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Verkiezingsprogramma’s 2014

Memorandum 2014

Op 25 mei 2014 vinden Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. Herita nam de 

verkiezingsprogramma’s door en bundelde de belangrijkste passages. 

Inleiding

Voor de analyse werden de verkiezingsprogramma’s doorgenomen van alle politieke partijen die lijs-

ten ingediend hebben voor deze verkiezingen. De programma’s werden doorzocht aan de hand van 

trefwoorden die Herita en de sector aanbelangen (Herita, erfgoed, monument, vrijwilligers, fiscaliteit, 

shelter, hervorming,...). Dat leverde resultaten op voor (in willekeurige volgorde) sp.a, Open Vld, CD&V, 

N-VA, Vlaams Belang en Groen. 

Samenvatting 

De belangrijkste resultaten van de analyse:

> Herita staat vermeld bij N-VA en Groen. Groen wil Herita decretaal verankeren. 

> Groen besteedt bijzonder veel aandacht aan erfgoed, in al z’n vormen. Erfgoed komt bij Open Vld 

niet voor.

> sp.a wil een sterk en integraal erfgoedbeleid in Vlaanderen met meer wisselwerking tussen 

roerend en onroerend erfgoed. Groen opteert voor een doorgedreven samenwerking tussen 

onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. CD&V wijst op de negatieve versnippering tussen 

onroerend en roerend erfgoed en pleit voor een coherente beleidsvisie die de volledige erfgoed-

keten samenbrengt. 

> Openstelling en publiekswerking zijn voor de meeste partijen belangrijk en evident, evenwel  

zonder concrete initiatieven te noemen. sp.a schuift FARO naar voor om een groter draagvlak voor 

erfgoed te creëren. CD&V stelt opvallend sterk dat bescherming van erfgoed maar zin heeft als er 

ook ontsluiting is. 

> Educatie is eveneens populair en moet voor sp.a en Groen een steviger plaats krijgen in het 

onderwijs. 

> Diverse partijen pleiten voor herbestemming en voor nieuwe invullingen van leegstaande gebou-

wen zoals kerken. Voor CD&V is zelfs declassering van religieuze gebouwen geen taboe. 

> Een aantal partijen willen de Vlaamse administratie (grondig) hervormen, met een herschik-

king van de bevoegdheden in nieuwe domeinen. Nu werkt de administratie volgens de partijen te 

verkokert en niet klantgericht. De erfgoedadministratie moet evolueren naar coaching en bege-

leiding van erfgoedbeheerders (Groen) met een meedenkende en proactieve attitude om het 

draagvlak voor erfgoed te vergroten (CD&V). N-VA wil gaan voor één minister die bevoegd is voor 

cultuur, jeugd, media, erfgoed en artistieke vorming. 

> Een aantal partijen willen de Uit-pas overal in Vlaanderen. 

> De herziening van de tax-shelter is voor sp.a en Open Vld een opportuniteit om het open te  

trekken naar de cultuur- en natuursector. 
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> In het verlengde daarvan pleit Open Vld voor een wettelijk kader voor bedrijfsmecenaat, alterna-

tieve financiering van de cultuursector en financieringsvormen die afwijken van de traditionele 

subsidiëring.

> N-VA en CD&V willen nu een operationalisering van het gloednieuwe onroerenderfgoeddecreet, 

Groen wil het decreet al bijstellen en sp.a wil alle decreten rond erfgoed onder de loep nemen en 

afstemmen. In de discussie over de financiering van archeologie bekent alleen N-VA kleur en gaat 

het voor een regeling waarbij tegenover elke euro privé-investering een euro van de overheid staat.      

> sp.a wil een betere regeling voor vrijwilligers en verenigingen/vzw’s, met vooral minder  

‘regulitis’. N-VA en CD&V pleiten voor het optrekken van de btw-drempel voor verenigingen van 

15.000 naar 25.000 euro. N-VA wenst een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid en de uitbouw 

van een expertisecentrum voor vrijwilligerswerk.     

> CD&V en N-VA stellen voor om na de herdenking van WO I de aandacht te richten op een  

‘Bruegheljaar’ in 2019/2020. 

Per partij 

Hieronder volgen citaten uit de verkiezingsprogramma’s van de partijen (in willekeurige volgorde). 

sp.a - programma 

> sp.a stelt met overtuiging dat moet worden geïnvesteerd in cultuur. De overheid heeft een cruciale rol in de 

ondersteuning van alle vormen van cultuur.

> sp.a gaat voor een brede ondersteuning van de culturele sector in alle verscheidenheid, en in de meest brede 

betekenis. Van amateurtheater tot erfgoedwerk, van kunstacademies tot seniorenfestivals. Het geeft mensen  

de creativiteit om maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwkomers met de nodige openheid tegemoet te  

treden én kunstenaars en kunstliefhebbers de nodige ruimte om op eigen ritme en niveau aan de slag te gaan 

en te ontdekken...

> sp.a pleit daarom voor een eenvormige regeling voor vrijwilligers die de positieve elementen van de kleine ver-

goedingsregeling, de vrijwilligersvergoeding en de vergoeding voor occasionele socio-culturele prestaties omvat. 

We pleiten daarnaast voor een goede omkadering van het vrijwilligerswerk op Vlaams niveau zodat organisaties 

ondersteund worden in hun vrijwilligerswerking. Daarbij is het van groot belang om misbruik tegen te gaan, 

zonder dat de goedmenende vrijwilliger daar het eerste slachtoffer van is.

> We nemen de verschillende decreten rond cultuur en erfgoed onder de loep en stemmen ze op elkaar af vanuit 

het perspectief van de hedendaagse cultuurbeleving. We willen werkzame linken tussen onderwijs, cultuur, toe-

risme en media. Ook welzijn en tewerkstelling zijn daarbij noodzakelijk.

> We sensibiliseren culturele organisaties en instellingen om zich blijvend open te stellen voor een groot publiek; 

ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, opleidingsniveau of kunstvorm.

