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Stuk 1152 (2010-2011) – Nr. 3

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Erkenning als Memoriaal
Art. 2. Het IJzermonument in Diksmuide met de IJzertoren, de Paxpoort, de crypte en
het omringende domein is erkend als Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede.
Het beschermingsbesluit van 10 november 1992 beschermde dit IJzertorencomplex als
monument en het omringende, beeldbepalende domein als dorpsgezicht, wat wordt bevestigd.
Hoofdstuk 3. Subsidiëring
Art. 3. §1. De Vlaamse Regering kent jaarlijks een bijdrage toe voor de instandhouding, de
herstelling, het onderhoud en de verbetering van het Memoriaal.
Met ingang van het begrotingsjaar 2011 schrijft de Vlaamse Regering daarvoor jaarlijks
een krediet van minimaal honderdvijfenveertigduizend euro in in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
§2. Voor de toekenning van die jaarlijkse bijdrage is het nodig dat opeenvolgende vijfjarige
beheersplannen worden opgesteld en uitgevoerd. De vzw Monumentenwacht Vlaanderen
moet bij de totstandkoming en de realisatie van die beheersplannen betrokken worden.
De beheersplannen vermelden het bedrag van de jaarlijkse bijdrage en de instandhoudings-, onderhouds-, herstel- en verbeteringswerkzaamheden die de beheerder van het
Memoriaal in de loop van de volgende vijf jaar zal uitvoeren, alsook de visie met betrekking tot de wijze waarop met de historische bestemming en de ruimtelijke invulling van
de site van het Memoriaal en met de geldende bescherming ervan als monument of als
dorpsgezicht omgegaan zal worden. Daarbij moet onder meer aandacht aan de publiekswerking, de toegankelijkheid en de ontsluiting van de beschermde onroerenderfgoedsite
besteed worden.
Het vijfjarige beheersplan wordt in de vijfjarige beheersovereenkomst, vermeld in artikel
4, §2, opgenomen.
Art. 4. §1. Met ingang van het begrotingsjaar 2011 schrijft de Vlaamse Regering jaarlijks
een krediet van in totaal ten minste driehonderdtachtigduizend euro in in de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor:
1° het ondersteunen van het museum van het Memoriaal, met focus op de Eerste Wereldoorlog en de Vlaamse emancipatiebeweging;
2° het ondersteunen van culturele, gemeenschapsvormende, educatieve, maatschappelijk
activerende of sensibiliserende initiatieven die gekoppeld zijn aan de herinnerings- en
herdenkingsfunctie en de vredesboodschap van het Memoriaal, met betrekking tot de
thema’s bewustwording, vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.
Die ondersteuning dient voor de volledige werking van het museum en van de organisator,
en gebeurt in de vorm van een bijdrage in de jaarlijkse loon- en werkingskosten van de
begunstigde. Dat kan door middel van de toekenning van een algemene jaarlijkse werkingssubsidie.
De Vlaamse Regering kan in de beheersovereenkomst, vermeld in §2, de toegang tot het
museum van het Memoriaal voor min-26-jarigen voor maximaal 1 euro opnemen.
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§2. De begunstigde moet een rechtspersoon in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk in de zin van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen zijn.
De Vlaamse Regering sluit met hem opeenvolgende vijfjarige beheersovereenkomsten
waarin de voorwaarden voor de toekenning van de jaarlijkse werkingssubsidie per vijfjarige beleidsperiode worden bepaald.
