
Het Cultureel-
erfgoeddecreet

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Wouter Brauns

24 november 2017

K
M

SK
A
 ©

 K
ar

in
 B

o
rg

h
o
u
ts



30/11/2017 │2

©
K
lo

m
p
en

m
u
se

u
m

 D
en

 E
ik

Cultureel erfgoed?
Cultureel-erfgoedbeleid
Cultureelerfgoeddecreet: principes en criteria
Cultureelerfgoeddecreet: Erkennen & indelen 
collectiebeherende organisaties
Cultureelerfgoeddecreet: Toekennen werkingssubsidies
Cultureelerfgoeddecreet: Aanvragen, beoordelen en 
opvolgen

Het Cultureelerfgoeddecreet



Cultureel Erfgoed
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Cultureel Erfgoed?
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http://www.erfgoedsite.be/index.cfm?page=58
http://www.erfgoedsite.be/index.cfm?page=41
http://www.erfgoedsite.be/index.cfm?page=56
http://www.erfgoedsite.be/index.cfm?page=60


Cultureel erfgoed?

Erfgoed: evoluerend begrip
Traditioneel: vooral elite, topstukken (‘hoge’ kunst), 
monumenten en archeologie
Nu: gevarieerder, hele bevolking, erfgoed van alledag, 
tradities …

= Internationale ontwikkeling

Internationaal: cultureel vs natuurlijk erfgoed



Cultureel erfgoed?

Belgische context = specifieke betekenis

Gewest = grondgebonden = onroerend erfgoed
Gebouwen, landschappen, archeologie

Gemeenschap = persoonsgebonden = cultureel erfgoed
Roerend en immaterieel



Cultureel erfgoed?

CED 2012: roerend en immaterieel erfgoed dat als 
betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke 
betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader

CED 2017: roerende en immateriële culturele uitingen die 
gemeenschappelijke betekenissen en waarden krijgen binnen 
een actueel referentiekader en die worden doorgegeven over 
generaties heen



Roerende en immateriële 
culturele uitingen …

Roerend: tastbaar en verplaatsbaar 
O.a. kunstwerken, manuscripten, werktuigen, …
Verschil in benaderingswijze: musea, archieven en 
bibliotheken
Bijzonder: digitaal erfgoed 

immaterieel: niet tastbaar, ‘belichaamd’ door gemeenschap
O.a. tradities, vaardigheden, rituelen …
Beoefenaars dragen over van generatie naar generatie



… die gemeenschappelijke 
betekenissen en waarden krijgen 
binnen een actueel 
referentiekader …

Object of traditie = erfgoed, als er vandaag nog waarde en 
betekenis aan gehecht wordt

Veronderstelt toeëigenen en actualiseren
Erfgoedwaarde: kan divers zijn

Historisch, herinnering, artistiek, emotioneel, 
wetenschappelijk of  maatschappelijk
Daarnaast verwante waarden: religieus, economisch, 
toeristisch …



… en die worden doorgegeven 
over generaties heen

Doorgeven: band van heden met verleden en toekomst

Erfgoed: altijd getuigenis van een verleden
Ver, nabij of zelfs toekomstig



Wie beheert het cultureel erfgoed?

Verspreid: organisaties, verenigingen, bedrijven, particulieren …
Cultureel-erfgoedwerking als kerntaak of niet

Kerntaak:
Collectiebeherende organisaties: musea, archieven en 
erfgoedbibliotheken
Ondersteunende organisaties

Cultureel-erfgoedgemeenschap: belangrijk begrip
iedereen die zich inzet voor het bewaren en doorgeven van 
het erfgoed
Niet enkel de juridische eigenaars 



Cultureel-
erfgoedbeleid
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Welke overheden zijn bevoegd?

Cultuur = gemeenschapsmaterie
Duitstalige, Franse en Vlaamse Gemeenschap

Federale overheid: ‘restmateries’
Omvat federale instellingen (musea, Rijksarchief en 
Koninklijke bibliotheek)
Bijzondere situatie: Brussel

Provincies: culturele bevoegdheden overgeheveld
Lokale overheden: cruciale speler

Vaak inrichtende macht en voornaamste financier



Vlaamse overheid: wie doet wat?

Wetgevende macht
Politiek mandaat
Vlaams parlement
Maakt/stemt wetten (decreten)
Mandateert uitvoerende macht (meerderheid)

Uitvoerende macht
Politiek mandaat
Vlaamse Regering
Ondersteund door kabinetten

veranderen per beleidsperiode

Geeft uitvoering aan wetten/decreten



Vlaamse overheid: wie doet wat?

