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Advies van de sectorraad Kunsten en Erfgoed

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008 voor wat betreft de toekenning van een
kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties en de
indeling van musea en culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau.
De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC adviseert over dit ontwerp van decreet op
zijn vergadering van 25 november 2008, na een toelichting van een vertegenwoordiging van
de Afdeling Erfgoed van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

ADVIES
Dit besluit is het tweede en laatste uitvoeringsbesluit bij het Cultureel-erfgoeddecreet. Het is
gebaseerd op een protocol van akkoord dat wordt afgesloten tussen drie partijen: de Vlaamse
Regering, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG). Het uitvoeringsbesluit is de vertaling van dit protocol voor
wat betreft de regelgeving op het Vlaamse bestuursniveau.

Eerst bepaalt het besluit de voorwaarden voor toekenning van een kwaliteitslabel aan
collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, de aanvraag en procedure en het toezicht en
de evaluatie erop. In de tweede plaats bepaalt het besluit de indelingscriteria en de bijhorende
procedure voor musea en culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau. Voor de
erfgoedbibliotheken komt enkel de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerking tussen 6
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partners, in aanmerking voor erkenning op landelijk niveau. Tot slot gaat het besluit verder in
op de samenstelling en werking van de visitatiecommissies die instaan voor de toekenning
van de kwaliteitslabels en de controle erop.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed adviseert positief en bekrachtigt dit besluit.

Brussel, 25 november 2008

Johan Thielemans, voorzitter
Chantal De Smet, ondervoorzitter
Hanne Schuermans, secretaris

Tweede uitvoeringsbesluit bij het Cultureel-erfgoeddecreet
25 november 2008

2

