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ERFGOEDLANDSCHAP

EEN NIEUW DECREET,  
EEN NIEUWE START 

Twee r’en in ‘sectorevolutie’ zou overdreven zijn, maar toch is er recent 
veel veranderd. De Landelijke Expertisecentra en Organisaties Volkscultuur 
(LEOV’s) verdwenen, meer middelen voor vele spelers, nieuwe begrippen, 
enkele kersverse organisaties en nieuwe uitdagingen … Waarom is 1 januari 
2019 een mijlpaal voor het erfgoedveld in Vlaanderen? Om dat te begrijpen 
moeten we niet alleen kijken naar het Cultureelerfgoeddecreet van 24 
februari 2017, maar ook verder en breder.

Op 20 november 2015 keurde het 
Vlaams Parlement een wijziging van 
het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 
2012 goed. Hierdoor werd een grote 

‘cultureel-erfgoedronde’ uitgelokt, naar analogie 
met de telkens rijker bedeelde kunstenronden. 
Musea, archieven, expertisecentra, koepelvereni-
gingen en andere deelsectoren zouden niet langer 
elk om beurt in opeenvolgende jaren aan de meet 
komen, maar samen: als cultureel-erfgoedorgani-
saties. Dit alles gebeurde, inclusief de introductie 

van het net vermelde tienlettergrepenwoord, in 
de hoop dat het samen op de (politieke en belan-
genbehartigers) agenda zetten eindelijk tot meer 
aandacht, druk en middelen zou leiden voor de 
erfgoedsector. De beheersovereenkomsten van alle 
organisaties werden, waar nodig, verlengd zodat ze 
allemaal zouden aflopen op 31 december 2018. 

Hoe die ‘grote erfgoedronde’ zou gaan gebeuren, 
met Nieuwjaar 2019 als startdatum, werd bepaald 
in het Decreet houdende de ondersteuning van 
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cultureelerfgoedwerking in Vlaan-
deren (kortweg Cultureelerfgoedde-
creet) van 24 februari 2017 en in het 
uitvoeringsbesluit van 20 juni 2017. 
Beleidsplannen mochten een half 
jaar later worden ingediend. 1 janua-
ri 2019: de start van een nieuwe vijf-
jarenperiode: (bijna) iedereen gelijk 
voor de wet en aan de meet.1 

WAT VOORAFGING
Het vorige erfgoeddecreet uit 2012 
moest dus aangepast worden door de 
beslissing van de huidige Vlaamse re-
gering om de provincies de bevoegd-
heden voor cultuur te ontnemen. 
Hierdoor moest het model van com-
plementair beleid tussen drie niveaus 
(subsidiariteit) herschreven worden 
tot een tussen twee niveaus (Vlaams 
enerzijds en steden en gemeenten/
VVSG en VGC Brussel anderzijds). 
Zo moest het provinciaal verdeelde 
regionaal ondersteuningsbeleid wor-
den ontmanteld, en in het bijzonder 
het door de provincies geanimeerde 
cultureel-erfgoeddepotbeleid. Dit 

gebeurde met gierende remmen en 
diverse zinkgaten.2 Ook voor diver-
se erfgoedorganisaties, niet alleen de 
regionaal ingedeelde, maar vooral de 
door de provincies zelf uitgebate mu-
sea, had dit consequenties: uiterlijk op 
1 januari 2019 moest het anders zijn. 

Na de vorige Vlaamse subsidieronde 
in 2014 werd openlijk de diepe teleur-
stelling van de museumsector rond de 
budgettaire uitkomst geventileerd. 
Dit verliep deels via een nieuw Muse-
umoverleg en via het Overleg Cultu-
reel Erfgoed (OCE). De nieuwe minis-
ter besloot voor een nieuw decreet te 
gaan, dat verder zou gaan dan het op-
lossen van de provincieproblematiek. 
Er vond een consultatietraject plaats 
met protagonisten uit de sector. Dat 
resulteerde in een Conceptnota3, een 
pleidooi om in te zetten op participa-
tie als sleutelbegrip en als vijfde func-
tie, naast vier losjes op de ICOM-mu-
seumdefinitie geïnspireerde functies. 
De tweedeling die geïntroduceerd 
werd is die tussen functies en rollen 

(ondersteuning van die functies). Het 
decreet suggereert onder het kopje 
‘functies’ vooral te denken aan collec-
tiebeherende cultureel-erfgoedorgani-
saties: musea, culturele archieven en 
erfgoedbibliotheken en een organisa-
tie voor immaterieel cultureel erfgoed.

