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Samen inzetten op 
depotuitdagingen
Herman Teirlinck, 1/4/2022

Een samenwerking tussen het Departement Cultuur, Jeugd, Media en het agentschap Onroerend Erfgoed  

met dank aan FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed en het Vlaams Depotnetwerk 

Kennissite Vilvoorde – Onroerend Erfgoeddepot © Kris Vandevorst



Programma

10-12u: plenaire toelichting (auditorium)
12-13u: vegetarische broodjeslunch (binnentuin)
13-14u15: parallelsessies (zalen)
14u15-14u45: koffiepauze (binnentuin)
14u45-16u: parallelsessies (zalen)
16u-16u15: afsluiten van de dag per sessie (zalen)
16u15: receptie (binnentuin)



Een welkomswoordje door 
Vlaams minister van Cultuur, Jan 
Jambon en Vlaams minister van 
Onroerend Erfgoed, Matthias 
Diependaele





Regierol voor 
een afgestemd 

depotbeleid
Kaat De Langhe (Agentschap Onroerend Erfgoed) 

en Katrijn Van Kerchove (Departement CJM)



We nemen een regierol op voor een afgestemd depotbeleid 
dat niet enkel inzet op nieuwe bewaarplaatsen om te 
borgen maar na waardering en inventarisatie, ook 
resulteert in herbestemmen en afstoten. We doen dit 
samen met specifieke partners en lokale besturen en 
gezamenlijk voor cultureel en onroerend erfgoed. In het 
kader van dit depotbeleid is er ook aandacht voor de 
collecties van herbestemde kerken.’

Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 (p. 126)



Waarom neemt 

de Vlaamse 

overheid een 

regierol op?

Kennissite Vilvoorde – depot collectie Vlaamse gemeenschap 
© Danica O. Kus    



Beleidsaandacht verankeren

Neuzen in dezelfde richting, een 
gedeeld kader voor gedeelde 

uitdagingen

Betere bewaring van erfgoed 
stimuleren

In dialoog met de sector



Terugblik
• Beleidsaandacht is niet nieuw
• Inspanningen voorbije decennium

❖ Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
✓ Inschrijven van erkenning voor onroerenderfgoeddepots 

en de daaraan gekoppelde subsidie
✓ Opstart Vlaams Depotnetwerk

❖ Regierol regionaal depotbeleid voor cultureel erfgoed 
2008-2017
✓ Verder bouwen op doelstellingen en aanpak
✓ Streven naar continuering instrumenten, inbedding binnen 

een Vlaams beleid



Tot wie richt de 

Vlaamse overheid 

zich met deze 

regierol?

Kennissite Vilvoorde – Onroerend Erfgoeddepot © Kris 
Vandevorst



Focus op erkende 
en gesubsidieerde 

organisaties

Brede veld via 
dienstverlening en 

netwerken



Hoe geeft de 

Vlaamse 

overheid 

invulling aan de 

regierol?

Kennissite Vilvoorde – depot collectie Vlaamse gemeenschap 
© Danica O. Kus    



• Visievorming
• In kaart brengen uitdagingen en monitoring
• Evalueren en afstemmen beleid en  

beleidsinstrumenten
• Stimuleren en opvolgen samenwerking
• Afstemmen van adviesverlening
• Sensibiliseren en informeren over beleid, 

regierol en ondersteuningsmogelijkheden



Visievorming
• Gedeelde visie ontwikkelen: 

✓ Invulling regierol vormgeven, in nauwe afstemming 
tussen Cultureel en Onroerend Erfgoed

✓ Gedeelde doelen

• Landschapstekening en analyse van de uitdagingen als basis
✓ Opgemaakt voor cultureel en onroerend erfgoed
✓ In nauwe samenwerking met FARO en Vlaams 

Depotnetwerk
✓ Op basis daarvan: analyse van gedeelde uitdagingen

• Raakvlakken met beleid digitale transformatie



In kaart brengen uitdagingen en 
monitoring
• Landschapsanalyse als vertrekpunt
• Doel:

✓ Uitdagingen in kaart brengen en evoluties volgen
✓ In functie van beleidsvoorbereiding
✓ In functie van dienstverlening vanuit sector zelf

• Hoe?
✓ Cultureel erfgoed: monitoringstraject
✓ Onroerend erfgoed: jaarlijkse rapportage

➢ Sessie ‘Het monitoren van erfgoeddepots: noodzaak en 
uitdagingen’



Evalueren en afstemmen beleid en 
beleidsinstrumentarium

• Evalueren beleid en inzet van beleidsinstrumenten, 
bijsturen waar nodig

• Afstemmen tussen beleidsinstrumenten Cultureel en 
Onroerend Erfgoed waar mogelijk en relevant 

• Nieuwe en gezamenlijke acties zijn mogelijk op termijn 



Stimuleren en opvolgen van 
samenwerking en netwerken
• Centraal in beleid van Cultureel en Onroerend Erfgoed
• ‘Krachten bundelen’ als een gezamenlijk doel
• Vanuit regierol stimuleren en opvolgen van samenwerking 

en netwerken:
✓ Via het erkennings- en subsidiëringsbeleid
✓ Via dialoog op een meer beleidsmatig niveau met 

vertegenwoordigers van beide sectoren



Afstemmen van adviesverlening

• Adviesverlening gebeurt door vele spelers in beide sectoren
• Bijdragen aan rolafbakening en afstemming: wie doet wat
• Hoe?

