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Welkom



Programma infosessie
• Intro nieuw decreet

• Toegelicht:

• indeling en werkingssubsidies 2024-2028

• projectsubsidies

• Strategische visienota: aandachtspunten

• Pauze 

• Aan de slag met KIOSK

• Procedure: welke weg volgt je dossier?

• Vragen?



Praktisch
• Vragen doorlopend via Q&A

• Moderatie: clusteren van de vragen

• Aan het einde: gecoördineerde antwoorden



Het nieuwe 
decreet

Kristof Vanden Bulcke



Decretaal kader 
• Cultureelerfgoeddecreet 23 december 2021

• Doelstelling, instrumenten, voorwaarden en criteria 
 

• Uitvoeringsbesluit– juli 2022
• Nadere bepaling criteria 
• Procedures 

 

• Strategische visienota Cultureel Erfgoed – april 2021 
• Prioriteiten minister voor beleidsperiode 



Doel
• Cultureel-erfgoedveld uitbouwen

• Kwaliteitsvolle, duurzame cultureel-erfgoedwerking 
bevorderen

• Maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed vergroten



Hoe?
• Kwaliteitslabels 

• Werkingssubsidies 
• Collectiebeherende organisaties*

• Gekoppeld aan indeling (landelijk / bovenlokaal)
• Dienstverlenende organisaties

• Landelijk*
• Bovenlokaal: erfgoedconvenants

• Organisatie immaterieel erfgoed*
• Steunpunt
• Periodieke publicaties*

• Projectsubsidies

* Erfgoedronde 2024-2028



Waarom een nieuw decreet?
• Evaluaties Cultureelerfgoeddecreet 2017
Resultaat:

• globaal positief: geen nood aan grondige herziening

• op sommige punten ruimte voor verbetering

• Beleidsnota Cultuur: optimalisatie decreet



Wijziging (1): eigen instellingen
• Wie?

• KMSKA, MHKA, Mu.Zee, Kasteel van Gaasbeek, Raveelmuseum

• Inhoudelijke toetsing aan criteria decreet

• Procedure op maat: buiten erfgoedronde



Wijziging (2): cultureel-
erfgoedinstellingen

• Wie?
• Grote collectiebeherende instellingen met internationale werking

• Nu: KMSKA, M HKA

• Visienota cultureel erfgoed: aanduiding bijkomende cultureel-
erfgoedinstellingen

• Aanduiding buiten erfgoedronde

• Procedure loopt momenteel



Wijziging (3): indeling
• Wat?

• Collectiebeherende organisaties
• Musea

• Culturele archiefinstellingen

• Erfgoedbibliotheken

• Indeling bij bovenlokale of landelijke niveau

• Indeling voor onbepaalde duur
• Indeling moet niet meer herbevestigd worden elke 5 jaar

• Geen toetsing meer => minder planlast

• Wanneer wel nog getoetst?
• Als je nieuwe of hogere indeling vraagt

• Evaluatie departement: onvoldoende garanties dat nog voldaan wordt aan de 
criteria



Wijziging (4): indeling
Bovenlokale niveau:

• Subsidieplafonds verdwijnen

• Subsidiebedragen gelijksoortige bovenlokale organisaties 
als referentie



Wijziging (5): afzonderlijke 
cultureel-erfgoedwerking
• Wie?

• Organisaties waar cultureel-erfgoedwerking deel van ‘omvangrijkere’ 
kerntaak

• Stadsarchieven, universiteitsbibliotheken

• Komen in aanmerking voor werkingssubsidie

• Werkingssubsidie = aanvullend



Wijziging (6): cultureel-
erfgoedtijdschriften

• Wie?
• Periodieke publicatie

• Met landelijk bereik

• Niet opgenomen in huidig decreet wegens geïntegreerd 
tijdschriftenbeleid

• Terug werkingssubsidie mogelijk in nieuwe decreet



Wijziging (7): steunpunt
• Aanvraag steunpunt valt één jaar voor erfgoedronde

• Overlap vermijden tussen opmaken eigen aanvraag en 
ondersteunen sector tijdens erfgoedronde 