> sp.a benadrukt het grote belang van goede cultuurinfrastructuur met blijvende aandacht voor openbare biblio-

theken, cultuur- en gemeenschapscentra, omringd door een netwerk van verenigingen. Samen waarborgen ze 

een sterke en brede deelname, overal en in de verschillende stadia van het leven. We stellen daarom een infra-

structuurplan op. Daarnaast zoeken we naar nieuwe invullingen van leegstaande gebouwen zoals kerken, enz.

> We rollen het systeem van de Uitpas uit in heel Vlaanderen zodat iedereen op een niet stigmatiserende manier 

van sport en cultuurlandschap genieten.

> Erfgoedinstellingen moeten hun collecties via het web in een niet-commerciële omgeving aan het publiek  

kunnen tonen.

> Specifiek voor de audiovisuele sector neemt sp.a het voortouw om de taks shelter-regeling grondig aan te 

passen en verscherpte controles uit te voeren. We gaan na of de regeling kan worden uitgebreid naar andere 

http://www.s-p-a.be/media/uploads/files/programma14.pdf
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sectoren zoals podiumkunsten, gamesector, enzovoort. We doen dit in sterke samenspraak met de sector, de 

investeerders en de overheid. Zo gaan we de strijd aan met de bestaande misbruiken binnen de huidige regeling 

en willen we beginnende kunstenaars en kunstenorganisaties alle kansen bieden om zich te ontwikkelen binnen 

het landschap. Daarom zorgen we er voor dat binnen het kunstendecreet er voldoende instroom is van nieuwe 

initiatieven, zowel op het niveau van de werkings- als op het niveau van de projectsubsidies.

> Naar analogie met het taks shelter mechanisme voor filmproductie, waarbij bedrijven op een fiscaalvriendelijke 

manier in de sector kunnen investeren, wil sp.a een gelijkaardige fiscaal systeem ontwikkelen voor de aan-

koop van natuur.

> Middenveldorganisaties waaronder sociaal-cultureel werk hebben een groeiend belang in onze veranderende 

samenleving: ze bouwen aan sociaal kapitaal en verrijken mensen. Daarenboven hebben deze organisaties een 

sterke sensibiliserende kracht. Ze beogen een samenleving die kansen biedt aan mensen om zich te ontwikkelen, 

om samen plezier te beleven, om ze een stem te geven. Het is vandaag meer dan ooit nodig om deze visie op 

mens en samenleving, desnoods tegen (politieke) stromen in, luidop te verdedigen.

> sp.a onderschrijft de klacht van vele verenigingen over de stijgende administratieve lasten. Via uiteenlopende 

regelgeving wordt het voor vrijwilligers en verenigingen steeds moeilijker, niet alleen om zich juist te infor-

meren maar ook om de risico’s van hun engagementen beheersbaar in te schatten. sp.a pleit voor een vooraf-

gaande toets om deze toenemende ‘regulitis’ te begrenzen. sp.a wil het voortouw nemen om te zoeken naar een 

aangepaste regelgeving op maat van kleine sociaal-culturele vzw’s waardoor zij niet aan de huidige stringente 

administratieve lasten onderworpen zijn en toch bescherming kunnen bieden aan diegenen een engagement 

willen opnemen.

> Het sociaal-cultureel werk is een bindende factor in onze diverse samenleving. Ze zorgt ervoor dat mensen elkaar 

ontmoeten. Daarom is het belangrijk dat deze sector een duidelijke plaats krijgt toegewezen tussen vrije markt 

en overheid. We werken op alle niveaus een kader uit voor sociaal-culturele organisaties.

> De sociaal-culturele sector werkt innoverend. sp.a geeft ruimte aan het verbreden en verdiepen van experiment. 

We maken ruimte voor sociaal-culturele innovaties door het voorzien van een proeftuinregeling.

> Cultuureducatie beïnvloedt de motivatie en sociale vaardigheden van onze leerlingen. Elk kind moet binnen 

het curriculum van het onderwijs een basis aan culturele geletterdheid kunnen opbouwen. Het leert hen beter 

samenwerken en communiceren. Daarom gaat sp.a voor een volwaardige plaats van cultuur in het (basis)

onderwijs. We pleiten om de oriëntatie- en initiatielessen, waarvan nu sprake in het ontwerp van decreet van 

het Deeltijds Kunstonderwijs, eerder te integreren in het curriculum van het lager onderwijs. Daarnaast wordt 

samenwerking tussen het onderwijs en het lokaal culturele leven gepromoot en ondersteund. Best practices 

moeten kunnen worden gespreid en een structurele inbedding krijgen. Daarom gaat sp.a voor een volwaardige 

plaats van cultuur in het (basis)onderwijs. Waar wenselijk gaan we samenwerkingen aan met culturele instel-

lingen, organisaties binnen de amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen.

> sp.a zet samenwerkingsverbanden op tussen het dagonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, het hoger kunst-

onderwijs, alternatieve aanbieders van kunstopleidingen en amateurkunsten. Zo groeien de culturele kennis 

en vaardigheden bij een zo groot mogelijke groep jongeren. CANON Cultuurcel en ACCE spelen hierin een pro-

minente rol. sp.a wil culturele proefprojecten opzetten in de sector van de speelpleinen en van de jeugdbe-

wegingen. Deze projecten worden voluntaristisch, zonder verplichting, aan de sector aangeboden, maar zijn 

specifiek gericht op een brede participatie van kinderen en jongeren die van thuis uit minder kansen hebben tot 

cultuurparticipatie.

> Om een integraal beleid inzake cultuureducatie te voeren ijvert sp.a voor meer beleidsruimte binnen cultuur, 

voor minder versnippering, meer structurele verankering en structurele bruggen. We starten een nieuwsbrief 

vanuit de cultuuroverheid, gericht op educatie en toeleiding.

> We bewaren wat ons bindt 

 Investeren in erfgoed is investeren in onze culturele identiteit, in ons collectief geheugen. Erfgoed is een inspira-

tiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit. 

