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Overleg Cultureel Erfgoed – Raad van Bestuur 

4 mei 2016 – De Priem, Brussel 

Aanwezig: Sigrid Bosmans, Mariet Calsius, Jan De Maeyer, Leen Heyvaert, Elviera Velghe, Bruno 

Vermeeren (verslag), Eva Wuyts 

 

Op uitnodiging: Jorijn Neyrinck 

 

0 Verwelkoming en vastlegging van de agenda 

1 Goedkeuring notulen en abstract 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. De abstract wordt goedgekeurd en zal 

gepubliceerd worden op de website. 

Het verslag van de AV wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

Opvolging: er wordt geïnformeerd naar de werkgroep Topstukken. Het Museumoverleg werkt aan een 

standpunt. Er is interesse vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek om hieraan mee te werken. Elviera 

informeert bij het Museumoverleg naar de stand van zaken. Het standpunt van het Museumoverleg 

wordt nog besproken op de Raad van Bestuur van OCE. 

2 Financiën en medewerker 

2.1 Financiën 

De bijdragen van de deelsectoren worden besproken. 

Tapis plein bezorgt de adresgegevens van de facturatie van vorig jaar aan Eva en Bruno 

 

2.2 Medewerker 

Er is een gesprek gepland met oKo over samenwerking. Mogelijke belangenconflicten moeten daarbij 

besproken worden.  

3 Reactie conceptnota en voorbereiding gesprek kabinet (11/5) en hoorzitting Vlaams Parlement 

(12/5)  

3.1 Afspraak kabinet 11 mei 

Jan, Sigrid en Mariet vertegenwoordigen OCE. 

Melden dat er vragen zijn bij het cijfermateriaal in de conceptnota Cultureel Erfgoed.  

3.2 Hoorzitting 12 mei 

Jan en Sigrid voeren het woord namens OCE. 

Agenda zoals opgemaakt door de commissie Cultuur: 

 Faro (Marc) – 15 minuten 

 OCE (Jan en Sigrid) – 30 minuten 

 ICE (Jorijn) – 10 minuten 

 KMSKA (Herwig Todts) 

 M HKA (Bart De Baere) 
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 VKC (Pascal Ennaert) 

 CAHF (Els Silvrants-Barclay) 

 

Als basismateriaal is er de algemene nota + de insteek van elke deelsector. De definitieve 

deelnota’s worden ten laatste dinsdag 10 mei om 14u. aan OCE bezorgd. Deze worden 

gebundeld met de algemene nota van OCE bezorgd aan het kabinet en de commissie. 

 

Vanuit OCE wordt de sector nog geattendeerd op het sectormoment van 30 mei. De Open OCE van 

10 juni blijft behouden als evaluatie van het sectormoment. We leggen de link met de nota’s 

opgemaakt door de deelsectoren. 

 

Insteek: participatie = positief. Standpunt van de sector is niet gewijzigd. Vragen om de eerder 

geformuleerde standpunten mee te nemen. 

 

Punten voor de bijdrage van OCE: 

 Vertrekken vanuit het belang van het erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen is een rijke culturele 

regio. Voldoende middelen vrijmaken, ook gezien context (toerisme in een dal na de 

aanslagen van 22 maart). Financiële plaatje ontbreekt in de visienota (opmerking dat dit de 

zoveelste decreetsherziening is, zonder dat daar de nodige middelen aan vasthangen). 

Maatschappelijke meerwaarde van erfgoed, inzetten op diversiteit (zowel multicultureel als 

diverse benaderingen en insteken), belangrijk voor democratische samenleving. 

 Pleiten voor geïntegreerd en duurzaam erfgoedbeleid; evenwicht tussen de deelsectoren; 

nood aan kwaliteit en continuïteit: volgehouden inspanning, op alle niveaus, met oormerking 

en verantwoording van middelen. Gelaagd beleid. 

 Oplossing voor instellingen die erfgoed beheren waarvoor erfgoed geen kerntaak is. De logica 

moet vertrekken vanuit het belang van het erfgoed. De shift naar erfgoedgericht denken wordt 

nog te weinig gemaakt. 