Wijziging (8): projectsubsidies
• Mogelijkheid voor bovenlokale projecten

• Naast landelijke en internationale projecten

• Enkel voor:
• erkende collectiebeherende organisaties zonder werkingssubsidie

• bovenlokaal ingedeelde collectiebeherende organisaties

• bovenlokale dienstverlenende rollen (cultureel-erfgoedcellen)

• Enkel als project niet terecht kan op Bovenlokaal 
Cultuurdecreet (complementair)



Wijziging (9): voorwaarden en criteria
• Vereenvoudigen + afstemmen criteria en voorwaarden 
(herijking)

• Ook inhoudelijke of praktische wijzigingen
• Bezoekerscijfers musea – voor indeling (Corona)
• Goed bestuur

• Algemeen: Bestuurscode Cultuur
• Eigen codes indien van toepassing bijvoorbeeld gemeenten of 
universiteiten

• Subsidievereiste: enkel toetsing bij evaluatie



Toegelicht
Indeling en 
werkingssubsidies 
2024-2028

© Danica O. Kus

Wouter Brauns



Aanvraagronde 2024-2028
• 15/1/2023 - indiendatum voor:

• collectiebeherende organisaties

• indeling en werkingssubsidies

• landelijke dienstverlenende rollen

• organisatie immaterieel erfgoed

• periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

• Niet voor:
• steunpunt FARO

• bovenlokale dienstverlenende rollen (cultureel-erfgoedcellen)

• eigen instellingen



De 5 functies

Functie = basistaak in cultureel-erfgoedwerking

1. Herkennen en verzamelen

2. Behouden en borgen

3. Onderzoeken

4. Presenteren en toeleiden

5. Participeren



Werkingssubsidie voor functies of rol
• Onderscheid tussen zelf uitvoeren functies en 
ondersteunen van anderen daarin 

• Zelf uitvoeren = collectiebeherende organisaties
• Musea, archieven en erfgoedbibliotheken
• Kwaliteitslabel
• Indeling bij landelijk of bovenlokaal niveau/aanduiding 
cultureel-erfgoedinstelling

• Ondersteunen bij functies = landelijke en bovenlokale 
dienstverlenende rollen

• Enkel landelijke dienen in op 15/1/23



Geïntegreerde aanpak

• Voor werkingssubsidies: ‘hoofdingang’ kiezen, andere 
praktijken kunnen aan bod komen in aanvraag

• museum kan verantwoordelijkheid nemen voor archief- of 
erfgoedbibliotheekwerking of omgekeerd

• collectiebeherende organisatie kan inzetten op immaterieel erfgoed

= mogelijkheid, nooit verplicht! Organisatie beoordeelt dat zelf

• Strategische visienota: vertrekken van eigenheid organisatie



Indeling
criteria



Collectiebeheerders: indeling

• Voor erkende musea, archieven en erfgoedbibliotheken: 
indeling bij bovenlokale of landelijke niveau (of 
aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling)

• Indeling vertrekt van bestaande werking = AS IS

= Voorwaarde voor subsidie, samen aanvragen

• In welke gevallen aanvragen?

• Enkel bij nieuwe indeling en aanvraag ‘hoger’ niveau 

• Indeling = permanent, maar wordt geëvalueerd
• Departement kan noodzaak aan opnieuw beoordelen signaleren  



Collectiebeheerders: indeling

• Decreet: zelfde criteria voor alle deelsectoren

• Uitvoeringsbesluit: invulling per deelsector 

• Criteria gelijkaardig voor landelijk en bovenlokaal

• Verwachtingen zijn gekoppeld aan indelingsniveau

• Referentiekader = bestaande groep



INDELING: 5 criteria
Criterium 1

Uitvoering functies op landelijk of bovenlokaal niveau
• Vijf functies

• Transversale taken: digitaal beleid, duurzaamheid en diversiteit



INDELING: 5 criteria

Criterium 2

Collectie cultureel erfgoed van landelijke of bovenlokale 
betekenis



INDELING: 5 criteria
Criterium 3

Cultureel-erfgoedwerking met schaalgrootte en reikwijdte 
van landelijk of bovenlokaal niveau

• Personeel

• Netwerking en samenwerking

• Aanspreken breed publiek: toeleiden naar collectie cultureel 
erfgoed, fysiek en digitaal, zowel naar collecties in eigen 
organisatie als erbuiten

