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Jaarverslag 2016 

Vlak voor 2016 begon, besliste de Vlaamse regering om OCE geen subsidies toe te kennen. 

Naar aanleiding van deze beslissing vond op 26 januari 2016 een buitengewone Algemene 

Vergadering plaats om verdere stappen te ondernemen voor de uitbouw van de 

belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector & de toekomst van OCE verder te 

bespreken. 

De volgende punten heeft OCE in het jaar 2016 behandeld: 

1. Conceptnota Cultureel erfgoed 

2. Cultureel erfgoeddecreet 

3. De afslanking van de provincies 

4. Groot onderhoud 2016 

5. Einde van ontwikkelingsgerichte projecten 

6. Zoektocht nieuwe medewerker 

7. Draagvlak/dialoog 

8. Vooruitzichten 2017 

 

 

1 Conceptnota Cultureel Erfgoed 

De weg naar het Cultureel-erfgoeddecreet in 2016 was één met vele nieuwe en leerrijke 

inzichten, bochten en overleg. In februari 2016 werden de tussentijdse resultaten van de 

visienota voorgelegd aan de verschillende sectoren. Ondanks de positieve accenten, waren 

deze tussentijdse resultaten voornamelijk ontgoochelend: onduidelijkheid over het 

complementaire beleid, een amper uitgewerkte visie op het beleid voor immaterieel erfgoed, 

een gemis aan een duidelijke visie op de rol van dienstverlenende organisaties, zowel 

erfgoedcellen als expertisecentra, als actoren naar collectiebeherende instellingen en hun 

culturele erfgoedwerking, het ontbreken van een visie op de internationale verknoping, in het 

bijzonder op het Europese niveau, … 

 
OCE vreesde dat de coherentie in het cultureel-erfgoedbeleid zoek raakt door de verschillende 

trajecten die naast elkaar gepland worden: de visienota’s over cultureel erfgoed en over 

digitalisering en e-cultuur, de plannen om een Vlaams gecoördineerd vrijwilligersbeleid onder 

te brengen bij het sociaal-cultureel werk, de verhouding tussen een nieuw cultureel-

erfgoeddecreet en een nieuw decreet regionaal cultuurbeleid. 

 

Eind februari werd OCE uitgenodigd door het Kabinet en de administratie voor een 

constructief en positief gesprek dat verduidelijkte dat het ging over een conceptnota en dat de 

beleidslijnen die aan bod kwamen niet geïnterpreteerd mogen worden als een Memorie van 

Toelichting op het nieuwe decreet. De conceptnota wil een kader bieden op lange termijn. 
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Op 25 maart 2016 werd de conceptnota cultureel erfgoed goedgekeurd door de Vlaamse 

regering. Een eerste overlegmoment om de eerste bevindingen over de conceptnota cultureel 

erfgoed te bespreken, werd gepland in april met de sector. OCE trad hier op als 

belangenbehartiger voor de sector en bundelde al hun opmerkingen aan het Kabinet, de 

administratie en de commissie cultuur. In deze bundel vermeldt OCE dat ze de 

langetermijnvisie enorm apprecieert, maar dat de nota de spreekwoordelijke rode draad mist: 

geen heldere prioriteiten, geen krachtige keuzes waardoor er geen vooruitzicht is op een 

stabiel erfgoedbeleid.  Er ontbreekt een financieel raamwerk, de regierol van de Vlaamse 

overheid is onduidelijk en de gehanteerde definities zijn niet eenduidig. In de nota wordt er 

ingezet op de collectiebeherende instellingen (in bijzonder de musea) maar de 

erfgoedbibliotheken worden nog altijd niet gelijk behandeld met de musea en de culturele 

archiefinstellingen. Het blijft nog onduidelijk in hoeverre en op welke wijze (de werking 

omtrent) roerend en immaterieel cultureel erfgoed apart of geïntegreerd benaderd worden en 

hoe dit in de ontwikkeling van het toekomstige beleidsinstrumentarium een vertaling zal 

vinden. De opties inzake de overdracht van de werking/middelen van de provinciale 

erfgoedinstellingen en -werking blijven tevens onduidelijk. Het is onduidelijk hoe de 

bovenlokale meerwaarde van de erfgoedcellen wordt bepaald en wat de plaats is van de 

kunststeden in het cultureel-erfgoedbeleid. 

