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CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANT TUSSEN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAP EN INTERWAAS BETREFFENDE DE UITVOERING VAN 

HET LOKALE CULTUREEL-ERFGOEDBELEID VOOR DE 

BELEIDSPERIODE 2015-2020  

 

 

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in 

de persoon van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, 

Jeugd en Brussel, die handelt ter uitvoering van de beslissing van de 

Vlaamse Regering op 28 november 2014; 

 

en  

 

Interwaas, vertegenwoordigd door de heer Remi Audenaert, voorzitter 

Interwaas, en door de heer Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter 

Interwaas, die handelen ter uitvoering van de beslissing van het 

Directiecomité op 4 februari 2015; 

 

KWAMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en beleidskader 

 

Artikel 1. In dit cultureel-erfgoedconvenant wordt verstaan onder: 

1° cultureel erfgoed: roerend en immaterieel erfgoed dat als 

betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen 

krijgt in een cultureel referentiekader; 

2° decreet: het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012; 

3° het aanvraagdossier: het aanvraagdossier dat door Interwaas 

uiterlijk op 1 april 2014 is ingediend als aanvraag van een 

werkingssubsidie voor de uitvoering van een geïntegreerd en integraal 

lokaal cultureel-erfgoedbeleid; 

4° Interwaas: het intergemeentelijke samenwerkingsverband dat werkzaam 

is op het grondgebied van de gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, 

Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 

Waasmunster; 

5° 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 structurele 

activiteit die een continu of permanent karakter vertoont; 

7° Erfgoedcel Waasland: de cultureel-erfgoedcel van Interwaas. 

 

Art. 2. Dit cultureel-erfgoedconvenant is uitsluitend van toepassing 

op het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren, aanwezig op 

het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan het 

intergemeentelijke samenwerkingsverband Interwaas.  
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Art. 3. §1. Dit cultureel-erfgoedconvenant wordt, ter uitvoering van 

artikel 159 van het decreet, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en 

Interwaas voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid. 

 

§2. De doelstelling van de werkingssubsidie is het stimuleren van het 

lokale cultureel-erfgoedbeleid. Daarbij wordt ingezet op: 

1° de zorg voor en de ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed, 

vanuit een integrale en geïntegreerde visie; 

2° de ontwikkeling van kennis en expertise binnen het lokale 

cultureel-erfgoedveld en de uitwisseling ervan; 

3° de ontwikkeling en uitwisseling van geïntegreerde cultureel-

erfgoedpraktijken, in overleg met andere intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die 

werkingssubsidies krijgen voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid, en 

gecoördineerd door het steunpunt voor cultureel erfgoed; 

4° het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor cultureel 

erfgoed. 

 

§3. Dit cultureel-erfgoedconvenant: 

1° regelt de inbreng van de Vlaamse Gemeenschap en van Interwaas in de 

uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid dat Interwaas 

uitwerkt voor het lokale cultureel erfgoed en de lokale cultureel-

erfgoedorganisaties op het grondgebied van de gemeenten die deelnemen 

aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interwaas. De visie op 

het cultureel-erfgoedbeleid is beschreven in het aanvraagdossier; 

2° legt de doelstellingen vast die Interwaas wil bereiken met de 

uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid, rekening houdend 

met de door de Vlaamse Regering op 28 november 2014 geformuleerde 

aandachtspunten. De werkingssubsidie die de Vlaamse Gemeenschap 

toekent in het kader van dit cultureel-erfgoedconvenant, draagt bij 

tot het bereiken van die doelstellingen. 

 

§4. Het cultureel-erfgoedconvenant wordt gesloten voor een 

beleidsperiode van zes jaar die start op 1 januari 2015 en eindigt op 

31 december 2020. 

 

 

Hoofdstuk 2. Doelstellingen, aandachtspunten en krijtlijnen 

 

Afdeling 1. Doelstellingen 

 

Art. 4. Interwaas bereikt gedurende de beleidsperiode de volgende 

doelstellingen voor het lokale cultureel-erfgoedbeleid: 

 

1°  de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland investeren met 

ondersteuning van de Erfgoedcel Waasland onverminderd in samenwerking 

én het versterken en uitbreiden van het netwerk op verschillende 

niveaus; 

a) de Erfgoedcel Waasland zet i.s.m. de gemeentebesturen en de 
cultureel-erfgoedgemeenschappen verder in op intergemeentelijke 

samenwerking rond cultureel-erfgoed. Hierbij wordt het engagement 

van de gemeentebesturen t.o.v. de zorg voor en de ontsluiting van 

cultureel-erfgoed vastgehouden en verschillende snelheden op dit 

vlak door een efficiënte en daadkrachtige werking gepareerd; 
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b) de verschillende cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland 
intensifiëren hun onderlinge samenwerking en onder impuls van de 