Administratie
Geen politiek mandaat = neutraal 
Verandert niet per beleidsperiode 
Ondersteunt minister bij uitvoering

Bereidt voor, doet voorstellen, voert uit
Zowel financieel/zakelijk als inhoudelijk

Advisering: experten uit het veld betrokken
Zowel globaal beleid als individuele dossiers

Politieke eindbeslissing: minister/Vlaamse Regering



Vlaamse overheid: cultureel-
erfgoedbeleid

Bevoegde minister: minister van Cultuur

Administratie: Departement Cultuur, Jeugd en Media
Omvat ook kunsten, sociaal-cultureel werk, mediabeleid 
… 

Ook andere beleidsdomeinen grote invloed op ce-actoren:
Toerisme
Onroerend erfgoed
Welzijn
…



Vlaamse overheid: cultureel-
erfgoedbeleid

Relatief recent als afzonderlijk beleid
Daarvoor verspreid beleid voor musea, archieven, 
volkskunde, …

Vanaf eind jaren ‘90 geleidelijke integratie

Snel veranderend veld, mede onder invloed internationale 
beleidsontwikkelingen: UNESCO, Faro-conventie …



Cultureel-erfgoedbeleid

1. Erkenning en subsidiëring van organisaties

2. Bescherming roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk 
belang

 Topstukkenlijst: 530 objecten en 51 verzamelingen.

3. Immaterieel cultureel erfgoed
 Inventaris Vlaanderen en UNESCO

4. Beheer collectie Vlaamse Gemeenschap en eigen instellingen
 18.000 werken en meerdere instellingen



Cultureel-
erfgoeddecreet: 
principes en 
criteria
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Cultureelerfgoeddecreet

Betreft ondersteuning cultureel-erfgoedorganisaties
Tot eind jaren ‘90: verspreide regelgeving
Sindsdien: geleidelijke integratie

2008: alle bestaande ondersteuning geïntegreerd in één 
Erfgoeddecreet
2012: regelgeving verder op elkaar afgestemd in Cultureel-
erfgoeddecreet
2017: nieuw Cultureelerfgoeddecreet



Cultureelerfgoeddecreet 2017 

Vanaf 2014: grondige herziening gehele cultureel-
erfgoedbeleid

Aanleiding: integratie provinciale bevoegdheden

Conceptnota 2016
Participatief traject met sector: probleemanalyse, 
workshops, terugkoppeling …
Op basis hiervan insteek administratie voor minister
Minister presenteert gefinaliseerde tekst

Inhoud: concepten, veldbeschrijving en doelstellingen
Betreft hele cultureel-erfgoedbeleid, niet enkel decreet



Cultureelerfgoeddecreet 2017 
2016: Conceptnota vertaald naar nieuw decreet

Opnieuw participatief proces

24/02/2017: nieuw Cultureelerfgoeddecreet
Vlaams parlement
Bevat basisprincipes, -regels en –criteria
Memorie van Toelichting

20/06/2017: Uitvoeringsbesluit
Vlaamse Regering
Verdere concretisering en operationalisering

31/03/2017: Strategische Visienota
Minister van Cultuur
Prioriteiten voor beleidsperiode



Cultureelerfgoeddecreet: doel

Doel: ondersteuning cultureel-erfgoedorganisaties
Kwaliteitslabel/indeling/aanduiding
Toekennen werkingssubsidies
Toekennen projectsubsidies



Cultureelerfgoeddecreet: 
basisbegrippen

Cultureel-erfgoedwerking: zorg voor en omgang met 
cultureel erfgoed

Cruciaal onderscheid: functies en rollen
Functies: basistaken cultureel-erfgoedwerking
Rollen: dienstverlening/ondersteuning bij basistaken

Functies: gebaseerd op ‘museale basisfuncties’
(Oude) museumdefinitie ICOM 

verzamelen
behoud en beheer
onderzoek 
publiekswerking



Cultureelerfgoeddecreet: functies

Functies: gebaseerd op ‘museale basisfuncties’
(Oude) museumdefinitie ICOM 

verzamelen
behoud en beheer
onderzoek 
publiekswerking

Erfgoeddecreet 2008
Basisfuncties verbreed naar archieven en 
erfgoedbibliotheken