• Specifiek voor musea: haalbaarheid aantonen van 75.000 
(landelijk)/15.000 (bovenlokaal) fysieke bezoekers of breed publiek 
aanspreken op landelijk of bovenlokaal niveau door in te zetten op 
andere vormen van toeleiding



INDELING: 5 criteria
Criterium 4

Adequate infrastructuur voor de uitvoering van de 
functies



INDELING: 5 criteria

Criterium 5

Kwaliteitsvol zakelijk en financieel beheer:

• solide financieel beleid

• principes van goed bestuur



Werkingssubsidie
voorwaarden en criteria



Werkingssubsidies 2024-2028

Aanvraag = toekomstige werking 2024-2028

Aanvraag toetsen aan:

• voorwaarden: 

• moet voldaan zijn – indien niet, geen werkingssubsidie mogelijk

• criteria: 

• kan in verschillende mate voldaan worden – eindbeoordeling 
betreft geheel



Voorwaarden

• Gemeenschappelijke ontvankelijkheidsvoorwaarden: 

• beheerd door rechtspersoon zonder winstgevend doel of door 
publiekrechtelijke rechtspersoon

• gevestigd in Vlaanderen of Nederlandstalige organisatie in Brussel

• tijdig en volledig aanvraag indienen

• Bijkomend voor collectiebeherende organisaties: 

• kwaliteitslabel



Generieke criteria



Criteria - generiek
Vier generieke criteria gelden voor alle soorten werkingssubsidies:

• wijze waarop cultureel-erfgoedwerking invulling geeft aan:
• maatschappelijke of culturele diversiteit
• duurzaamheid
• digitaal beleid

• wijze waarop invulling wordt gegeven aan Strategische Visienota 
Cultureel Erfgoed

• kwaliteit zakelijke beheer

• haalbaarheid en realiteitsgehalte van begroting

• noodzaak werkingssubsidie aantonen in begroting, rekening houdend met 
ontvangsten uit werking



Criteria - generiek

Eén criterium gemeenschappelijk voor collectiebeheerders, 
dienstverleners en organisatie immaterieel erfgoed, maar 
niet voor periodieke publicaties

• Samenwerking en netwerking 
• met relevante partners
• zowel binnen Vlaanderen, het tweetalige gebied Brussel-

Hoofdstad als internationaal



Collectiebeherende 

organisaties



Criteria: collectiebeherende organisatie
Belangrijk

• Alle organisaties met kwaliteitslabel kunnen indeling en 

WS aanvragen (niet zo op CED2017)

• Als cultureel-erfgoedwerking onderdeel is van omvangrijkere 

kerntaak is werkingssubsidie aanvullend

• CED2017: bovengrens voor WS voor bovenlokaal 

ingedeelde COLBE

• Niet meer zo in CED2021!



Criteria: collectiebeherende
• Zelfde criteria voor verschillende deelsectoren en 

indelingsniveaus

• Beoordeling houdt evenwel rekening met deelsector en 

indelingsniveau

Specifiek criterium

• Kwaliteit uitvoering van de functies



Landelijke 

dienstverlenende

rollen



Landelijke dienstverlenende rol
• Ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking bij andere 
actoren

• Voor complexe/grootschalige erfgoednoden

• Overstijgt draagkracht van individuele organisaties

• Brengt diverse vormen van kennis, expertise en infrastructuur 
samen

• Schaal = landelijk

• Maximaal één werkingssubsidie per themaR



Landelijke dienstverlenende rol
• Ook collectiebeheerders kunnen dienstverlenende rol 
aanvragen

• Afzonderlijke werking én aanvraag

• Permanente en structurele dienstverlening met landelijk bereik, 
zowel aanbod- als vraaggedreven

• Overstijgt reguliere expertise- en kennisdeling als 
collectiebeheerder



Criteria: landelijke dienstverlenende rol
Specifieke criteria
• Mate waarin dienstverlenende rol inspeelt op noden van 

cultureel erfgoed, beheerders ervan of cultureel-
erfgoedgemeenschappen

• Wijze waarop dienstverlenende rol wordt opgenomen
• cultureel-erfgoedactoren uit doelgroep: betrokken in werking

