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Wat ging vooraf
• Rond het jaar 2000: Nulmeting 

archeologische collecties in musea
• ‘abominabele’ toestand
• enorme registratie-

achterstand
• zeer versnipperd

• Organisch gegroeide depots
• Museale collecties
• Heemkundige collecties
• Bij de archeoloog thuis

• Door privatisering: enorme groei 
collecties

• Geen systematische deponering
• Geen richtlijnen / normen
• Nauwelijks wettelijk kader



Nieuwe concepten
• Archeologisch ensemble

• Vondsten, stalen en documentatie zijn ondeelbaar en 
moeten samen bewaard blijven

• Want archeologische vondsten krijgen hun 
erfgoedwaarde door de context waarin ze gevonden 
worden

• Onroerenderfgoeddepot
• Depots kunnen erkenning aanvragen
• Erkende depots kunnen werkingssubsidie aanvragen

• Zorgplicht

Huidige regelgeving | Onroerend Erfgoed

Onroerenderfgoeddecreet 2013

https://www.onroerenderfgoed.be/huidige-regelgeving


Definitie
Onroerenderfgoeddepot
• Bewaarplaats met een 

onderzoeksruimte waar in 
gecontroleerde omstandigheden 
archeologische ensembles, 
archeologische artefacten of 
onderdelen van beschermd 
erfgoed, afkomstig uit het Vlaamse 
Gewest, worden bewaard en 
beheerd

• Vlaamse regering bepaalt de 
erkenningsvoorwaarden

<Onroerenderfgoeddecreet>



Proefproject 
archeologiedepot
• 2012 – 2016 (5 jaar)
• Provincie Oost-Vlaanderen
• In het Erfgoedcentrum
• Aftoetsen van en proeftuin voor 

de erkenningscriteria

• Volgens geldende internationale 
richtlijnen

• Kruisbestuiving 
depot(consulenten) cultureel 
erfgoed

Presentator
Presentatienotities
Altijd maar summiere uitleg (1 zinnetje per criterium)  hoe gaan we daar mee om? Onontgonnen terrein (ook voor agentschap).Voor het depotprofiel echter kwam er meer uitleg.



Een omschrijving van het werkingsgebied en de 
specialisatie(s) van het onroerenderfgoeddepot en van de 
opdrachten die het onroerenderfgoeddepot wil en kan 
opnemen, waaruit duidelijk blijkt voor welk onroerend 
erfgoed, dat zich definitief of tijdelijk ex situ bevindt, het 
onroerenderfgoeddepot een receptieve functie kan 
uitoefenen

<Onroerenderfgoedbesluit>

Definitie depotprofiel -
erkenningscriterium

Presentator
Presentatienotities
Is ook onderdeel van een depotplan (hetgeen structuur geeft aan de inhoudelijke werking van een depot), maar hier ga ik niet dieper op in, daar is geen tijd voor.Altijd maar summiere uitleg (1 zinnetje per criterium)  hoe gaan we daar mee om? Onontgonnen terrein (ook voor agentschap).Voor het depotprofiel echter kwam er meer uitleg.



En verder
De organisatie schakelt zich in binnen het 
Vlaamse en provinciale depotbeleid:
• haar depotprofiel is bepaald in overleg 

met de andere erkende 
onroerenderfgoeddepots;

• afspraken zijn gemaakt over de 
uitoefening van de receptieve functie 
voor onroerend erfgoed en de 
afstemming van de depotprofielen met 
de andere erkende 
onroerenderfgoeddepots;

• haar kennis en expertise op een actieve 
manier ter beschikking worden gesteld

<Onroerenderfgoedbesluit>

Presentator
Presentatienotities
Altijd maar summiere uitleg (1 zinnetje per criterium)  hoe gaan we daar mee om? Onontgonnen terrein (ook voor agentschap).Voor het depotprofiel echter kwam er meer uitleg.



Proefproject archeologiedepot (2013)
Depotprofiel Erfgoedcentrum (cultureel en onroerend)

Provinciaal netwerk (°2013)
Elk eigen aanzet gemaakt en vergeleken

Netwerk erkenningsaanvragers (°2014) >>> Vlaams 
depotnetwerk (°2015)

Depotprofielen bepalen in de 
aanloop naar erkenningsaanvraag





Depotprofiel 
bottom up
• Korte beschrijving instelling/depot + 

relevante historiek
• Werkingsgebied + kaart
• Afbakening welk onroerend erfgoed
• Opdrachten depot
• Specialisaties (zelf te bepalen)
• Contactgegevens en -personen

• Max. 2 pagina’s
• Samenvatting om depot te positioneren 

tov andere
• Missie en visie en huishoudelijk 

reglement niet hier



• Profiel + afstemming nodig bij erkenningsaanvraag

• Depots in aanloop van erkenning: Vlaams depotnetwerk
• Voorstelling
• Afstemming 

• Erkende depots blijven dit actueel houden en afstemmen
• Provinciaal netwerk
• Vlaams depotnetwerk

Niet statisch, wel dynamisch

Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden waarom dit zou kunnen wijzigen (werkingsgebied IOED, beslissing beleid bv. PEC sinds 2018, type erfgoed wijzigt, etc.)



