
Vlaanderen
verbeelding werkt

CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANT TUSSEN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP EN PROJECTVERENIGING ERFGOED DENDERLAND
BETREFFENDE HET UITVOEREN VAN HET LOKALE CULTUREEL-

ERFGOEDBELEID VOOR DE BELEIDSPERIODE 2075_2020

De Vl-aamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vl-aamse Regering in
de persoon van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel die handeft in uitvoering van de bes,Iissing van de
Vlaamse Regering op 28 november 2074;

en

Pro;ectvereniginq Erfgoed Denderland, vertegenwoordigd door Johan Van
Dorpe, voorzitter, en door Veerl-e Cosyns, ondervoorzitter, die
handel-en in uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur op 4

februari 2075;

K!{AMEN HET VOIGENDE OVEREEN:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en beleidskader

Artikel 1. In het cultureel-erfgoedconvenant wordt verstaan onder:
1o cuftureel erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed dat afs
betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen
verkrijgt binnen een cuftureef referentiekader;
2" decreet: het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juJ.i 2012;
3o het aanvraagdossier: het aanvraagdossier dat door projectvereniging
Erfqoed Denderland werd ingediend uiterlijk op 1 april 2014 al-s
aanvraag voor een werkingssubsidie voor de uitvoering van een
gerntegreerd en integraal lokaal cuftureel-erfgoedbeleid;
4" Projectvereniging Erfgoed Denderland: het intergemeentelijk
samenh/erkíngsverband van de gemeenten Aafst, Denderleeuw, Erpe-Mere,
Lede en Ninove;
5o administratie: de administratieve dienst, bevoegd voor de
uitvoering van het decreet;
6" werkingssubsidie: een subsidie toegekend ter ondersteuning van de
personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurefe
activiteit die een continu of permanent karakter vertoont.

Art. 2. Dit cultureef-erfgoedconvenant is uitsl-uitend van toepassing
op het cul-tureel erfgoed en de cuftureel--erfgoedactoren aanwezig op
het grondgebied van de gemeenten die deefnemen aan heL
intergemeentelijk samenwerkingsverband al-s vermeld in artikel I.4" .

?ñ

Art. 3.
artikel-

S1. Dit cultureel-erfgoedconvenant wordt, in uitvoering van
159 van het decreet, gesloten tussen de Vl-aamse Gemeenschap en
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prolectvereniginq Erfgoed Denderland voor de uitvoering van een lokaaf
culturee J- -er f goedbel e id.

52. De doelstellì-ng van de werkingssubsidie is het stimuleren van het
lokale cul-tureel-erfgoedbeleid. Daarbij wordt ingezet op:
1" de zorg voor en de ontsl-uiting van het fokafe cultureel erfgoed,
vanuit een integrale en gelntegreerde visie;
2" de ontwikkeling van kennis en expertise binnen het lokale
cuftureel-erfgoedveld en de uitwisselíng ervan;
3o de ontwikkeling en uitwisseJ-ing van gerntegreerde cultureel--
erfgoedpraktijken, in overfeg met a1le steden en andere
intergemeentelijke samen\^/erkingsverbanden waarmee een cuftureel-
erfgoedconvenant is gesloten en met de Vl-aamse Gemeenschapscommissie,
en gecoördineerd door het steunpunt voor cultureel erfgoed;
4" het vergroten van het maatschappefijk draagvlak voor cultureel
erfgoed.

53. Dit cultureef-erfgoedconvenant:
1o regelt de inbreng van de Vlaamse Gemeenschap en van
projectvereniging Erfgoed Denderland in de uitvoering van het l-okafe
cul-tureel-erfgoedbeleid dat proj ectvereniging Erfgoed Denderf and
uitwerkt voor het lokal-e cultureel erfgoed en de lokafe cultureef-
erfgoedorganisaties op het grondgebied van de gemeenten die deelnemen
aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband afs vermeÌd in artikel
I, 4". De visie op het cultureel-erfgoedbeleid is beschreven in het
aanvraagdossier.
2" J-egt de doelstellingen vast die proiectvereniging Erfgoed
Denderland wil bereiken met de uitvoerj-ng van het l-okafe cuftureef-
erfgoedbeleid, rekening houdend met de door de Vlaamse Regering 2B

november 2014 geformuleerde aandachtspunten. De werkingssubsidie die
de Vlaamse Gemeenschap toekent in het kader van dit cultureel-
erfgoedconvenant draagt bij tot het bereiken van deze doelstellingen.

