
Vlaanderen
verbeelding werkt

VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw over de werking als steunpunt voor 

cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2019-2023

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de 
heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, die handelt in uitvoering 
van de beslissing van de Vlaamse Regering op 5 april 2019;

en

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, hiernagenoemd FARO, Priemstraat 51,1000 
Brussel, vertegenwoordigd door de heer Luc Martens, voorzitter en de heer Mare Jacobs, 
directeur,

KWAMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en beleidskader

Artikel 1. Definities

In deze beheersovereenkomst wordt verstaan onder:
- Cultureelerfgoeddecreet: decreet van 24 februari 2017 houdende de ondersteuning van 

cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen, gewijzigd door de artikelen 70 tot en met 79 van 
het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur, 
art. 70 tot en met 79.

- Administratie: de Vlaamse administratieve dienst, bevoegd voor de uitvoering van het 
Cultureelerfgoeddecreet, met name het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

- Steunpunt: Het steunpunt voor cultureel erfgoed dat als doel heeft om op een landelijk 
niveau cultureel-erfgoedorganisaties, beheerders van cultureel erfgoed, en 
erfgoedgemeenschappen te ondersteunen en de ontwikkeling van het cultureel- 
erfgoedveld te stimuleren met het oog op de doelstellingen, vermeld in artikel 4, §1, van 
het Cultureelerfgoeddecreet.

- Afsprakenkader Onderzoek: Afsprakenkader dat uiterlijk op 31 maart 2020 wordt 
afgesloten en dat de afstemming tussen FARO en het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media omschrijft op het vlak van uitwisseling, rapportage, ontsluiting en communicatie 
van data en onderzoeken.
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Art. 2 Voorwerp van de overeenkomst

§1. Deze beheersovereenkomst wordt gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en FARO om de 
opdracht van FARO als steunpunt voor cultureel erfgoed vast te leggen, rekening houdend met 
het Cultureelerfgoeddecreet, de door de organisatie ingediende aanvraag, de beslissing van de 
Vlaamse Regering van 5 april 2019 over de werkingssubsidie van FARO en de Strategische 
Visienota voor Cultureel Erfgoed van de minister, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 31 
maart 2017.

§2. De opdracht van FARO wordt in deze beheersovereenkomst vertaald in kerntaken en 
doelstellingen.

Art. 3 Doel en kerntaken van FARO

FARO heeft de volgende kerntaken:
- Praktijkondersteuning: het steunpunt levert als antwoord op praktijkvragen een actieve 

dienstverlening met het oog op deskundigheidsbevordering, kwaliteitsbevordering, 
relevante maatschappelijke en sectorgebonden evoluties, innovatie, professionalisering 
en een duurzame ontwikkeling van het professionele veld. Het steunpunt begeleidt 
individuen en organisaties bij de uitbouw van hun erfgoedpraktijk.

- Praktijkontwikkeling: het steunpunt levert een bijdrage aan een continue ontwikkeling 
van het veld, op basis van evaluatie, onderzoek en kennisontwikkeling. Op vraag stelt het 
steunpunt ook zijn terreinkennis en specifieke expertise ter beschikking aan de Vlaamse 
Regering in functie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsevaluatie. 
Zowel het opstellen van een onderzoeksagenda, als het uitbesteden van het benodigde 
onderzoek, wordt geformaliseerd in een gecoördineerd Afsprakenkader Onderzoek tussen 
de administratie en het Kunstensteunpunt, het steunpunt voor cultureel erfgoed en het 
steunpunt voor sociaal-cultureel werk.

- Beeldvorming en promotie: het steunpunt organiseert en coördineert sectorale 
activiteiten die de kennis over het veld bevorderen, die relevante sectorale thema's onder 
de aandacht brengen en die de praktijkgemeenschap versterken en promoten, zowel 
binnen Vlaanderen als internationaal.

- Platform: het steunpunt functioneert als draaischijf tussen de verschillende actoren in de 
sector en faciliteert daarbinnen actief ontmoetingen, dialoog, netwerkgelegenheden en 
samenwerkingen. Het steunpunt kan ook een rol opnemen met betrekking tot 
thematische en territoriale vraagstukken, in samenspraak met relevante thematische of 
territoriale expertisecentra en steunpunten.