✓ Via het erkennings- en ondersteuningsinstrumentarium
✓ Jaarlijks beleidsmatige afstemming en overleg met 

vertegenwoordiging uit beide sectoren
✓ Sessie ‘Netwerken als sleutel om depotuitdagingen aan 

te gaan’



Sensibiliseren en informeren over het 
afgestemde depotbeleid, de regierol 
en ondersteuningsmogelijkheden
• Studiedag 1/4/22
• Publicaties

✓ ‘Samen inzetten op depotuitdagingen. De regierol voor een afgestemd 
depotbeleid (voorjaar 2022)’

✓ ‘Depotlandschap in Vlaanderen: landschapstekening en analyse van 
gedeelde uitdagingen (2021)’

• Vervolgacties zijn mogelijk



Welke 

gezamenlijke 

doelen stelt de 

Vlaamse overheid 

voorop?

Kennissite Vilvoorde – Onroerend Erfgoeddepot © Danica O. Kus    



• Een erfgoedbeleid dat slimme keuzes maakt
• Krachten bundelen
• Depotcollecties zijn zichtbaar en 

toegankelijk
• Het Vlaamse en lokale beleid vullen elkaar 

aan
• De Vlaamse overheid geeft het voorbeeld



Een erfgoedbeleid dat slimme 
keuzes maakt
• Keuzes over ‘wat’ te bewaren

✓ Moet alles bewaard worden? Wat selecteer je?
✓ Het belang van collectie- en depotprofielen

➢ Sessie ‘De meerwaarde van collectie- en depotprofielen en 
collectie- en depotplannen’

✓ Het belang van registratie
➢ Sessie ‘Erfgoeddatabanken: collectieregistratiesystemen 

als basis voor depotwerking’

✓ Het belang van waarderen
➢ Sessie: ‘Waarderen en bewaren, communicerende vaten’



Een erfgoedbeleid dat slimme 
keuzes maakt
• Keuzes over ‘hoe’ te bewaren

✓ Niet alles moet onder dezelfde omstandigheden 
bewaard worden
✓ Rekening houden met materiaalsoorten, 

schadefactoren,…
✓ Rekening houden met evoluties in richtlijnen en 

klimaatverandering
✓ Het belang van risico- en kosten-batenanalyse

➢ Sessie ‘Goed, beter of best? Reflectie over realistische 
eisen voor bewaring en risicobeheer’

➢ Sessie ‘Resilient storage’



Een erfgoedbeleid dat slimme 
keuzes maakt
• Keuzes over aanpassingen en oplossingen

✓ Optimaliseren van bestaande ruimtes
✓ Zoeken naar gedeelde oplossingen

➢ Sessie ‘Cultureel erfgoed en onroerend erfgoed onder één 
dak’ 

➢ Sessie ‘Zoektocht naar gezamenlijke oplossingen vanuit 
een stedelijke dynamiek’

➢ Sessie ‘Samenwerking met een private partner’
➢ Sessie ‘Depotkerken in Vlaanderen’



Krachten bundelen
• Afstemmen en samenwerken bij het maken van keuzes over 

‘wat’, ‘hoe’ en ‘waar’ te bewaren
• Lerende netwerken

➢ Sessie ‘Netwerken als sleutel om depotuitdagingen aan te 
gaan’ 



Depotcollecties zijn zichtbaar en 
toegankelijk
• Belang van zichtbaarheid en toegankelijkheid:

✓ Betekenisgeving en draagvlak 
• Verschillende manieren 

✓ Fysiek en digitaal
• Voor een breed publiek, onderzoekers en andere 

geïnteresseerden



Het Vlaamse en lokale beleid vullen 
elkaar aan
• Werken aan een complementair beleid
• Dialoog met lokale besturen en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden



De Vlaamse overheid geeft het 
voorbeeld
• Collectie Vlaamse Gemeenschap, Onroerenderfgoeddepot

van het agentschap Onroerend Erfgoed, instellingen van de 
Vlaamse Gemeenschap

• Stapsgewijs werken aan de eigen uitdagingen
• Als deel van de sector: delen en leren

➢ Sessie ‘Cultureel erfgoed en onroerend erfgoed onder één 
dak’ 

➢ Sessie: ‘De meerwaarde van collectie- en depotprofielen en 
collectie- en depotplannen’

➢ Sessie: Samenwerking met een private partner’



Kennissite Vilvoorde, Depot Collectie Vlaamse Gemeenschap



Welke 

ondersteuning is er?



