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Cultureel erfgoed: subsidies
voor een regionale
dienstverlenende rol
De Vlaamse overheid steunt besturen die voor de zorg voor
en omgang met cultureel erfgoed een dienstverlenende rol
op regionaal niveau opnemen.

Welke werking komt in aanmerking?
Wilt u extra inzetten op cultureel erfgoed? Dan kunt u hiervoor een werkingssubsidie vragen. De subsidie
is bedoeld voor de ondersteuning van het cultureel erfgoed, van de beheerders ervan en van de cultureelerfgoedgemeenschappen die belang hechten aan dat erfgoed.
De werkingssubsidie helpt u op weg om een dienstverlenende rol voor cultureel erfgoed op te nemen en vertrekt
vanuit de waarde van het cultureel erfgoed zelf. Een dienstverlenende rol is dynamisch en sensibiliserend,
gericht op een breed publiek. De nadruk ligt op cultureel erfgoed dat niet in professionele bewaarinstellingen is
ondergebracht.
Een dienstverlenende rol vertrekt van afgebakende en aantoonbare noden, zowel voor roerend als voor
immaterieel erfgoed. Tijdens een periode van zes jaar kunt u daarop inzetten vanuit een netwerk van actoren.
Aan het einde van de periode is de zorg voor en de omgang met het aanwezige cultureel erfgoed op een
duurzame manier versterkt. Ook de cultureel-erfgoedwerking van de cultureel-erfgoedactoren is verbeterd.
Samenwerking met (professionele) collectiebeherende organisaties is een belangrijke meerwaarde bij de
uitvoering van zo’n rol.  

Wat is cultureel erfgoed?
Cultureel erfgoed is roerend en immaterieel erfgoed zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, archiefstukken,
maar ook tradities, ambachten…
Lees meer op onze website.

Wie voert de werking uit?
Voor de versterking van het lokale cultureel-erfgoedveld, om mogelijkheden voor de professionalisering ervan
te creëren, voor het organiseren van activiteiten voor sensibilisering, promotie… is extra personeel nodig. Dat
personeel vormt de cultureel-erfgoedcel. De cultureel-erfgoedcel initieert, coördineert en ondersteunt. Eventueel
kan een collectiebeherende organisatie (een museum, een archief of een erfgoedbibliotheek) de dienstverlenende
rol mee opnemen.
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Wie vormt het cultureel-erfgoedveld?

Vele verenigingen, organisaties en instellingen zijn betrokken bij de zorg voor en het omgaan met cultureel
erfgoed. Cultureel erfgoed wordt in Vlaanderen immers zowel bewaard door talrijke privéverzamelaars
als door heemkundige kringen, volksculturele verenigingen, gemeentelijke musea of archieven,
erfgoedbibliotheken enz.
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Daarnaast wordt ook heel wat cultureel erfgoed bewaard en beheerd door organisaties die de zorg voor
cultureel erfgoed niet als kerntaak hebben (jeugdbewegingen, alle mogelijke verenigingen zoals sportclubs,
bedrijven, scholen, kloosters, ziekenhuizen…).

De cultureel-erfgoedcel bevordert de kennis en expertise bij de cultureel-erfgoedactoren bijvoorbeeld door het
aanbieden van vorming, praktijkondersteuning of individuele begeleiding. Ze fungeert als makelaar en coördineert
samenwerking. De cultureel-erfgoedcel is het best geplaatst om nieuwe initiatieven te detecteren, op te pikken, te
begeleiden in een mogelijk groeiscenario en experimenteerruimte aan te bieden.
De cultureel-erfgoedcel sensibiliseert het brede publiek rond het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureelerfgoedzorg, en stimuleert de participatie van verschillende doelgroepen. Ook hiervoor neemt de cultureelerfgoedcel een coördinerende taak op en werkt ze samen met de lokale cultureel-erfgoedactoren en de lokale
besturen.
Een overzicht van de bestaande erfgoedcellen vindt u op www.erfgoedcellen.be.

Wie kan de subsidie aanvragen?
De subsidie kan aangevraagd worden door:
• een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
• de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De steden Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven of Mechelen kunnen een subsidie aanvragen vanuit een
intergemeentelijk samenwerkingsverband of via delegatie aan een collectiebeherende organisatie op het
grondgebied van de stad.
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Wat is intergemeentelijke samenwerking?
Twee of meer gemeenten kunnen op vrijwillige basis
samenwerken voor het realiseren van een gemeenschappelijke
doelstelling.
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Om een subsidie te kunnen aanvragen moet een intergemeentelijk
samenwerkingsverband:
• in het Vlaamse Gewest liggen;
• beschikken over rechtspersoonlijkheid volgens het Decreet over het Lokaal Bestuur
van 22 december 2017.
Een gemeente mag slechts deel uitmaken van één intergemeentelijk samenwerkingsverband dat een
werkingssubsidie voor een regionale dienstverlenende rol aanvraagt.
Intergemeentelijke samenwerking geeft de zorg voor het en omgang met cultureel erfgoed een ruimere basis en
kan bovendien een bredere dynamiek genereren. Centrumsteden en grotere gemeenten kunnen een trekkersrol
spelen voor intergemeentelijke samenwerking. Maar ook kleinere gemeenten kunnen onderling hun krachten
bundelen. Belangrijk bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband is dat de betrokken gemeenten elkaar
vinden in een gemeenschappelijke visie op de werking.