Ondertussen had ook een evolutie 
plaatsgevonden in het ministerie, 
door de herschikking van de struc-
turen in een departement. Er kwam 
vanaf 2016 een nieuwe secretaris-ge-
neraal, Luc Delrue, die de eerstvol-
gende twee jaar een doortastende 
herschikking van de herschikte struc-
turen en ambtenaren doorvoerde. 
Een evolutie waarvoor wel een ‘r’ kan 
bovengehaald worden. Dit verklaart 
onder meer waarom er momenteel 
geen gespecialiseerde Afdeling Erf-
goed meer bestaat. De visies van de 
nieuwe topambtenaar klonken on-
middellijk door in een schema, met 
concepten zoals “brede veld” en “dy-
namische ruimte” en de decretaal 
voorziene cultureel-erfgoedinstellin-

Letter R van Jeremias Falck, naar ontwerp 
van Johann Christian Bierpfaf, ca 1645-1650.
Collectie: Rijksmuseum
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gen. Dit schema werd aan de decretaal ingevoerde 
visienota (31 maart 2017) toegevoegd.4 Het “bre-
de veld” slaat in dat schema op enerzijds collec-
tiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (nog 
steeds ingedeeld in musea, culturele archiefinstel-
lingen en erfgoedbibliotheken, en dus nog steeds 
geen hybride of transversale erfgoedorganisaties) 
en een ICE-organisatie met landelijke werking, 
en anderzijds op collectiebeherende organisaties 
met minstens een regionale werking. Verder is er 
in het brede erfgoedveld ook sprake van “dienst-
verlenende rollen”, op landelijk en op regionaal 
niveau. Dit schema blijft een belangrijke bron om 
de mogelijke ontwikkelingen na 2019 te duiden. 

Verder mag herinnerd worden aan een ingrijpen-
de regie door ambtenaren-matchmakers van het 
departement, die met name op dienstverlenende 
organisaties werd toegepast (zoals in het samen-
brengen van Heemkunde Vlaanderen vzw en 
Familiekunde Vlaanderen vzw). Ten slotte moet 
gewezen worden op een andere langdurige re-
gie-oefening, rond de zogenaamde bovenbouw 
(departement, sectorale steunpunten, andere on-
dersteunende organisaties, belangenbehartigers).

WAT IS ER ANDERS OP 1 JANUARI 
2019?

Naast de voorlopig nog ‘eigen’ instelling, het 
KMSKA, werd het M HKA vzw door de Vlaamse 
overheid ex officio als cultureel-erfgoedinstelling 
bevestigd. Er waren zeven musea die een aanvraag 

indienden voor de ronde 2019-2023: geen enke-
le cultureel-erfgoedinstelling werd gehonoreerd. 
Die hefboom (of inhaalbeweging ten opzichte 
van de kunsten) bleef deze aflevering grotendeels 
dode letter. Het decreet herschikt dus vanaf 1 ja-
nuari 2019 dat zogenaamde “brede veld” op lan-
delijk niveau uit het bovenvermelde schema: het 
gros van de bestaande, voordien al gesubsidieerde 
instellingen en enkele nieuwkomers. 

Het resultaat? Vanaf 1 januari 2019 zijn er 23 mu-
sea ingedeeld op landelijk niveau en 22 op regi-
onaal niveau. Zeven culturele archiefinstellingen 
werden ingedeeld op het landelijke niveau en drie 
op het regionale. Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience (Antwerpen) kreeg een startsubsidie. 
Verder mocht de op tapis plein gebouwde Werk-
plaats immaterieel erfgoed (Wie) functioneel star-
ten als ICE-organisatie. 

Anderzijds is er in het decreet van 2017 sprake van 
subsidielijnen voor rollen, aka landelijk dienst-
verlenende werkingen. Twaalf organisaties kre-
gen uiteindelijk een werkingssubsidie toegekend. 
Deze eerste ronde hinkte op diverse gedachten. 
Het is vooreerst de laatste fase van de ontmante-
ling van het decreet (en de deelsector) volkscultuur 
uit 1998. In het vorige decreet was er nog sprake 
over LEOV’s, voortaan niet meer. Eén organisatie 
vervelde van expertisecentrum naar een organisa-
tie rond functies: wie zou dat zijn? Sommige gin-
gen op in een museum (zoals ETWIE), andere fu-
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sioneerden. En sommige mochten voortdoen 
(Centrum Agrarische Geschiedenis, bv.). Er 
waren ten tweede ook netwerkorganisaties 
en samenwerkingsverbanden die hun wer-
king zouden voortzetten als dienstverlenen-
de rol: Vlaamse Kunstcollectie bijvoorbeeld 
(maar niet langer Contemporary Art Herita-
ge Flanders). En ten derde waren er enkele 
collectiebeherende organisaties waarvan het 
voorstel om ook een dienstverlenende rol op 
te nemen gehonoreerd werd, zoals CRAFTS. 
van Museum Bokrijk (Limburg) of de kun-
stenaarsarchievenwerking van het M HKA. 
Ten slotte werden PACKED en Lukas vanaf 1 
januari 2019 onder een speler geschoven die 
nog niet in het Cultureelerfgoeddecreet func-
tioneert: VIAA.

