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• uitgangspunt = projectdoelstellingen
• context:

– princiepsbeslissing Shared Service Centers (GDC’s)
– algemene principes verzelfstandiging (manteam/CBS)

• 6 thema’s :
– personeel
– operationele autonomie
– financiële/budgettaire autonomie
– democratische controle
– participatie / oprichting rechtspersonen
– fiscaliteit

AFWEGINGSKADER MUZE-UM



• zo maximaal mogelijk versnippering (uitbatingsvormen) vermijden

• maximaal streven naar bundeling gelijkaardige activiteiten 
(principes: functionele clustering en Shared Service Center)

• streven naar eenvormig personeelsbeleid (RPR-conform)

• maximaal conformeren aan de “stadsstandaarden” (strategische 
(budget-)planning, boekhouding, IC-systeem, communicatie, ICT/FM-
standaarden,…)

• voluit kiezen voor budgethouderschap en delegatie

• werken met enveloppefinanciering 

• duidelijke afspraken ‘aanrekenen’ ondersteuning 
(dienstverleningsovereenkomsten)

INFO VERZELFSTANDIGINGEN 



• personeel
• behoud strategische/inhoudelijke autonomie vs. 

Coördinatiestructuur/zakelijke sokkel
• behoud individuele erkenning (en voorwaarden)

• relatie vriendenkringen
• operationele autonomie/ondersteuning 

(dienstverleningsovereenkomsten)

• financiële/budgettaire autonomie (delegatie)

• democratische controle (vertegenwoordiging, rapportering 
en interne controle)

VERZELFSTANDIGINGEN 





VOORBEREIDING OPRICHTING



WELKE STRUCTUUR WORDT 
HIERVOOR INGEZET?



• Inhoudelijke autonomie
• transparantie, inzicht in werking
• sneller schakelen, kortere beslissingslijnen (voor musea die vzw waren =>trager)
• budgethouderschap
• optimalisering inkomsten andere bronnen (subsidies, sponsoring, )
• btw recuperatie (verhoudingsgetal)
• liquiditeit (geen leningslast)
• rapporteringen naar Vlaanderen en stad (BBC) gestroomlijnd
• gezamenlijke projecten : cfr. erfgoeddepot
• benutten schaalvoordelen :  Bv. 1 interne bewakingsdienst,  gezamenlijke aanbestedingen, 1 

revisor
• interne mobiliteit (zelfde RPR)
• vrijwilligersbeleid
• Boekjebezoek
• gezamenlijk facility en ICT management
• harmoniseren types tewerkstelling (ook een nadeel…)
• meer contact , afstemming en expertisedeling tussen de musea onderling 

4 JAAR LATER…

VOORDELEN – TECHNISCH/FINANCIEEL/PROCEDUREEL…



Om van evidenties mysteries te maken heeft men 
een administratieve staf nodig. - Karel Boullart



Natuurlijk moeten we gecontroleerd en 
gemonitord worden, maar hoed u voor de 
vinders van zelf verstopte paaseieren (Paul 
Huvenne)

‘Controle is goed, vertrouwen nog beter’



• samenstelling bestuursorgaan: 
- politiek

- de erfgoedgemeenschap van de stad/als stad niet meer in beslissingsorgaan

• afstand met stedelijke diensten groter
• meer regels, meer administratieve planlast ? 
• minder flexibiliteit in bv. aanwervingen
• Terbeschikkinggestelden kunnen niet promoveren
• snel schakelen niet altijd mogelijk 
• voor bepaalde zaken bevoegd, maar niet verantwoordelijk
• toch nog vrij zware beslissingsstructuur 
• uitgesloten van bepaalde subsidiekanalen (bv. Nationale Loterij)
• geen fiscale aftrekbaarheid

NADELEN

4 JAAR LATER…



• commercialisering Boekjebezoek
• gezamenlijke en internationale communicatie
• gezamenlijke projecten (cfr. Van Eyck jaar)
• gezamenlijk depotbeheer
• waarderingstraject
• calamiteitenplan
• ‘mobiele’ technische ploeg naast basisploeg
• flexibele pool erfgoedbewaking
• inzetten op toeren van tento’s

TOEKOMST