54. Het cultureef-erfgoedconvenant wordt
beleidsperiode van 6 jaar die start op 1

december 2020.

gesloten voor een
januari 2015 en eindigt op 31

Hoofdstuk 2. Doelstellingen, aandachtspunten en krijtlijnen

Afdeling 1. DoeÌsteflingen

Art. 4. Projectvereniging Erfgoed Denderfand bereikt gedurende de
beleidsperiode volgende doelstellingen voor het lokale cultureel--
erfgoedbeleid:
1o. Projectvereniginq Erfgoed Denderland bevordert samenwerking en
netwerkvorming in. Denderland tussen erfgoedactoren onderling en
actoren uit andere beleidsdomeinen.

a) Projectvereniging Erfgoed Denderland voert een erfgoedbeleid door
middel- van een intergemeenteli j ke cul-tureel--erfgoedcel.

b) Een adviesgroep met vertegenwoordigers uit het professionele en
niet-professionele erfgoedvefd uit Denderland adviseert de
projectvereniging Erfgoed Denderfand inzake het erfgoedbel-eid.

Pagína 2 van B



c) Projectvereniging Erfqoed Denderl-and bouwt overlegstructuren op
rond relevante themats.

d) Projectvereniging Erfgoed Denderland start projecten op met
erfgoedactoren en actoren uit andere beleidsdomeinen.

e) Projectvereniging Erfgoed Denderland brengt nieuwe stakeholders
en noden en behoeften i-n kaart.

2". Projectverenigj-ng Erfgoed Denderl-and vergroot het draagvlak voor
het cultureel erfgoed in Denderfand door promotie en ontsfuiting

a) Projectvereniging Erfgoed Denderl-and moedigt onderzoek en
publieksgerichte ontsluiting aan met specifieke aandacht voor
immaterieel- cul-tureel erfgoed.

b) Projectvereniging Erfgoed Denderland communiceert over en maakt
promotie voor cultureel erfgoed, cultureel erfgoedorganisaties en
hun erfgoed.

c) Projectvereniging Erfgoed Denderland zorgL voor digitalisering en
ontsl-uiting van cul-tureel erfgoed.

3o. Projectvereniging Erfgoed Denderland komt tegemoet aan de noden-
en behoeften inzake erfgoed in Denderland door geri-chte ondersteuning

a) Projectvereniginq Erfgoed Denderl-and zorgt voor begeleiding van
cuftureel-erfqoedbeheerders in een verantwoorde zorg voor en
omgang met het cultureel erfgoed;

b) Projectvereniging Erfgoed Denderland bouwt een
ondersteuningsbeleid uit voor cultureel erfgoedorganisaties,
erfgoedpublicaties en erfgoedprojecten;

c) Projectvereniging Erfgoed Denderland organJ-seert maatgerichte
vorming voor erfgoedactoren.

4" . Pro¡ectvereniging Erfgoed Denderl-and streeft expertisedeling,
duurzaamheid en diversiteit na met prioritaire aandacht voor
immaterieel erfgoed

a) De intergemeentelijke cultureel-erfgoedcel bouwt expertise op
rond cultureel erfgoed door middel van vorming.

b) De intergemeentelijke cultureel-erfgoedcel deelt expertise rond
publ ie kswe rking, vri j wi I I i gersbele id, culturee I -e r fgoededucati e ,
diversiteit en duurzaamheid met het Vlaamse cultureel-
erf goedvel-d.

c) Projectverenigj-ng Erfgoed Denderland sensibifiseert cul-tureel-
erfgoedactoren rond diversiteit en duurzaamheid.

d) Projectvereniging Erfgoed Denderl-and streeft in haar interne
werking principes van diversiteit en duurzaamheid na.

Afdeling 2. Aandachtspunten

Art. 5. De Vlaamse Regering formuleerde bi; haar beslissing op 4

december 2014 volgende aandachtspunten:
1o vertaal vofdoende r^/ervend het beleidspfan naar de cul-tureef-
erfgoedqemeenschappen en -actoren in het fokale vel-d;
2" neem een voldoende actieve rol op rond immaterieel erfgoed,
sensibil-iseer en ondersteun, in samenwerking met het lCE-netwerk,
erfgoedqemeenschappen bij hun inspanningen om immaterj-eel erfqoed te
borgen en door te geven.