 901. sp.a staat voor een sterk Vlaams beleid inzake erfgoed. Dat beleid inventariseert, stimuleert wetenschap-

pelijk onderzoek en coördineert. We spelen een faciliterende en ondersteunende rol voor eigenaars en gaan een 

nauwe relatie aan met andere beleidsniveaus. 
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 902. Een erfgoedbeleid is een integraal beleid. Daarom brengen we nog meer wisselwerking op gang tussen 

roerend en onroerend erfgoed. 

 903. sp.a faciliteert een grotere betrokkenheid tussen lokale en provinciale besturen, federale en Europese over-

heid, eigenaars en lokale/regionale erfgoedverenigingen. Dit doen we door convenants tussen de Vlaamse 

overheid en de lokale overheden af te sluiten waarbij Vlaanderen de trekkende rol op zich neemt. 

 904. Het blijft belangrijk om erfgoed goed te ontsluiten, te inventariseren en toegankelijk te maken voor 

iedereen. We creëren samen met professionele en vrijwillige krachten een groter draagvlak voor erfgoed. Het 

Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed speelt hierin een cruciale rol.

> sp.a maakt werk van een geïntegreerde Vlaamse toets waarin ook een planlasttoets voor verenigingen wordt 

opgenomen.

> Om het erfgoed van WO I duurzaam te verankeren, engageren we ons ten volle om het door de huidige Vlaamse 

regering opgestarte UNESCO-dossier tot een goed einde te brengen.

> De grondige hervorming van de Vlaamse administratie in 2006, (Beter Bestuurlijk Beleid), is aan evaluatie toe. 

De verregaande autonomie van de agentschappen is op zich een goede zaak maar de slinger is op een aantal 

vlakken doorgeslagen: het aantal agentschappen moet gereduceerd worden op basis van objectieve criteria, 

logische bijeenvoegingen van bevoegdheden, de mogelijkheid om synergiën te creëren.

> Een groot probleem van de Vlaamse overheid is dat zij verkokerd werkt. Tal van Vlaamse deelentiteiten van de 

Vlaamse overheid staan naast elkaar en spreken elkaar soms tegen, tot grote frustratie van de burgers, bedrijven, 

verenigingen en lokale besturen die op hun diensten aangewezen zijn. Door de nevengeschikte structuur, is er 

soms geen lijn in het Vlaamse bestuurlijke beleid en is coherente, effectieve en efficiënte dienstverlening ver te 

zoeken.

Open Vld - programma

[Het woord ‘erfgoed’ komt niet voor in het programma van Open Vld.]

> We hervormen de Vlaamse organisatie naar 5 grote beleidsdomeinen, die telkens overeenkomen met een kern-

taak van Vlaanderen: zorgen (welzijn), vormen (onderwijs en vorming), vooruitgaan (economie), de leefomge-

ving organiseren (ruimte) en de centen beheren (financiën). Deze 5 beleidsdomeinen werken niet in kokers naast 

elkaar, maar gedragen zich door samen te werken als één klantgerichte overheid.

> De Belgische filmsector heeft bewezen dat de tax-shelter een vruchtbaar systeem is om de private sector een rol 

te geven in het stimuleren van cultureel-commerciële projecten. Daarom wil Open Vld het systeem uitbreiden 

naar een brede waaier van andere cultuurprojecten zoals tentoonstellingen, theater, opera, musical, concerten 

en andere. Met deze uitbreiding zullen tezelfdertijd remmen ingebouwd worden om projecten te vermijden waar 

de Vlaamse creatieve inbreng uiterst minimaal tot symbolisch is. Wij willen een wettelijk kader uitwerken voor 

het bedrijfsmecenaat (met fiscale incentives).

> Open Vld pleit er tevens voor om de tax-shelter uit te breiden naar een brede waaier van andere creatieve pro-

ducten zoals musical, het boekenvak, muzieksector en andere. Met de uitbreiding van de tax-shelter naar andere 

sectoren zullen in de wetgeving tegelijkertijd remmen worden ingebouwd om projecten te vermijden waar de 

Vlaamse creatieve inbreng uiterst minimaal tot symbolisch is.

> Open Vld wil de kunstensector financieel weerbaarder maken. Dit kan door meer in te zetten op managements- 

en ondernemerschapsvaardigheden en een klimaat te creëren waardoor culturele spelers zelf meer en makkelijker 

naar eigen inkomsten gaan zoeken en vinden.

> Private actoren moeten meer aangemoedigd worden om mee te investeren in de culturele sectoren. Het cultu-

reel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap is hiervoor een geschikt platform voor 

overleg met het federaal niveau omtrent het scheppen van een fiscaal gunstig klimaat en het constructief op 

zoek gaan naar systemen van alternatieve financiering. Voorbeelden zijn stimuleren van het mecenaat, auto-

matische toepassing van belastingvermindering van giften, crowdfunding,”

http://www.openvld.be/library/1/files/4505_definitief_programma___vlaanderen_vleugels_geven.pdf
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> Verder moeten de financieringsvormen die afwijken van de traditionele subsidiëring uitgebreid worden. Zo 

moeten de instrumenten van CultuurInvest uitgebouwd zodat het spoor van investeringen voor gesubsidieerde 

organisaties mogelijk wordt gemaakt.

> Vanuit het federale niveau moet de aandacht en het budget voor de federale cultuurinstellingen verhoogd wor-

den. Ons land beschikt over een prachtig patrimonium dat helaas vaak in slechte omstandigheden wordt 

geconserveerd en tentoongesteld. Samen met andere federale cultuurinstellingen moet hier rond een actieplan 

opgemaakt worden om te kunnen functioneren op het ambitieniveau van vergelijkbare buitenlandse instellin-

gen, zoals bijvoorbeeld het vernieuwde Rijksmuseum.