• Kwaliteit aanwezige expertise

• Schaalgrootte en landelijke reikwijdte van werking



Organisatie

immaterieel erfgoed



Criteria organisatie immaterieel erfgoed

Specifiek criterium

• Wijze waarop de in het decreet vermelde doelstellingen 
worden opgenomen



Doelstellingen organisatie immaterieel 
erfgoed 
• Ontwikkelen en opvolgen van functies voor immaterieel erfgoed

• Uitbouw en moderatie van platform dat immaterieel erfgoed 
inventariseert en zichtbaar maakt

• Uitbouwen van cultureel-erfgoedwerking rond vijf domeinen van 
immaterieel erfgoed 

• Opbouwen, versterken en coördineren van breed netwerk van 
erfgoedgemeenschappen werkzaam rond immaterieel erfgoed

• Coördineren actoren die rol opnemen voor immaterieel erfgoed, 
met bijzondere aandacht voor collectiebeherende organisaties



Periodieke 

publicaties



Cultureel-erfgoedpublicaties

Opnieuw werkingssubsidies voor uitgave van periodieke 
cultureel-erfgoedpublicaties, ongeacht drager

Subsidievoorwaarden:
• publicatie gaat in hoofdzaak over cultureel-erfgoedwerking of over 

cultureel erfgoed
• publicatie wordt niet uitgegeven in het kader van een werking die op 

basis van het decreet of andere regelgeving een werkingssubsidie 
ontvangt

• organisatie kan voldoende expertise voorleggen over uitgeven en 
distribueren van publicaties of kan aantonen dat zij daarop voldoende 
beroep kan doen



Cultureel-erfgoedpublicaties
Specifieke criteria

• Inhoudelijke relevantie voor:
• cultureel-erfgoedveld

• breder publiek

• Kwaliteit:
• inhoud

• taal

• vormgeving

• Landelijke reikwijdte



Meer informatie?
• Website departement

• ook afzonderlijk overzicht criteria



Toegelicht
Wijzigingen 
projectsubsidies

© Danica O. Kus

Nai Han Lau



Welke projecten komen in 
aanmerking?

Alle initiatieven die uitvoering geven aan: 

• een of meer functies

• dienstverlenende rol aanbieden voor cultureel-erfgoedsector 



Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor:

• internationale, landelijke en bovenlokale cultureel-
erfgoedprojecten

• internationale cultureel-erfgoedprojecten die 
cofinanciering vereisen

• tussenkomsten voor internationale uitwisseling (reis- en 
verblijfskosten)



Cultureel-erfgoedprojecten 
met internationale, landelijke en 

bovenlokale schaalgrootte, 
reikwijdte en relevantie

Internationale projecten die 
cofinanciering vereisen

Aanpassing van de indiendata Aanpassing indiendata

Verbreding projectsubsidies op 
bovenlokaal niveau (voor een 
specifieke groep)

Mogelijkheid meerjarige projecten

Kleine aanpassing voor einddatum 
van een project en de 
verantwoording

Kleine aanpassing voor einddatum 
van een project en de 
verantwoording

Wijzigingen CED 2021



Aanpassing indiendata

• Twee projectenrondes per jaar: 
• 15 maart
• 15 september (=nieuw)

Volgende aanvraagronde indienen tegen 15 september 2022



Aanpassing: mogelijkheid 
meerjarige projecten
• Duurtijd van project kan sterk variëren
Een project kan tot maximum drie jaar duren (nieuw)

  

• Duurt uw project langer dan één jaar, kunt u op 
verschillende manieren uw project indienen:  
• een aanvraag per fase (=maximum 12 maanden) 
• een aanvraag voor gehele duurtijd



Vraag: dien ik mijn meerjarig project aan per 

projectfase of voor de volledige projectduur?

Beiden zijn mogelijk

Let wel:
• als u een meerjarig project aanvraagt voor de volledige looptijd, 

wordt uw aanvraag voor de volledige looptijd beoordeeld. Enkel 
projecten waarvan het volledige project voldoende concreet 
is uitgewerkt (onder meer op vlak van uitvoering, begroting en 
personeelsinzet), komen in aanmerking 

• de minister kan telkens beslissen om subsidies toe te kennen voor 
een projectfase van 12 maanden



Vraag: wat als mijn meerjarig project al gestart is?