Depotprofielen 
ontsloten 
• Eigen website organisatie
• Portaal website agentschap Onroerend 

Erfgoed
• Erfgoedwijzer
• Gastlessen
• …



• Uithangbord = 
• Concrete en praktische omschrijving (in 2 A4’s)
• Stroomlijnt het deponeringsproces

• Uniformiteit = 
• Bruikbaar voor andere doeleinden
• Bv. brochure voor eigenaars van collecties: 1 globale 

kaart
• Specialisaties = 

• Kennisdeling
• Doorverwijzing

Nuttiger dan je denkt



Trekker(s) + netwerk(en)

• Aanzet / voorbeeld
• Anderen motiveren + overtuigen van het 

nut
• Vergelijken en voorstellen maken
• Platform aanbieden waar iedereen een 

stem in heeft
• Agenderen en actueel houden

Alle erkenningscriteria

Wat hebben we 
geleerd?



Nuttig maken
Ga een stapje verder

Wat hebben we 
geleerd?

• Verplicht voor erkenning

• Een stap verder gaan: elementen 
toevoegen, bottom up werken

• Efficiënt maken

• Nuttig voor:
• Depot zelf
• Beleid
• Andere (erkende) depots
• Aanleveraars/klanten
• Publiek



Weet goed wat je doet

Wat hebben we 
geleerd?

• Hangt samen met missie, visie
• Werking vloeit eruit voort
• Actueel houden

• Op maat maken van de organisatie

• Uithangbord naar derden toe



Het kan!

Wat hebben we 
geleerd?

• Zeer diverse groep depots
• Relevante historiek
• Type erfgoed
• Specialisaties
• Gemeenschappelijke depots
• Organisch gegroeid of splinternieuw

• Zoek elementen die door iedereen te 
beantwoorden zijn



Open communiceren

Wat hebben we 
geleerd?

• Geen concurrenten

• Elkaar op de hoogte houden bij 
aanvragen buiten het depotprofiel

• Uitzonderingen zijn mogelijk

• Afstemmen bij wijzigingen

• NETWERK als stevige basis



• Professionalisering
• Erkenningsdossier, kwaliteitshandboek
• Doelstellingennota
• Werkingssubsidie (ca. 80.000 EUR/jaar)

• Sterke netwerken
• Maken van nuttige instrumenten
• Op maat van de organisatie + inbedden in werking

• Lat voor onszelf hoog, maar haalbaar 
• Internationale richtlijnen
• Decretale richtlijnen (Code Goede Praktijk)

6 jaar erkende onroerenderfgoeddepots

Presentator
Presentatienotities
Internationale richtlijnen bv. SPECTRUM, CIDOC-CRM



Depotprofielen 

• zijn het uithangbord van het depot

• zijn en blijven nuttig
• beschikbare ruimte blijft beheersbaar 
• de beschikbare middelen kunnen efficiënt worden 

ingezet 
• er kunnen duidelijke keuzes kunnen gemaakt worden

Conclusie



Depotprofielen 

• blijven dynamisch binnen klein, maar sterk netwerk
• gemeenschappelijk doel en doelgroep

= stroomlijnen deponeringsproces
= bewaren van erfgoed voor de toekomst
= professionalisering

• groter engagement dan enkel erkend worden
= streven naar een zeker (maar haalbaar) niveau
= meetrekken van depots die erkend willen worden

Conclusie



• Zoek een (deel)netwerk met een gemeenschappelijke basis
• Een trekker bewijst zijn nut
• Streef naar een hoger, maar haalbaar, niveau
• Het moet voor jullie zelf nuttig zijn

• Jezelf op de kaart zetten (maar in een netwerk)
• Stroomlijnen van processen
• Kennisdeling, ervaringsuitwisseling, benchmarking 

En jullie?



Met dank aan de erkende onroerenderfgoeddepots
en het Vlaams Depotnetwerk.
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