Breed scala aan instrumenten en 
hulpmiddelen

• het erkennen en verlenen van subsidies
• het ondersteunen door begeleiding en advisering
• het initiëren of samenwerken voor onderzoek



Onroerend 
erfgoeddecreet 

Steven Mortier (Agentschap Onroerend Erfgoed)



ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN ONROERENDERFGOEDDEPOTS

Wie kan een erkenning aanvragen?

Permanente organisaties met 
rechtspersoonlijkheid in het Vlaams Gewest

Tijdelijk/permanent bewaren en beheren 
van archeologische ensembles en artefacten, 
of onderdelen van beschermd onroerend 
erfgoed uit het Vlaamse Gewest

Wie kan een subsidie aanvragen?

Erkende onroerenderfgoeddepots

Uitgezonderd depot Agentschap Onroerend 
Erfgoed



VOORWAARDEN ERKENNING EN SUBSIDIE

ERKENNING

➢ Receptieve functie onroerend erfgoed

➢ Aangepaste depotruimte
▪ Gescheiden opslag met gecontroleerde 

bewaaromstandigheden

▪ Afzonderlijke ruimtes per activiteit

➢ Personeel
▪ Voldoende & gekwalificeerd

▪ 1 depotbeheerder en aanspreekpunt

➢ Vlaams en provinciaal depotnetwerk
▪ Afstemming depotprofielen

▪ Delen kennis en expertise

➢ Kwaliteitsvolle inhoudelijke werking
▪ Bij aanvraag: depotplan

▪ Na erkenning: kwaliteitshandboek 

SUBSIDIE

➢ Erkend als onroerenderfgoeddepot

➢ Gemeentegrensoverschrijdend

➢ 1 van deze criteria:
▪ Calamiteitennetwerk

▪ Interdisciplinaire werking

▪ Thematische werking

➢ Meerjarenbegroting

➢ Samenwerkingsovereenkomst en 
doelstellingennota

➢ € 85.000/jaar (sinds 2020 € 80.286 
wegens een generieke besparing op 
subsidies)



DUUR & MONITORING
ERKENNING

➢ Onbeperkte duur, zolang aan de 
voorwaarden voldaan wordt
▪ Melden wijzigingen van de 

erkenningsvoorwaarden

▪ Regelgeving en internationale standaarden 
voor opslag van materialen

▪ Indienen jaarlijks rapport

➢ Monitoring van indicatoren zonder 
streefwaarden
▪ Receptieve functie

▪ Opslagcapaciteit

➢ Jaarlijkse inhoudelijke rapportage en 
evaluatie

SUBSIDIE

➢ Samenwerkingsovereenkomst voor 6 jaar
▪ Algemene doelstellingen

o Draagvlakverbreding (publiekswerking)

o Sensibilisering proactieve conservatie

o Digitale registratie, ontsluiting en uitwisseling

o Stimuleren syntheseonderzoek

o Kennisdeling binnen en buiten depotnetwerk

▪ Specifieke doelstellingen (keuze)
o Remediëring versnipperde ensembles

o Plan van aanpak opslagcapaciteit

➢ Doelstellingennota: monitoring van 
indicatoren met streefwaarden
▪ ‘Mijlpalen’ voor de doelstellingen

➢ Jaarlijks financieel en inhoudelijk rapport

➢ Driejaarlijkse evaluatie 
samenwerkingsovereenkomst



ONROERENDERFGOEDDEPOTS & WERKINGSGEBIEDEN



Cultureel
erfgoeddecreet

Wouter Brauns (Departement CJM)



Erkennen
• Musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken
• Voor onbepaalde duur

✓ Evaluatie voor het behouden van het label
• Voorwaarde om gesubsidieerd te worden als

collectiebeheerder
• Op basis van voorwaarden en criteria

✓ Kwaliteitsvolle uitvoering van de 5 functies
✓ ‘herkennen en verzamelen’, ‘behouden en borgen’, 

‘onderzoeken’, ‘presenteren en toeleiden’ en ‘participeren’

✓ Voldoende belang van de collectie, afgebakend 
collectieprofiel- en plan

✓ Standaarden en deontologische codes



Subsidiëren
• Werkingssubsidies voor de uitvoering van de functies of het 

ondersteunen daarbij
✓ Erkende collectiebeherende organisaties (musea, archieven en 

erfgoedbibliotheken), ingedeeld bij het regionale of landelijke 
niveau of aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling

✓ Dienstverlenende organisaties met een werking op een 
landelijke of regionale schaal (erfgoedcellen)

✓ Op basis van voorwaarden en criteria
✓ Beleidsperiode meeste organisaties 5 jaar; erfgoedcellen 6 

jaar



Subsidiëring
• Projecten met een landelijke of internationale 

schaalgrootte, reikwijdte en relevantie
• Vanaf najaar 2022: ook bovenlokale erfgoedprojecten

