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Overleg Cultureel Erfgoed – Algemene Vergadering 

26 januari 2016 – Kadoc 

Aanwezig: Sigrid Bosmans, Mariet Calsius, Jan De Maeyer, Koen Demarsin, Fons Dierickx, Sergio 

Servellón, Leen van Dijck, Elviera Velghe, Bruno Vermeeren (verslag), Eva Wuyts 

 

Op uitnodiging: Jorijn Neyrinck 

 

Verontschuldigd: Lies Buyse, Luc Delrue, An Renard, Hedwig Van den Bossche 

 

1 Verwelkoming en vastlegging van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en wenst de aanwezigen het beste voor het nieuwe jaar. 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering (20 november 2015) 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 

3 Samenstelling Algemene Vergadering 

Voor de erfgoedcellen wordt Kim Van Belleghem vervangen door Koen Demarsin. De vergadering 

gaat akkoord met de voorgestelde wijziging. 

 

Luc Delrue neemt ontslag, gezien zijn nieuwe functie als secretaris-generaal van het departement 

CJSM. De landelijke musea zullen een nieuw lid voordragen.  

4 Briefing gesprek kabinet en bespreking toekomst OCE 

Op 13 januari 2016 hadden leden van het bestuur (Jan, Sigrid, Jorijn & Bruno) een gesprek met het 

kabinet (An Moons & Stephanie D’Hose) en de afdeling Kunsten & Erfgoed (Marina Laureys & Wouter 

Brouns). 

4.1 Subsidiëring OCE 

De voorzitter vat het gesprek met het kabinet samen: 

OCE wordt niet gesubsidieerd, maar moet zich wel erkend voelen als belangenbehartiger. Kabinet en 

afdeling bevestigen het belang van een belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. 

Moet OCE zich nu aanpassen aan het bestaande decreet, of wordt het decreet aangepast aan het 

bestaan van OCE? De structuur van OCE via koepelorganisaties is de best haalbare structuur voor de 

belangenbehartiger. OCE pleit dus voor de tweede optie. 

Het kabinet plant een herziening van de subsidiëring van belangenbehartigers in de toekomst. Het lijkt 

erop dat de sector zelf belangenbehartiging zal moeten organiseren en financieren. 

OCE stelde duidelijk dat de organisatie geen werkgevers-werknemers kwesties zal opnemen, maar de 

sector wil vertegenwoordigen. OCE zou er bv. wel voor kunnen zorgen dat de cultureel-erfgoedsector 

goed vertegenwoordigd wordt binnen organisaties als Sociare. 

Er is ook bevestigd dat OCE een goede, complementaire werkrelatie met FARO nastreeft. Er is 

geregeld overleg met het steunpunt. 

De optie voor een ontwikkelingsgericht project als alternatieve vorm van financiering voor OCE werd 

niet meteen afgeschoten, maar lijkt praktisch moeilijk haalbaar. 

 

Reacties: 
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De vergelijking wordt gemaakt met het Boekenoverleg, dat informeel gegroeid is en waar bij het 

Vlaams Fonds voor de Letteren in de beheersovereenkomst opgenomen is dat het dat Boekenoverleg 

moet ondersteuning. Is een gelijkaardige regeling mogelijk voor OCE?  

 

Een nieuwe subsidie-aanvraag is pas mogelijk in 2018, allicht onder een nieuw decreet. Het komt erop 

aan ook bij de ontwikkeling van het nieuwe decreet te wijzen op het belang van belangenbehartiging, 

met de huidige structuur van OCE in gedachten. 

 

Heeft de overheid er belang bij om een aanspreekpunt te subsidiëren? Nadeel is dat er ongelijkheden 

kunnen optreden bij de (niet-gesubsidieerde) belangenbehartiging. Er is bij de overheid begrip voor de 

ondersubsidiëring van de sector. Het is belangrijk om de vrijwilligersorganisaties voldoende te 

betrekken bij de werking. Hier kan een kleine investering van de overheid wel het verschil maken. De 

verwachting leeft dat pleiten voor subsidiëring weinig kans op slagen heeft. 

 

Dank zij het indienen van het subsidiedossier is OCE wel op de rails gezet. 