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij het uitvoeren van het
cul- turee I -er f goedconvenant .
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AfdeJ-ing 3. KrijtJ-ijnen

Art. 6. Projectvereniging Erfgoed Denderland engageert zich om, bij
het real-iseren van de doelstel-lingen in artikel- 4, rekening te houden
met de krijtfijnen van het Vlaamse cul-tureel-erfgoedbeleid die de
Vl-aamse Reqering formuleerde bij haar beslissing op 28 november 2014:
1" expertise-uitwissel-en en kennisdel-en tussen de intergemeentelijke
samenü/erkingsverbanden met een culturêel-erfgoedconvenant onderling;
2" samenh?erken met tandelij ke cultureel-erfgoedorqanisaties;
3" inzetten op de l-okal-e depotnoden;
4" in2etten op religieus cultureel erfgoed;
5o implementeren van een strategische visie op duurzame preservatie en
ontsluiting van digitaal cuftureel erfgoed,

A.rt 7. Projectvereniging Erfgoed Denderland engageert zich om de
participatie van lokaÌe cultureel-erfgoedactoren te stimuleren en te
begeleiden in volgende initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap:
1o Archiefbank Vlaanderen, onfinedatabank van private archieven;
2" www.immaterieel-erfgoed,be, platform voor immaterieel cultureel
erfgoed (ICE) in Vlaanderen.

Hoofdstuk 3. Middel-en

Afdeling 1. Engagementen van de Vlaamse Gemeenschap

Art. 8. De Vfaamse Gemeenschap voorziet in uitvoering van het decreet
en in uitvoering van de besl-issing van de Vlaamse Regering van 28
november 2014 een jaarli¡kse werkingssubsidie van 246.946 euro op haar
begroting voor de beleidsperiode 2015-2020 voor de uitvoerinq van dit
cultureel-erfgoedconvenant .

Deze jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend binnen de perken
van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De jaarlijkse werkingssubsidie is een bijdrage voor:
1o de inhoudelijke kosten voor de werkinq van de cultureel-erfgoedcel,
zoals beschreven in art. 17, 51;
2" de kosten van andere vornen van ondersteuning van lokale cultureel--
erfgoedactoren, dan vermefd in 1'.

Afdeling 2. Engagementen van projectvereniging Erfgoed Denderl-and

Art. 9. .Projectvereniging Erfgoed Denderl-and voorziet een bijdrage
hetzij financieel, hetzij j-n natura van minstens 0,3 Euro per inwoner
per deelnemende gemeente en dit binnen de perken van de gemeentelijke
budqetten en de begroting van projectvereniging Erfgoed Denderfand.

Art. 10. Projectvereniging Erfgoed Denderfand of de gemeenten die
deelnemen aan het intergemeenteJ-i;k samenwerkingsverband al-s vermeld
in artikel I.4" financieren met eigen middelen:
1" indien van toepassing, de structurel-e ondersteuning van cuftureel-
erfgoedorganisaties op het grondgebied met een fokafe relevantJ-e,
waaronder ook de werkingssubsidies aan cultureel--erfgoedorganisaties
met een kwaliteitsfabel- en ingedeeJ-d bi¡ het lokal-e niveau;
2" kosten van ondersteunende aard.
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Art. 11. S1. Projectvereniging Erfqoed Denderland zorqt
cul-tureel-erfgoedcel die een initiërende, coördinerende
ondersteunende rol op zich neemt met betrekking tot de
de doelstellingen vermel-d in art. 4 .

Kosten van ondersteunende aard zLJni
1o huisvestingskosten met ì-nbegrip van inrichtingskosten,
onderhoudskosten en kosten die verbonden zi)n aan schoonmaak en
nut svoor z ieningen;
2" uitrustingskosten met inbegrip van kosten voor kantoormateriaal,
verzending en standaard informatica- en telecommunicatietoepassingen;
3o kosten voor onthaal, boekhouding, foonadministratie,
informaticaondersteuning, juridische ondersteuning en aanwerving van
personeel.

Deze kosten kunnen niet vergoed worden met de werkingssubsidj-e
vermel-d in artikel 8.

Hoofdstuk 4. Instrumenten

voor een
en

uitvoering van

Projectvereniging Erfgoed Denderfand zorqt voor de aanstelling
van minstens twee volti¡ds equivafenten binnen de cul-tureel-
erfgoedcel.