Art. 4 Missie van FARO

FARO heeft de volgende missie:

"Erfgoed verrijkt en verbindt. FARO zet zich in voor een veerkrachtige en inclusieve samenleving 
waarin mensen de waarde en kracht van cultureel erfgoed mee-maken. We ijveren voor een 
duurzame en dynamische toekomst van het cultureel erfgoed. ,



FARO versterkt iedereen die cultureel erfgoed actief doorgeeft over de generaties heen. Als 
steunpunt zijn we de draaischijf in het netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen 
en Brussel.

Ons veelzijdig en betrokken team inspireert en ondersteunt erfgoedwerkers in hun dagelijkse 
werking. Samen met onze partners binnen en buiten de sector ontwikkelen we nieuwe 
praktijken. We stimuleren samenwerking en uitwisseling, ook internationaal."

Hoofdstuk 2. Doelstellingen

FARO vult de decretaal bepaalde kerntaken via doelstellingen in op een manier die een concreet 
antwoord biedt op de noden in de sector. Zowel wat betreft de inzet van personeel als de inzet 
van middelen waakt FARO er over dat elke kerntaak, binnen de budgettaire mogelijkheden, 
correct opgenomen wordt.
Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de aanvraag die uiterlijk op 1 oktober 2018 ingediend werd 
en de daaropvolgende beslissing van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 over de 
werkingssubsidie van FARO.

In het licht van de overdracht naar FARO van erfgoedconsulenten en middelen die tussen 1 
januari 2018 en 1 juli 2019 binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media werden ingezet, is er 
extra aandacht besteed bij het uitvoeren van de kerntaken (en in het bijzonder bij 
praktijkondersteuning) aan de praktijkgerichte dienstverlening naar het (boven)lokale veld, en 
aan het verder ontwikkelen van de in 2018 gelanceerde uitleendienst en de depotwijzer als 
brede kennissite voor cultureel-erfgoedwerkers. De tekst met betrekking tot deze taken is in 
cursief gezet.

Art. 5 Doelstellingen 

Platform

SD1: Het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen verbreedt, verknoopt en verdiept zich tot een 
dynamisch netwerk (SD 1).
De focus ligt op de netwerken van cultureel-erfgoedorganisaties, maar uiteraard dus ook op de 
erfgoedwerkers die in deze organisaties actief zijn. FARO faciliteert actief de ontmoetingen, de 
dialoog, de netwerkgelegenheden en de samenwerkingen, zowel (boven)lokaal, op landelijk 
niveau als internationaal. Dit alles gebeurt zowel binnen als tussen deelsectoren in het veld 
(musea, archieven, erfgoed bibliotheken, immaterieel cultureel erfgoed; regionale en landelijke 
dienstverleners enz.). FARO stemt acties ook actief af met het (boven)iokaie of regionale niveau, 
met name met de lokale besturen en de betrokken ondersteunende actoren en stakehoiders, met 
belangenbehartigers zoals VV5G en met de ondersteunende organisatie vermeid in het decreet 
Bovenlokaal Cultuurbeleid.

o Hiertoe heeft FARO ertoe bijgedragen dat cultureel-erfgoedorganisaties en -actoren in 
Vlaanderen overleg plegen, samenwerken en hun expertise delen om elkaar te versterken 
(OD 1.1). in het bijzonder zal FARO de eigen werking en de werking van de organisaties 
die een dienstverlenende roi ópnemen alsook van de organisatie voor immaterieel 
erfgoed op elkaar afstemmen.
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o Hiertoe onderneemt FARO initiatieven die ertoe bijdragen dat de cultureel-
erfgoedorganisaties en -actoren op het federale niveau, in de Franstalige en de Duitstalige 
Gemeenschap en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn betrokken bij het 
cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en omgekeerd. (OD 1.2)

o Hiertoe verhoogt FARO de participatie van cultureel-erfgoedorganisaties en -actoren in 
Vlaanderen aan internationale netwerken. (OD 1.3)

Praktijkondersteuning

SD 2 Beginnende en ervaren erfgoedwerkers in Vlaanderen ontwikkelen hun competenties via een 
gedifferentieerd aanbod aan ieerkansen.

