
 
 
 

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas 

 
 
Tussen: 
 
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de persoon van de heer Bert 
Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel die handelt in uitvoering van de beslissing van 
de Vlaamse Regering op 24 oktober 2008; 
 
en 
 
het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, vertegenwoordigd door Jef Foubert, 
voorzitter en door Peter Deckers, ondervoorzitter die handelen in uitvoering van de beslissing van de Raad 
van Bestuur van 18 februari 2009. 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en beleidskader 
 
Art. 1. In dit cultureel-erfgoedconvenant wordt verstaan onder: 
1° cultureel erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed dat als betekenisdrager uit het verleden 
gemeenschappelijke betekenissen verkrijgt binnen een cultureel referentiekader; 
2° decreet: het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008; 
3° beleidsperiode: de periode die start op 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2014;  
4° Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas: afgekort als I.C.W., het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, 
Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 
5° Waasland: het grondgebied van de acht gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-
Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster; 
6° Erfgoedcel Waasland: de cultureel-erfgoedcel die binnen het I.C.W. een coördinerende taak op zich neemt 
met betrekking tot de uitvoering van de doelstellingen gekoppeld aan art. 4. §1, tweede lid, 1°. 
7° Wase erfgoedgemeenschap: de Wase erfgoedgemeenschap is het geheel van organisaties en personen actief 
op het gebied van cultureel-erfgoedzorg in het Waasland. Ze hechten een bijzondere waarde aan het cultureel 
erfgoed of specifieke aspecten ervan. Ze willen dit cultureel erfgoed en haar aspecten door publieke actie 
behouden en doorgeven aan toekomstige generaties.  
 
Art. 2. §1. Dit cultureel-erfgoedconvenant wordt, in uitvoering van artikel 72 van het decreet, gesloten tussen 
de Vlaamse Gemeenschap en het I.C.W. voor de uitvoering van een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel-
erfgoedbeleid dat gericht is op een betere zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed op het 
grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld 
in artikel 1,  4°.    
Een integraal beleid is gericht op een evenwichtige uitoefening van verschillende functies: verwerving, behoud 
en beheer, onderzoek en ontsluiting naar het publiek. Een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid is afgestemd 
op andere beleidslijnen en –instrumenten van de gemeenten die deelnemen aan het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband als vermeld in artikel 1,  4°. 
 
§2. Dit cultureel-erfgoedconvenant: 
1° regelt de inbreng van de Vlaamse Gemeenschap en van het I.C.W. in de uitvoering van het lokaal cultureel-
erfgoedbeleid dat het I.C.W. uitwerkt voor het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedorganisaties op het 
grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld 
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in artikel 1, 4°. De visie op dat cultureel-erfgoedbeleid is beschreven in het cultureel-erfgoedbeleidsplan dat 
door het I.C.W. is ingediend.  
2° legt de doelstellingen vast die het I.C.W. zal bereiken met het oog op een betere zorg voor en ontsluiting van 
het cultureel erfgoed. 
 
§3. De werkingssubsidie die de Vlaamse Gemeenschap toekent in het kader van dit cultureel-
erfgoedconvenant draagt bij tot het bereiken van deze doelstellingen. 
 
§4. Dit cultureel-erfgoedconvenant wordt gesloten voor een beleidsperiode van zes jaar. 
 

Hoofdstuk II. Doelstellingen 
 
Art. 3. §1. De Vlaamse Gemeenschap en I.C.W. komen overeen dat I.C.W., binnen de beleidsperiode, volgende 
doelstellingen voor het cultureel-erfgoedbeleid bereikt: 
 
1° I.C.W. investeert onverminderd in samenwerking. Om dit te bereiken zal I.C.W.: 

1°1. het bestaande netwerk van de Wase cultureel-erfgoedgemeenschap versterken en verbreden; 
1°2. verder inzetten op intergemeentelijke samenwerking. De Erfgoedcel Waasland wil het 

engagement van de gemeenten vasthouden en verschillende snelheden door een efficiënte en 
daadkrachtige werking opvangen; 

1°3. verder investeren in de bestaande regionale, Vlaamse en internationale 
samenwerkingsverbanden. 