> Open Vld wil resoluut inzetten op een divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod met veel ruimte voor experiment en 

artistieke vernieuwing. Nieuwe dynamieken worden op gang gebracht via projectsubsidies. Zij creëren meer flexi-

biliteit om thema˙s in te vullen, geven sneller aansluiting bij nieuwe tendensen en uitdagingen. De verhouding 

tussen de structurele en projectsubsidies dient te worden aangepast in het voordeel van de projectsubsidies.

Groen - programma

> Vandaag staan natuur, landbouw, recreatie vaak op gespannen voet met elkaar. Groen wil het potentieel van 

het platteland aanboren. Door de belevingsruimte van het platteland sterk te verhogen door actief te werken 

aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme kunnen we heel wat economische kansen benutten. 

Duurzame plattelandsontwikkeling betekent dat we in het landelijke gebied het bestaande culturele erfgoed 

willen behouden, natuur en landschap bewaren of ontwikkelen, en het sociale, economische en culturele leven 

versterken.

> De afbakening van waardevolle landschappen en waardevolle landschapskenmerken wordt in RUPs mee 

opgenomen.

> Natuur heeft ook een culturele waarde: natuur en landschappen zijn waardevol erfgoed. Natuurzorg en zorg 

voor erfgoed en landschappen worden best zo veel mogelijk geïntegreerd. Er komt een pot voor projecten 

waarin natuur en erfgoed samengaan. We streven naar de erkenning van het Zoniënwoud als werelderfgoed.

> We gaan voor duurzame plattelandsontwikkeling: beheer van bossen, natuur, landschappen, maar ook erf-

goed in combinatie met lokale economische ontwikkeling, zoals streekeigen producten en evenementen die de 

eigen identiteit van een streek in de verf zetten zodat die aantrekkelijker wordt voor bezoekers. De Vlaamse 

Landmaatschappij heeft voorbeeldprojecten die aantonen hoe plattelandsontwikkeling maar ook stedelijke 

renovatie perfect kunnen samen sporen met een sterk natuur- en klimaatbeleid.

> De initiatieven van kunstenaars, het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten, erfgoedzorg kortom  

organisaties en individuen, en het publiek voor cultuur hanteren als basis van het cultuurbeleid, en dus niet de 

voorkeuren van de overheid of beleidsmakers.

> Werken aan een transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving, via het ontwikkelen van een 

duurzame reflex op alle niveaus van het artistieke werk, de erfgoedzorg, het sociaal-cultureel werk en de media.

> KUNST-, ERFGOED- EN CULTUUREDUCATIE

 Groen gelooft in een doelgerichte aanpak via het onderwijs in samenwerking met de (amateur)kunstensector, 

het deeltijds kunstonderwijs, de erfgoedsector en de cultuureducatieve organisaties. Daarnaast wil Groen ook 

de aandacht voor kunst & cultuur bij kinderen en jongeren in de vrije tijd en in familieverband blijven stimuleren. 

Kinderen en jongeren zien wij niet alleen ‘ontvangers’ van kunst en cultuur, maar ook personen die zelf kunst 

beoefenen en creëren.

 De plaats van de kunst- en cultuureducatie in het lager en middelbaar onderwijs moet stijgen op de beleids-

agenda. Muziek, literatuur, toneel enz. kunnen niet louter gezien worden als een aspect van de vrije tijd en 

verdienen daarom een volwaardige plaats binnen het leerplichtonderwijs. Kinderen en jongeren kunnen zowel 

op passieve (bijv. als toeschouwer) als op actieve wijze (zelf kunst beoefenen) betrokken worden. Een brede 

culturele en muzische vorming draagt immers bij tot de basiscompetenties van elk individu. In het secundair 

onderwijs moet Culturele en Kunstzinnige Vorming ingeschreven worden in het curriculum.

http://www.groen.be/sites/www.groen.be/files/uploads/Bestandsbijlages/programma/2014/verkiezingsprogramma_2014_samenbeterdoen_0.pdf
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 De beleidsaanbevelingen die verschenen in een eindrapport met de titel ‘Gedeeld Verdeeld’. Cultuur- en kunst-

educatie zijn essentieel en een onmisbaar deel van de opleiding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze 

zijn na 5 jaar nog niet geïmplementeerd. Dat wordt dringend.

 De maximumfactuur heeft de voorbije jaren een daling van de participatie tot gevolg. Dat is niet aanvaardbaar 

en vereist dus een beperkte aanpassing van de regelgeving waardoor het budget voor cultuurparticipatie, binnen 

het bedrag van de maximumfactuur, gegarandeerd is. De Uitpas en Paspartoe kunnen aanvullende voordelen 

toekennen aan scholieren, studenten en leerkrachten.

> Met onze dichtste buur de Franse Gemeenschap is er nog pas recent een cultureel samenwerkingsakkoord afge-

sloten. De concrete invulling en toepassing laat op zich wachten. Groen wil dit verdrag actief helpen invullen. Al 

is het maar omdat onze kunstenaars, publieken, erfgoedzorgers enz. er belang bij hebben. Het draagt ook bij 

tot een hernieuwde kennismaking met de culturele praktijk in de gemeenschappen. En daarin moet ook Brussel 

een plaats krijgen want precies daar zijn er veel contacten (cf. KVS, Bozar, Flagey...). 

> Groen zal ervoor ijveren dat er een ministeriële visienota ‘roerend erfgoed’ komt. Zo’n document moet een brede 

maatschappelijke discussie losweken. Het moet resulteren in een masterplan roerend erfgoed.

> Het cultureel akkoord tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap besteedt weinig aandacht aan cultureel 

erfgoed. Wij vragen een uitbreiding met een hoofdstuk betreffende cultureel erfgoed.

> De culturele en maatschappelijke diversiteit in de cultureel-erfgoedsector ontwikkelt zich gestaag van ‘Vlaams 

erfgoed’ naar een diverse werking rond ‘erfgoed in (relatie tot) Vlaanderen’: migratie-erfgoed, gedeeld erfgoed 

met ‘source communities’ in het buitenland... Een versterkte inhaalbeweging op dit terrein is nodig.