Naast het vijfjarige beheersplan, vermeld in artikel 3, §2, bevat de beheersovereenkomst:
1° de missie, de inhoudelijke en de zakelijke doelstellingen, de kwaliteitseisen en
de resultaatcriteria. Daarbij moeten de doelstellingen, de kwaliteitseisen en de
resultaatcriteria met betrekking tot de inhoudelijke werking, ontsluiting en beheer
van het museum van het Memoriaal zo nauw als mogelijk afgestemd worden op de
voorwaarden die een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie met name een
museum, moet vervullen om een door de Vlaamse Regering toegekend kwaliteitslabel
te ontvangen en te behouden. Het betreft onder meer de toepassing van de museale
kwaliteitseisen, standaarden en waarborgen en de invulling van de vier museale
functies. Dit gebeurt na overleg met de representatieve vertegenwoordiging van de
cultureelerfgoedgemeenschap, vermeld in 8°;
2° de nadere doelstellingen met betrekking tot de zorg voor het eigen archief;
3° het bedrag van de jaarlijkse werkingssubsidie;
4° de nadere bepalingen met betrekking tot de uitbetaling van de jaarlijkse bijdrage en
de jaarlijkse werkingssubsidie in de vorm van voorschotten en met betrekking tot de
toegestane reservevorming;
5° de nadere bepalingen met betrekking tot de verantwoording van de toegekende
jaarlijkse bijdrage en de jaarlijkse werkingssubsidie in de vorm van jaarlijkse
werkingsverslagen;
6° de nadere bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de vijfjarige beheers- en
beleidsplannen in de vorm van jaarlijkse actieplannen; de vzw Monumentenwacht
Vlaanderen moet bij de totstandkoming van de jaarlijkse actieplannen ter uitvoering
van de vijfjarige beheersplannen betrokken worden;
7° de nadere bepalingen met betrekking tot de wijze waarop de evaluatie van en
het toezicht op de uitvoering van de vijfjarige beheers- en beleidsplannen, de
beheersovereenkomsten en de jaarlijkse actieplannen zal gebeuren en de mogelijke
sancties;
8° de nadere bepalingen met betrekking tot de betrokkenheid van een breed gedragen
en pluralistisch samengestelde representatieve vertegenwoordiging van de
cultureelerfgoedgemeenschap, met inbegrip van wetenschappers, bij het opstellen van
het ontwerp van beleidsplan, vermeld in §3.
De beheersovereenkomst wordt uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding ervan gesloten, en wordt door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement meegedeeld.
§3. Ter voorbereiding van deze beheersovereenkomst moet uiterlijk op 1 mei van het jaar
voorafgaand aan een volgende vijfjarige beleidsperiode een ontwerp van beleidsplan ingediend worden.
Dat ontwerp van beleidsplan bevat:
1° de missie en de visie die de indiener in zijn werking hanteert;
2° een omgevingsanalyse, een stand van zaken en een situering binnen de nationale en
internationale netwerken van vredescentra en van musea en sites die aan de Eerste
Wereldoorlog gelinkt zijn;
3° een beknopte beschrijving van alle doelstellingen, werkmethodes en middelen;
4° voor de volgende vijfjarige beleidsperiode:
a) een voorstel van inhoudelijke doelstellingen en planning;
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b) een voorstel van begroting en zakelijke doelstellingen;
c) een voorstel van beheersplanning voor het als monument beschermde
IJzertorencomplex en voor de als dorpsgezicht beschermde beeldbepalende
omgeving. De vzw Monumentenwacht Vlaanderen moet bij de totstandkoming
daarvan betrokken worden.
De Vlaamse Regering bepaalt hoe dat beleidsplan bezorgd moet worden.
De Vlaamse Regering beoordeelt de ingediende voorstellen, onder meer op basis van de
evaluaties, vermeld in §2, derde lid, 7°. Als de Vlaamse Regering niet akkoord gaat met
een voorstel in het ingediende ontwerp van beleidsplan, pleegt zij overleg met de indiener
met het oog op bijsturing. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking
tot de te volgen overlegprocedure en de indiening van het zo nodig bijgestuurde beleidsplan.
Art. 5. De kredieten, vermeld in artikel 3, §1, tweede lid, en 4, §1, eerste lid, worden gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6
januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen.
Naast de jaarlijkse bijdrage, vermeld in artikel 3, §1, en de jaarlijkse algemene werkingssubsidie, vermeld in artikel 4, §1, kan de betrokken begunstigde ook projectsubsidies voor
specifieke activiteiten ontvangen. Bij de eindafrekening van deze projectsubsidies wordt
aangetoond dat er geen dubbele subsidiëring is.
Art. 6. In afwijking van artikel 3, §2, en 4, §2, worden de voorwaarden voor de toekenning
van de jaarlijkse bijdrage, vermeld in artikel 3, §1, en van de jaarlijkse werkingssubsidie,
vermeld in artikel 4, §1, in 2011 in de subsidiebesluiten bepaald.
In afwijking van artikel 4, §2, laatste lid, en §3, eerste lid, moet het eerste ontwerp van vijfjarig beleidsplan voor de periode 2012-2016 uiterlijk op 1 september 2011 ingediend worden, en wordt de eerste vijfjarige beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 uiterlijk
op 31 december 2011 gesloten.
Hoofdstuk 4. Opheffingsbepaling
Art. 7. Het decreet van 23 december 1986 houdende uitroeping van het IJzermonument
en het omringende domein te Diksmuide tot Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding,
gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, 22 november 1995, 8 juli 1997 en 18 december
2009, wordt opgeheven.
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