 
2° I.C.W. bouwt verder aan een efficiënte en krachtdadige cultureel-erfgoedcel. Om dit te bereiken zal: 

2°1. I.C.W. de interne organisatie van de Erfgoedcel Waasland verder optimaliseren; 
2°2. de Erfgoedcel Waasland de interne en externe communicatie van de Wase erfgoedgemeenschap 

verstevigen; 
2°3. de Erfgoedcel Waasland actief blijven als cultureel-erfgoedloket; 
2°4. de Erfgoedcel Waasland actief werken aan resultaten voor Vlaanderen en de internationale 

wereld, zo zal het I.C.W. proactief het Vlaamse cultureel-erfgoedveld haar expertise ter beschikking 
stellen, onder andere over publiekswerking, cultureel-erfgoededucatie, diversiteit en 
interculturaliteit, en zal het I.C.W. samenwerken met andere gemeenten en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten en met de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie rond vrijwilligersmanagement en kennis delen over samenwerking met 
kleinschalige initiatieven en vrijwilligers. 

 
3° I.C.W. plaatst de zorg voor het cultureel erfgoed centraal. Om dit te bereiken zal I.C.W.: 

3°1. in opvolging van de beslissing van de Vlaamse Regering betreffende de toekomst van Doel, 
prioritair aandacht besteden aan alle aspecten van de zorg voor het cultureel erfgoed van het dorp 
Doel (verzamelen, behoud en beheer, onderzoek en ontsluiting); 

3°2. tegen het einde van 2010 alle cultureel-erfgoedorganisaties en publiektoegankelijke cultureel-
erfgoedcollecties op het grondgebied van het Waasland op een uniforme wijze in kaart brengen, 
inclusief de noden en behoeften. I.C.W. werkt hiervoor samen met alle andere gemeenten en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten, 
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en met initiatieven, zoals Archiefbank Vlaanderen, die 
voor heel Vlaanderen instaan voor het in kaart brengen van deelsectoren; 

3°3. zich engageren om bij het digitaliseren van cultureel erfgoed: 
3°3.1. deze digitale gegevens blijvend toegankelijk en leesbaar te maken; 
3°3.2. op collectie- en stukniveau internationaal erkende inhoudelijke en technische standaarden 

te gebruiken zodat de gegevens uitwisselbaar worden met de gegevens van andere 
cultureel-erfgoedorganisaties en zodat ze via dataharvesting beschikbaar worden voor 
overkoepelende systemen zoals Europeana; 

3°3.3. rekening te houden met eventuele wettelijke beperkingen met betrekking tot copyright en 
privacy. 

3°3.4. I.C.W. engageert zich ook om cultureel-erfgoedorganisaties te sensibiliseren en informeren 
over het gebruik van internationale standaarden. 
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3°4. de Wase cultureel-erfgoedgemeenschap ondersteunen bij een intense zorg voor registratie en 
inventarisatie; 

3°5. contextonderzoek stimuleren; 
3°6. een actuele visie voor een geïntegreerd Waas cultureel-erfgoedbeleid verder ontwikkelen; 
3°7. de kennis uitbreiden van de Wase cultureel-erfgoedorganisaties inzake de optimale zorg voor en 

de bewaaromstandigheden van cultureel erfgoed; 
3°8. besturen, ambtenaren en organisaties verder sensibiliseren over de waarde van cultureel erfgoed 

zodat ze meer aandacht schenken aan de gevolgen van hun beleid voor het cultureel erfgoed. 
 
4° I.C.W. staat in voor een optimale ontsluiting van het cultureel erfgoed om het in zijn verschillende 

gedaanten aan een zo divers mogelijk publiek voor te stellen. Om dit te bereiken zal I.C.W.: 
4°1. typische Wase thema’s centraal stellen dankzij grote projecten; 
4°2. een actieve publieksparticipatie stimuleren en daarom een netwerk uitbouwen met 

representatieve vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen; 
4°3. binnen haar netwerk cultureel-erfgoedorganisaties sensibiliseren en informeren voor en over 

diversiteit en interculturaliteit met bijzondere aandacht voor personen met een etnisch-cultureel 
diverse achtergrond en activiteiten opzetten en stimuleren rond diversiteit en interculturaliteit; 

4°4. nauwe samenwerking met het onderwijs en cultureel-erfgoededucatie in de Wase 
erfgoedgemeenschap stimuleren; 

4°5. de Wase cultureel-erfgoedorganisaties stimuleren om zich gemeenschappelijk te profileren; 
4°6. nieuwe media en informatietechnologieën optimaal inzetten om de zichtbaarheid van het 

cultureel erfgoed te verhogen; 
4°7. aan de hand van een doorgedreven vrijwilligersmanagement en gerichte acties erfgoedliefhebbers 

stimuleren zich in te zetten als erfgoedzorger. 
 