• De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op alle 
aanvragen vanaf ronde 15 september 2022.

• Als u al een meerjarig project uitvoert, kunt u voor 
vervolgfase(s) kiezen om een aanvraag in te dienen: 
• voor een projectfase (maximum 12 maanden)
• voor volledige resterende looptijd

• Let op: bestaande projectfasering blijft behouden



Uitbreiding naar bovenlokale 
projecten
Voor wie?

• Collectiebeherende organisaties die erkend zijn
• Collectiebeherende organisaties die werkingssubsidies ontvangen 

en een werking hebben op bovenlokaal niveau
• Dienstverlenende organisaties (met een cultureel-

erfgoedconvenant) met een werking op bovenlokaal niveau

Belangrijk: een bovenlokaal project komt enkel in aanmerking als 
project niet kan ondersteund worden met projectsubsidies via het 
Bovenlokaal Cultuurdecreet (complementair beleid)



Vraag: past mijn project bij Cultureelerfgoeddecreet of bij 

Bovenlokaal Cultuurdecreet?

Twijfelgeval?
Kijk goed naar: 
• type aanvrager
• doelstellingen
• beoogde schaalgrootte/reikwijdte
• voorwaarden en criteria van subsidielijn 

• Kies duidelijk voor subsidielijn waarin initiatief het beste past



Projectsubsidies voor
cultureel-erfgoedprojecten

Projectsubsidies voor
bovenlokale cultuurprojecten

Aanvragers In hoofdzaak: CE-organisaties

Alle culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en 
niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon uit 
diverse sectoren (kunsten, cultureel erfgoed, 
circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel 
volwassenenwerk en jeugdwerk)

Doelstellingen 
Doel = zorg voor en omgang met 
cultureel erfgoed bevorderen.

Doel = 
• kwaliteitsvolle, duurzame, diverse en geïntegreerde 

bovenlokale cultuurwerking uitbouwen, stimuleren en 
optimaliseren

• Cultuurparticipatie bevorderen en versterken.

Centraal in decreet = samenwerking tussen culturele 
sectoren en disciplines. Ook samenwerking met andere 
beleidsdomeinen wordt aangemoedigd.

Schaalgrootte
Relevantie
Reikwijdte

In hoofdzaak: landelijk en internationaal 
(bovenlokaal voor een beperkte groep 
aanvragers)

Bovenlokaal



Technische wijzigingen

• Bepaling dat project moet eindigen ten laatste 1 
september vervalt

• Indienen verantwoording: 3 maanden na eindigen project



Tot slot

• Nieuwe ‘veelgestelde vragen’ op website

• Inspiratie opdoen? 

• Kijk eens in projectendatabank







Strategische Visienota 
Cultureel Erfgoed
Aandachtspunten

Katrijn Van Kerchove



Wat is de Strategische Visienota?
• Geeft prioriteiten minister weer voor lopende legislatuur

• Voor bredere cultureel-erfgoedbeleid (ook topstukken, immaterieel 
erfgoed, indemniteitsdecreet …)

• Focus uitvoering decreet 

• Presentatie 1/4/2021 aan Vlaams parlement 



Wat is de Strategische Visienota?
• Visienota gaat in op:

• uitdagingen die spelen
• beleidsintenties van minister
• toelichting bij aspecten van werking/criteria 
• aandachtspunten die getoetst worden bij beoordeling aanvragen, in 

afzonderlijk criterium

• Geclusterd in 8 thema’s



Hoe wordt visienota getoetst?

Criterium ‘beantwoorden aan de strategische visienota’ 

• Beoordelingscriterium voor alle aanvragen 
• werking- en projectsubsidies 

• Eén van de criteria, beoordeling bepaalt mee globale 
beoordeling en eindscore van aanvraag



Hoe wordt visienota getoetst?
• Wat wordt juist beoordeeld onder dit criterium?