Erfgoedcel Waasland wordt ook meer samenwerking met deelsectoren 

en belendende sectoren in het Waasland gezocht; 

c) de Erfgoedcel Waasland verstevigt de samenwerkingsverbanden met 
Oost-Vlaamse, Vlaamse, Belgische en internationale partners en 

bouwt deze in samenwerking met de cultureel-erfgoedgemeenschappen 

verder uit; 

 

 

2° het Waas cultureel-erfgoedloket wordt verder ingezet als middel tot 

expertise-uitwisseling en expertise-opbouw; 

a) de Erfgoedcel Waasland blijft actief als Waas cultureel-
erfgoedloket. Daarbij blijft zij eveneens een beroep doen op het 

breed netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties en de bestaande 

expertise van de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland 

en de Landelijke Expertisecentra en Organisaties Volkscultuur; 

b) de Erfgoedcel Waasland organiseert vorming met als doel de 
verdere professionalisering van de cultureel-erfgoedzorg- en 

ontsluiting; 

c) de Erfgoedcel Waasland blijft het vrijwilligerswerk in het 
Waasland praktisch ondersteunen door zelf vrijwilligers in te 

zetten in de werking van de Erfgoedcel Waasland en 

geïnteresseerde vrijwilligers de weg naar cultureel-

erfgoedorganisaties te wijzen; 

d) de Erfgoedcel Waasland organiseert minstens jaarlijks een 
“Erfgoedontmoeting” rond een specifiek thema met betrekking tot 

cultureel-erfgoed waarbij zo veel mogelijk gezocht wordt naar 

samenwerking met belendende sectoren; 

 

3° de cultureel-erfgoedgemeenschappen stellen de zorg voor cultureel 

erfgoed centraal en worden hierin ondersteund door de Erfgoedcel 

Waasland; 

a) de cultureel-erfgoedbeheerders en –gemeenschappen in het Waasland 
brengen het cultureel-erfgoed verder in kaart. Dit resulteert in 

een grotere bewustwording rond o.a. immaterieel cultureel erfgoed 

en religieus erfgoed en een grotere collectiemobiliteit voor 

museaal en documentair erfgoed en de afstemming van het 

collectiebeleid van de collectiebeherende organisaties; 

b) de cultureel-erfgoedbeheerders in het Waasland gaan digitaal 
duurzaam om met het cultureel erfgoed. Zowel digitalisering van 

het cultureel-erfgoed als de zorg voor born-digital cultureel 

erfgoed spelen hierin een cruciale rol; 

 

4° de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland streven naar een 

optimale ontsluiting van het cultureel erfgoed om het in zijn 

verschillende gedaanten aan een zo divers mogelijk publiek voor te 

stellen en worden hierin ondersteund door de Erfgoedcel Waasland; 

a) de communicatie over het aanbod m.b.t. het cultureel erfgoed in 
het Waasland wordt verder versterkt door de cultureel-

erfgoedorganisaties en de Erfgoedcel Waasland; 

b) de actieve participatie van verschillende soorten doelgroepen aan 
de verschillende publieksactiviteiten rond cultureel-erfgoed 

wordt gestimuleerd door de cultureel-erfgoedorganisaties en de 

Erfgoedcel Waasland; 

c) de cultureel-erfgoedorganisaties in het Waasland blijven hun 
interessant educatief aanbod aanbieden aan het onderwijs. De 
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Erfgoedcel Waasland stimuleert deze samenwerking met het 

onderwijs verder en zet zo mee in op cultureel-erfgoededucatie; 

 

5° Interwaas ondersteunt financieel, in aanvulling van de 

gemeentelijke ondersteuning, initiatieven rond de zorg voor en de 

ontsluiting van cultureel erfgoed; 

a) Interwaas kent projectsubsidies toe aan cultureel-
erfgoedprojecten op basis van een projectsubsidiereglement; 

b) Interwaas kent subsidies toe aan éénmalige cultureel-
erfgoedpublicaties op basis van een subsidiereglement; 

c) Interwaas kent jaarlijks toelage toe aan cultureel-
erfgoedpublicaties; 

d) Interwaas deelt private collectiebeherende cultureel-
erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel met een lokale 

relevantie lokaal in en ondersteunt hen; 

e) Interwaas ondersteunt financieel musea en culturele 
archiefinstellingen met een kwaliteitslabel onder de bevoegdheid 

van een lokaal bestuur; 

