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Vzw OCE 

• Geschrapt uit het decreet, maar springlevend! 
Schrapping: een uitdaging voor het Vlaams Parlement! 

• Overleg Cultureel Erfgoed 
Belangenbehartiger van de Cultureel-Erfgoedorganisaties in 
Vlaanderen en Brussel 
° maart 2015 
Gegroeid uit het Cultureel Erfgoedoverleg, °2009 
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Vzw OCE 

• Samenstelling en vertegenwoordiging alhier 
– 1. Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen-OLAV, Geert Van Goethem 

– 2. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, Eva Wuyts 

– 3. Landelijke Expertisecentra cultureel erfgoed en Organisaties 
Volkscultuur-LEOV, Mariet Calsius 

– 4. Overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid, 
Sigrid Bosmans  

– 5. Overleg Landelijke Musea, Patrick Allegaert 

– 6. International Council of Museums-ICOM Vlaanderen vzw, Sergio 
Servellon 

– 7. Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en  
Documentatie-VVBAD vzw, Willem Vanneste 
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Vzw OCE 

• Aandachtig de wording van het nieuwe cultureel 
erfgoeddecreet gevolgd: zie standpunten op 
http://www.overlegcultureelerfgoed.be/ 
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 Vzw OCE 

• Sluiten ons aan bij de visie van de SARC 
Geen herhaling, wel aantal bedenkingen 
– 1. Elementen van waardering 

– 2. Elementen van kritiek 
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Elementen van waardering 

• 1.  
De minister heeft zich niet beperkt tot een loutere aanpassing 
van het decreet van 2002 aan de laatste staatshervorming 
(herdefiniëring rol van de provincies), maar het decreet 
steunend op een gedragen visienota herdacht.  
Bevat nieuwe accenten, bijv. Immaterieel Cultureel Erfgoed. 
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Elementen van waardering 

• 2.  
Herdenking in overleg met de sector en de deelsectoren;  
erg gastvrij kabinet en Departement CJSM 
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Elementen van waardering 

• 3.  
Continue inspanningen om tot een helder begrippenapparaat 
en definities te komen 
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Elementen van waardering 

• 4.  
Inzet op de collectiebeherende instellingen,  
accent collectiewaardering,  
accent participatie,  
accent internationalisering 
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Elementen van waardering 

• 5.  
Dynamisch accent: de dynamische ruimte… 
Als een stimulans tot samenwerking en het doorbreken van 
de klassieke schotten… 
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Elementen van kritiek 

• 1.  
Een moeilijke evaluatie? 
– Hoe kan je dit decreet evalueren, het plaatje is niet rond? 

• Cf. Regionaal Cultuurbeleid 

• Cf. Bovenbouw: bijv. steunpunt en belangenbehartiger. Voor zowel de 
steunpuntwerking als voor de rol van de belangenbehartiger moet er voor 
onze sector plaats zijn.  

• Cf. Trajecten: depotbeleid, traject digitalisering (cf. ongelukkige timing 
studie KPNG en de implementatie van het digitaliseringsbeleid in het BP 
van de erfgoedorganisaties)… 

• Cf. Vrijwilligers(beleid) en erfgoed… 
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Elementen van kritiek 

• 2.  
De paradox van het decreet? 
– Inzet op collectiebeherende instellingen en de aandacht voor 

collectiewaardering: instellingsdenken versus aandacht voor het 
erfgoed op zich. 

– We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat in de 
Conceptnota/Visienota meer aandacht was voor het erfgoed op zich.  

– Waarom geen aandacht voor organisaties die erfgoed niet als kerntaak 
hebben of de problematiek van het erfgoed buiten de erkende 
organisaties?  
Hoe hiervoor een beleid ontwikkelen?  
Wat met de erfgoedtijdschriften?  
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Elementen van kritiek 

• 3.  
Een sector onder spanning én met vragen! 
– Cf. 1. en 2: hoe een BP te formuleren als je slechts een onvolledige 

landschapstekening kan maken? De sfeer van reorganisatie, 
scepticisme, wordt gevoed door onduidelijkheid over de regie… 

– Er blijft vaagheid over functies en rollen. Wat in het ene geval een 
functie is, kan in het andere geval een rol zijn… 

– Een procedure met twee beleidsplannen en twee 
beoordelingscommissies voor functies en rollen staat eigenlijk haaks 
op de geïntegreerde omgang met erfgoed in vele organisaties.  
Cf. ook slide 15. 
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Elementen van kritiek 

• 4.  
Groot en sterk maar wat met klein en fijn? 
– Het erfgoedlandschap is ruimer dan alleen de vandaag erkende en 

gesubsidieerde organisaties… 

– De inschatting wint veld dat de grote collectiebeherende instellingen  
wel aardig gaan kunnen wegkomen met de vijf functies en de 
mogelijkheid tot opname van dienstverlenende rollen: voldoende 
reserve aan visie en professionele inzet.  