Binnen de kerntaak praktijkondersteuning is vorming in al haar facetten essentieel voor de 
werking van FARO en voor het adequaat inspelen op de noden en praktijkvragen van het 
cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Meer dan ooit is het veld een lerende praktijkgemeenschap. 
FARO ontwikkelde daarom een nieuwe vormingsstrategie die de volgende vijfjaar uitgerold 
wordt. Hierin wordt ook het vormingsaanbod dat voorheen door de provinciale 
erfgoedconsuienten werd verzorgd geïntegreerd en verder ontwikkeld.

o Hiertoe zorgt FARO voor een aanbod op maat voor studenten en werkzoekenden zodat ze 
zich beter kunnen oriënteren in de arbeidsmarkt van het cultureel-erfgoedveld. (OD 2.1)

o Hiertoe zorgt FARO voor extra ondersteuning van instromers zodat ze zich snel en 
efficiënt kunnen inwerken via een permanent aanbod van instroommodules over het 
cultureel-erfgoedveld en de -praktijk. (OD 2.2)

o Hiertoe zorgt FARO voor een gedifferentieerd vormingsaanbod voor erfgoedwerkers zodat 
ze hun competenties verdiepen en hun praktijkervaringen kunnen delen. (OD 2.3.)

o Hiertoe faciliteert FARO het vernieuwen en versterken van competenties van
erfgoedwerkers in Vlaanderen door middel van internationale kennisuitwisseling en - 
overdracht (OD 2.4)

SD 3 Kwaliteitsvolle informatie- en adviesverstrekking inspireert en versterkt de cultureel- 
erfgoedpraktijk in Vlaanderen.

De focus in deze doelstelling ligt op de professionele informatie- en adviesverstrekking aan 
(individuele) erfgoedwerkers, -organisaties en andere publieke en private erfgoedbeheerders van 
cultureel erfgoed in Vlaanderen, van de landelijke tot (boven)tokaie velden, met het oog op de 
ondersteuning van hun erfgoedpraktijk. De overdracht van het museumconsuientschap en het 
consuientschap behoud en beheer, met daaraan verbonden mensen en middelen, vertaalt zich in 
bijzondere en sterkere aandacht voor de noden van cuitureei-erfgoedbeheerders en -organisaties 
in het (boven)iokaie veid, waarbij in samenwerking en in afstemming met andere 
dienstverlenende erfgoedorganisaties en netwerken, niet alleen vorming (zie SD2) maar ook 
advisering en andere vormen van dienstverlening worden verleend. Ook de verdere ontwikkeling 
van het instrument Depotwijzer en de Uit/eendienst Erfgoed past in deze prioriteit.
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o Hiertoe verhoogt FARO via advisering en begeleiding op maat de kwaliteit en de 
deskundigheid van de cultureel-erfgoedpraktijk in Vlaanderen op alle niveau's. (OD 3.1.). Als
bijzonder aandachtspunt continueert FARO de werking van de uit/eendienst Erfgoed en 
ontwikkelt deze verder en integreert deze in haar werking, na evaluatie op basis van de 
noden in het veid en de ervaringen van de partners.

o Hiertoe versterkt FARO zijn kennisbeheer door de verdere uitbouw van het informatie- en 
kennisplatform waardoor de duurzame ontwikkeling van de cultureel-erfgoedpraktijk in 
Vlaanderen gestimuleerd en gefaciliteerd wordt (OD 3.2)
Ais bijzonder aandachtspunt zal FARO Depotwijzer.be beheren en doorontwikkelen ais 
kennisplatform en integreren met andere instrumenten en acties, inclusief vorming en 
communicatie.

Beeldvorming en promotie

SD 4: Het draagvlak voor cultureel erfgoed en het cultureel-erfgoedveld in de samenleving vergroot

FARO coördineert sectorale activiteiten en evenementen zoals Erfgoeddag, die de kennis over 
het veld en de erfgoed praktijk in Vlaanderen bevorderen, die relevante sectorale thema’s in de 
schijnwerpers zetten en die de erfgoedpraktijkgemeenschap versterken en promoten, zowel 
binnen Vlaanderen, en waar mogelijk en relevant ook in de rest van België of internationaal. Met 
al deze acties beoogt FARO het draagvlak voor cultureel erfgoed in de samenleving te vergroten. 
Ook hier is de bijzondere aandacht voor het (boven)iokaie cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen, 
bijvoorbeeld via Erfgoeddag, belangrijk.

o Hiertoe zorgt FARO ervoor dat door sectorevenementen zoals Erfgoeddag en via de 
samenwerking met andere evenementen en campagnes dat cultureel erfgoed, cultureel- 
erfgoedprakijken en -gemeenschappen in Vlaanderen meer zichtbaar zijn. (OD 4.1). Faro 
voert in de eerste helft van de beleidsperiode een evaluatie van Erfgoeddag uit.