> ‘Geïntegreerd’ erfgoedbeleid betekent dat het erfgoedbeleid afgestemd moet zijn op andere domeinen 

(Conventie van Faro). Erfgoed vormt vaak de grondstof of het middel om beleidsdoelstellingen in andere 

beleidsdomeinen te realiseren. Denk aan onderwijsinstellingen, kerkfabrieken, welzijnswerkers, huisvestings-

maatschappijen, creatieve industrieën, stadsontwikkelaars, toeristische organisaties, beeldende kunstenaars, 

vrijwilligersverenigingen, theatermakers en muzikanten, landbouwers, ondernemers, … Deze sectoren kunnen 

elkaar duurzaam versterken. Er moet gewaakt worden over de intrinsieke waarde van de cultureel-erfgoedwer-

king; ze mag niet louter ingezet worden als middel.

> ONROEREND ERFGOED 

 INVENTARISATIE 

 Inventarisatie van bouwkundig erfgoed op Vlaams niveau definitief afronden en gemeenten opleiden in 

inventariseren, centraal databank door Vlaanderen beheren. De Vlaamse administratie moet de ervaringen 

met de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed delen met haar lokale partners. Op basis van goede afspra-

ken kunnen de gemeenten en verenigingen de ‘gaten’ in de Vlaamse inventaris autonoom invullen. In functie 

van beheer en bescherming kunnen de verzamelde gegevens centraal worden ontsloten. 

 De Centrale Archeologische Inventaris mag zeker de ambitie koestern om een gebiedsdekkende archeologi-

sche inventaris en kartering te realiseren. 

 Afstemmen van inventarissen op beschermingen: uitstippelen van een rationeel en thematisch overwogen 

beschermingsbeleid. De programmatie werd vaak ook door persoonlijke voorkeuren of politieke overwegin-

gen aangestuurd, bijv. beschermen van oorlogskerkhoven. Omdat het onmogelijk is om alles te beschermen, 

vertrekt elke bescherming vanuit de gekende databank bouwkundig erfgoed, de landschapsatlas en de cen-

trale archeologische inventaris. Daarbij moet worden afgestapt van de gevelinventarisatie, of beter gezegd de 

objectmatige benadering zoals we die vandaag kennen. We moeten komen tot onderzoek en inventarisatie 

van stedelijke gehelen als basismateriaal voor goede ruimtelijke planning en zorgvuldig beheer in historische 

stadskernen. 

 We moeten een koppeling maken tussen de inventaris Bouwkundig Erfgoed en de sloopvergunningen. 

De huidige regeling – een advies van de Vlaamse administratie aan de gemeente – leidt al te makkelijk tot 

sloping of het beschamende behoud van een gevel. De procedure moet herzien worden zodat inwoners een 

beroepsprocedure kunnen opstarten die uitmondt in een beslissing op Vlaams niveau. 

 Voor de landschappen is er achterstand in te halen. Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de ankerplaatsen, 

de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen 
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(naast landschappelijke ook bouwkundige of archeologische) voorkomt. De aanduiding van ankerplaatsen 

moet krachtiger gebeuren. 

 Het beleid inzake rollend erfgoed en het watererfgoed beter uitbouwen. Ook het onderwatererfgoed verdient 

aandacht. 

 BESCHERMING 

 Tijdens de volgende legislatuur de meest waardevolle en beschermde elementen van onroerend erfgoed, 

waarvan op basis van oude beschermingen de beschermingsvoorschriften onzeker zijn, opnieuw als bescher-

ming voorleggen. 

 BEHEREN: RESTAURATIE EN ONDERHOUD 

 Momenteel wordt het beheer, het onderhoud of de restauratie van landschappen, archeologische zones of 

monumenten gerealiseerd op basis van de ingediende aanvragen tot premie of subsidie. Het zou beter zijn de 

schaarse Vlaamse middelen in te zetten waar het voor ons erfgoed écht nodig is. Dit kan pas na een groot-

schalige monitoring van de fysieke toestand van dit erfgoed. Monumentenwacht moet versterkt worden 

met personeel van de Vlaamse overheid.

 De Vlaamse overheid is zelf eigenaar van geïnventariseerde en beschermde landschappen, gebouwen en zelfs 

archeologische vindplaatsen. Als goede huisvader zal de Vlaamse overheid jaarlijks in de Vlaamse Regionale 

Indicatoren (VRIND) een overzicht geven van haar beschermd patrimonium en haar fysieke toestand. 

 ACCENT OP ONDERHOUD EN ECOLOGISCHE INNOVATIE 

 Wij zullen een groot accent leggen op onderhoud (voorkomen) en op de zorg voor duurzaamheid (o.a. op vlak 

van energie, aangepaste materialen enz.). Groen zal veel aandacht schenken aan (onderzoek naar) innovatie 

(bv energiebesparende maatregelen, thermisch comfort). 

 De afgeschafte onderhoudspremies voor openbare besturen moeten dringend terug worden ingevoerd. 

 We willen het erfgoed ook inzetten voor hedendaagse functies en toepassingen. We moeten durven innove-

ren met respect voor het origineel. 

 MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK EN PUBLIEKSWERKING 

 Er moet veel meer aandacht gaan naar de ontwikkeling van een maatschappelijk draagvlak voor het 

onroerend erfgoed. Er blijft een groot wantrouwen bij de overheid t.o.v. de individuele burger en heel veel 

ruimte voor de bevoegde administratie. Onze beleidsmaatregelen:

 De rol van de administratie verder laten evolueren van inspectie en controle naar coaching en begeleiding. 

 Inzetten op de ontwikkeling van duurzame instrumenten (routes, info, panelen, websites enz.) en minder op 

eenmalige shots. We opteren voor een doorgedreven samenwerking tussen onroerend en cultureel erfgoed, 

waar veel is expertise inzake promotie, ontsluiting, educatie enz. 