 

6° Interwaas ruggensteunt verder de efficiënte en krachtdadige 

Erfgoedcel Waasland ter ondersteuning van de cultureel-

erfgoedgemeenschappen in het Waasland en daarbuiten; 

a) Interwaas voert een degelijk, transparant en gedragen beleid in 
het kader van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas; 

b) Interwaas voert een stevig en transparant zakelijk beheer in het 
kader van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas; 

c) Erfgoedcel Waasland kenmerkt zich door een professioneel, mens- 
en competentiegericht personeelsbeleid en wordt hierin 

ondersteund door Interwaas. 

 

Afdeling 2. Aandachtspunten 

 

Art. 5. De Vlaamse Regering formuleerde bij haar beslissing van 28 

november 2014 de volgende aandachtspunten: 

1° ga op een structurele manier om met diversiteit binnen de werking; 

2° neem een voldoende actieve rol op rond immaterieel erfgoed, 

sensibiliseer en ondersteun, in samenwerking met het ICE-netwerk, 

erfgoedgemeenschappen bij hun inspanningen om immaterieel erfgoed te 

borgen en door te geven. 

 

 Die aandachtspunten worden meegenomen bij de uitvoering van het 

cultureel-erfgoedconvenant. 

 

 

Afdeling 3. Krijtlijnen 

 

Art. 6. Interwaas gaat het engagement aan om, bij het realiseren van 

de doelstellingen, vermeld in artikel 4, rekening te houden met de 

krijtlijnen van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid die de Vlaamse 

Regering formuleerde bij haar beslissing van 28 november 2014: 

1° expertise uitwisselen en kennis delen tussen de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden met een cultureel-erfgoedconvenant onderling; 

2° samenwerken met landelijke cultureel-erfgoedorganisaties; 

3° inzetten op de lokale depotnoden; 

4° inzetten op religieus cultureel erfgoed; 

5° implementeren van een strategische visie op duurzame preservatie en 

ontsluiting van digitaal cultureel erfgoed. 



 

Pagina 5 van 9 

 

Art 7.  Interwaas gaat het engagement aan om de participatie van 

lokale cultureel-erfgoedactoren te stimuleren en te begeleiden bij de 

volgende initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap: 

1° Archiefbank Vlaanderen, onlinedatabank van private archieven; 

2° www.immaterieelerfgoed.be, platform voor immaterieel cultureel 

erfgoed (ICE) in Vlaanderen. 

 

 

Hoofdstuk 3. Middelen 

 

Afdeling 1. Engagementen van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Art. 8. Voor de uitvoering van dit cultureel-erfgoedconvenant voorziet 

de Vlaamse Gemeenschap, ter uitvoering van het decreet en ter 

uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 november 

2014, in een jaarlijkse werkingssubsidie van 246.946 euro op haar 

begroting voor de beleidsperiode 2015-2020.  

 

 Die jaarlijkse werkingssubsidie wordt toegekend binnen de perken 

van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De jaarlijkse werkingssubsidie is een bijdrage voor: 

1° de inhoudelijke kosten voor de werking van de cultureel-erfgoedcel, 

zoals beschreven in artikel 11, §1; 

2° de kosten voor andere vormen van ondersteuning van lokale 

cultureel-erfgoedactoren. 

 

 

Afdeling 2. Engagementen van Interwaas 

 

Art. 9. Interwaas voorziet 0,22 euro per inwoner. Daarnaast wordt er 

vanuit Interwaas en alle gemeenten die deelnemen aan het 

intergemeentelijke samenwerkingsverband Interwaas een inbreng in 

natura voorzien. Deze bijdrage wordt voorzien binnen de perken van de 

gemeentelijke budgetten en de begroting van Interwaas. 

 

Art. 10. Interwaas of de gemeenten die deelnemen aan het 

intergemeentelijke samenwerkingsverband, vermeld in artikel 1, 4°, 

financieren met eigen middelen: 

1° als dat van toepassing is, de structurele ondersteuning van 

cultureel-erfgoedorganisaties op het grondgebied van Interwaas met een 

lokale relevantie, waaronder ook de ondersteuning valt van cultureel-

erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel die ingedeeld zijn bij het 

lokale niveau;  

2° kosten van ondersteunende aard. 