5° I.C.W. werkt uiterlijk tegen het einde van de beleidsperiode een ondersteuningsbeleid voor cultureel-

erfgoedactoren uit. Het ondersteuningsbeleid bevat minstens een beleid voor: 
a. de ondersteuning van erkende musea en erkende culturele archiefinstellingen die een werking 

ontwikkelen op het lokale niveau. Het protocol gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Provincies 
vzw (VVP) is hiervoor richtinggevend; 

b. de financiële ondersteuning van projecten op basis van een subsidiereglement van het I.C.W. voor 
cultureel erfgoed; 

c. de financiële ondersteuning van publicaties rond erfgoed op basis van een publicatiebeleid van het 
I.C.W., waaronder de ondersteuning van lokale tijdschriften voor volkscultuur en geschiedenis.  

 
Hoofdstuk III. Instrumenten en middelen 

 
Art. 4. §1. De Vlaamse Gemeenschap voorziet in uitvoering van het decreet en in uitvoering van de beslissing 
van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 een jaarlijkse werkingssubsidie van minstens 320.000 euro op 
haar begroting voor de uitvoering van dit cultureel-erfgoedconvenant. Deze werkingssubsidie kan jaarlijks 
geïndexeerd worden.  
 
De werkingssubsidie wordt toegekend voor: 
1° Het versterken van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid door de uitwisseling van kennis en expertise 
binnen het lokale cultureel-erfgoedveld (tussen cultureel-erfgoedactoren en cultureel-erfgoedbeheerders) 
over alle aspecten van de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed (het verzamelen, behoud en 
beheer, onderzoek en publiekswerking). De cultureel-erfgoedcel neemt hierin een coördinerende taak op; 
2° Het versterken van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid door het o.a. financieel ondersteunen van lokale 
cultureel-erfgoedactoren.  
2°1. Voor deze beleidsperiode bedraagt het ondersteuningsbudget binnen de werkingssubsidie ten minste 
16.500 euro.  Dit bedrag wordt als volgt toegekend in de volledige beleidsperiode: 

a. jaarlijks 12.500 euro voor het Stedelijk Museum Lokeren, een erkend museum ingedeeld bij het 
lokale niveau; 
b. jaarlijks 1.000 euro voor de uitgave van de periodieke publicatie over volkscultuur en 
geschiedenis De Souvereinen van Heemkring De Souvereinen; 
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c. jaarlijks 1.000 euro voor de uitgave van de periodieke publicatie over volkscultuur en 
geschiedenis Land van Beveren van Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren; 
d. jaarlijks 2.000 euro voor de uitgave van de periodieke publicatie over volkscultuur en 
geschiedenis Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas van 
Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas. 

2°2. Daarnaast voorziet het I.C.W.:  
a. jaarlijks maximum 15.000 euro voor projecten op basis van een subsidiereglement; 
b. jaarlijks maximum 6.000 euro voor publicaties rond cultureel erfgoed op basis van een 
publicatiebeleid. 

Het I.C.W. volgt de besteding van deze middelen op en schrijft procedures uit om de besteding van deze 
middelen te controleren. 
 
§2. De cultureel-erfgoedorganisatie, gesubsidieerd als steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld op basis van 
artikel 4 van het decreet heeft als taak: 
1° I.C.W. te ondersteunen bij het ontwikkelen en toepassen van de noodzakelijke beleidsinstrumenten voor 
het lokaal cultureel-erfgoedbeleid; 
2° een initiërende en coördinerende rol op te nemen in het bereiken van ten minste de doelstelling vermeld in 
artikel 3, 2°4, 3°1, 3°2, 4°3.  
 
Art. 5. §1. Het I.C.W. zorgt in uitvoering van dit cultureel-erfgoedconvenant voor een cultureel-erfgoedcel die 
een coördinerende taak op zich neemt met betrekking tot de uitvoering van de operationele doelstellingen 
gekoppeld aan art. 4. §1, tweede lid, 1°. 
 
§2. Het I.C.W. stuurt de cultureel-erfgoedcel effectief en verantwoord aan, verstrekt de nodige middelen en 
vaardigheden en tekent de procedures uit om de overeengekomen strategie en doelstellingen te bereiken.  
 
Het I.C.W. zorgt voor de aanstelling van minimum twee voltijds equivalenten binnen de cultureel-erfgoedcel. 
De cultureel-erfgoedcel is mee verantwoordelijk voor de deskundige, inhoudelijke, administratieve en 
communicatieve uitvoering en eventuele bijsturing van dit cultureel-erfgoedconvenant. 
 
Art. 6. Het I.C.W. neemt de kosten van ondersteunende aard zoals vermeld in artikel 32 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 18 juli 2008 voor haar rekening. Deze kosten kunnen niet vergoed worden met de 
werkingssubsidie vermeld in artikel 4, §1. Hiervoor wordt onder meer beroep gedaan op de financiële inbreng 
van de gemeenten die deelnemen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in artikel 1, 
4°. 
 