o Hiertoe bevorderen het tijdschrift en de publicaties van FARO de kennis en inzichten over 
het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en brengen ze actuele sectorale thema’s onder de 
aandacht. (OD 4.2.)

o Hiertoe verleent FARO medewerking aan het ontwikkelen van educatieve projecten en het 
aanbieden van tools om de zichtbaarheid van cultureel erfgoed in het basis -en secundair 
onderwijs te verhogen. (OD 4.3)

o Hiertoe stimuleert FARO de positieve beeldvorming over het cultureel erfgoed bij de 
opiniemakers en de burgers in Vlaanderen door een dynamisch communicatie-, pers- en 
sociale mediabeleid. (OD 4.4)

o Hiertoe versterkt FARO de zichtbaarheid van het Vlaamse cultureel-erfgoedveld in het 
buitenland door een gericht internationaal communicatie- en promotiebeleid in 
samenwerking met relevante partners. (OD 4.5)



Praktijkontwikkeling

SD 5: Onderzoek, experiment en ontwikkeling van nieuwe praktijken innoveren de werking van het 
cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen.

Via onderzoek, experimentele piloottrajecten en de ontwikkeling van nieuwe (participatieve) 
praktijken in het veld draagt FARO bij aan de continue ontwikkeling van het cultureel- 
erfgoedveld. Hierbij wordt afgestemd met andere relevante actoren, onder andere via het 
Afsprakenkader Onderzoek. FARO doet ook een veldbevraging waarbij de resultaten vertaald 
worden in de eigen werking.

o Hiertoe draagt FARO bij aan onderbouwing van de continue evaluatie en ontwikkeling van 
het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen door gegevensverzameling en veldanalyse en door 
de uitvoering van een onderzoeksagenda (OD 5.1) FARO start in 2019 met een 
veldbevraging waarin de noden en behoeften van cultureel-erfgoedorganisaties, 
beheerders van cultureel erfgoed en erfgoedgemeenschappen in kaart worden gebracht 
en vertaald worden in de eigen werking. FARO zal constructief samenwerken met het 
Departement CJM op basis van het Afsprakenkader Onderzoek en maakt tevens deel uit 
van het CJM-kennisnetwerk.

o Hiertoe stimuleert FARO met experimentele piloottrajecten de cultureel-erfgoedpraktijk en 
het veld in Vlaanderen om een antwoord te bieden op maatschappelijke evoluties en 
uitdagingen. (OD 5.2) FARO zal innovatieve praktijken in het binnen- en buitenland 
detecteren en ze onder de aandacht brengen van het cultureel-erfgoedveld. FARO zal 
ontwikkelingsgerichte trajecten opzetten die gericht zijn op uitdieping, onderzoek, 
reflectie, kennisdeling en de ontwikkeling van nieuwe werkmodellen. Hierbij wordt ook 
aandacht besteed aan trajecten ten gunste van de erfgoedwerking op (boven)lokaal 
niveau.

Eigen organisatie

SD 6: Faro is een lerende, zorgzame en open organisatie met een performant zakelijk beleid

Deze strategische doelstelling bevat de operationele doelen met betrekking tot het versterken en 
ontwikkelen van de interne organisatie.

o Hiertoe ontwikkelen de medewerkers van FARO hun kennis en kunde en delen deze 
genereus met elkaar en met het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. (OD 6.1)

o Hiertoe zorgt FARO door een kwaliteitsvol en zorgzaam medewerkersbeleid voor een 
stimulerende, open en gezonde werkomgeving. (OD 6.2)

o Hiertoe zijn de werking en dienstverlening van FARO afgestemd op zowel interne
zelfevaluaties als externe evaluaties door verschillende doelgroepen. (OD 6.3) Als bijzonder 
aandachtspunt zal FARO werk maken van het oprichten en betrekken van 
klankbordgroepen en één of meerdere adviesraden die structureel impulsen en feedback 
kunnen geven voor de verdere uitbouw van de werking als steunpunt.

o Hiertoe handelen de beleids- en bestuursorganen van FARO volgens de principes van goed 
bestuur en werken transparant (OD 6.4)
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o Hiertoe ondersteunt het zakelijk-financieel en logistiek beheer duurzaam alle processen, 
diensten en activiteitenprogramma’s. (OD 6.5)

Art. 6 Aandachtspunten

De Vlaamse Regering formuleerde bij haar beslissing op 5 april 2019 volgende aandachtspunten:

o Veranker de geplande adviesraad in de werking van FARO, zodat deze structureel 
impulsen kan geven aan de verdere uitbouw van de werking als steunpunt, 

o Start met de opmaak van een veldtekening in 2019 en koppel hieraan een veldbevraging. 
Vertaal de resultaten hiervan in de werking van het steunpunt tijdens deze 
beleidsperiode.

o Expliciteer en verscherp de visie en werking van de organisatie. Vertaal dit in een aantal 
prioriteiten op vlak van projectlijnen en doelgroepen, 

o Realiseer een grondige evaluatie van Erfgoeddag in de eerste helft van de beleidsperiode.