• Doelgroep afgebakend

• Op basis van voorwaarden en criteria



Subsidiëring
• Beleidsprioriteiten en aandachtspunten in de Strategische 

Visienota Cultureel Erfgoed:
✓ samenwerking en netwerken, waaronder in het 

bijzonder:
✓ het afstemmen over gezamenlijke uitdagingen, het zoeken 

naar gedeelde oplossingen en het initiëren of deelnemen 
aan netwerken hiervoor

✓ zorg voor erfgoed, waaronder in het bijzonder:
✓ digitale collectieregistratie

✓ waarderen

✓ herbestemmen 

✓ het verzekeren van kwalitatief behoud en het omgaan met 
calamiteiten



Cultureel- en 
jeugdinfrastructuur

beleid

Jasper Standaert (departement CJM)



Investeringssubsidies 
culturele infrastructuur

• Investeringen in de eigen culturele 
infrastructuur van de Vlaamse Overheid

• Mu.ZEE, KMSKA, Kasteel Van Gaasbeek, Frans 
Masereelcentrum, …

• Resilient Storage: 
KIK/FARO/KUL, onderzoek naar energiezuinige 
bewaaromstandigheden in depotinfrastructuur –
FeliXart en Belgisch Stripmuseum

Publicatie ICOM: Geert Bauwens & Estelle De Bruyn. (2021) Resilient Storage: Enabling Heritage Institutions to
Effectively Manage High-performance Storage Areas, Museum International, 73:1-2, 22-31



Investeringssubsidies 
culturele infrastructuur

• Investeren in bovenlokale culturele 
infrastructuur

✓ Investeringssubsidies 
Grote Culturele Infrastructuur

✓ Investeringssubsidies 
Sectorale prioriteiten

✓ Energielening Cultuur & Jeugd

Museum Dhondt-Dhaenens– Sint-Martens-Latem © Stijn Bollaert



Grote Culturele Infrastructuur:
✓ Uitzonderlijke infrastructuur die zich richt tot de 

hele Vlaamse Gemeenschap en ruimer

✓ Indiendatum 15 mei

✓ 2023: nieuwe regelgeving 
(Cfr. sectorale investeringssubsidies 2022)

✓ Beslissing door de Vlaamse Regering

✓ Focus op duurzaamheid en integrale 
toegankelijkheid

Investeringssubsidie tot 60% van de projectkost
Onderzoekscentrum BRUSK © Robbrecht en Daem architecten en Olivier Salens architecten



Sectorale prioriteiten:

✓ Nieuw reglement 2022 – principieel goedgekeurd

✓ Indiendatum 1 september (1 april vanaf 2023)

✓ Beslissing door de minister na advies van de 
Adviescommissie culturele infrastructuur

Investeringssubsidie tot 60% van de totale 
projectkost voor de sectorale maatregelen die in 
aanmerking komen.

30.000 – 500.000 euro investeringssubsidie.

Erfgoeddepot RATO 
© Tecro & KREA architecten



Sectorale prioriteiten

1. Duurzaamheid van culturele infrastructuur

2. Veiligheid van culturele infrastructuur

3. Integrale toegankelijkheid van culturele 
infrastructuur

Één projectaanvraag per site, voor één of 
meerdere prioriteiten.



Sectorale prioriteiten - algemeen

✓ Kosten voor uitvoeren van bouwopdracht, een energie-
audit of toegankelijkheidsdoorlichting
Niet: kantoorruimtes, horecavoorzieningen

✓ Tot 15% bijkomende studiekosten
✓ Organisaties zonder winstgevend doel
✓ Financiering en timing van het project
✓ Beschikkingsmacht van 20 jaar
✓ Wetgeving overheidsopdrachten
✓ Algemeen criterium “impact”: 

verduurzaming en innovatie, opnemen van een voorbeeldrol/ kennisdeling binnen de 
sector wat betreft infrastructuur, delen van infrastructuur, ontmoetingsplekken creëren, 
inspelen op trends of nieuwe technologie.

één aanvraag per site, 
voor één of meerdere prioriteiten.



Sectorale prioriteit duurzaamheid

✓ Renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw ter 
vervanging van bestaande infrastructuur

✓ Maatregelen die betrekking hebben op de vier 
duurzaamheidsambities uit het reglement:

1. Duurzaam Ontwerp
2. Energie-Efficiëntie
3. Duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik
4. Water, ecosystemen en biodiversiteit

Cultureel Centrum Hasselt © Stijn Bollaert



Sectorale prioriteit veiligheid

✓ Brandveiligheid

✓ Maatregelen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren en te monitoren

✓ Toegangsbeveiliging – conform 
Indemniteitsdecreet 21 januari 2022 
(na risico-analyse)

✓ (Vernieuwing van theatertrekken)Theater Nona Mechelen © Stijn Bollaert



Een OPEK voor de toekomst – Leuven © TPAKT-infra vzw

Sectorale prioriteit toegankelijkheid

✓ Toegankelijkheidsdoorlichting door INTER
✓ Prioritaire maatregelen in kader van integrale 

toegankelijkheid
✓ Iedereen kan op een gelijkwaardige en onafhankelijke 

manier alle functionele ruimten bereiken, betreden, 
gebruiken en begrijpen

Alle prioritaire maatregelen worden 
opgenomen (uitz. complexe projecten)