• Inzet op ‘aandachtspunten’ geformuleerd in visienota 
• Gelden voor alle types organisaties
• Gelden voor alle aanvragen

• Hoe wordt dit criterium juist beoordeeld?
• Verschil aanvragen werkingssubsidies/projectsubsidies



Hoe wordt visienota getoetst?
Bij aanvragen werkingssubsidies: 

• mate waarin aanvraag aansluit bij geheel van 
aandachtspunten

• dit betekent niet dat iedereen op alles moet inzetten:
• gewogen oordeel
• over inzet op verschillende elementen én kwaliteit van die inzet

• bij beoordeling wordt rekening gehouden met
• aard van de organisatie 
• indelingsniveau (collectiebeherende organisaties)



Hoe wordt visienota getoetst?
Bij aanvragen projectsubsidies: 

• inzet op één of meer aandachtspunten
• onvoldoende budget?

• Beoordeling speelt mee bij selectie van projecten en bepalen van 
subsidiebedrag

• Enkel voor vergelijking van projectaanvragen met gelijke 
eindbeoordeling 
 Globale eindbeoordeling weegt steeds sterker door dan 
beantwoorden aan de aandachtspunten



Wat zijn de aandachtspunten?
• Inzet op een rijk en divers cultureel-erfgoedlandschap: 
samenwerking en netwerking – ook internationaal 

• Erfgoedzorg centraal

• Aanmoedigen en versterken van de digitale transformatie

• Iedereen voor erfgoed, erfgoed voor iedereen



Wat zijn de aandachtspunten?
Samenwerking en netwerking – ook internationaal 

• Voor alle soorten werkingen bijzondere aandacht naar: 
• internationale samenwerking en netwerking, met name bij 

cultureel-erfgoedinstellingen en landelijke spelers; 
• afstemmen over gezamenlijke uitdagingen, zoeken naar gedeelde 

oplossingen en initiëren of deelnemen aan netwerken daarvoor

• Voor dienstverlenende organisaties bijkomend: 
• wijze waarop werking afgestemd is met andere dienstverleners



Wat zijn de aandachtspunten?
Zorg voor erfgoed 

• Bijzondere aandacht naar:  
• digitale collectieregistratie
• waarderen
• herbestemmen 
• herkomstonderzoek 
• verzekeren van kwalitatief behoud en omgaan met calamiteiten
• afstemmen van immaterieel erfgoed- en collectiewerking



Wat zijn de aandachtspunten?
Aanmoedigen en versterken van de digitale transformatie

• Op kwaliteitsvolle wijze aan de slag gaan met digitale 
processen in geheel van werking

• Ontwikkelen van realistische visie en strategie vanuit 
structurele werking

• Ook projectaanvragen moeten gekaderd zijn binnen 
dergelijke visie en strategie en tot stand komen in 
afstemming of onder begeleiding van dienstverlenende 
spelers die digitale transformatie van sector ondersteunen 



Wat zijn de aandachtspunten?

Iedereen voor erfgoed, erfgoed voor iedereen
• Versterken van participeren
• Verbreden van bereik, ook naar moeilijker bereikbare 
doelgroepen

• Kwaliteitsvol aanbod voor en betrekken van kinderen 
en jongeren



Toelichting in visienota

• SVN geeft toelichting bij verschillende aspecten van de 
werking die getoetst worden aan de hand van 
verschillende  beoordelingscriteria.

• Wat wordt bijvoorbeeld juist verwacht rond ‘waarderen’, 
‘digitale transformatie’, ‘diversiteit’, ‘duurzaamheid’ ...?

• Tabel als hulpinstrument



Aparte beleidstrajecten
• Rond verschillende thema’s zijn er aparte beleidstrajecten 
vanuit bredere beleid

• Voorbeelden:
• geactualiseerde beleidsvisie immaterieel erfgoed

• ‘Het Vlaamse beleid voor het borgen van immaterieel erfgoed’ 
(eind mei 2022)

• trajecten rond digitale transformatie
• traject Erfgoeddatabanken, traject Virtueel Museum, traject 

‘businesscase’ …



Aparte beleidstrajecten

Wat betekenen die trajecten voor de subsidieaanvragen?
• Geen nieuwe of bijkomende verwachtingen met oog op 
aanvragen 2024-2028

• Essentie reeds geformuleerd in Strategische Visienota
• Decreet en Strategische Visienota als basis voor 
aanvragen en beoordeling