 Relatie netwerken - organisaties – samenwerkingsverbanden? Verband rollen en functies? 

Belang van kennisopbouw, kennisdeling (onduidelijkheid over de rol van de erfgoedcellen in 

dit verband); Honoreren van opgebouwde expertise en afspraken rond waardering en selectie. 

Belang van de onderzoeksfunctie, met brug naar wetenschapsbeleid; Onderzoek ook 

belangrijk voor maatschappelijke relevantie. Belang van de erfgoedvrijwilligers binnen de 

sector. Belang van erfgoedcellen als instrument, binnen het cultureel-erfgoeddecreet, maar 

nood aan meer duidelijkheid over invulling (lokaal, regionaal …) 

 Overdracht provinciale bevoegdheden: o.a. oormerking van de middelen die overgedragen 

worden. 

 Digitalisering: nood aan duidelijkheid. Belang van kennis en kennisdeling (vorming, 

trajectbegeleiding …), naast infrastructuur. Nood aan voldoende personeel. 

 Depotbeleid en de problematiek van FoCI. Nood aan aanspreekpunt rond conservering en 

preservering. Depot is meer dan infrastructuur alleen. 

 Financiering: ook  impact indemniteit & Topstukkendecreet; opgelegde criteria moeten in 

verhouding staan tot de bijgedragen financiering. Nood aan waarborgen voor privé-initiatief, 

zodat gesubsidieerde organisaties ook kunnen lenen op langere termijn. Pleidooi voor werken 

met legaten? Gevaar voor creatie van een markt (cfr. mogelijke impact Topstukkendecreet). 

Wegwerken van achterstanden via projectmiddelen, maar is dat potje groot genoeg? 

 Internationale luik: te weinig visie, te weinig beleid 

 ICE verwijzen naar bijdrage Jorijn. Belang van integratie benadrukken. 

 Vragen om OCE te betrekken bij andere lopende / geplande trajecten (decreet regionaal 

cultuurbeleid, regioscreening, visinota digitalisering …) 

 

Deze punten worden uitgewerkt door het Dagelijks Bestuur. De tekst wordt maandag doorgestuurd 

naar Raad van Bestuur voor een laatste feedback en aftoetsing aan de diverse nota’s. De Raad van 

Bestuur kan feedback geven tot ten laatste dinsdag 14u. Jorijn bezorgt beeldmateriaal. Indien 

geen reactie wordt akkoord verondersteld. 
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4 Wat verder ter tafel komt 

Er hebben zich momenteel 24 mensen aangemeld voor de mailinglijst via het contactformulier. Enkele 

daarvan waren al geregistreerd. 

 

Er wordt geïnformeerd naar de bezoekersaantallen van de website. Er wordt ook opgemerkt dat het 

bestuur nog weinig aangesproken wordt over de werking van OCE. We moeten voor meer 

persaandacht zorgen. 

 

Bij actuele ontwikkelingen waarop een deelsector wil reageren, maakt deze een ontwerptekstje 

waarop snel gereageerd wordt door de Raad van Bestuur en dat, indien aanvaard, ook vanuit OCE 

verspreid wordt.  

 

Mariet stelt bericht op over inschrijven voor 30 mei, met verwijzing ook naar Open OCE van 10 juni, 

het gesprek met het kabinet van 11 mei en de hoorzitting van 12 mei en plaatst dit op de website. 

Bruno verspreidt naar de mailinglijst. 

 

Er wordt beweerd dat de beoordeling van het kwaliteitslabel uitbesteed zou worden. De vraag rijst of 

dat een slechte zaak zou zijn 

5 Data volgende vergaderingen 

 

Woensdag 15 juni, 10u. 

Woensdag 14 september, 10u. 

Maandag 24 oktober, 14u. 

Maandag 12 december, 14u. 

 

Bruno informeert of de vergaderingen bij FARO kunnen plaatsvinden. 