Sectorale prioriteiten 
Timing projectoproep
✓ Momenteel advies Raad van State
✓ Definitieve beslissing Vlaamse regering, 

verwacht eind april

✓ Aansluitend:
✓ Communicatie over het subsidiereglement (website, nieuwsbrieven, mail, …)

✓ Infomoment(en): vermoedelijk eind mei

✓ Handleiding voor aanvragers

✓ Uiterste indiendatum: 1 september 2022, 1 april 2023

✓ Timing beslissing: eind 2022, oktober 2023

✓ Vragen? Contactformulier KIOSK en website van het departement



Energielening Cultuur & Jeugd
✓ Fotovoltaïsche installaties en batterijopslag

✓ KIOSK: aanvraag het hele jaar mogelijk

✓ Tot 135.000 euro renteloos lenen

✓ Terugverdientijd < 10 jaar terugbetalingstermijn

✓ Administratieve ontzorging:
✓ Rechtstreekse uitbetaling door PMV aan de installateur

✓ Geen marktonderzoek of bijkomende haalbaarheidsstudie nodig via 
raamcontracten VEB of Fluvius

✓ Vragen? Contactformulier KIOSK en website van het departement



Erfgoeddatabanken

Tinneke De Clercq (meemoo)



Erfgoeddatabanken
Tinneke De Clercq



Agenda

1. Wat voorafging

2. Het project

3. Tijdspad en aanpak



Wat voorafging



Wat voorafging

• “Tot slot continueert de Vlaamse overheid sinds 1 januari 2018 het provinciale 
instrumentarium voor collectieregistratie. Deze erfgoeddatabanken bieden een 
belangrijke dienstverlening aan kleinere collectiehoudende organisaties die 
collectiebeheer niet als kerntaak hebben, maar ook een aantal landelijk erkende 
musea maken gebruik van deze digitale infrastructuur en ondersteuning. 
Momenteel wordt er bekeken hoe deze databanken gei ̈ntegreerd kunnen worden 
om zo te komen tot een beter afgestemde dienstverlening op het vlak van 
collectieregistratie voor de diverse doelgroepen in het veld.” 

(Beleidsnota 2019-2024 Cultuur)



Wat voorafging

• Strategische Visienota Cultureel erfgoed (31/03/2021)
• Verdiepen van de kennis over cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking 
• Inzet op een rijk en divers cultureel-erfgoedlandschap 
• Erfgoedzorg centraal 
• Aanmoedigen en versterken van digitale transformatie 
• Iedereen voor erfgoed – erfgoed voor iedereen 
• Versterken van de zakelijke werking 
• Stimuleren van de internationale cultureel-erfgoedwerking 
• Afstemming met brede cultuurbeleid, andere beleidsdomeinen en bestuursniveaus

• Erfgoeddatabanken belangrijk instrument 
• Voor digitale collectieregistratie en –beheer 
• Voor uitwisselbaarheid en raadpleegbaarheid van collectiedata



Studieopdracht

• 2019

• Delaware

• In opdracht van Departement CJM

• Studie & veldverkenning

• Resultaat: strategische adviezen

• Raamwerk voor toekomst Vlaamse 
erfgoeddatabanken

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-02/190316_delaware_integratie-provinciale-erfgoeddatabanken.pdf


Taskforce Digitale Collectieregistratie

• Uitwerking toekomst erfgoeddatabanken

• Samenstelling: Departement CJM, FARO, VKC, meemoo

• Vooronderzoek (2019-2020): 3 rapporten

• Brede veldverkenning en analyse van digitale collectieregistratie

• Technische analyse van de bestaande systemen Erfgoedplus en Erfgoedinzicht

• Voorstel tot businessmodel

• Uitwerking projectvoorstel (2020-2021)
• Goedgekeurd door Vlaamse Regering
• Relancemiddelen: 2 miljoen euro

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-02/rapport-collectieregistratie-deel1.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-02/rapport-collectieregistratie-deel2.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-02/rapport-collectieregistratie-deel3.pdf


Het project



• Zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor 
de gebruikers 

• Systemen ontwikkelen die de bredere visie 
van de Vlaamse overheid mee 
ondersteunen

• Binnen een duurzaam en beheersbaar 
budgettair kader 

Doelstellingen



Meerwaarde

• We koesteren de huidige 
gebruikers en verruimen naar een 
bredere doelgroep en missie

• Betrouwbare dienstverlening

• Ontzorging o.v.v. technische 
infrastructuur

• Opleiding en ondersteuning

• Betrokkenheid in het project



Twee systeemtypes
Collectieregistratie Collectiebeheer

Beperkt en vast Breed en flexibel

Collectiehoudende organisaties 
(‘niet-professionele gebruikers’)

Collectiebeherende instellingen 
(‘professionele gebruikers’)