Cultureelerfgoeddecreet: functies

Conceptnota 2016
Conceptnota: erfgoedtaken grondig herdacht, met sector

Cultureelerfgoeddecreet 2017
Decreet herformuleert ‘4 basisfuncties’ als ‘5 functies’
Geactualiseerd en herdacht (o.m. belang waardering)
Verbreed naar alle soorten cultureelerfgoedwerking: ook 
immaterieel erfgoed geïntegreerd
‘Nieuwe’ functie: participatie



Cultureelerfgoeddecreet: functies

5 functies
1. Herkennen en verzamelen
2. Behouden en borgen
3. Onderzoeken
4. Presenteren en toeleiden
5. Participatie

Omvat in principe geheel van cultureel-erfgoedwerking



Functie 1: herkennen en 
verzamelen

Herkennen en verzamelen
Het benoemen, in kaart brengen, registreren, 
documenteren, waarderen, verwerven, selecteren en 
herbestemmen van cultureel erfgoed

Gaat dus over:
Erfgoed herkennen, in kaart brengen en documenteren
Registreren in overeenstemming met (internationale) 
standaarden (per deelsector)
Waarderen: bepalen erfgoedwaarde(n), in samenspraak 
met ce-gemeenschap
Verwerven, selecteren en afstoten/herbestemmen: belang 
collectieplan



Funftie 2: behouden en borgen

Behouden en borgen
Het verzekeren van het voortbestaan van cultureel 
erfgoed door het in adequate omstandigheden te 
bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren, 
te borgen en door te geven

Gaat dus over:
Kwalitatieve ‘bewaring’: infrastructuur, klimaat, ingrepen
Kwalitatief ‘doorgeven’: levend houden door uit te 
voeren, actualiseren, …



Functie 3: onderzoeken

Onderzoeken
Het onderzoeken van cultureel erfgoed en van 
cultureelerfgoedwerking of het stimuleren en faciliteren 
ervan

Gaat dus over:
Eigen onderzoek uitvoeren over cultureel erfgoed
Onderzoek stimuleren en mogelijk maken



Functie 4: presenteren en 
toeleiden

Presenteren en toeleiden
Het delen van cultureel erfgoed met 
erfgoedgemeenschappen, met het grote publiek of met 
specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, 
educatie en door het beschikbaar te maken voor 
raadpleging en gebruik

Gaat dus over:

‘Traditionele’ publiekswerking: tentoonstellingen, 
presentaties, lezingen, educatieve werking …
Beschikbaar stellen van/toeleiden naar collecties voor 
gebruik en hergebruik



Functie 5: participeren

Participeren: 
Het actief betrekken van de maatschappij, in het 
bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij 
cultureelerfgoedwerking

Nieuw in decreet
Op vraag van sector
Gaat verder dan publiekswerking, gaat over actieve 
participatie (participatieladder)
Kan betrekking hebben op alle andere functies 



Welke organisaties worden 
ondersteund?

Collectiebeherende organisaties
Organisatie immaterieel erfgoed
Dienstverlenende organisaties

Overzicht erkende en ondersteunde organisaties (op basis 
van CED2012): 
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads
/pdf/Strategische-visienota-cultureel-erfgoed-tabel.pdf

http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/Strategische-visienota-cultureel-erfgoed-tabel.pdf


Erkennen & indelen
collectiebeherende 
organisaties



Collectiebeherende organisaties

Centraal: voeren de vijf functies uit, vertrekkend van eigen 
collectie(profiel)

Geen kunsthallen of toonplekken

3 types naar aard collectie:
Musea
Culturele archiefinstellingen 

Archief dat bewaard wordt omwille van cultureel belang, 
niet omwille van wettelijke verplichting

Erfgoedbibliotheken



Collectiebeherende organisaties

Onderscheid huidige werking – toekomstige werking

Huidige werking
Betreft kwaliteit en bereik
Op moment van aanvraag
Gedetailleerde criteria

Toekomstige werking
Aanvraag werkingssubsidies
Volgende beleidsperiode
Criteria: focus op doelstellingen en begroting



Huidige werking

Kwaliteitslabel: ‘erkenning’ kwalitatieve werking
Voorwaarde om andere zaken aan te kunnen vragen

Indeling bij het regionale niveau
Nieuw in decreet 2017 door overdracht provinciale 
bevoegdheden

Indeling bij het landelijke niveau
Aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling (internationaal 

niveau)
Nieuw in decreet 2017



Erkenning van organisaties - een 
kwaliteitslabel

Minimale internationale standaarden voor een kwaliteitsvolle 
collectiebeherende werking. 