 Erfgoedkluis evalueren. Tijdens de vorige regeerperiode werd de Erfgoedkluis in het leven geroepen. Dit fonds 

wordt evenals Cultuurinvest door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) nv. getrokken. Wij willen de 

Erfgoedkluis behouden, maar grondig evalueren – welke effecten heeft het gehad?, hoe transparant zijn de 

keuzen door de Erfgoedkluis? – en zo nodig bijsturen. 

 Sinds 2012 verzorgt Herita een participatieve functie binnen het Vlaamse erfgoedbeleid. De doelstelling 

en ambitie voor deze vereniging zijn groots. Groen wil dat deze organisatie transparanter en slagkrachti-

ger te werk gaat en een duidelijke visie ontwikkelt op erfgoed. De verschillende beheersdoelstellingen van 

deze vereniging moeten met de opdrachten van de administratie worden afgestemd. 

 HANDHAVING 

 We versterken de handhaving. Voor verwaarloosde panden waarvan de eigenaars de onderhoudsplicht niet 

respecteren, zal de overheid krachtdadiger kunnen optreden zodat het pand niet teloor gaat.  

 KERKELIJK ERFGOED 

 Kerkelijk erfgoed is een grote zorg. We moeten aan deze grote gebouwen – er komen er steeds meer 

vrij – een nieuwe waardevolle invulling geven. We prefereren een ‘betekenisgevende‘ functie zoals een 
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tentoonstellingsruimte, een jeugdcentrum , een sporthal of een boekhandel. Een multireligieuze invulling is 

aantrekkelijk. Voor waardevolle kerkgebouwen moet de ingreep omkeerbaar zijn. Er moet ook woracht over 

medebeheer, gedeeltelijke herbestemming, … 

 BIJSTELLING VAN HET DECREET 

 Meer aandacht voor landschappen door ze holistisch te benaderen, o.a. als onderdeel van Vlaams ruimte-

lijk én natuurbeleid. Dit betekent het versnellen van de aanduiding van ankerplaatsen, het doorvertalen van 

landschappen naar ruimtelijke uitvoeringsplannen... Enkel zo kan de landschapsconventie van Firenze in 

Vlaanderen op een positieve manier vruchten afwerpen.  

 Geïntegreerde beheerplannen zijn een logische keuze. Het nieuwe onroerenderfgoeddecreet voorziet in het 

opmaken van geïntegreerd beheersplannen voor gebieden en gronden, waar vanuit de Vlaamse overheid ver-

schillende beleidsdoelstellingen gelden. Deze beleidsoptie zal onverkort door Groen in het uitvoeringsbesluit 

worden opgenomen. 

 Erfgoedverenigingen, zoals Herita en Monumentenwacht, verrichten goed werk in het creëren van een 

brede basis voor de uitvoering van het Vlaams erfgoedbeleid. De subsidiëring van deze verenigingen moet 

op decretale basis worden verzekerd. 

 In een decreet (en niet in een uitvoeringsbesluit) regels opnemen m.b.t. de erkenning van de Onroerend-

Erfgoed-gemeente, de intergemeentelijke OE-dienst, -depot, archeoloog, archeologisch solidariteitsfonds... 

 Duidelijkheid creëren over de relatie tussen de omgevingsvergunning en het advies van onroerend erfgoed. 

 Een robuuste oplossing voor een sterk archeologisch solidariteitsfonds. Dat betekent een verplichte bijdrage 

van de ruimtelijke initiatiefnemers en van de Vlaamse overheid (1 euro voor 1 euro). 

 Versterking van de advisering via twee lijnen: de KCML die het technisch advies geeft en de expertisecommis-

sie die instaat voor het tweedelijnsadvies bij beroepsprocedures. 

 Erfgoedrichtplannen (als Vlaamse beleidsplannen) strategisch inzetten als plancontract tussen gewest en 

onroerenderfgoegemeenten, andere administraties. Het aftoetsen van een visie met derden, zoals lokale 

besturen en particulieren, heeft nood aan een verankerde juridische basis en kan de uitvoering van dit plan 

door middel van een actieprogramma verzekeren. 

 EN HET MIDDENVELD?

 Het is nodig dat er in deze sector een middenveld van organisaties ontstaat. De bestaande structuren 

worden door de overheid aangestuurd. De rol van de overheid is op zich geen probleem, als er daarnaast 

ook een belangenbehartiger is die de talrijke vrijwillige en professionele initiatieven groepeert.

> De Vlaamse cultuurpers lijkt sterk aanwezig, zeker als je op het aantal pagina’s afgaat. Maar wie iets nader 

kijkt merkt dat er steeds minder plaats is voor beschouwing en achtergrondjournalistiek, voor recensies, voor 

nieuw en minder bekend talent, voor achtergrondstukken over het cultuurbeleid, voor erfgoed. Kritische reflec-

tie krijgt weinig of geen plaats meer. Die verandering voltrekt zich traag en sluipend, haast onzichtbaar voor de 

leek. Nieuws gaat vooral over de toppers van de cultuurindustrie, van Werchter tot Jan Verheyen. De verknoping 

tussen media en evenementen gelijkt meer op marketing dan op cultuurjournalistiek. De perssteun moet o.m. 

gekoppeld worden aan een kwalitatieve aanpak van de culturele berichtgeving.

> Duurzame infrastructuur is noodzakelijk, waarbij aandacht voor energieverbruik, veiligheid, toegankelijkheid 

en condities voor de diverse functies op elkaar afgestemd worden. Wij willen een groen cultuurhuizenplan. Wij 

willen de middelen van het Foci (Fonds Culturele Infrastructuur) hiervoor inzetten en stevig vergroten. De recente 

initiatieven rond eco-cultuur, eco-sport en duurzaamheid krijgen alle kansen. We verwijzen graag naar Pulse en 

naar de naar lokale transitienetwerken (Greentrack) die alom opgestart zijn en op twee sporen werken, opera-

tioneel en inhoudelijk. Bijzondere inspanningen zijn nodig voor historische kuns en cultuurinfrastructuur waar 

een spanningsveld is tussen monumentenzorg en energiezuiniger maken van gebouwen. Groen pleit voor 

overleg met monumentenzorg om te zoeken naar good practices die gebouwen verduurzamen met respect voor 

de historische eigenheid.
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N-VA - programma

> De N-VA wil doelbewust investeren in creatie en aanbod die cultureel en maatschappelijk relevant zijn en die 

zonder inzet van belastinggeld niet gerealiseerd zouden worden of niet toegankelijk zouden zijn voor het brede 

publiek. Het cultuurbeleid werkt aanvullend of corrigerend op het private marktaanbod, op basis van vooraf 

bepaalde beleidsprioriteiten en kwaliteitscriteria. Dit is niet vrijblijvend, noch populistisch.

