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Wat is het kwaliteitslabel?

Erkenningsinstrument voor:

• collectiebeherende organisaties

• professionele, duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-
erfgoedwerking

• minimale kwaliteitsnormen



Wie kan een kwaliteitslabel krijgen?

Museum

Culturele archiefinstelling

Erfgoedbibliotheek



Voorwaarden en 

criteria



Ontvankelijkheidsvoorwaarden
Rechtspersoon zonder winstgevend doel of 
publiekrechtelijke rechtspersoon

Gevestigd in Vlaanderen of Nederlandstalige organisatie 
gevestigd Brussel

Tijdig en volledig aanvraag indienen



Erkenningsvoorwaarden
Belang collectie 
• Onderlinge samenhang, profiel, verbanden en context, 

mogelijke uniciteit of materiële waarde 
• Eigendoms- of genotsrecht 
• Statuten waarin bestemming collectie cultureel erfgoed 

bij ontbinding van privaatrechtelijke rechtspersoon

Permanente collectiebeherende organisatie 
• Ten dienste gemeenschap en ontwikkeling ervan 
• Toegankelijk voor publiek



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Vanuit visie op cultureel-erfgoedwerking

Aangepaste, algemeen aanvaarde internationale standaarden

+ kwaliteitsvolle werkvormen en methoden



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Herkennen en verzamelen 
• Collectiebeleid

• Collectieplan

• Digitale inventaris/bestandsoverzicht/catalogus



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Behouden en borgen 
• Opvolgen actuele toestand 

• Maatregelen behoud en borgen



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Onderzoeken 
• Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren of faciliteren 



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Presenteren en toeleiden 
• Museum:

• presentatie van collectie cultureel erfgoed 

• Culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek
• actief werk maken van presenteren en toeleiden

• Publieksbeleid inclusief communicatiebeleid 
• Toegankelijkheid 



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Presenteren en toeleiden 
•  Open voor individuele bezoekers 

• Museum: 

• 15 uur/week

• Verspreid over 3 dagen, minstens 1 dag in weekend

• Culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek

• 2 dagen/week, al dan niet op afspraak



Criterium uitvoeren functies op 
basisniveau 
Participeren

• Actief betrekken maatschappij bij werking

• Cultureel-erfgoedgemeenschappen



Criterium professionele werking 
schaalgrootte/reikwijdte ≥ lokale betekenis

Personeel 
• Minstens halftijdse conservator/archivaris/bibliothecaris 
• Minstens 1 voltijds equivalent inhoudelijke medewerker

• Voldoende professionele of vrijwillige medewerkers 

Samenwerken 

Deontologische regels



Criterium adequate infrastructuur

Presentatie- en publieksruimte 

Ruimte voor depot en behoud en beheer 

Ruimte voor wetenschappelijk onderzoek



Criterium degelijk zakelijk beleid

Garanties voor de toekomst

• Visie en doelstellingen 
• Aansturing bestuursorgaan of bevoegd gezag 
• Organisatiestructuur

• Procedures, bevoegdheden, interne controle 
• Personeels- en verloningsbeleid 
• Stabiele financiële basis en gezond financieel beleid 
• Zorg eigen archief



Aan de slag met 

KIOSK

Kristof Vanden Bulcke



KIOSK: praktisch

• Inloggen

• Vertegenwoordiging van een organisatie
• Mandaten

• Afzonderlijke account mogelijk voor ‘organisatie met inrichtende 
macht’: sterk aan te raden!

Voorbeeld: museum is onderdeel van een stad

• Dossier aanmaken
• Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021 – kwaliteitslabel

• Beschikbaar vanaf 1 december





Organisaties waarvoor je 

een mandaat hebt, 

verschijnen onder jouw 

naam

Als je organisatie niet 

verschijnt: eerst mandaten 

in orde brengen



1. Organisatie 

aanklikken (wordt vet)

2. Klik op ‘Dossiers’



3. Klik op ‘Nieuw dossier’



4. Kies dossiertype ‘Cultureelerfgoeddecreet van 23 

december 2021 - erkenning’



KIOSK: bijlagen

Collectieplan

• Vrije bijlage (max. 10 MB)

Vragenlijst

• Formulier op website (link in KIOSK) (max. 2MB)

Overzicht financiële situatie

• Vrije bijlage (max. 2 MB)

Organogram

• Vrije bijlage (max. 2 MB)



KIOSK: praktisch
Invulvelden: maximaal 4.000 tekens (of minder)

Bijlagen: maximaal aantal MB

• Word, Excel of PDF

• Vermijd grote afbeeldingen (compressie)

• Tools voor verkleinen PDF-bestanden

• Nooit uitprinten en terug inscannen

Je kan je aanvraag exporteren via print-icoon 



KIOSK: Inhoudelijk
Online vanaf 1 december

Er zijn linken in KIOSK naar relevante informatie en het  
verplichte formulier

Tip: formuleer helder en zo beknopt mogelijk



KIOSK: praktisch

Handleiding
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-
afsluiten-en-rechten-toekennen

Meer informatie over verkrijgen van mandaten
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/handleidingen/mandaten-
afsluiten-en-rechten-toekennen



Procedure
Welke weg volgt je dossier?

© CAVA

Leen Van Wezemael



Stappen

Check ontvankelijkheid

Beoordeling

• Departement + experten

• Plaatsbezoek

Voorlopig advies

• Mogelijkheid reactie VGC of gemeente als organisatie niet 
beheerd door gemeente

Definitief advies 

Beslissing minister
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VRAGEN?



Meer informatie

• Website departement:

• Kwaliteitslabel aanvragen

• Regelgeving

• Register erkende organisaties

• KIOSK



Contact
• Gebruik het contactformulier op onze website of in KIOSK

• Stuur een e-mail cultureelerfgoed@vlaanderen.be

• Bel ons 02 553 68 42