Aparte beleidstrajecten
Online infosessie digitale transformatie

• Doel?
• Informeren over lopende trajecten 
• Dialoog met de sector om ambities Vlaamse overheid af te 

stemmen met de beleidsplanning voor de volgende aanvraagronde

• Wanneer? 
• 29 juni, 9.30-11.00u 

• Voor wie interessant?
• Kernspelers die betrokken zijn bij lopende trajecten
• Alle gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties
• Andere geïnteresseerde organisaties



Meer informatie?
• Website departement:

• strategische visienota
• digitale transformatie
• geactualiseerde visie immaterieel erfgoed
• …

• Aandachtspunten: Strategische Visienota p. 55-57
• Tabel als hulpinstrument

• aandachtspunten
• koppeling beoordelingscriteria voor aanvragen werkingssubsidies 

aan toelichting die in visienota staat (puntsgewijs)



Pauze



Expertise gezocht!



Passie voor cultureel erfgoed

Ervaring in cultureel-erfgoedsector 
of aanverwante sectoren

Gefundeerde mening formuleren



Pool van 
experten

Medewerkers 
erfgoed-

organisaties, 
musea, 

archieven… Medewerkers 
erfgoedcel, 
bovenlokaal 
cultuurbeleid

Experten 
digitalisering, 
behoud en 
beheer, 

collectiebeleid
…

Project-
medewerkers, 
freelancers…

…

Zakelijk 
leiders en 

medewerkers 
cultuursector

Medewerkers 
cultuur-

educatieve 
organisaties

Docenten 
kunst-

geschiedenis, 
conservatie en 
restauratie…



(filmpje Medialife tonen)



Pool experten cultureel erfgoed

• Elke 5 jaar een nieuwe pool

• 250 experten

• Kandideer tot 27 juni 2022

• Nieuwe pool start op 1 september 2022



Aan de slag met 
KIOSK

Kristof Vanden Bulcke



KIOSK: praktisch

• Inloggen
• Vertegenwoordiging van een organisatie

• Mandaten
• Afzonderlijke account mogelijk voor ‘organisatie met inrichtende 

macht’: sterk aan te raden!
Voorbeeld: museum is onderdeel van een stad

• Dossier aanmaken
• Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021 – werkingssubsidie
• Beschikbaar vanaf 15 juli (onder voorbehoud)





Organisaties waarvoor je 
een mandaat hebt, 
verschijnen onder jouw 
naam

Als je organisatie niet 
verschijnt: eerst mandaten 
in orde brengen



1. Organisatie 
aanklikken (wordt vet)

2. Klik op ‘Dossiers’



3. Klik op ‘Nieuw dossier’



4. Kies dossiertype ‘Cultureelerfgoeddecreet van 23 

december 2021 - werkingssubsidie’ (beschikbaar 

vanaf 15 juli)



KIOSK: praktisch

• Handleiding
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-
afsluiten-en-rechten-toekennen

• Meer informatie over verkrijgen van mandaten
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-
afsluiten-en-rechten-toekennen

• Vragen/problemen: contacteer de helpdesk
Enkel tijdens de kantooruren



KIOSK: praktisch

• Invulvelden: maximaal 4.000 tekens (of minder)

• Bijlagen: maximaal aantal MB
• Word, Excel of PDF
• Vermijd grote afbeeldingen (compressie)
• Tools voor verkleinen PDF-bestanden
• Nooit uitprinten en terug inscannen

• Je kan aanvraag exporteren via print-icoon 



KIOSK: Inhoudelijk

• Komt online vanaf 15 juli (onder voorbehoud)

• Algemeen aandachtspunt: hou antwoorden kort en 
bondig – focus op essentie

• Er zijn linken in KIOSK naar alle relevante documenten en 
formulieren: bijlagen, visienota …



KIOSK: Inhoudelijk

• Zie demo



KIOSK: Inhoudelijk
Belangrijkste bijlagen

• Begroting:
• formulier op website (link in KIOSK)
• tabblad mogelijkheid om eigen begroting in te voegen

• Doelstellingen:
• vrije bijlage
• maximale lengte: 30 bladzijden (=maximum, geen richtcijfer) 
• ‘normaal’ lettertype – ‘normale’ interlinie