WELKE NIEUWE FINANCIËLE 
IMPULSEN ZIJN ER?

De bijna-allemaal-in-één-ronde-strategie is 
een beetje gelukt, toch voor de landelijke spe-
lers, met name de musea. Op 28 september 
2018 keurde de Vlaamse Regering de verde-
ling van de vijfjarige werkingssubsidies goed. 
Hierover werd een communicatie gevoerd 
dat de jaarlijkse subsidiepot met 9,6 miljoen 
euro extra middelen groeide tot ruim 37 mil-
joen. De cijfers staan online.5

De sector droomde, binnen het decretale ka-
der van 2017, in de aanvragen echter van een 

grote groei (22 miljoen). In de adviescommis-
sies kwam men, op basis van de ingediende 
beleidsplannen, tot de aanbeveling om 15 
miljoen extra te voorzien. De Vlaamse rege-
ring gaf 9,6 miljoen euro extra. Dit liet vele 
duwtjes in de rug toe. Dat het geen revolutie 
werd, kan deels verklaard worden door de 
toepassing door de overheid van een formule. 
Er was een vaste bonus van de basiswerking 
voor (bijna) iedereen en een beperkte bonus 
voor de ‘behaalde scores’. Verder was er ook 
een vast bedrag als startsubsidie: 300.000 
euro voor respectievelijk de (per definitie) 
nieuwkomer Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience (Antwerpen), het Architectuurar-
chief Vlaanderen (Antwerpen), Red Star Line 
Museum (Antwerpen) en DIVA (ook Antwer-
pen). Bovendien werd de hogervermelde re-
gieoefening bekrachtigd met fusiebonussen. 
Vlaanderen verdeelde verder subsidies over 
de regionaal ingedeelde musea en archiefin-
stellingen, wat in het verleden gebeurde door 
de provincies. 

MAAR OOK …
Het is zeker een goede zaak; onder andere de 
musea in Vlaanderen kregen voor de volgen-
de jaren van de Vlaamse overheid eindelijk 
wat extra slagkracht. Maar het mag tegelijk 
duidelijk zijn dat het plaatje erg onvolledig 
is. De nota Een Vlaams cultuurbeleid in het 
digitale tijdperk werd bekendgemaakt vlak 
voor de aanvraagdossiers moesten worden 
ingediend en moet nog op kruissnelheid ko-
men. Een stoorzender tijdens het hele proces 
was zeker ook de bovenbouwdiscussie. Quid 
steunpunt? De erfgoedconvenants komen 
pas twee jaar later aan de meet. Hoe zal dit 
het Vlaamse fijnmazige erfgoedlandschap 
van dienstverlening vervolledigen? Een reali-
ty-check voor de cultureel-erfgoedsector zal 
immers zijn hoe zwaar het deels wegvallen 
van de provinciale erfgoed(beleids)werking 
zal wegen. Vanaf dit jaar zal misschien dui-
delijker worden wat dit echt betekent in het 
werkveld. Verder zijn de federale erfgoedin-
stellingen nog niet (voldoende) betrokken. 
Interessante vragen zijn er ook over belen-
dende sectoren: toerisme, welzijn, buiten-
landse zaken en over De Grote Zus: de onroe-
rend-erfgoedsector … Wordt vervolgd.   ■

1.   Zie: www.kunstenenerfgoed.be/
beleid/wet-en-regelgeving/cultureel-erf-
goeddecreet.
2.   Zie bijvoorbeeld: www.depotwijzer.
be/depot/ranst-provinciaal-erfgoedde-
pot-campus-vesta-provincie-antwerpen
3.   Zie: www.kunstenenerfgoed.be/
nl/wat-doen-we/conceptnota-cultu-
reel-erfgoedbeleid 
4.   Zie: www.kunstenenerfgoed.be/
sites/default/files/uploads/pdf/Strate-
gische-visienota-cultureel-erfgoed.pdf 
en in het bijzonder www.kunstenenerf-
goed.be/sites/default/files/uploads/
pdf/Strategische-visienota-cultureel-erf-
goed-schema.pdf 
5.   Zie: www.kunstenenerfgoed.be/
alles-over-subsidies/beslissingen/
cultureel-erfgoed. Enige externe duiding 
is te vinden in: www.rektoverso.be/
artikel/erfgoedsubsidies-20192023-
wie-krijgt-wat.

Prof dr. Marc Jacobs is hoofd-
docent kritische erfgoedstudies 
aan de VUB (Vakgroep Kunstwe-
tenschappen en Archeologie) en 
directeur van FARO.
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