52. Projectvereniging Erfgoed Denderland stuurt de cultureel-
erfgoedcel- effectief en verantwoord aan, verstrekt de nodiqe middelen
en vaardigheden en tekent de procedures uit om de overeengekomen
strategie en doelstell-ingen te bereiken.

53. De cuftureel-erfgoedcel heeft een adviserende taak in functie van
de lokafe belej-dsontwikkelinq op het vl-ak van cul-tureel- erfgoed.

54. Naast de cuftureel-erfqoedcel kunnen ook andere cultureel-
erfgoedspelers op het grondgebied van projectvereniging Erfgoed
Denderfand een taak opnemen met betrekking tot de uitvoering van de
doelstellinqen vermeld in art. 4.

Hoofdstuk 5. Communicatie

Art. L2. Beide partijen engageren zich om optimaal de informatie
beschikbaar te stell-en die van belang is voor de andere partij. Er
wordt hierbij rekening gehouden met eventuefe vertrouwelij kheid van
informatie of de prívacy. Beide partijen engageren zich om de andere
partij zo vroeg nogelijk in te Iichten bij evol-uties of ontwikkelingen
die voor de andere partij of voor de uitvoering van het cultureef-
erfgoedconvenant van befanq ztjn.

Art. 13. Projectvereniging Erfgoed Denderland moet, in uitvoering van
artikel 186 van het decreet, in al-Ie gedrukte en digitale
communicatie, bij efke mededeling, verkfaring of publicatie en
presentatie in het kader van de cultureel-erfgoedwerking de steun van
de Vlaamse Gemeenschap vermelden door de standaardlogo's en de
bijbehorende tekst en basefines te gebruiken die zijn vastgesteld door
de Vlaamse Regering.
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Hoofdstuk 6. Toezicht en Opvolging

A.rt. L4. Projectvereniging Erfgoed Denderland is verantwoordel-i;k voor
de deskundige, ì-nhoudelijke, administratieve en communicatieve
uitvoering, opvolging en eventuele bijsturing van dit cultureel-
erfgoedconvenant .

Art, 15. Het toezicht en de evaluatie door de administratie zaL
gebeuren op basis van:
1o een jaarlijks actieplan. Dit actieplan wordt de eerste keer
ingediend uiterlij k één maand na de ondertekening van dit cuftureef-
erfgoedconvenant door de minister. Voor de volgende jaren wordt het
actieplan jaarlijks ingediend uiterfijk op 1 december voorafgaand aan
het jaar \^/aarop het van toepassing is. Het actieplan bevat ten minste:

a) een inhoudelijke planning, waarin wordt beschreven hoe het
cultureel-erfgoedconvenant tijdens het desbetreffende jaar zaL
worden uitgevoerd;

b) een begroting, waarin wordt beschreven wefke personele,
logistieke en financiële middel-en ingezet zu-lfen worden voor de
uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant.

2" een jaarverslag. Dit jaarversfag wordt jaarlijks ingediend
uiterJ-i¡k op 1 april na het werkingsjaar waarvoor de subsidie werd
toegekend. Het jaarverslag bevat ten minste:

a) een inhoudelijk verslag waarin gerapporteerd wordt over de
uitvoering van het culturee-l-erfgoedconvenant. Eventuele
afwij kingen ten opzichte van het actieplan worden daarbij
toegelicht;

b) een financieel verslag dat bestaat uit:
1) een overzidnL van kosten en opbrengsten van het cuftureel-

e r fgoedconvenant;
2) het verslag van de persoon die door projectvereniging Erfgoed

Denderland belast is met het financieel toezicht, met
commentaar bij de waarheidsgetrour^re r^/eergave van het overzicht
van de kosten en opbrengsten,'

3) een overzich:. van de individuele bezol-diqingen, waarin de
totale loonkost per werknemer vermeld wordt;

c) een lijst met befeidsrefevante gegevens, indien opgenomen in het
model- van jaarverslag.

3o maxímaal twee evaluaties van de uitvoering van het cultureel-
erfgoedconvenant :

a) een tussentijdse evafuatie. De bevindinqen van de tussentijdse
evaluatie worden meegedeeld aan Projectvereniging Erfgoed
Denderland uiterlijk zes maanden voor het indienen van een
aanvraag voor een werkingssubsidie voor de volgende
beleidsperiode;

b) een eindevaluatie. De bevindinqen van de eindevaluatie worden
meegedeeld aan projectvereniging Erfgoed-Denderl-and bj-nnen de
twee maanden na de uitvoering van de eindevaluatie.