Hoofdstuk 3. Samenwerking met andere organisaties in de "bovenbouw cultuur"

Art. 7 Samenwerking

FARO maakt deel uit van de "bovenbouw cultuur”. De bovenbouw cultuur is de tussenschakel 
tussen het beleid en het culturele veld. Algemeen is de rol van FARO als actor in en onderdeel 
van de bovenbouw cultuur altijd gericht op en verankerd met de samenwerking met andere 
organisaties. Een goede samenwerking met de andere sectorale steunpunten Socius vzw en 
Kunstenpunt vzw spreekt voor zich. Hieronder wordt speciaal ingegaan op de afstemming en 

. samenwerking met een aantal van de actoren binnen de bovenbouw cultuur. Voor deze 
organisaties geldt dat hun werkterreinen elkaar raken op basis van hun (decretale) rol of dat ze 
actief zijn op transversale thema’s die een sectorspecifieke invulling vereisen.

1. Samenwerking met Cultuurloket
Cultuurloket is de ondersteunende organisatie voor cultuurbrede zakelijk-juridische 
ondersteuning. FARO en Cultuurloket stemmen hun ondersteunende opdracht op elkaar af en 
verwijzen indien nodig door naar eikaars dienstverlening en aanbod.

2. Samenwerking met het steunpunt voor (boven)lokaal cultuurbeleid
Het Bovenlokaal Cultuurdecreet voorziet de oprichting van een steunpunt voor (boven)lokaal 
cultuurbeleid. FARO en de organisatie die gesubsidieerd wordt voor deze steunpuntwerking 
stemmen hun ondersteunende opdracht op elkaar af, met het oog op een goede kruisbestuiving 
tussen de cultureel-erfgoedsector en de spelers uit het (boven)lokaal cultuurbeleid.

3. Samenwerking op het vlak van transversale thema’s
FARO werkt op een systematische en dynamische manier samen met sectorale steunpunten en 
andere organisaties die inzetten op transversale thema’s zodat de expertise van deze 
verschillende steunpunten en organisaties versterkend werkt en de sectorale kennis en de 
thematische kennis zo maximaal mogelijk ingezet worden voor en door het culturele veld.



4. Samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd en Media

o Samenwerking op het vlak van dataverzameling en -analyse 
FARO werkt samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en de andere betrokken 
organisaties van de bovenbouw cultuur op het vlak van gegevensverzameling en onderzoek. 
Binnen het kader van zijn decretale opdracht 'praktijkontwikkeling’ brengt FARO relevante 
ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedveld in kaart, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hiervoor 
maakt FARO niet alleen gebruik van zijn eigen gegevens, maar ook van data die het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media verzamelt in het kader van zijn eigen opdracht en 
desgevallend van andere spelers in de bovenbouw cultuur.

Van zijn kant doet ook het Departement Cultuur, Jeugd en Media aan kennisopbouw 
(gegevensverzameling en onderzoek) in het kader van zijn eigen beleidsgerichte opdracht FARO 
voedt het Departement Cultuur, Jeugd en Media hierbij, vanuit zijn expertise, en mogelijk 
bijkomende onderzoeksgegevens omtrent ontwikkelingen, thema’s en trends in het brede 
cultureel-erfgoedveld (breder dan het gesubsidieerde). Afspraken hierover worden vastgelegd in 
een Afsprakenkader Onderzoek.

o Samenwerking op het vlak van internationaal beleid 
De Vlaamse Regering en meer in het bijzonder de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur 
ontwikkelt en realiseert een internationaal cultuurbeleid. Vanuit zijn vier kerntaken werkt FARO 
ook rond internationale relaties: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling, promotie en 
platform. Het afsprakenkader rond gegevensverzameling en -analyse (‘Afsprakenkader 
Onderzoek’) geldt ook voor internationale relaties: FARO stelt zijn gegevens en expertise 
beschikbaar aan het Departement voor de uitbouw van zijn internationaal beleid. Vanuit 
diezelfde kerntaken zal FARO in dialoog treden en synergie aangaan met het internationaal 
beleid van de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur.