Art. 7. Beide partijen engageren zich om optimaal de informatie beschikbaar te stellen die van belang is voor 
de andere partij. Er wordt hierbij rekening gehouden met eventuele vertrouwelijkheid van informatie of de 
privacy.  
 
Beide partijen engageren zich om de andere partij zo vroeg mogelijk in te lichten bij evoluties of 
ontwikkelingen die voor de andere partij of voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn.  
 

Hoofdstuk IV. Communicatieve return 
 
Art. 8. Het I.C.W. moet, in uitvoering van artikel 90 van het decreet, in alle gedrukte en digitale 
communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie die tot stand is gekomen in 
uitvoering van dit cultureel-erfgoedconvenant de steun van de Vlaamse Gemeenschap vermelden door de 
standaardlogo’s en de bijhorende tekst “met steun van de Vlaamse overheid” te gebruiken. Het I.C.W. zorgt 
ervoor dat dit ook gebeurt door de organisaties die in uitvoering van het ondersteuningsbeleid vermeld in 
artikel 4, §1, tweede lid, 2° middelen ontvangen van het I.C.W.  
 

Hoofdstuk V. Toezicht en evaluatie 
 
Art. 9. §1. Het toezicht zal, in uitvoering van artikel 91 van het decreet, gebeuren op basis van: 
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1° een jaarlijkse controle van de begroting met bijhorende toelichting. Deze begroting met bijhorende 
toelichting wordt ingediend uiterlijk op 1 december voorafgaand aan het jaar waarop ze van toepassing is. 
Voor het eerste jaar van de beleidsperiode wordt de begroting met de bijhorende toelichting ingediend op 1 
april. 
In de begroting met bijbehorende toelichting beschrijft het I.C.W. hoe het deze overeenkomst tijdens het 
desbetreffende jaar zal uitvoeren, en de personele, logistieke en financiële middelen die daarvoor ter 
beschikking staan. 
2° een jaarlijkse controle van het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt ingediend uiterlijk op 1 april volgend op 
het jaar waarop het van toepassing is. Dit jaarverslag bevat: 

a. een beknopt inhoudelijk verslag waarin de klemtoon ligt op de elementen uit de begroting met 
bijhorende toelichting die niet of anders werden ingevuld; 

b. een uitreksel uit de jaarrekening van het intergemeentelijk samenwerkingsverband met een overzicht 
van de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van dit cultureel-
erfgoedconvenant, een afschrijvingstabel voor de investeringen en een verslag van een bedrijfsrevisor 
of van een erkend accountant die niet betrokken is bij de dagelijkse werking van de organisatie. 

In de volledige boekhouding van het I.C.W. wordt een duidelijk en identificeerbaar onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende soorten activiteiten van het I.C.W. 
 
§2. De evaluatie van de werking zal, in uitvoering van artikel 91 van het decreet, gebeuren op twee momenten 
in de beleidsperiode: 
1° een tussentijdse evaluatie in de eerste helft van de beleidsperiode; 
2° een eindevaluatie, in de tweede helft van de beleidsperiode. 
 
De resultaten van de evaluatie vermeld in het eerste lid, 2°, worden meegenomen bij de voorbereiding van de 
aanvraag voor een werkingssubsidie voor een volgende beleidsperiode. 
 

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen 
 
Art. 10. §1. Bijsturingen en eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen van dit cultureel-erfgoedconvenant 
zijn mogelijk, op verzoek van elke partij en mits beide partijen akkoord gaan met uitzondering van de 
bepalingen in artikel 4. 
 
§2. De Vlaamse Gemeenschap behoudt de mogelijkheid om van dit cultureel-erfgoedconvenant af te wijken 
als ze daartoe juridisch verplicht wordt door een andere nationale of internationale overheidsinstantie. Het 
I.C.W. kan daarbij geen aanspraak maken op schadeloosstelling door de Vlaamse Gemeenschap.  
 
§3. Het I.C.W. behoudt de mogelijkheid om van dit cultureel-erfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe 
juridisch verplicht wordt door de Vlaamse overheid of een nationale of internationale overheidsinstantie. De 
Vlaamse Gemeenschap kan daarbij geen aanspraak maken op schadeloosstelling door het I.C.W.  
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren 
 
in Brussel op 19 februari 2009 
 
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 
 

Voor de Vlaamse Gemeenschap, 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Anciaux 
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Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel 
 

Voor het I.C.W. 
 
 
 
 
 
 
 

Jef Foubert 
Voorzitter I.C.W. 

 
 
 
 
 
 
 

Peter Deckers 
Ondervoorzitter I.C.W. 