 

Kosten van ondersteunende aard zijn: 

1° huisvestingskosten met inbegrip van inrichtingskosten, 

onderhoudskosten en kosten die verbonden zijn aan schoonmaak en 

nutsvoorzieningen; 

2° uitrustingskosten met inbegrip van kosten voor kantoormateriaal, 

verzending en standaardinformatica- en 

standaardtelecommunicatietoepassingen; 

3° kosten die verbonden zijn aan onthaal, boekhouding, 

loonadministratie, informaticaondersteuning, juridische ondersteuning 

en aanwerving van personeel. 
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Die kosten kunnen niet vergoed worden met de werkingssubsidie, 

vermeld in artikel 8.  

 

 

Hoofdstuk 4. Instrumenten 

 

Art. 11. §1. Interwaas zorgt voor een cultureel-erfgoedcel die een 

initiërende, coördinerende en ondersteunende rol op zich neemt met 

betrekking tot de uitvoering van de doelstellingen vermeld in artikel 

4. 

 

Interwaas zorgt voor de aanstelling van minstens twee 

voltijdsequivalenten in de cultureel-erfgoedcel.  

 

§2. Interwaas 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.  

 

§3. De cultureel-erfgoedcel heeft een adviserende taak met het oog op 

de lokale beleidsontwikkeling op het vlak van cultureel erfgoed. 

 

§4. Naast de cultureel-erfgoedcel kunnen ook andere cultureel-

erfgoedspelers op het grondgebied van Interwaas een taak opnemen met 

betrekking tot de uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikel 

4.  

 

 

Hoofdstuk 5. Communicatie 

 

Art. 12. Beide partijen gaan het engagement aan om de informatie die 

van belang is voor de andere partij, optimaal ter beschikking te 

stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele 

vertrouwelijkheid van informatie of privacy. Beide partijen gaan het 

engagement aan om de andere partij zo vroeg mogelijk in te lichten bij 

evoluties of ontwikkelingen die voor de andere partij of voor de 

uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant van belang zijn.  

 

Art. 13. Interwaas moet, ter uitvoering van artikel 186 van het 

decreet, in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke 

mededeling, verklaring 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 

baselines te gebruiken die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering. 

 

 

Hoofdstuk 6. Toezicht en opvolging 

 

Art. 14. Interwaas is verantwoordelijk voor de deskundige, 

inhoudelijke, administratieve en communicatieve uitvoering, opvolging 

en eventuele bijsturing van dit cultureel-erfgoedconvenant. 

 

Art. 15. Het toezicht en de evaluatie door de administratie worden 

uitgevoerd op basis van: 

1° een jaarlijks actieplan. Dat actieplan wordt de eerste keer 

ingediend uiterlijk één maand na de ondertekening van dit cultureel-
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erfgoedconvenant door de minister. Voor de volgende jaren wordt het 

actieplan jaarlijks ingediend uiterlijk op 1 december voorafgaand aan 

het jaar waarop 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 welke personele, 
logistieke en financiële middelen ingezet zullen worden voor de 

uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant; 

2° een jaarverslag. Dat jaarverslag wordt jaarlijks ingediend 

uiterlijk op 1 april na het werkingsjaar waarvoor de subsidie is 

toegekend. Het jaarverslag bevat ten minste: 

a) een inhoudelijk verslag waarin gerapporteerd wordt over de 
uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant. Eventuele 

afwijkingen ten opzichte van het actieplan worden daarbij 

toegelicht; 

b) een financieel verslag dat bestaat uit: 
1) een overzicht van de kosten en de opbrengsten van het 

cultureel-erfgoedconvenant; 

2) het verslag van de persoon die door Interwaas belast is met 
het financiële toezicht, met commentaar bij de 

waarheidsgetrouwe weergave van het overzicht van de kosten en 

de opbrengsten; 

3) een overzicht van de individuele bezoldigingen, waarin de 
totale loonkosten per werknemer vermeld worden; 

c) een lijst met beleidsrelevante gegevens, als die opgenomen is in 
het model van jaarverslag; 

3° maximaal twee evaluaties van de uitvoering van het cultureel-

erfgoedconvenant: 

a) een tussentijdse evaluatie. De bevindingen van de tussentijdse 
evaluatie worden meegedeeld aan Interwaas uiterlijk zes maanden 

voor de aanvraag van een werkingssubsidie voor de volgende 

beleidsperiode wordt ingediend; 

b) een eindevaluatie. De bevindingen van de eindevaluatie worden 
meegedeeld aan Interwaas binnen twee maanden na de uitvoering van 

de eindevaluatie. 