 

Er is geen garantie dat we bij elk dossier automatisch betrokken zullen worden. OCE zal wel alert 

moeten blijven. 

4.2 Provincies 

De nota van OCE over de provincies is besproken.  

De boodschap van het kabinet sluit aan bij de boodschap van de minister kort nadien in het Vlaams 

Parlement. 

Er is een advies van de Raad van State dat bevestigt dat de Vlaamse regering opcentiemen kan 

wegnemen bij de provincies. Eens de bedragen bepaald, moet dit terug naar de Raad van State. 

 

Wat de instellingen betreft, is bijna alles geregeld, op enkele losse eindjes na. Bij overname zal er 

steeds trilateraal overleg zijn: Vlaamse overheid, provincie en de verantwoordelijke van de instelling. 

Voor het personeel mag dit geen sanering zijn. Personeel wordt overgenomen met de bestaande 

statuten. 

 

Het kabinet wil stap voor stap werken. 

 

De inventaris van provinciale taken en bevoegdheden is nog niet volledig. De bestaande inventaris 

zou aan OCE bezorgd worden voor commentaar en aanvulling. 

 

De 88 bestaande provinciale reglementen wil men toetsen en opnemen in de bestaande 

sectordecreten. Onder meer het streekgericht bibliotheekbeleid, koren en fanfares, regionale 

kunstinitiatieven zouden opgenomen worden in het decreet regionaal beleid. Het is niet de bedoeling 

om wie op Vlaams niveau gebuisd is via deze kanalen weer opgevist zou worden.  

De grijze zones moeten in kaart gebracht worden (roerend-onroerend-immaterieel, 

erfgoeddatabanken…). De laagdrempeligheid moet gegarandeerd worden. De Vlaamse overheid zou 

dit opnemen. Persoonsgebonden middelen van de provincies worden per 1 januari 2017 

overgedragen. De provinciale initiatieven worden nominatum overgenomen in 2017 in afwachting van 

de nieuwe decreten. Midden 2018 moeten de nieuwe decreten in werking treden. 

 

Het digitale depotbeleid hangt samen met de ontwikkelingen rond het VIAA. Het fysieke depotbeleid 

wordt meegenomen in de discussie over de overdrachten. 

 

In de sectorcommunicatie op 4 februari zou dit alles aan bod moeten komen. 

 

Reacties: 

Er wordt bevestigd dat de inventaris inderdaad niet volledig is, ook niet voor de instellingen. Het is een 

groot werk om dit uit te zoeken. Ook rond het personeelsstatuut blijkt er nog onduidelijkheid te zijn. 
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4.3 Topstukkendecreet 

OCE pleit voor het behoud van de middelen van het Topstukkendecreet voor de cultureel-

erfgoedsector. 

Het kabinet wil wel een evaluatie van dit decreet. Er is geen intentie om alle middelen te gebruiken 

voor de aanschaf van hedendaagse kunst. Er is wel gevraagd aan de museumsector (VKC en het 

museumoverleg) om mee na te denken over een bijsturing van het decreet, met het oog op een meer 

efficiënt inzetten van de middelen, aansluitend bij het nadenken over collectiebeleid. 

Probleem is dat middelen niet altijd besteed worden. Deze kunnen niet overgedragen worden. Kan het 

fonds een echt fonds worden? Er wordt ook gezocht naar aanvullende middelen. 

 

Reacties: 

Bij een evaluatie van het Topstukkendecreet moeten ook erfgoedbibliotheken en archieven betrokken 

worden.  

 

Probleem is ook dat aan de sector niet gesignaleerd wordt dat er nog budget beschikbaar is. Ook de 

Topstukkenraad zal reageren op de suggestie van minister Gatz. Het Topstukkendecreet is net 

aangepast en uitgebreid, zodat ook sleutelwerken in aanmerking komen.Het lijkt moeilijk om 

hedendaagse kunst te identificeren als topstuk of sleutelwerk. Het belangrijkste knelpunt lijkt toch de 

overdracht van middelen te zijn.  

5 Toekomst van OCE 

OCE gaat door. We moeten in de huidige omstandigheden alert blijven.  