Wat is het werkingsgebied?
De dienstverlening van de cultureel-erfgoedcel is gericht op het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren
op het grondgebied.
Het is ook mogelijk om specifieke diensten aan te bieden voor een bredere regio, zoals bijvoorbeeld een regionale
depotwerking.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?
Voorwaarde voor een subsidie is in de eerste plaats de aanwezigheid van voldoende cultureel erfgoed en
cultureel-erfgoedbeheerders die een afzonderlijke dienstverlenende rol kunnen verantwoorden.
Daarnaast moet het gaan om een werkingsgebied dat tenminste 85.000 inwoners vertegenwoordigt. Die
voorwaarde wordt ingeschreven om voldoende schaalgrootte voor de cultureel-erfgoedwerking te garanderen.
Een uitzondering op die voorwaarde geldt wanneer het intergemeentelijke samenwerkingsverband samenvalt
met een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED). Een overzicht van de erkende IOED’s vindt u
op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Als basis voor de berekening van de subsidie gelden:
• het belang en de noden van het cultureel erfgoed
• de kwaliteit van het plan van aanpak.
De gevraagde subsidie wordt beargumenteerd op basis van een realistische en onderbouwde raming zodat de
nood aan een subsidie aangetoond is.
Voor de afstemming tussen de verschillende regionale rollen is het belangrijk dat duidelijk is welke
dienstverlening zich richt tot het eigen grondgebied en welke dienstverlening zich richt op een bredere
regio. In het cultureel-erfgoedconvenant zullen hierover nadere afspraken opgenomen worden. Ook voor de
financiering is dit van belang: het opnemen van een dienstverlenende rol voor een bredere regio kan een hogere
werkingssubsidie verantwoorden.
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Wat is een cultureel-erfgoedconvenant?
Een convenant is een afsprakenkader tussen besturen.
In het convenant staat voor welke dienstverlening een subsidie wordt gegeven. Het is een handig instrument om
in onderling overleg doelstellingen en resultaatsgebieden af te spreken en prioriteiten te leggen.
De cultureel-erfgoedcel staat in voor de realisatie van de doelstellingen.

Wanneer vraagt u de subsidie aan?
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de steden Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven kunnen
voor de periode 2021-2026 uiterlijk op 1 april 2020 een subsidie aanvragen uiterlijk op.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan voor de periode 2021-2025 uiterlijk op 15 januari 2021 een subsidie
aanvragen.

Foto: © CAG project ‘Met vlag en gilde’ met de erfgoedcel Waasland

Hoe vraagt u de werkingssubsidie aan?
U dient de aanvraag in via de online-applicatie KIOSK: cjm.vlaanderen.be/kiosk.
Let op: om een aanvraag te kunnen opmaken, moet u eerst een vertegenwoordiging aanmaken in KIOSK. Na het
aanmaken van een vertegenwoordiging wordt met de post een code bezorgd die u nodig heeft om de aanvraag
in te dienen. Vraag dus tijdig een vertegenwoordiging aan.
Meer informatie over het gebruik van KIOSK is te vinden op onze website.

Waaruit bestaat een aanvraag?
Een aanvraag voor een werkingssubsidie bevat:
• de visie op de cultureel-erfgoedwerking;
• een beschrijving van de werking, de doelstellingen en de beoogde effecten en resultaten;
• een meerjarenbegroting waarin alle verwachte kosten en opbrengsten van de werking
opgenomen zijn;
• bijkomende informatie voorzien in het model van de aanvraag.
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Hoe en binnen welke termijn wordt
uw aanvraag behandeld?
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media toetst de aanvraag
aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en meldt binnen de 10
werkdagen of een dossier ontvankelijk is of niet.
Dan start het beoordelingsproces voor de ontvankelijke aanvragen:
• De beoordelingscommissie formuleert een voorlopig advies en toetst
daarbij de subsidiërings-voorwaarden en criteria.
• Het voorlopig advies wordt uiterlijk op 15 mei aan u bezorgd.
• U kan een repliek formuleren op het voorlopige advies.
o De repliek wordt binnen de 10 werkdagen aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media
bezorgd.
o In de repliek kan gereageerd worden op feitelijke onjuistheden in het voorlopige advies.
• Rekening houdend met de repliek formuleert de bevoegde beoordelingscommissie een definitief
advies.
• De Vlaamse Regering beslist, op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, uiterlijk op
1 oktober 2020 over de toekenning en het bedrag van de subsidie.
• Op basis van de beslissing van de Vlaamse Regering wordt uiterlijk op 31 december 2020 een
cultureel-erfgoedconvenant gesloten.

Wat zijn de criteria?
Uw aanvraag wordt getoetst aan volgende criteria:
• het belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren op het grondgebied of
de bredere regio en de noden ervan;
• de kwaliteit van de aanwezige expertise;
• de wijze waarop de dienstverlenende rol wordt opgenomen en de mate waarin de dienstverlenende
rol inspeelt op de noden;
• de wijze waarop de strategische visie van de Vlaamse Regering wordt uitgevoerd;
• de wijze waarop erfgoedgemeenschappen die tot de doelgroep van de dienstverlening behoren
betrokken worden in de werking;
• de kwaliteit van het zakelijke beheer, en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting. De
noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de
ontvangsten uit de werking;
• de inbreng van middelen van de deelnemende besturen in de regionale dienstverlening;
• de afstemming met andere relevante actoren die een regionale dienstverlening aanbieden, in het
bijzonder met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inzake onroerend erfgoed, indien van
toepassing.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?
FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, biedt een uitgebreid palet van ondersteuning en begeleiding aan.
Op de website van FARO vindt u meer uitleg.
Meer informatie over de werkingssubsidie vindt u op onze website.
Voor inhoudelijke of technische vragen bij KIOSK, neemt u contact op met de helpdesk: kiosk@vlaanderen.be
Belangrijk: deze folder is informatief en heeft geen bindende rechtskracht.
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