Vaste invoervelden, gecontroleerde invoer
Niet individueel configureerbaar 

• Basismodel voor de beheersprocessen
• Breed en flexibel model

Focus op registratie (en ev. minimaal 
collectiebeheer)

Focus op processen van collectiebeheer

Eenvoud + eventuele aanvullende diensten (bv. 
verhuismodules, digitaal depot, …) 
(al dan niet in de aanbesteding – nog te 
bepalen)



Brede visie Vlaamse overheid

• Collectieregistratie en –beheer volgens principes van (linked) open data en 
duurzaamheid, naar de internationale praktijk en standaarden, cf. OSLO-
standaard voor Cultureel Erfgoed

• Maximale inzet op uitwisseling
• Ontsluitingsgerichte API’s
• Faciliteren van hergebruik van data 

• Uitwisselingen van datasets, harvesting (bv. Europeana, …)

• Ontsluiting via gezamenlijke vensters wordt onderzocht
• hetarchief.be (meemoo), erfgoedkaart.be (FARO)



Duurzaam & beheersbaar budgettair 
kader

• Investering in het kader van het project én duurzame financiering 
nadien, binnen recurrente middelen van de Vlaamse overheid, maar 
aangevuld met een bijdrage door de gebruikers

• Basisprincipes
• Technische schaalvoordelen om kost zo laag mogelijk te houden

• Iedereen draagt financieel bij voor basisdiensten (registratie en beheer)

• Groep draagt bij voor aanvullende doorontwikkelingen of diensten waarop 
ze in groep aansturen

• Aparte businessmodellen voor aanvullende diensten, afhankelijk van de 
gekozen oplossing(en) en financiële draagkracht



Tijdspad en aanpak

• Analyse en aanbesteding (2022-2023)

• Ontwikkeling, configuratie en test (2023)

• Uitrol en migraties (2023-2024)



Projectgovernance

• Uitvoering door meemoo

• Projectleider: Tinneke De Clercq

• Externe functionele analisten

• Experten binnen meemoo

• Stuurgroep

• Departement CJM

• Vlaamse Kunstcollectie (VKC)

• FARO

• meemoo



Gebruikersparticipatie

• In samenwerking met stakeholders en 
dienstverlenende organisaties

• Consultatie bestaande/potentiële gebruikers

• Doorheen alle fasen

• Noden

• Praktijken, standaarden, authorities

• Uittesten van de systemen

• Testmigraties 

• Ondersteuning en communitywerking

• Website met FAQ-rubriek, opleidingen, 
helpdesk,…



Continuïteit

• Dienstverlening huidige erfgoeddatabanken blijft gegarandeerd tot 
ingebruikname nieuwe systemen

• Data huidige erfgoeddatabanken worden, na afsluiten contract, 
gemigreerd

• De gebruikers van Erfgoedinzicht en Erfgoedplus die niet willen 
instappen in de nieuwe systemen krijgen eenmalig een 
machineleesbare export van hun metadata en beelden toegestuurd



Op de hoogte blijven?
Schrijf je via meemoo.be in voor de 
projectnieuwsbrief

Vragen? tinneke.declercq@meemoo.be

mailto:tinneke.declercq@meemoo.be


FARO

Wouter Lammens 
(FARO, Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed)



SAMEN INZETTEN OP 
DEPOTUITDAGINGEN

1 april 2022 - Herman Teirlinckgebouw - Brussel

Wouter Lammens



intro

1 dringend en dwingend

2 solo en samen

3 richting en radius 

4 ‘help!’ en hulp

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie



1 dringend en dwingend

▪ gezamenlijke drijfveren
✓zorg voor het erfgoed

✓verantwoordelijkheid

✓concrete collectienoden

▪ depotproblematiek in Vlaanderen
✓gekend 

✓verschillende facetten

✓dringend, maar oplossing blijkt werk van lange adem

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie



1 dringend en dwingend

▪ ‘nieuwe’ vraagstukken als aanjager
✓klimaatverandering

✓duurzaamheid

✓conflict

✓economische recessie? 

▪ dwingende urgentie: meer impact?
✓samenwerking

✓expertise

✓kostenbesparing

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie



2 solo en samen

▪ eigen verantwoordelijkheid

▪ focus op de eigen collectie
✓aanpakken van uitdagingen

✓krijgt vorm in collectiebeleid

✓belangrijk aspect: depotbeleid

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie



2 solo en samen

▪ samenwerking
✓occasioneel

✓ in netwerken

✓over de grenzen van de sectoren heen

▪ onderlinge afstemming
✓organisch

✓aangestuurd

▪ naar een afgestemd depotbeleid…

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie



3 richting en radius

▪ regierol Vlaanderen
✓kader

✓publicatie

▪ beleidsplannen
✓collectie- en depotbeleid

▪ samenwerkingsverbanden
✓occasioneel

✓structureel

✓partners

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie



4 ‘help!’ en hulp

▪ FARO
✓ondersteunt de erfgoedsector

✓helpt het depotbeleid naar de praktijk te vertalen

✓volgt het effect en de verdere evolutie op

intro deel 1 deel 2 deel 3 deel 4 deel 5 conclusie

▪ via advies en begeleiding

▪ met eigen instrumenten
✓vorming

✓Erfgoedwijzer

✓Uitleendienst Erfgoed

✓…



Kennissite Vilvoorde – Depot Collectie Vlaamse Gemeenschap



INSPIRATIE UIT DE 
SECTOR

Kennissite Vilvoorde – Onroerend Erfgoeddepot © Kris Vandevorst



Vlaams 
Depotnetwerk 

Maarten Berkers (voorzitter, Vlaams 
Depotnetwerk)