 

2 Cultureel-erfgoeddecreet 

 

In mei volgde een eerste informatiesessie over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Na het 

open OCE-moment van 10 juni, waarbij een gesprek met de gehele sector werd aangegaan, 

was de grote bemerking dat er nog heel wat onduidelijkheden waren betreffende dit 

decreet. Toen de eerste teksten beschikbaar waren, plande OCE een spoedvergadering op 18 

juli voor een eerste lectuur. We bemerkten dat er veel werd overgelaten aan het initiatief van 

de sector en dat de nadruk leek te liggen op de grote organisaties. Bepalingen over het 

steunpunt en de belangenbehartiger ontbraken. OCE verzamelde alle reacties van de 

verschillende deelsectoren.  

 

In september 2016 formuleerde OCE op basis van de reacties van de deelsectoren en de 

denkoefening van de open OCE-vergadering op 19 september een aantal standpunten en 

adviezen over de knelpunten die de sector in het nieuwe decreet ziet: 

 Het decreet dreigt een omgekeerd effect te sorteren en versnippering in de hand te 

werken. 

 Het complementaire beleid tussen Vlaanderen en steden en gemeenten verschraalt het 

middensegment en is nadelig voor kleine spelers. 

 Collectiebeherende taken en dienstverlenende rollen worden te veel institutioneel en 

vanuit bestaand aanbod ingevuld. 

 De timing is onrealistisch en leidt tot kwaliteitsverlies. 

 

Op 18 oktober was OCE te gast op het kabinet van cultuur voor de bespreking van de 

aanpassingen aan het voor ontwerp van het decreet. OCE kaartte vier punten aan: Het 

uitsluiten van organisaties die erfgoedwerking niet als kerntaak hebben.  

Onduidelijkheid over depotwerking, digitalisering, vrijwilligerswerking en lokale werkingen, 

de beoordelingsprocedure en de krappe timing voor de erfgoedorganisaties. 
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Na het advies van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op 2 december het ontwerp 

van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet goed. Het ontwerp van decreet kon nu ingediend 

worden in het Vlaams Parlement. 

2017 wordt het jaar van de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. 

3 De afslanking van de provincies 

 

De afslanking van de provincies werd op 26 juli 2016 goedgekeurd door de Vlaamse 

Regering. Ook dit riep heel wat vragen op voor het Cultureel-erfgoedbeleid. OCE 

formuleerde in 2015 al een reeks bezorgdheden betreffende de overheveling van de 

provinciale bevoegdheden. In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden 

bevoegdheden werd het beheer van de provinciale instellingen voor cultuur- en jeugdbeleid 

vanaf 2018 toegewezen aan de Vlaamse overheid, een lokale overheid óf de provincie. Van 

de 21 provinciale erfgoedinstellingen wordt vanaf 2018 het beheer waargenomen voor zes 

instellingen door een lokale overheid en voor vier instellingen door de Vlaamse overheid. In 

combinatie met het voorontwerp van het nieuwe decreet cultureel-erfgoed had OCE een 

antwoord op een deel van de bemerkte bezorgdheden van een jaar geleden. De Vlaamse 

overheid moest beslissen op welke manier zij de provinciale taken in de toekomst wil 

uitoefenen. OCE vroeg om de sector te betrekken bij dit proces.  