In het kader van deze beheersovereenkomst wordt met het internationale cultureel- 
erfgoedbeleid het beleid bedoeld dat bepaald wordt voor de Vlaamse Regering 2019-2024. Zowel 
voor de opmaak van dit beleid als voor de concrete uitvoering ervan zijn het Departement CJM 
en FARO op regelmatige basis in contact.

Hoofdstuk 4. Goed Bestuur

FARO engageert zich om tegen het einde van de beleidsperiode te voldoen aan de principes van 
goed bestuur, zoals bepaald in art. 65 en 67 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 
2017 houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017.

Hoofdstuk 5. Subsidiëring

Art. S. Subsidiebedrag

§1. De Vlaamse Gemeenschap geeft in uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet en in 
uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 een jaarlijkse 
werkingssubsidie van 1.761.000 euro (te verhogen met indexering) voor de beleidsperiode 2019
2023 voor de uitvoering van deze beheersovereenkomst onder voorbehoud van goedkeuring van 
de jaarlijkse begroting door het Vlaams Parlement.
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§2. De werkingssubsidie, vermeld in §1, wordt structureel verhoogd met 476.000 euro vanaf 2020. In 
2019 wordt de werkingssubsidie vermeld in §1 eenmalig verhoogd met 192.000 euro.

Deze bedragen werden als volgt berekend:
1° de loonkost verbonden aan de contractuele personeelsleden die, op basis van de beslissing van de 
Vlaamse Regering van 5 april 2019, worden overgedragen naar FARO:

a) de loonkost voor de periode 1 juli tot en met 31 augustus voor 2019, zijnde 132.000 euro.
b) de loonkost voor een volledig jaar vanaf 2020, zijnde 296.000 euro.

2° de werkingsbudgetten, verbonden aan het voormalige consulentschap:
a) een werkingsbudget van 60.000 euro voor 2019;
b) een werkingsbudget van 180.000 euro vanaf 2020. Dit budget vanaf 2020 is inclusief het 

bedrag van 20.000 euro dat in 2018 en 2019 voorzien was voor het beheer en de 
ontwikkeling van depotwijzer.

§3. De werkingssubsidie vermeld in §1 wordt verhoogd met het bedrag van de loonkost van de 
ter beschikking gestelde statutaire personeelsleden, wanneer deze uit dienst gaan, conform de 
modaliteiten vermeld in artikel 10.

§4. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap aan FARO wordt toegekend ter ondersteuning van 
de personeels- en werkingskosten.

§5. De werkingssubsidie wordt, binnen de perken van de jaarlijkse begrotingsdecreten, jaarlijks 
geïndexeerd zoals bepaald door art. 85 van het Cultureelerfgoeddecreet.

Art. 9. Uitbetaling

§1. De werkingssubsidie wordt, zoals bepaald door art. 54 van het Cultureelerfgoeddecreet, 
jaarlijks beschikbaar gesteld in de vorm van een voorschot en een saldo:
1° een voorschot van 90% van de werkingssubsidie die voor dat werkingsjaar is toegekend, 
wordt uitbetaald vanaf 1 februari:
2° het saldo van 10 % van de werkingssubsidie die voor dat werkingsjaar is toegekend, wordt 
uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijks toezicht.

§2. Openstaande financiële verplichtingen ten opzichte van de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
verrekend worden op de voorschotten en het saldo, vermeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 6. Personeel

Art. 10. Overdracht personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap

§1. Voor de realisatie van de overdracht vanaf 1 juli 2019 van taken van het consulentschap van 
het Departement naar FARO, stelt de Vlaamse Gemeenschap de aan deze opdracht verbonden 
statutaire personeelsleden ter beschikking van FARO. Hiervoor wordt een aparte 
terbeschikkingstellingsovereenkomst opgemaakt. De lijst met de statutaire personeelsleden die ter 
beschikking gesteld worden van FARO zal op uiterlijk op 30 juni 2019 worden meegedeeld.



Het departement CJM staat in voor het salaris, de toelagen en de sociale voordelen van de ter 
beschikking gestelde statutaire personeelsleden. Deze kost is niet inbegrepen in de 
werkingssubsidie, vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst, en wordt gedragen door de Vlaamse 
Gemeenschap.