– Maar wat met de anderen? De LEOV’s (clustering versus besparing?)? 
Wat met de kleinere collectiebeherende organisaties die niet de 
mogelijkheden hebben om boven hun gewicht te boksen  
om een beroep te doen op extra ondersteuning? 
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Elementen van kritiek 

• 5.  
Over scheidsrechters en hun fluitjes? 
– Onduidelijkheid over de criteria en de procedures tot indaling in de 

champions league van de ‘erfgoedinstellingen’ en de culturele 
erfgoedorganisaties? Wie beslist over wat, op basis van wat? 

– Het belang van de uitvoeringsbesluiten en de herhaalde vraag naar 
een haalbare, realistische timing! 
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Elementen van kritiek 

• 6.  
Wat met de duurzame kwaliteitszorg? 
– De voorbije decennia is in de sector op alle niveaus en door een 

gecombineerde inzet van FARO, de LEOV’s, de erfgoedcellen en de 
erfgoedconsulenten van de provincies de kwaliteit van de 
erfgoedwerking gestegen en geprofessionaliseerd: wat nu?  
Wij stellen de vraag naar continuïteit. Het opgebouwde fijnmazige 
lokale tot internationale netwerk mogen we niet laten verloren gaan. 
Anders dreigt (de) erfgoed(werking) het kind van de rekening te 
worden… 
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Elementen van kritiek 

• 7.  
Bedreigingen voor het erfgoed: steden en gemeenten – regionaal 
beleid 
– Cf. punt 6: het kan toch niet de bedoeling zijn dat elke overheid wordt 

opgesloten in haar eigen bestuursniveau: dit dreigt nefast te worden voor 
de hele erfgoedsector. Een lokale erfgoedwerking heeft nood aan 
impulsen en stimulansen van buitenaf, maar ook omgekeerd kunnen 
impulsen vanuit het lokale noodzakelijk zijn voor het landelijke niveau 
(bijv. Immaterieel Cultureel Erfgoed, intersectorale samenwerking).  

– Het mag niet alleen gaan over de grote steden en gemeenten: in kleine 
gemeenten ontwikkelen zich ook interessante samenwerkingen of 
innovaties of ze beschikken over interessante collecties (topstukken  
zijn niet per definitie afwezig). 

– Daarnaast dreigt de rigide blik die wordt gehanteerd in art 48 de werking 
van de regionaal ingedeelde stadsarchieven op de helling te zetten… 
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Elementen van kritiek 

• 8. 
Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het 
kwaliteitslabel wordt uitgehold… 
– De mogelijkheden die het label biedt naar (al dan niet financiële) 

ondersteuning toe, wegen voor de stedelijke besturen, die altijd meer 
dan 90% van de kosten dragen, steeds minder op tegen de eisen om 
aan het label te voldoen. 

– De professionele werking van veel kleinere collectiebeheerders komt 
zo steeds vaker op de helling te staan en de wil om te investeren in 
een regionaal ingedeelde collectiebeherende organisatie met een 
bovenlokale werking wordt steeds kleiner. 
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Elementen van kritiek 

• 9.  
Waakzaamheid geboden a.u.b. 
– Wij roepen het Vlaams Parlement op om toe te zien dat de middelen 

voor de convenantswerking als voor de regionale rollen (dus heel de 
lokale en regionale werking) bij het overtillen naar de volgende 
beleidsperiode gegarandeerd en liefst nog versterkt worden!  

– Met een Decreet Regionaal Cultuurbeleid dat nog moet worden 
uitgetekend en de verantwoordelijkheid voor de lokale/regionale 
werkingen die wordt doorgeschoven dreigt het erfgoedveld te 
decimeren. 
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Elementen van kritiek 

• 10.  
Eindelijk erkenning voor erfgoedbibliotheken of toch niet? 
– Door de voorwaarde dat erfgoed een kerntaak moet zijn om 

werkingsmiddelen te kunnen ontvangen wordt het gros van de 
erfgoedbibliotheken buiten spel gezet. 

– Het lijkt wel of er koudwatervrees is voor een sterke Vlaamse 
erfgoedbibliotheek met voldoende financiering om de deelsector te 
kunnen ondersteunen… 
Zie ook slide 22! 
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Elementen van kritiek 

• 11.  
De dynamische ruimte mag geen parkeerruimte worden? 
In de sector neemt de inschatting toe dat de ‘dynamische 
ruimte’ dreigt een parkeer- of wachtruimte te worden: 
waarderingsprojecten, participatieprojecten, testprojecten 
dienstverlenende rollen, tentoonstellingsprojecten enz. 
Een dynamische ruimte vergt ook financiële dynamiek! 
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Elementen van kritiek 

• 12.  
De sector vraagt een financiële inhaaloperatie! 
Dit decreet vergt voldoende financiële ruimte en dynamiek: 
anders kan het decreet de beloften die er in liggen besloten 
niet waar maken! 
Oproep aan het Vlaams Parlement, Partijen en Regering dit 
waar te maken: van een uitdaging gesproken! 