Het Vlaams Depotnetwerk
netwerk van erkende onroerenderfgoeddepots



4/04/2022 │87

Oprichting (2015)  

Gevolg van nieuwe regelgeving Onroerend Erfgoed: erkenning en subsidiëring 
Onroerenderfgoeddepots (Onroerenderfgoedbesluit 2014, artikel 3.4.2.) 

2° de organisatie schakelt zich in binnen het Vlaamse en provinciale 
depotbeleid. Om dat te staven toont de organisatie aan dat:
a) haar depotprofiel is bepaald in overleg met de andere erkende onroerend-
erfgoeddepots;
b) afspraken zijn gemaakt over de uitoefening van de receptieve functie voor 
onroerend erfgoed en de afstemming van de depotprofielen met de andere 
erkende onroerenderfgoeddepots;
c) haar kennis en expertise op een actieve manier ter beschikking worden 
gesteld;



Voorgangers

• Denkgroep archeologische 
collecties (DAC)

• Netwerk van 
erkenningsaanvragers



• 15 erkende onroerenderfgoeddepots + 1 van rechtswege erkend 
onroerenderfgoeddepot (depot van het Agentschap Onroerend Erfgoed)

• 1 vertegenwoordiger Agentschap Onroerend Erfgoed

Samenstelling



Samenstelling 



Samenstelling

• 15 erkende onroerenderfgoeddepots + 1 van rechtswege erkend 
onroerenderfgoeddepot (Depot van het Agentschap Onroerend Erfgoed)

• 1 vertegenwoordiger Agentschap Onroerend Erfgoed
• Depots dekken 75,6% van het grondgebied
• Enkele blinde vlekken (voornamelijk Limburg en deels West-Vlaanderen)
• Invloed regiovorming?



Samenstelling

• Initiatiefnemers depots: op één uitzondering na, lokale besturen, 
intercommunales en provinciale overheden 

• Diversiteit in soort depot:
✓ Meerderheid zijn archeologische depots (stedelijke archeologische 

diensten, IOED’s, andere…)
✓ Bewaren onderdelen van beschermd erfgoed
✓ Onderdeel van erfgoeddepot (nood- en transitdepots, enten en stekken 

van erfgoedbomen, ….)
• Diversiteit in afvaardiging



Bijeenkomsten

• Drie/viermaandelijkse bijeenkomst kerngroep (voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris + 4 leden)

• Zesmaandelijkse bijeenkomst met alle leden
• Ad hoc werkgroepen rond specifieke thema’s
• Evenwaardigheid leden
• Open debatcultuur



Wat doen wij?

• Unieke beginsituatie: Depotnetwerk is zowel expertisegroep als doelgroep
• Ondersteunen en adviseren
• Vereenvoudigen en stroomlijnen 
• Sensibiliseren en communiceren

Gezamenlijke visie op alle aspecten van deponering



Wat doen wij?

• Ondersteunen en adviseren
✓ Coachen van depots die een erkenning willen 

aanvragen
✓ Delen van expertise en kennis (intern als extern)
✓ Advies over alles aspecten van deponering 

(archeologische bedrijven, erfgoedconsulenten, 
onderzoekers, …)

✓ Adviseren i.f.v. aanpassen regelgeving



Wat doen wij?

• Vereenvoudigen en stroomlijnen deponeringsproces
✓ Opmaak depotprofiel en afstemming 

(territoriale afspraken)
✓ Stroomlijnen deponeringspoces: Registratie-

sjabloon, aanvaardingscriteria, aanpassen CGP 4.0
• Nadenken over selectie
• Depotregister: uniforme wijze van ‘publiceren’ van

archeologische ensembles



Registratiesjabloon



Wat doen wij?

• Vereenvoudigen en stroomlijnen deponeringsproces
✓ Opmaak depotprofiel en afstemming 

(territoriale afspraken)
✓ Stroomlijnen deponeringspoces: Registratie-

sjabloon, aanvaardingscriteria, aanpassen CGP 4.0
• Nadenken over selectie
• Depotregister: uniforme wijze van ‘publiceren’ van

archeologische ensembles



Depotregister



Wat doen wij?

• Sensibiliseren en communiceren
✓ Infosessie archeologisch bedrijven
✓ Organiseren en meewerken aan vorming

en studiedagen
✓ Folder voor eigenaars van een archeologisch

ensemble
✓ Overleg met VONA, Agentschap, …
✓ Depotwijzer/Faro





Wat doen wij?