 

De administratie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht 

voor de uitoefening van het toezicht op de aanwending van de 

werkingssubsidie.  

 

Art. 16. Interwaas gaat het engagement aan om deel te nemen aan 

onderzoek, georganiseerd door de administratie of het steunpunt voor 

cultureel erfgoed, met het oog op het verzamelen van beleidsrelevante 

gegevens.  

 

 

Hoofdstuk 7. Bepalingen over reserves 

 

Art. 17. §1. De reservebepalingen hebben betrekking op reserves die 

aangelegd worden met de werkingssubsidie. De reserve wordt vastgesteld 

zoals bepaald in artikel 145 van het decreet. De reserve is het deel 

van de werkingssubsidie dat niet verantwoord kan worden aan de hand 

van kosten die in aanmerking komen voor subsidiëring. De gecumuleerde 

reserve is de reserve die over meer dan een beleidsperiode wordt 

opgebouwd. 
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§2. Gedurende de beleidsperiode kan Interwaas onbeperkt een reserve 

aanleggen met de werkingssubsidie. 

 

§3. Op het einde van de beleidsperiode wordt de reserve getoetst aan 

de volgende normen: 

1° maximaal 20% van de toegekende jaarlijkse werkingssubsidie mag 

worden gebruikt voor de aanleg van een reserve; 

2° de totale gecumuleerde reserve op basis van werkingssubsidies mag 

maximaal 50% van de toegekende jaarlijkse werkingssubsidie bedragen. 

 

De toegekende jaarlijkse werkingssubsidie wordt bepaald door het 

gemiddelde te nemen van de respectieve jaarlijkse werkingssubsidies 

gedurende de beleidsperiode. 

 

Als de normen overschreden worden, vordert de Vlaamse Regering 

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. 

 

§4. Bij stopzetting van de activiteit wordt de totale gecumuleerde 

reserve op basis van werkingssubsidies teruggevorderd. 

 

 

Hoofdstuk 8. Sanctionering 

 

Art. 18. Als er bij het toezicht of de evaluatie ernstige 

tekortkomingen worden vastgesteld, kan de Vlaamse Gemeenschap de 

volgende sancties opleggen, zoals bepaald in artikel 147 van het 

decreet: 

1° inhouding of terugvordering van de volledige toegekende 

werkingssubsidie of van een deel ervan; 

2° 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 cultureel-erfgoedconvenant wordt gesloten ter uitvoering 

van het decreet. De bepalingen in het decreet en in de besluiten die 

genomen zijn ter uitvoering van het decreet, hebben altijd voorrang op 

de bepalingen in dit cultureel-erfgoedconvenant. 

 

Art. 20. §1. Bijsturingen en eventuele daaruit voortvloeiende 

wijzigingen van dit cultureel-erfgoedconvenant zijn mogelijk op 

verzoek van elke partij en op voorwaarde dat elke partij ermee akkoord 

gaat. 

 

Als er zich tijdens de duur van het cultureel-erfgoedconvenant 

ingrijpende wijzigingen voordoen in het financiële engagement van de 

Vlaamse Gemeenschap en die wijzigingen de doelstellingen van Interwaas 

zo beïnvloeden dat ze niet kunnen worden ingepast in de vigerende 

afspraken tussen de partijen, kan over het cultureel-erfgoedconvenant, 

op verzoek van een van de ondertekenende partijen, opnieuw 

onderhandeld worden en kan het aangepast worden. 
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§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. Interwaas kan daarbij geen aanspraak maken op een 

schadeloosstelling van de Vlaamse Gemeenschap. 

  

§3. Interwaas behoudt de mogelijkheid om van dit cultureel-

erfgoedconvenant af te wijken als ze daartoe juridisch verplicht wordt 

door een andere nationale of internationale overheidsinstantie. De 

Vlaamse Gemeenschap kan daarbij geen aanspraak maken op een 

schadeloosstelling van Interwaas. 

 

 

Gedaan in Brussel, op                                                         

, in twee originele exemplaren. 

 

 

Voor de Vlaamse Gemeenschap, 

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, 

 

 

 

 

 

 

Sven GATZ 

 

 

Voor Interwaas, 

De voorzitter van de raad van bestuur,  

 

 

 

 

 

 

Remi AUDENAERT 

 

 

De ondervoorzitter van Interwaas,  

 

 

 

 

 

 

Lieven DEHANDSCHUTTER 