Op dit ogenblik:
 Musea: 69
 Culturele archiefinstellingen: 16
 Erfgoedbibliotheken: 9



Indeling en aanduiding

Indeling en aanduiding zijn een voorwaarde om 
werkingssubsidies te kunnen aanvragen voor de uitvoering van 
functies

Beoordelingscriteria zijn gelijkaardig voor alle types
Wel rekening gehouden met eigenheid van deelsectoren



Criteria indeling/aanduiding

Uitvoering functies

Betekenis collectie cultureel erfgoed

Schaalgrootte en reikwijdte cultureel-erfgoedwerking

Adequate infrastructuur

Zakelijk en financieel beheer



Bijkomende criteria voor
CE-instelling

Maatschappelijke en culturele inbedding en engagement

Dienstverlenende rol op landelijk niveau
optioneel



Criterium 1: uitvoering functies

Cruciaal onderscheid:
internationaal niveau, voorbeeld voor andere actoren
landelijk niveau
regionaal niveau

 geldt voor alle nadere bepalingen



Herkennen en verzamelen

Collectiebeleid

Digitale registratie

K
M

SK
A
 ©

 J
es

se
 W

ill
em

s



Behouden en borgen
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Toestand collectie

Maatregelen behoud en 
borgen

Veiligheids- en 
calamiteitenplan 
(niet bij regionaal)



Onderzoeken

Eigen onderzoek

Actief deelnemen aan onderzoek (niet bij regionaal)

Stimuleren en faciliteren

Ontsluiten en valoriseren



Presenteren en toeleiden

Presentatie: onderscheid musea en culturele 
archiefinstellingen/erfgoedbibliotheken

Digitaal presenteren collectie (niet bij regionaal)

Doelgroepgericht publieksbeleid, belang 
publieksonderzoek

Communicatie- en marketingbeleid

Meertalige publieksinformatie (niet bij regionaal)

Openingsuren
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Participeren
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Actief betrekken van de 
maatschappij



Functies: 
overkoepelende bepalingen
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Beleid rond:
Digitaal cultureel erfgoed (niet bij 
regionaal)
Duurzaamheid
Maatschappelijke en culturele diversiteit



Criterium 2: Betekenis collectie

Minstens landelijk belang, 
internationale uitstraling 

Landelijk belang

Regionaal belang
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Criterium 3: Schaalgrootte en 
reikwijdte

Personeel
Gediversifieerd naar 
niveau
CE-instelling: aparte 
zakelijk directeur

Netwerken, samenwerkings-
verbanden en projecten

Aanspreken breed publiek
Via diverse kanalen
Musea: ook 
kwantitatieve norm 



Criterium 4: infrastructuur

bepalingen afhankelijk van 
type organisatie en niveau 
van indeling
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Criterium 5: zakelijk en financieel 
beheer

Aanduiding CEI: performant beheer
dynamisch management
solide financieel beleid
principes goed bestuur

Landelijk: kwaliteitsvol beheer
solide financieel beleid
principes goed bestuur

Regionaal: kwaliteitsvol beheer
principes goed bestuur



Indeling en aanduiding

Gedetailleerd overzicht criteria:
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/infos
essie_20170627_criteria_aanduiding_indeling.pdf

http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/infosessie_20170627_criteria_aanduiding_indeling.pdf


Toekennen 
werkingssubsidies
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Werkingssubsidies

Uitvoering van de functies
Collectiebeherende organisaties
Aanvraag tegelijk met aanvraag voor indeling

CE-werking Immaterieel Cultureel Erfgoed
Max. 1 organisatie kan gesubsidieerd worden

Uitvoering van een landelijke dienstverlenende rol

Uitvoering van een regionale dienstverlenende rol



Landelijke organisatie ICE

Wijze waarop doelstellingen worden opgenomen:
Opnemen van de functies voor immaterieel cultureel 
erfgoed
Moderatie platform ICE
Uitbouwen van een CE-werking rond de vijf ICE-
domeinen UNESCO 2003
Opbouwen, versterken en coördineren netwerk 
erfgoedgemeenschappen ICE
Coördineren actoren die een rol opnemen in ICE, met 
bijzondere aandacht voor collectiebeherende
organisaties.