> Investeren in erfgoed 

 De zorg en het behoud van ons onroerend erfgoed voor de komende generaties is een maatschappelijke plicht 

en een investering in de toeristische aantrekkingskracht van onze regio. Erfgoed bepaalt de identiteit en de 

herkenbaarheid van onze dorpen, steden en regio’s en draagt bij aan een kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving. 

Daarom verkiezen we herbestemming en creatieve omgang met erfgoed boven leegstand en verval. 

 We willen ons erfgoed beter bewaren en ontsluiten, naar het voorbeeld van de National Trust in het Verenigd 

Koninkrijk. De Vlaamse erfgoedfederatie Herita en de Vlaamse Erfgoedkluis zijn hierin belangrijke spelers voor 

respectievelijk de promotie van en de investeringen in erfgoed. 

 We initiëren beschermingsdossiers proactief en herbekijken oude beschermingsbesluiten in het licht van duide-

lijke erfgoedwaarden en beheersdoelstellingen. 

 We pakken de restauratiewachtlijst structureel aan en werken de achterstand weg. 

 We moedigen de lokale besturen aan om samen te werken aan een integrale erfgoedzorg. 

 Het nieuwe onroerend erfgoeddecreet van minister Bourgeois wordt uitgevoerd. Daardoor zullen archeologi-

sche onderzoeken bij grote investeringsprojecten sneller en efficiënter doorlopen worden en krijgen lokale bestu-

ren een grotere autonome verantwoordelijkheid voor de erfgoedzorg.

> We optimaliseren de beleidsafstemming en clusteren de volgende breed culturele bevoegdheden bij één minis-

ter: cultuur, jeugd, media, erfgoed en artistieke vorming.

> Binnen de Vlaamse overheid voegen we onder meer volgende beleidsdomeinen of agentschappen samen: een 

nieuw beleidsdomein Ruimtelijke Ontwikkeling als fusie van Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Ruimtelijke 

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO);

> We beginnen de voorbereiding van het ‘Bruegheljaar’ (2020), in navolging van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Met deze 

herdenking creëren we opportuniteiten voor de gastronomie, erfgoed- en kunstsector.

> We stimuleren het herbestemmen van afgeschreven fabrieksgebouwen en kantoorgebouwen, bijvoorbeeld voor 

appartementen of zorginstellingen. Door de administraties wonen en onroerend erfgoed actief te laten samen-

werken, kiezen we voor een draagvlakverbreding d.m.v. een actief herbestemmingsbeleid.

> We geven voorrang aan haalbare, effectieve natuurmaatregelen die win-winsituaties opleveren voor verschil-

lende sectoren (wonen, natuur, toerisme, industrie, landbouw, erfgoed, ...).

> We vereenvoudigen de wetgeving en onderzoeken de mogelijkheid van een vzw-statuut met dezelfde bescher-

ming, maar minder formaliteiten dan nu het geval is.

> We erkennen de competenties die vrijwilligers verwerven tijdens hun inzet, maar laten de verenigingen vrij om 

dat al dan niet te attesteren.

> Een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid moet op een transversale manier gebeuren waarbij elke minister 

op zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken. De versnippering van expertise en informatiekanalen 

pakken we aan door de uitbouw van een expertisecentrum voor vrijwilligerswerk.

> Verenigingen met een jaaromzet van minder dan 25.000 euro (nu ligt de grens op 15.000 euro) stellen we vrij van 

btw-aangifte.

> We dringen er bij de Europese Unie op aan het vergelijkend onderzoek n.a.v. het jaar van de vrijwilliger (2011) 

voort te zetten en uit te diepen.

http://www.n-va.be/sites/default/files/generated/files/brochure-attachment/verkiezingsprogramma_n-va_2014.pdf
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CD&V - programma

> Ons erfgoed vormt, als getuige van ons verleden, de basis van onze gemeenschappelijke identiteit. Er is nood 

aan een globaal erfgoedbeleid. De versnippering tussen onroerend en roerend erfgoed is niet goed voor de 

lokale besturen en de erfgoedactoren. Een coherente beleidsvisie moet de volledige erfgoedketen samen-

brengen. Erfgoedbescherming heeft maar zin als er ook ontsluiting en, indien nodig, herbestemming is. De 

erfgoedsector moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Onze rijke erfgoedcollecties hebben recht op musea 

die correct gesubsidieerd worden. Er is ook nood aan een successieregeling voor verzamelaars en een garantie-

regeling bij langdurige bruikleen van collecties. Het depotbeleid en het ondernemerschap in de erfgoedsector 

moeten gestimuleerd worden. De digitalisering van ons erfgoed, zowel met het oog op bewaring als op ontslui-

ting, zal gerichte investeringen vragen. Bescherming blijft de beste garantie tegen het verdwijnen van erfgoed. 

Een extra inspanning is nodig. Dit kan, naast individuele beschermingsbesluiten, door een hechtere samenwer-

king en integratie met ruimtelijke ordening. Vorig jaar werd het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet goedgekeurd. 

Dit decreet maakt een meer geïntegreerde werking mogelijk.