Indien er een einde komt aan de terbeschikkingstelling van een statutair personeelslid, en dit 
wegens een andere reden dan een initiatief of vraag van het FARO zelf daartoe, wordt de 
vereniging hiervoor financieel gecompenseerd op voorwaarde dat FARO overgaat tot de werving 
van een nieuw personeelslid ter vervanging van het statutaire personeelslid wiens 
terbeschikkingstelling is beëindigd.

De waarde van deze financiële compensatie wordt berekend aan de hand van de wervingskost 
voor de Vlaamse Gemeenschap van een statutair personeelslid met zes jaar anciënniteit volgens 
de wervingsgraad (Al) van het personeelslid wiens terbeschikkingstelling is beëindigd (loon + 
verlofgeld + eindejaarstoelage + werkgeversbijdragen RSZ + maaltijdcheques). Voor het 
kalenderjaar waarin er een einde is gesteld aan de terbeschikkingstelling, is een percentage van 
deze waarde aan FARO verschuldigd, pro rata het aantal maanden die verstreken zijn sinds de 
indiensttreding van het personeelslid dat het statutaire personeelslid vervangt. Vanaf het 
daaropvolgende kalenderjaar wordt de hierboven vermelde financiële compensatie gevoegd bij de 
jaarlijkse werkingssubsidie, vermeld in artikel 8 §2,2°. Éénmalige compensaties kunnen afzonderlijk 
vergoed worden.

Verder wordt er enkel een financiële compensatie voorzien indien een personeelslid, in toepassing 
van het VPS, onbetaald verlof krijgt, waardoor voor een geheel jaar 50% of minder van de normale 
arbeidsduur gewerkt werd, en hiervoor een vervanging werd aangeworven. De waarde van deze 
financiële compensatie wordt berekend volgens de in de vorige alinea vermelde regel en wordt bij 
begin van het volgende kalenderjaar toegevoegd aan de subsidie. Deze compensatie geldt voor de 
duur van het verlof en wordt telkens het daaropvolgende jaar verrekend. Voor andere mogelijke 
afwezigheden wordt geen compensatie voorzien.

§2. De personeelsleden in contractueel dienstverband worden overgedragen naar FARO. Het 
geraamde bedrag van de loonkost van deze personeelsleden wordt toegevoegd aan de 
werkingssubsidie, zoals vermeld in artikel 8, §2,1°.

Hoofdstuk 7. Communicatie

Art 11. Beschikbaar stellen van informatie

Beide partijen engageren zich om optimaal de informatie beschikbaar te stellen die van belang is 
voor de andere partij. Er wordt hierbij rekening gehouden met eventuele vertrouwelijkheid van 
informatie of de privacy. Beide partijen engageren zich om de andere partij zo vroeg mogelijk in 
te lichten bij evoluties of ontwikkelingen die voor de andere partij of voor de uitvoering van de 
overeenkomst van belang zijn.

Art. 12. Communicatieve return

FARO vermeldt, in uitvoering van artikel 86 van het Cultureelerfgoeddecreet, in alle gedrukte en 
digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie de steun van
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de Vlaamse Gemeenschap door de standaardlogo’s en de bijbehorende tekst en baselines te 
gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Art 13. Jaarlijkse verantwoording

§1. FARO bezorgt jaarlijks uiterlijk op 1 april een verantwoording over het voorgaande jaar aan 
de administratie.

§2. De jaarlijkse verantwoording bestaat uit:
1° een inhoudelijk verslag waarin gerapporteerd wordt over de doelstellingen in deze 
overeenkomst;
2° een financieel verslag dat bestaat uit:

a) de jaarrekening, die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, van 
de rechtspersoon. De jaarrekening wordt opgesteld conform de standaardmodellen die 
de Nationale Bank van België ter beschikking stelt;

b) het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de 
dagelijkse werking van de organisatie, met commentaar bij de waarheidsgetrouwe 
weergave van de balans en de resultatenrekening;

c) een overzicht van de individuele bezoldigingen, waarin de totale loonkost per 
werknemer vermeld wordt;

3° een lijst met beleidsrelevante gegevens, volgens een model dat door de administratie ter 
beschikking gesteld wordt.

§3. De jaarlijkse verantwoording van de toegekende subsidie verloopt via KIOSK.