De administratie kan alle initiatieven nemen die
voor de uitoefening van het toezicht op de aanwending
werkingssubsidie.

ze
van

nodiq acht
de

Art. 16. Projectvereniging Erfqoed Denderland engageert zich om deel
te nemen aan onderzoek, georganì-seerd door de administratie of het
steunpunt voor cuftureel erfgoed, met het oog op het verzamelen van
bef eidsrelevante gegevens .
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Hoofdstuk 7. Bepalingen inzake reserve

Art. t7. 51. De vaststelling van de reserve zal gebeuren zoal-s bepaald
in artikef 145 van het decreet,

Gedurende de befeidsperiode kan projectvereniging Erfgoed
Denderland onbeperkt een reserve aanleggen. Op het einde van de
beleidsperiode wordt de reserve getoetst aan volgende normen:
1" maximaaL 20% van de toegekende ;aarJ-ijkse werkingssubsidie mag
worden qebruì-kt voor de aanleg van een reserve;
2" de total-e gecumul-eerde reserve op basis van werkingssubsidies mag
maxj-maal 50% van de toegekende jaarJ-ijkse werkingssubsidie bedragen.

52. Al-s de normen overschreden worden, vordert de Vl-aamse Regerlng het
bedrag van de overschrijding terug, door dat bedrag in mindering te
brengen op de werkingssubsidie van een lopend of volgend werkingsjaar,
of door terugbetaling.

53. Bij stopzetting van de activiteit wordt de total-e gecumufeerde
reserve op basis van werkingssubsidies teruggevorderd.

Hoofdstuk 8. Sanctionering

Art. 18. Als er bij het toezicht of de eval-uatie ernstige
tekortkomingen worden vastgesteld, kan de Vl-aamse Gemeenschap de
volgende sancties opleggen, zoaLs bepaald in artikel 147 van het
decreet:
1o inhouding of terugvordering van een deel van of van de volledige
toegekende werkings subsidie ;
^ô2" definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.

De sanctie die de Vlaamse Gemeenschap oplegt, moet in een
redelijke verhouding staan tot de vastgestelde inbreuken.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Art. 19. Dit cultureef-erfgoedconvenant wordt gesloten in uitvoering
van het decreet. De bepalingen in het decreet en in de besluiten die
genomen worden in uitvoeri-ng van dit decreet hebben steeds voorrang op
de bepalingen in dít cultureel-erfgoedconvenant.

Art. 20. S1. Bijsturingen en eventuel-e daaruit voortvfoeiende
wijzigingen van dit cultureel-erfgoedconvenant zijn mogelijk, op
verzoek. van el-ke partij en mits beide partijen akkoord gaan.

52. De Vlaamse Gemeenschap behoudt de mogelijkheid om van dit
cultureel-erfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch
verplicht wordt door een andere national-e of internationale
overheidsinstantie. Projectvereniging Erfqoed Denderfand kan daarbij
geen aanspraak maken op schadeloosstelling door de Vl-aamse
Gemeenschap.

53. Projectvereniging Erfgoed Denderl-and behoudt de mogelijkheid om
van dit cultureel-erfqoedconvenant af te wijken afs ze daartoe
juridisch verplicht wordt door een andere nationale of internationale
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erfgoedconvenant, oÊ) verzoek van een van de ondertekenende partijen,
opnieuw onderhandeld worden en kan het aangepast worden.

52. De Vlaamse Gemeenschap behoudt de mogelijkheid om van dit
cultureel-erfgroedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch
verpl-icht wordt door een andere nationale of internationale
overheidsinstantie. Erfqoed Denderland kan daarbij green aanspraak
maken op een schadeloosstellingi van de Vlaamse Gemeenschap.

53. Erfgoed Denderl-and behoudt de mogelijkheid om van dit cultureel-
erfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch verplicht wordt
door een andere nationale of int.ernationale overheidsinstantie. De
Vl-aamse Gemeenschap kan daarbij geen aanspraak maken op een
schadeloosstelling van Erfgoed Denderland.

Gedaan in Brussel, op I 8 MEI 2015

, in twee originele exemplaren.

De vr aam 
= 
. * r,,r:?:'. i:""åää j'i""?1".:"i"J"sd en Bru s s e 1,

Sven GATZ

Voor Erfgoed Denderland,
De voorzitter van raad van bestuur,

,J VAN

De ondervoorzitter,

Veerfe COSYNS
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