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Reglement: tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-
erfgoedorganisaties 

 
1. Context 

  
1.1. Doel van het reglement 
 
Het is belangrijk dat medewerkers van de cultureel-erfgoedorganisaties die op basis van het 
Cultureel-erfgoeddecreet een werkingssubsidie ontvangen de mogelijkheid krijgen om in het 
buitenland werk- en leerervaringen op te doen of duurzame contacten op te bouwen. 
Verschillende werkvormen kunnen tegemoetkomen aan deze nood. Het kan gaan om het 
gedurende enkele weken (of maanden) meedraaien in soortgelijke buitenlandse instellingen, al 
dan niet onder de vorm van bilaterale uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse beurzen of 
stages. Maar ook in tijd beperktere formules kunnen, bijvoorbeeld een actieve participatie in 
een internationale conferentie of een prospectiereis. Het is de bedoeling dat de gelegde 
contacten het evenementiële niveau overstijgen.  
 
Dit reglement heeft tot doel de cultureel-erfgoedorganisaties de mogelijkheid te geven om 
deel te nemen aan internationale netwerken of het buitenland competenties te verwerven. 
Belangrijk is dat de verworven kennis binnen de organisatie blijft (de medewerker die op 
zending gaat moet daarom vast in dienst zijn) en gedeeld wordt binnen de organisatie en 
met het veld. Om deze reden wordt ook gevraagd om te rapporteren over de internationale 
uitwisseling via de projectendatabank van FARO. 
 
Via dit reglement kunnen kosten van een verblijf in het buitenland op het vlak van transport 
en verblijf geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden. 
 
Buitenlandse zendingen in het kader van academisch onderzoek komen niet in aanmerking. 
Het is immers niet de bedoeling om een parallel instrument te ontwikkelen bovenop de 
mogelijkheden voor buitenlandse zendingen in de academische wereld. 

 
 
1.2. Erfgoedprofessional versus cultureel-erfgoedorganisatie 
 
Een erfgoedprofessional werkt in de context van een cultureel-erfgoedorganisatie. Om deze 
reden dient de cultureel-erfgoedorganisatie met een aanvraagdossier in de eerste plaats in te 
spelen op de leervragen of netwerken die aansluiten bij de eigen werking, naast de mogelijke 
meerwaarde voor andere actoren in het veld. Op die manier zal een zending niet alleen de 
expertise van medewerkers met een bepaalde specialisatie ten goede komen, maar bouwt de 



   

organisatie ook het eigen netwerk verder uit en wordt het landelijke en internationale profiel 
versterkt. 
 
Er worden garanties gevraagd dat de door de erfgoedprofessional verworven competenties 
en opgebouwde netwerken naar de cultureel-erfgoedorganisatie doorstromen en verankerd 
worden. 
 
 
 
2. Voorwaarden en criteria 
 
Een aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden: 

 de aanvrager is een cultureel-erfgoedorganisatie die een werkingssubsidie op basis van het 
Cultureel-erfgoeddecreet ontvangt en werkzaam is op een Vlaams, landelijk of 
internationaal niveau 
Van koepelorganisaties die een werkingssubsidie ontvangen op basis van het Cultureel-
erfgoeddecreet, zoals de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, komen ook de leden in aanmerking 
die werkzaam zijn op een Vlaams, landelijk of internationaal niveau 

 de erfgoedprofessional is structureel tewerkgesteld bij de aanvragende organisatie  

 de zending gebeurt niet in het kader van academisch onderzoek 
 
Daarnaast zijn volgende criteria van toepassing: 

 de motivatie van de erfgoedprofessional en/of de organisatie;  

 de meerwaarde voor de organisatie naar competentieontwikkeling of netwerking; 

 de wijze waarop de opgedane kennis en ervaring binnen de eigen cultureel-
erfgoedorganisatie en/of het cultureel-erfgoedveld gedeeld zullen worden; 

 de redelijkheid van de begrote kosten;   

 bij de beoordeling van het aanvraagdossier wordt ook rekening gehouden met de 
inspanningen om de ecologische impact van het initiatief zo klein mogelijk te houden. Uit 
de aanvraag moet blijken dat de organisatie heeft nagedacht over de best mogelijke 
manier om dat te realiseren. 

 
3. Welke kosten worden ondersteund? 
 
De volgende kosten komen voor een tegemoetkoming in aanmerking: 

 reiskosten, dat zijn de kosten voor het vervoer van personen (met een voorkeur voor het 
openbaar vervoer); 

 verblijfkosten, dat zijn de kosten voor overnachtingen. 
  
De volgende kosten komen niet in aanmerking: 

 reiskosten die niet onmiddellijk verband houden met het initiatief; 

 andere kosten- of dagvergoedingen; 

 maaltijden, met uitzondering van het ontbijt indien dit inbegrepen is in de verblijfskost; 

 loonkosten.  

 

 



   

4. Aanvragen 
 
De aanvraag moet ingediend worden door de cultureel-erfgoedorganisatie die de 
erfgoedprofessional tewerkstelt.  
 
U dient uw aanvraag in, minstens twee maanden voor de start van het initiatief. 
Als het door onvoorziene omstandigheden voor u niet mogelijk is om de deadline te halen, 
kunt u uw aanvraag alsnog indienen, op voorwaarde dat u grondig motiveert waarom u te 
laat bent met uw aanvraag. 
 
U dient het aanvraagformulier in twee exemplaren in. U bezorgt dit op volgend adres: 
 
Marina Laureys 
Departement CJSM 
Afdelingshoofd Cultureel Erfgoed 
Arenbergstraat 9 
1000 Brussel 
 
en stuurt het in digitale vorm (in MS-Word of doorzoekbaar PDF-bestand) naar 
cultureelerfgoed@vlaanderen.be.  
 
Een cultureel-erfgoedorganisatie kan hoogstens drie aanvragen per jaar indienen. Een 
aanvraag kan ingediend worden voor meerdere erfgoedprofessionals tegelijk. Als een 
aanvraag verschillende organisaties betreft, dan dient elke organisatie een afzonderlijke 
aanvraag in.  
 
Het toegekende subsidiebedrag wordt per aanvraag beperkt tot 7000 euro. 
 
De afdeling Cultureel Erfgoed verzamelt en beoordeelt de aanvragen. Eén keer per maand 
worden de adviezen voor een beslissing aan de minister bezorgd. Nadat de minister 
een beslissing heeft genomen, worden de subsidiebesluiten opgemaakt en wordt er naar de 
aanvrager gecommuniceerd. 
  
5. Verantwoording 

 
De verantwoording van de tussenkomst bestaat uit een (financieel) 
verantwoordingsformulier, dat uiterlijk één maand na afloop van het verblijf moet worden 
ingediend bij het departement CJSM. 
 
Bij het verantwoordingsformulier moet een kopie van de bewijsstukken voor de gemaakte 
kosten ingesloten worden. 
 
Het verantwoordingsformulier kunt u vinden op: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl  
 
De inhoudelijke rapportering over het buitenlandse verblijf gebeurt via de projectendatabank 
van FARO: http://www.faronet.be/projectendatabank 
Informatie over het aanmaken van een project vindt u onder de rubriek handleiding bij: 
http://www.faronet.be/help 
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De rapportering in de projectendatabank moet ingevuld zijn vooraleer u de verantwoording 
bezorgt aan het departement CJSM. 
 
6. Uitbetaling  
 
Er worden geen voorschotten toegekend. De tussenkomst wordt uitbetaald na controle van 
de ingediende verantwoording. 

 

 
 

 