§4. Indien FARO naast de werking waarvoor ze op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 
februari 2017 een werkingssubsidie ontvangt nog andere activiteiten organiseert, dan moeten 
deze zowel inhoudelijk als financieel apart identificeerbaar zijn. Indien dit niet blijkt uit de 
documenten vermeld in art.13, §2,1° en 2°, wordt in voorkomend geval bij het inhoudelijke en 
financiële verslag een aparte rapportage bijgevoegd die betrekking heeft op de werking 
waarvoor ze op basis van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 een werkingssubsidie 
ontvangt.

§5. Indien FARO voor de uitvoering van de doelstellingen een beroep doet op (een) 
ondersteunende organisatie (s), dienen de jaarrekening en eventuele andere relevante 
documenten van deze ondersteunende organisatie(s) toegevoegd te worden aan het jaarverslag.

§6. De administratie kan op ieder ogenblik aanvullende informatie en documenten vragen.

Art. 14. Jaarlijks toezicht op de werkingssubsidie

De administratie oefent een jaarlijks toezicht uit op de aanwending van de werkingssubsidie. 
De administratie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht voor de uitoefening van het 
toezicht op de aanwending van de werkingssubsidie.

Hoofdstuk 8. Toezicht en Evaluatie

Art. 15. Evaluatie van de uitvoering van de beheersovereenkomst



§1. De administratie, eventueel bijgestaan door externe experten, voert twee keer een evaluatie 
uit:
1° een tussentijdse evaluatie:
2° een eindevaluatie.

§2. De administratie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht voor de evaluatie.

§3. De bevindingen van de tussentijdse evaluatie worden meegedeeld uiterlijk zes maanden voor 
het indienen van een aanvraag voor een werkingssubsidie voor de volgende beleidsperiode.

§4. De eindevaluatie wordt uitgevoerd na het indienen van de jaarlijkse verantwoording voor het 
laatste jaar van de beleidsperiode. De bevindingen van de eindevaluatie worden meegedeeld 
binnen twee maanden na de uitvoering van de eindevaluatie.

Hoofdstuk 9. Bepalingen inzake reserve

Art. 16. Reserve

§1. Gedurende de beleidsperiode kan FARO een reserve aanleggen op de werkingssubsidie 
conform de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de 
controle door het Rekenhof.

Gedurende de beleidsperiode kan een cultureel-erfgoedorganisatie die een werkingssubsidie 
ontvangt, onbeperkt een reserve aanleggen.
Op het einde van de beleidsperiode wordt de reserve getoetst aan volgende normen:
1° maximaal 20% van de toegekende jaarlijkse werkingssubsidie mag worden gebruikt voor de 
aanleg van een reserve;
2° de totale gecumuleerde reserve op basis van werkingssubsidies mag maximaal 50% van de 
toegekende jaarlijkse werkingssubsidie bedragen.

§2. Bij het jaarlijks toezicht stelt de administratie de reserves vast die ten laste van subsidies zijn 
aangelegd. Na afloop van de beleidsperiode worden de reserves die niet voldoen aan de 
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de 
algemene regels inzake subsidiëring, ingehouden of teruggestort aan de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdstuk 10. Sanctionering

Art. 17. Sancties

§1. Als er bij het jaarlijks toezicht of de evaluatie ernstige tekortkomingen worden vastgesteld 
kunnen volgende sancties opgelegd worden, zoals bepaald in artikel 40 van het 
Cultureelerfgoeddecreet:
1° inhouding of terugvordering van een deel van of van de volledige toegekënde 
werkingssubsidie;
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2° definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.

§2. De sanctie die wordt opgelegd, staat in een redelijke verhouding tot de vastgestelde 
tekortkomingen.

Art. 18. Decretale kader

Deze beheersovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 
februari 2017. De bepalingen in het Cultureelerfgoeddecreet en in de besluiten die genomen 
worden in uitvoering van dit decreet hebben steeds voorrang op de bepalingen in deze 
beheersovereenkomst.

Art. 19. Duur overeenkomst

§1. Deze beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en eindigt op 31 december 
2023.

§2. Bijsturingen en eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen van deze beheersovereenkomst 
zijn mogelijk, op verzoek van elke partij en mits beide partijen akkoord gaan.

Gedaan in Brussel, op *" j 7 JUNI 2019 , in twee originele exemplaren.

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Voor de Vlaamse Gemeenschap,
De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel,

Sven GATZ

Voor FARO

Mare Jacobs

13



14