 

We draaien momenteel uitsluitend op vrijwilligers. Kunnen we komen tot een formule waarbij iemand 

deeltijds vrijgemaakt kan worden? Hetzij rechtstreeks in dienst, hetzij via detachering bij een cultureel-

erfgoedorganisatie (tegen vergoeding). De laatste optie krijgt de voorkeur, om overheadkosten en 

administrate te vermijden. Het inhuren van een consulent wordt niet uitgesloten. 

 

We streven naar een personeelslid voor 0,5 tot 1 dag per week gedurende negen à tien maanden per 

jaar. Kost wordt geschat o ca. 15.000 euro per jaar.  Dat is ongeveer het dubbele van de som die we 

in 2015 samenbrachten: In 2015 zamelden we 8850 euro in. 

 

De fondsenwerving kan gebeuren via de statutaire deelorganisaties. Dat kan zowel volgens 

draagkracht (bv. percentage van betoelaging) als volgens bepaalde evenwichten? Geen enkele optie 

lijkt onmiddellijk toepasbaar op alle deelsectoren.  

 

We vragen een engagement voor 2016 en 2017.  Nadien evalueren we. We bekijken per deelsector 

wat we kunnen/willen bijdragen, ervan uitgaande dat we 15.000 euro per jaar bijeen willen brengen 

 

Profiel van de medewerker: beleidsmedewerker die proactief kan werken, kennis heeft van de sector, 

communicatief en flexibel is, iemand die zelfstandig kan werken en bereid is om administratieve taken 

op te nemen. Eventueel kan er gewerkt worden met een externe kracht. De medewerker werkt in 

opdracht van het bestuur. 

 

Het is van belang om de expertise die we opbouwen te borgen. 

 

Iedereen koppelt terug naar eigen deelsector; 

 Welk bedrag wil elke deelsector bijdragen voor 2016 en 2017?  Streefdoel is een verdubbeling van 

de bijdrage van 2015. 

 Zijn er instellingen die iemand kunnen vrijstellen voor ca. één dag per week, zo ja, wie? 

 Hoe staat men tegenover het inhuren van een consultant in plaats van het werken met een 

vrijgestelde? Zijn er geschikte kandidaten? 
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De antwoorden op deze vragen worden voor 1 maart aan de voorzitter bezorgd en besproken op de 

volgende bijeenkomst van de Raad van Bestuur. 

6 To do 

 We starten een werkgroep Topstukkendecreet met een brede oproep via website. In de oproep 

vragen we (1) naar input en (2) kandidaten voor de werkgroep. Mariet plaatst een oproep op de 

website. 

 Mariet plaatst een bericht op de website dat we de provinciale inventaris opvragen, met een oproep 

voor kandidaten om de lijst door te lichten. 

 Jan vraagt de inventaris op bij het kabinet. 

7 Voorbereiding overleg met CEO op 2 februari 

Het sectormoment op 4 februari zal gaan over de grote principes. Volgens de uitnodiging: 

“Doel van de bijeenkomst is: 

-          Toelichting stand van zaken conceptnota: concepten en lange termijndoelen 

-          Werksessies rond bepaalde onderdelen van de conceptnota (toetsing) 

-          Toelichting stand van zaken ‘korte termijn’-trajecten: welke eerste stappen kunnen deze 

legislatuur genomen worden 

-          Werksessies rond bepaalde thema’s/pistes (toetsing)” 

 

Alle aanwezigen zijn uitgenodigd, met uitzondering van Fons en Bruno. 

 

Op 2 februari bereiden OCE en CEO het sectormoment voor. Vier mensen zullen een inleiding geven 

over elk van de focusgroepen: Sofie De Caigny, Anneke Lippens, Nele Provoost & Eva Wuyts. Sigrid, 

Jan, Bruno en Jorijn bereiden verder voort.  

 

We wachten de resultaten af van 4 februari vooraleer we verder actie ondernemen. 

8 Varia en rondvraag 

Er zijn geen varia 

9 Data volgende vergaderingen 

2 februari, 9.30u.-10.30u. Raad van Bestuur 

2 februari, 10.30u.-12.30u. bij FARO: AV OCE + CEO discussiemoment over de conceptnota nav de 

bijeenkomst van 22 januari 

11 april, 14u in Lamot: Gewone AV 

 