KIOSK: Inhoudelijk
Belangrijkste bijlagen – enkel voor collectiebeherende 
organisaties

• Collectieplan
• Vrije bijlage
• Ter referentie: niet verwachten dat het in detail wordt gelezen

• Formulier gegevens collectiebeheer
• Formulier op website (link in KIOSK)
• Dataverzameling – beeld voor commissies



KIOSK: Inhoudelijk

Belangrijkste bijlagen – enkel voor collectiebeherende organisaties
• vragenlijst indeling

• Formulier op website (link in KIOSK)
• Gerichte vragen over criteria indeling
• +/- dezelfde vragen als vorige ronde (update vorige antwoorden)
• Enkel invullen wanneer indeling getoetst moet worden:

• aanvraag nieuwe of hogere indeling
• tussentijdse evaluatie: onvoldoende garanties dat nog voldaan is 

aan de criteria
• Alle andere gevallen:  niet nodig om dit in te vullen 



Procedure
Welke weg volgt je dossier?

© CAVA

Leen Van Wezemael



Procedure
Onder voorbehoud van:

• goedkeuring uitvoeringsbesluit

• goedkeuring draaiboek



Vooraf: uitvoeringsbesluit
• Uitvoeringsbesluit:

• definitieve goedkeuring voorzien op 7 juli

• Bepaalt verloop van de procedure:
• Ontvankelijkheid
• Beoordeling
• Repliek
• Voorstel/beslissing

• Indiendata/termijnen



Vooraf: draaiboek ronde

Draaiboek:
• Verdere uitwerking procedure (bijvoorbeeld 
plaatsbezoek/gesprek, afstemming)

• Op te maken door (nieuwe) adviescommissie samen met 
departement

• Goedkeuring minister: najaar



Stap 1: ontvankelijkheid
Indiendatum: 15 januari 2023

• Indien niet ontvankelijk: aanvraag niet verder behandeld

• Melding binnen de 15 dagen



Stap 2: beoordeling
Ontvankelijke 
aanvragen

Beoordelings-
commissies

Plaatsbezoeken

Gesprekken

(feb-maart)

Toetsen 
voorwaarden en 

criteria

Afstemming 
voorlopige 
adviezen

Voorlopig 
advies

(uiterlijk 15 mei)

Repliek
feitelijke 

onjuistheden
(15 dagen)

Behandeling 
repliek en 
afstemming 
adviezen

Definitief advies



Stap 2: beoordeling
gesprek/plaatsbezoek

• Februari - maart
• Departement neemt contact op voor datum

• Collectiebeherende organisaties
• Plaatsbezoek (waarschijnlijk - te bepalen in draaiboek)

• Dienstverlenend/publicaties/organisatie immaterieel 
erfgoed:
• Fysiek of digitaal gesprek (waarschijnlijk - te bepalen in draaiboek)



Stap 2: beoordeling
repliek

• Vanaf 15 mei
• Enkel feitelijke onjuistheden
• Termijn van 15 dagen



Stap 3: beslissing

• Leeswijzer Afstemmingscommissie (adviescommissie + 
beoordelingscommissies)

• Voorstel departement

• Minister legt beslissing voor aan Vlaamse Regering

• Beslissing Vlaamse Regering
• uiterlijk 1 oktober (vrijdag 29 september)



Stap 4: subsidieovereenkomst
Op basis van:

• ingediende aanvraag
• toegekende subsidie
• aandachtspunten Vlaamse Regering

Onderhandeling vanaf oktober
• schriftelijke voorbereiding: sjabloon
• organisatie doet voorstel van doelstellingen
• gesprek departement en organisatie

Goedkeuring/ondertekening: tegen 31 december 2022



Subsidievereisten
• Logo Vlaamse overheid gebruiken

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/over-cjm/logo

• Principes van goed bestuur toepassen

Bestuurscode Cultuur 
(Fonds voor Cultuurmanagement)

Vanaf het moment dat je werkingssubsidie ontvangt, moet je 
subsidievereisten naleven (= 1 januari 2024)
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VRAGEN?



Contact
• Gebruik het contactformulier op onze website of in KIOSK

• Stuur een e-mail cultureelerfgoed@vlaanderen.be

• Bel ons 02 553 68 42