• Sensibiliseren en communiceren
✓ Infosessie archeologisch bedrijven
✓ Organiseren en meewerken aan vorming

en studiedagen
✓ Folder voor eigenaars van een archeologisch

ensemble
✓ Overleg met VONA, Agentschap, …
✓ Depotwijzer/Faro



Uitdagingen

• Uitvoeren van een nulmeting (2019-2020)
• Onduidelijkheid over invloed nieuwe wetgeving op instroom en 

capaciteit
• Aangroei digitale data: ontbreken databeheer en datastrategie
• Ontbreken conservatiebeleid
• Problematiek eigendomsstatuut
• Grote verwachtingen vanuit de sector, van zowel beroepswereld als 

academische wereld



Vragen of opmerkingen?

Maarten Berkers (Stad Gent)
maarten.berkers@stad.gent

mailto:maarten.berkers@stad.gent


Erfgoeddepot 
Trezoor

Silke De Smet 
(Team Musea en tentoonstellingen - stad Kortrijk)



Erfgoeddepot Trezoor 
Studiedag Afgestemd 
Depotbeleid -
Praktijkervaring 

Silke De Smet



ERFGOEDDEPOT 
TREZOOR

• Regionaal erfgoeddepot in Kortrijk, erkend
onroerend ergoeddepot

• museaal, archivalisch, bib-, onroerend
erfgoed,…

• 2 teams, 1 depot

• Energieneutraal depot, gebaseerd
op Deense principes

• Traject van 10 jaar, 2008-2018

©Stad Kortrijk



Aanloop 
2008...

tekentafel

verhuis

OE-depot

En 
verder?

Zuid-West-Vlaanderen



2008 2011 2013 2015

AANLOOP

• Studie regierol
provincie in regionaal
depotbeleid

• Inzetten op regionale
depots in 
centrumsteden

• Overeenkomst Stad Kortrijk, 
OCRK, Provincie: meer gedetaileerd
onderzoek voor Kortrijk

• Vernieuwing
overeenkomst

• FOCI



aanloop Hoe?

tekentafel

verhuis

OE-depot

en 
verder?

Bestaande samenwerking in West-Vlaanderen

Nood van onderuit aan collectiewerking en -
beleid

Middelen van bovenaf: personeels-inzet , 
subsidies, engagement provincie en Stad 
Kortrijk

Opportuniteiten: FOCI, erkenning OE-depot



aanloop

Tekentafel
Plannen

gebouw én
werking

verhuis

OE-depot

en 
verder?

Wat was de opzet?

Wie was initiatiefnemer?

Wie was de doelgroep?

©Stad Kortrijk



Aanloop

tekentafel

Verhuis 
2014 -
2015

2017-
2019

OE-depot

En 
verder?

INHUIZEN IN TREZOOR



©Stad Kortrijk©Stad Kortrijk©Stad Kortrijk

©Stad Kortrijk



Aanloop

tekentafel

verhuis

OE-depot 
2019

CE en OE 
onder 1 dak

En 
verder?

ERKENNING OE-DEPOT

Van alles bewaren onder culturele 
koepel naar subsidie en erkenning



CE EN OE ONDER ÉÉN DAK
• 1 team
• nauwe samenwerking

©Stad Kortrijk©Stad Kortrijk



REGIONAAL ERFGOEDDEPOT IN KORTRIJK

SAMENWERKING

• Professionele bewaring – duurzaam en efficiënt depot

• Actieve werking – “Geen vergeetput”

• Oplossen en anticiperen

• Consultatie & Bruiklenen

• Een hub in een netwerk (werkplek, clustering, afstemming)

• Financiële samenwerking

• Stad Kortrijk investeert, cofinanciering provincie & subsidies FOCI en Agentschap OE.

• partners dragen bij in exploitatie



EN VERDER? 
CE EN OE IN DE REGIO

• Beheer door Stad Kortrijk

• Erfgoedcel zuidwest en Leiedal (IOED) als partners

• Niet enkel een depot, ook een netwerk van collecties

• Advies, expertisedeling, samenwerking: 
Erfgoedlunch, calamiteitennetwerk

• Gezamenlijke visie-ontwikkeling tussen partners



www.trezoor.be
trezoor@kortrijk.be



Vragen? Reacties?

Kaat De Langhe (Agentschap Onroerend Erfgoed) 
kaatje.delanghe@vlaanderen.be

Katrijn Van Kerchove (Departement Cultuur, Jeugd en Media) 
katrijn.vankerchove@vlaanderen.be

mailto:kaatje.delanghe@vlaanderen.be
mailto:katrijn.vankerchove@vlaanderen.be


Meer informatie?

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/beleidskader/regierol-afgestemd-depotbeleid h

Kennissite Vilvoorde – Onroerend Erfgoeddepot © Danica O. Kus

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/beleidskader/regierol-afgestemd-depotbeleid


Smakelijk!

Wifi: VO Events
wachtwoord: vl$#nderen


