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23 februari 2004

Advies K 02/04

Advies bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering betreffende de uitvoering
van het erfgoeddecreet van…..
De Raad voor de Kunsten bereidde het advies voor tijdens zijn vergadering van 2 februari
2004.
Algemene opmerking over het erfgoeddecreet
De Raad is tevreden met de tekst van het decreet en de regelingen die erin voor de musea en
de erfgoedconvenants worden uitgewerkt. Meer bepaald is het een goede evolutie dat er naast
de bepalingen voor de erkenning en de subsidiëring van musea ook een aparte regeling
voorzien wordt voor het afsluiten van erfgoedconvenants met gemeenten of met gemeenten
die een samenwerkingsverband hebben afgesloten. De mogelijkheid die nu uitgewerkt wordt
om met de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel een apart erfgoedconvenant af te
sluiten, wordt eveneens positief onthaald. Ook het feit dat aan een erkenning van een museum
een basissubsidie wordt gekoppeld, wordt ervaren als een substantiële vooruitgang. De
bepalingen die in het decreet over de Culturele Biografie Vlaanderen, als steunpunt voor de
musea, de archiefinstellingen, de bewaarbibliotheken, de documentatiecentra en de
erfgoedconvenantswerking, zijn opgenomen, zijn hoopvol en veelbelovend. Het decreet
beantwoordt dus zeker aan heel wat noden binnen de sector.
De Raad heeft echter ook bedenkingen. Zo is de Raad niet gelukkig met de budgettaire
plafonnering. De Raad vreest mogelijke problemen in de toekomst wegens gebrek aan
middelen onder meer voor de musea. De indruk bestaat dat het beleid niet de intentie heeft om
veel meer geld te geven en dat een mogelijk tekort aan financiële middelen de dynamiek van
de sector kan bedreigen.
Advies over het ontwerp van besluit
De Raad wijst erop dat de nieuw te installeren commissie voor de beoordeling van de
erfgoedconvenants voor 15 juni 2004 moet opgericht en werkzaam zijn, wil zij de
aanvragen die tegen die datum moeten worden ingediend, op een correcte en geloofwaardige
wijze kunnen beoordelen.
De Raad hoopt dat na het ontwerp van besluit over de erfgoedconvenants nu zeer spoedig het
ontwerp van besluit voor de advisering en erkenning van musea zal volgen en aan hem
zal worden voorgelegd.
Advies goedgekeurd op 23 februari 2004.
Namens de voorzitter Johan Thielemans,
Iris Van Riet, secretaris