 

De ontwikkelingen werden nadien opgevolgd in overleg met andere belangenbehartigers, 

waaronder het Overleg Kunstenorganisaties (oKo), FOV (de federatie sociaal-cultureel werk), 

de Vereniging Vlaamse Cultuur en Gemeenschapscentra (VVC), de Vlaamse Vereniging voor 

Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). 

 

4 Groot onderhoud 2016 

 

OCE was te gast op het Groot onderhoud 2016, georganiseerd door Faro. Ondervoorzitster 

Sigrid Bosmans lichtte de werkzaamheden van OCE toe en haalde uit naar de pijnpunten in de 

sector.  

 

5 Einde van ontwikkelingsgerichte projecten 

 

In augustus raakte bekend dat Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de cultureel-

erfgoedorganisaties de mogelijkheid wil geven om pilootprojecten op te starten voor 

waardering van cultureel erfgoed. Helaas ten koste van de ontwikkelingsgericht projecten, 

die nog tot maart 2017 aangevraagd zouden kunnen worden (art. 100, voorontwerp). OCE 

vond het abrupt afsluiten van de lijn van ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten een 

ongelukkige beleidsbeslissing. OCE vroeg de minister dan ook met aandrang om een 

overgangsperiode in te lassen zodat de gedane inspanningen niet in de prullenmand belanden. 
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6 Zoektocht nieuwe medewerker 

 

2016 was het jaar dat OCE op zoek ging naar de formule voor het aanwerven van een 

deeltijds medewerker. Verschillende pistes werden geëxploreerd. Uiteindelijk werd er 

gekozen voor een samenwerking met de VVBAD. Vanaf januari 2017 werkt Lise 

Vandecruys, nieuwe stafmedewerker van de VVBAD, één dag per week als 

beleidsmedewerker OCE.  

 

7 Draagvlak 

 

In de loop van 2016 organiseerde OCE maar liefst 5 open OCE momenten. De eerste open 

OCE op 2 februari 2016 bij F ARO (24 deelnemers) had als doelstelling standpunten te 

verzamelen voor de bijeenkomst van 4 februari over de conceptnota. De visienota van het 

nieuwe erfgoeddecreet staat centraal tijdens de tweede open OCE, op 3 maart 2016 eveneens 

bij FARO (19 deelnemers). OCE organiseerde een derde open sectormoment naar aanleiding 

van de conceptnota cultureel erfgoed op 11 april 2016 in Lamot, Mechelen (15 deelnemers). 

Het vierde open OCE moment op 10 juni bij FARO, ging zeer specifiek over het decreet zelf, 

dat vlak voor de zomerreces het Vlaams Parlement zou aandoen voor een eerste keer (30 

deelnemers).  

Tot slot was er het vijfde open OCE moment op 19 september in Lamot, waar de sector zijn 

mening kon geven over het Cultureel-erfgoeddecreet en de standpunten van OCE door de 

sector werden bijgestaan (56 deelnemers). 

Bij alle OCE momenten bemerkten we een onregelmatigheid in de vertegenwoordiging van 

de subsectoren. Ook het aantal deelnemers wisselde van tijd tot tijd. Het is dan ook een 

uitdaging  het draagvlak hierin te vergroten, zodat we toch de sector in zijn geheel kunnen 

aanspreken.  

 

Sinds april 2016 werkt OCE mee aan de redactie van de nieuwsbrief Lokaal Beleid, een 

initiatief van de belangenbehartigers Forum voor Amateurkunsten, FOV, OCE, oKo, VVBAD 

en VVC. 

  

8 Vooruitzichten 2017 

 

 Opvolgen van de ontwikkelingen rond het Cultureel-erfgoeddecreet 

(uitvoeringsbesluiten en visienota); 

 Opvolgen van de ontwikkelingen rond de afslanking van de provincies en de opmaak 

van een Regionaal cultuurdecreet;  

 Beter positioneren van OCE als belangenbehartiger in het brede veld van de cultureel 

erfgoedsector. 

 

 

 

 