Vertegenwoordiging erfgoedgemeenschappen ICE in de 
organisatie - werking mee aansturen



Uitvoeren dienstverlenende rol

Landelijke dienstverlenende rol
Dienstverlening met landelijke reikwijdte
Groepeert verschillende bestaande types 
dienstverlenende organisaties
Ook voor collectiebeherende organisaties

Regionale dienstverlenende rol
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 5 
steden
In Brussel: Vlaamse Gemeenschapscommissie
Ondersteuning regionale cultureel-erfgoedwerking



Voorwaarden en criteria 

Formele voorwaarden zoals rechtspersoon, tijdig indienen 
…
Criteria voor alle organisaties

Kwaliteit samenwerking en netwerking
Kwaliteit zakelijke beheer (miv goed bestuur), 
haalbaarheid en realiteitsgehalte van begroting
Wijze waarop de strategische visie wordt uitgevoerd

Daarnaast nadere bepaling per soort aanvraag waar 
doelstellingen moeten aan beantwoorden



Voorwaarden en criteria 

Overzicht voorwaarden en criteria werkingssubsidies
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads
/infosessie_20170627_voorwaarden_criteria_WS.pdf

Overzicht toetsstenen Strategische Visienota:
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads
/beleidsprioriteiten_SVN_werkingssubsidies2019-2023.pdf

http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/infosessie_20170627_voorwaarden_criteria_WS.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/beleidsprioriteiten_SVN_werkingssubsidies2019-2023.pdf


Aanvragen, 
beoordelen en 
opvolgen
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Aanvraag en beoordeling

Nieuw in CED 2017: meeste beleidsperiodes lopen gelijk, dus 
ook aanvragen op zelfde moment

Aanvragen voor beleidsperiode 2019-2023: 15 december 2017 
en 15 januari 2018

Aanvraag gebeuren digitaal:
Vragenlijst over huidige werking (AS IS)
Beschrijving van de toekomstige werking (TO BE)

missie, visie, omgevingsanalyse, SWOT…
doelstellingen, link visienota minister
begroting + toelichting



Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteitsbeoordeling gebeurt door 
beoordelingscommissies:

Experts uit cultureel-erfgoedveld
Ondersteund door administratie
Ronde 2019-2023: ongeveer 60 commissieleden 
betrokken



Werking commissies

Ontvankelijke aanvragen Beoordelingscommissies
Plaatsbezoeken/gesprekken

Toetsen voorwaarden en 
criteria

Afstemming voorlopige 
adviezen

Formuleren voorlopig 
advies

Repliek
feitelijke onjuistheden

Behandeling repliek en 
afstemming adviezen

Definitief advies



Verdere verloop

Administratie stelt op basis van advisering voorstel van 
beslissing op

Inspraak steden en gemeenten voorzien in procedure

Minister legt voorstel van beslissing aan Vlaamse Regering 
voor

Vlaamse Regering beslist



Opvolging en Evaluatie

Landelijke organisaties: onderhandelen en sluiten 
beheersovereenkomst

Verdere opvolging: taak administratie
Uitbetaling, administratieve afhandeling …

Toezicht en evaluatie: taak administratie
Toezicht op uitvoeren doelstellingen en besteden 
middelen 
jaarverslagen en evaluaties
Eventueel tussentijdse contacten en 
opvolgingsgesprekken



Meer info:

Alle informatie: www.vlaanderen.be/cultureelerfgoed

Voornaamste links: 
- Conceptnota Cultureel Erfgoed (volledige tekst)
- Cultureel-erfgoeddecreet (volledige tekst)
- Memorie van Toelichting (volledige tekst)
- Uitvoeringsbesluit (volledige tekst)
- Strategische Visienota (volledige tekst)
- Criteria indeling en aanduiding (overzicht)
- Criteria werkingssubsidies (overzicht)
- Toetsstenen strategische visienota (overzicht)
- Gesubsidieerde organisaties (overzicht)

http://www.vlaanderen.be/cultureelerfgoed
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/160325_Conceptnota_erfgoed_Vlareg_2.pdf
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028103&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1081234
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1014-1.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/VR 2017 2006 DOC.0605-2 Uitvoeringsbesluit cultureelerfgoeddecreet - BVR.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/Strategische-visienota-cultureel-erfgoed.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/infosessie_20170627_criteria_aanduiding_indeling.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/infosessie_20170627_voorwaarden_criteria_WS.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/beleidsprioriteiten_SVN_werkingssubsidies2019-2023.pdf
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/pdf/Strategische-visienota-cultureel-erfgoed-tabel.pdf


Vragen?
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