> Het kerkelijk patrimonium staat onder druk. Naar aanleiding van de herbestemming van kerkgebouwen moe-

ten we bijzondere aandacht besteden aan het roerend patrimonium (schilderijen en beeldhouwwerken, kerkelijk 

meubilair, gebruiksvoorwerpen en textiel). Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) moet een 

open depotfunctie krijgen. In dat depot moet het waardevolle patrimonium in goede omstandigheden bewaard 

en geïnventariseerd worden. Van daaruit kan het een nieuwe toekomst krijgen. Op termijn willen we komen tot 

een landelijk museum voor religieuze kunst.

> Er moet gewerkt worden aan samenwerking tussen de cultuursector en de markt. De Culturele Creatieve 

Sectoren (CCS) leveren een belangrijke economische toegevoegde waarde en worden dan ook terecht gepromoot. 

We vragen aandacht voor de onafhankelijke boekhandel en wijkbioscoop, die binnen een economische markt-

werking, een grote meerwaarde bieden op het vlak van spreiding en culturele diversiteit. Ook ondernemerschap 

in de non-profitsector verdient ondersteuning. Dit mag uiteraard niet leiden tot een ‘economisering’ van de hele 

cultuursector en een verschraling van het aanbod.

> De UiTpas in heel Vlaanderen uitrollen zodat we de veelheid aan kortings-, voordeel-, klanten- en kansenpassen 

terugbrengen tot één geautomatiseerd systeem.

> Uitvoering geven aan het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet. We houden ons hierbij aan de volgende principes: 

•	 Het	overheidsinstrumentarium is er voor het erfgoed, het erfgoed is er niet voor de regelgeving; 

•	 Wat	het	hoofdstuk	archeologie betreft, willen we een permanente evaluatie die zowel de betaalbaarheid, 

de effectiviteit en de archeologische resultaten opvolgt en tegen elkaar afweegt. Wat het monitoren van de 

resultaten betreft, waken we erover dat de wetenschappelijke omzetting en uitdieping van opgravingsresul-

taten voldoende gebeurt. Archeologie dient immers niet om voorwerpen uit de grond te halen maar om onze 

kennis over de mens in het verleden uit te breiden. Gedacht kan worden aan een specifiek fonds voor synthe-

tiserend onderzoek op basis van Vlaamse opgravingsresultaten; 

•	 Eigenaars en gebruikers van erfgoed zijn op hun manier ook erfgoedexperts en in die zin rechtstreekse  

partners. Ze verdienen valorisering en stimulering. Ze moeten actief betrokken worden bij de bescherming 

en het management van erfgoed; 

•	 Meer lokale betrokkenheid is nodig om erfgoed beter te valoriseren. De opwaardering van lokale besturen is 

daar een sterk instrument voor. Voor de meeste gemeenten liggen er opportuniteiten op het vlak van inter-

gemeentelijke samenwerking; 

•	 Door	lokaal beleid te voeren vanuit het hele erfgoedveld (onroerend, immaterieel en cultureel erfgoed) wordt 

een link gelegd tussen gebruik, bestemming, ontsluiting en educatie, waardoor alle vormen van erfgoed 

elkaar versterken; 

•	 Een	meedenkende en proactieve administratie is noodzakelijk om het draagvlak voor erfgoedbeleid in 

Vlaanderen te vergroten. Teveel erfgoed blijft tientallen jaren leeg staan na meermaalse weigeringen van 

ontwikkelingsvoorstellen; 

> Een beleid ontwikkelen dat vrijwilligers in de culturele sector ondersteunt en versterkt;

> Een impulsbeleid voor toekomstplannen met religieuze gebouwen, in functie van een duurzaam maatschap-

pelijk of cultureel project. Steeds meer religieus onroerend erfgoed komt leeg te staan. Tegelijk kent o.m. de vrije-

tijdssector een groot tekort aan ruimtes. In overleg met de gemeenschap, kerkbesturen, bisdommen en lokale 

http://algemeen.cdenv.be/sites/default/files/actua/documents/Maatschappelijke%20zekerheid.pdf
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besturen moeten keuzes gemaakt worden rond herbevestiging, nevenbestemming, herbestemming of, indien 

nodig, afbraak. Niet elke kerk of elk klooster kan beschermd of herbestemd worden. Ook declassering mag geen 

taboe zijn; 

> Cultuurtoerisme moet verder uitgebouwd worden door een volgehouden samenwerking tussen de departemen-

ten Cultuur en Toerisme. Ons erfgoed is immers onze belangrijkste toeristische troef, zo bewijzen stijgende over-

nachtingscijfers in de kunststeden.

> Een ander opvallend onderdeel van deze staatshervorming is de veel grotere mate van belastingautonomie 

voor de gewesten. In de toekomst zal van elke vier euro aan personenbelasting, één euro rechtstreeks naar de 

Vlaamse overheid gaan. Bovendien zal die overheid ook zelf kunnen beslissen over belastingvoordelen voor 

wonen en bouwen, energiebesparing, monumenten, enz.

> Het plafond voor btw-vrijstelling voor vzw’s optrekken worden tot 25.000 euro. Er moet daarbij een duidelijk 

fiscaal onderscheid gemaakt worden tussen activiteiten van vrijwilligers en commerciële activiteiten; 

Vlaams Belang - programma

> Wij Vlamingen ontlenen voor een groot stuk onze identiteit aan ons erfgoed. Het zichtbaar maken van erfgoed 

en de integratie ervan in de ruimtelijke structuur blijkt in de praktijk nogal lastig. Het Vlaams Belang wil steden 

en gemeenten meer verantwoordelijkheid en inspraak geven door een echt lokaal erfgoedbeleid te stimuleren. 

Mee beslissen kan hen de kans geven een moderne, maar toch historisch verantwoorde visie te ontwikkelen over 

de vernieuwing van stadsbuurten, de bescherming van het lokale erfgoed incluis.

> Klassieke beschermingsprocedures moderniseren en de bescherming van stads- en dorpsgezichten koppelen 

aan die van het patrimonium zelf.

Herita vzw
Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen

T 03 226 31 85 | info@herita.be | www.herita.be 

http://www.vlaamsbelang.org/files/20140318ProgrammaVerkiezingen2014.pdf

