betrokken velden, en
dus wegens het aantal verrichtingen dat vanuit IT-oogpunt moest worden behandeld.
Uit een test op een kleiner aantal verrichtingen zijn overigens de volgende elementen gebleken:
•

•

het kruisen van de allocaties in verband met de aan openbare eigenaars toegekende
subsidies voor werken tot het behoud van een beschermd goed (26.002.52.01.63.21) met
de andere betrokken allocaties tot te veel treffers leidde. Het leek niet zinvol hiermee
voort te doen omdat die treffers, waarvan de betrokken goederen niet konden worden
geïdentificeerd in SAP, betrekking konden hebben op verschillende goederen en dus op
zich misschien geen meervoudige subsidiëringen zouden zijn216;
het kruisen van allocaties voor energiebesparingen (zes allocaties van programma 9 van
opdracht 15) met de andere betrokken allocaties vanuit IT-oogpunt te ingewikkeld
was om uit te voeren. Eén van die allocaties werd echter terug opgevist in de bekomen
resultaten, zoals hieronder wordt uitgelegd217.

Voor de periode 2014 tot 2018218 werd het kruisen van gegevens dus toegespitst op de volgende basisallocaties:
•
•
•

26.002.51.01.5310: subsidies toegekend aan particuliere eigenaren voor werken tot het
behoud van een beschermd goed;
27.009.32.01 53.10: subsidies voor gevelverfraaiing;
27.009.32.02 53.10: subsidies ter aanmoediging van renovatie.

Er werd beslist het bankrekeningnummer219 van de begunstigden als gemeenschappelijk
identificatie-element te nemen. Dat lijkt het meest geschikt om het aantal treffers te bepalen en zo het risico op meervoudige subsidiëring te beoordelen220.

216 Sociale verhuurkantoren kunnen bijvoorbeeld voor heel wat goederen subsidies krijgen.
217 Cf. voetnoot 221.
218 Het jaar 2019 werd niet onderzocht omdat de subsidies voor rationeel energieverbruik niet meer geregistreerd
worden op het SAP-platform van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, zoals de andere subsidies, waardoor
het moeilijker zou zijn geweest om de gegevens te kruisen.
219 Men diende zich te baseren op de begunstigden van de subsidie en niet op de goederen, daar deze niet worden
vermeld in SAP.
220 De naam was bijvoorbeeld niet geschikt omdat hij vaak aanzienlijk anders wordt geschreven bij de gegevensinvoer.
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Uit de resultaten blijkt dat 49 betalingen werden uitgevoerd voor 9 particuliere eigenaars.
Ze zijn aangerekend op vier begrotingsallocaties:
•
•
•
•

26.002.51.01.5310: beschermde goederen – 14 betalingen;
27.009.32.01.53.10: gevelverfraaiing – 11 betalingen;
27.009.32.02.53.10: woningrenovatie – 8 betalingen;
15.009.32.01.53.10: één van de allocaties inzake energiebesparing, die buiten beschouwing
werd gelaten bij het gerichte onderzoek – 16 betalingen221.

In SAP blijken die 49 betalingen gekoppeld te zijn aan 9 begunstigden van subsidies, wat
wijst op een risico op meervoudige subsidiëring, omdat dezelfde verantwoordingsstukken
waarschijnlijk terug te vinden zijn in verschillende subsidiedossiers. De administratie heeft
35 dossiers bezorgd, waarvan er 16 na onderzoek uit de steekproef werden geëlimineerd
omdat ze uiteindelijk geen risico op meervoudige subsidiëring vertonen.
Uiteindelijk sloeg het onderzoek op 19 dossiers aangaande 6 goederen (voor 6 eigenaars).

221 Hoewel die allocatie niet werd geselecteerd bij het kruisen, duikt ze op bij het uitlezen van het resultaat. Eigenaars
die in beeld kwamen omdat ze meer dan één subsidie hadden aangevraagd voor beschermde goederen, om deze
te renoveren of voor gevelverfraaiing, hebben eveneens subsidies voor energiebesparing aangevraagd.
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