
oCe formuleert kanttekeningen over het Cultureel-erfgoeddecreet 2017

Op 17 januari 2017 was het 
OcE een van de sprekers op 
de hoorzitting over het nieuwe 
erfgoeddecreet. De keuzes die 
de Vlaamse Regering voor 
een duurzame cultureel-erf-
goedwerking maakte, zet-
ten aan tot een wijziging van 
het cultureel erfgoeddecreet 
van 2012. Hiertoe diende de 
Vlaamse Regering een ont-
werp van decreet in bij het 
Vlaams Parlement. De leden 
van de commissie hielden 
hierover een hoorzitting met 
Jorijn Neyrinck, ondervoor-
zitter sectorraad Kunsten en 
Erfgoed van de Strategische 
Adviesraad cultuur (SARc), 
met Jan De Maeyer, voorzitter 
OcE en met Hilde Plas, staf-
medewerker Kunsten, cultuur 
en Erfgoed van de Vereniging 
van Vlaamse Steden en 
Gemeenten.

OcE sloot zich aan bij de visie 
van SARc, mits enkele beden-
kingen. Namens OcE werd de 
waardering uitgedrukt over 
de gastvrijheid van het kabi-
net en het departement cJSM 
en over het werk dat gestoken 
is in de vernieuwende benade-
ring van het nieuwe erfgoed-
decreet sinds 2002. De gele-
verde inspanningen om tot 
een helder begrippenappa-
raat te komen worden enorm 
gewaardeerd. Vooral de inzet 
op collectiebeherende instel-
lingen, met accenten op par-
ticipatie, collectiewaardering 
en internationalisering en het 
creëren van een dynamische 
ruimte, wordt op prijs gesteld 
door OcE.

OcE stelde echter ook vra-
gen bij het gebrek aan dui-
delijkere perspectieven voor 
verschillende aspecten die 
verbonden zijn met het erf-
goeddecreet. Aspecten zoals 

de rol van de bovenbouw, digi-
talisering, depotwerking en de 
vrijwilligerswerking in de erf-
goedsector zijn niet duidelijk 
gedefinieerd. Verder is OcE 
van mening dat de manier 
waarop het complementaire 
beleid tussen Vlaanderen en 
steden en gemeenten is opge-
vat voor een verschraling van 
het erfgoedveld zorgt. Zeker 
de regionale erfgoedwerking 
komt onder druk te staan. Dit 
is nadelig voor de kleinere 
spelers: het erfgoedland-
schap is breder dan alleen de 
vandaag erkende en gesubsi-
dieerde organisaties. Hier sluit 
het OcE zich volledig aan bij 
de bedenking van SARc. Het 
OcE is ook van mening dat het 
decreet enkel realiseerbaar is 
als elke organisatie toegang 
heeft tot financiële middelen 
en niet enkel de grote spelers. 
De vraag om organisaties die 

erfgoed niet als kerntaak heb-
ben niet bij voorbaat uit te 
sluiten, keert niet enkel terug 
bij OcE, maar ook bij SARc. 
Er blijft een vaagheid tussen 
functies en rollen die instel-
lingen kunnen opnemen, zon-
der zicht op helderheid. Het 
gekende pleidooi voor vol-
doende financiële middelen 
voor het erfgoeddecreet even-
als voor transparantie betref-
fende een vooropgesteld bud-
get, werd meermaals herhaald 
tijdens de hoorzitting door 
OcE en SARc.

Tot slot duidde OcE op de 
strakke timing van het decreet; 
om tot een duidelijk en trans-
parant decreet te komen, is er 
meer tijd nodig. Deze bemer-
king kwam terug bij de drie 
vertegenwoordigers tijdens 
de hoorzitting. (LV)

> op https://www.vlaamsparlement.

be/commissies/commissievergade-

ringen/1105151 kun je de volledige 

hoorzitting van 17 januari herbekij-

ken. 

“ DE MANIER WAAROP HET cOMPLEMENTAIRE 
BELEID TUSSEN VLAANDEREN EN STEDEN EN 
GEMEENTEN IS OPGEVAT ZORGT VOOR EEN  
VERScHRALING VAN HET ERfGOEDVELD.
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