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Nr. 40 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 17 september 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 139 FietsGEN – interbestuurlijk akkoord Vlaams Gewest, Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest:
goedkeuring.

2. 140 Afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Halle – goedkeuring bestek 
strategisch project ‘stadsontwikkeling aan de Zenne’:
goedkeuring.

3. 141 Gedeeltelijke herziening provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'stationsomgeving Diest' - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

4. 142 Intentie- en principeverklaring aangaande de samenwerking in het 
kader van overheidsaankopen tussen de Vlaamse provincies onderling 
en met de Vlaamse overheid kennisname voorstel – goedkeuring 
intentie- en principeverklaring:
goedkeuring.

5. 143 Overheidsopdracht voor de levering van aardgas voor de 
gasverbruiksinstallaties van de Vlaamse overheid en de lokale 
overheden kennisname voorwaarden en wijze van gunnen goedkeuring 
deelname aan de overheidsopdracht:
goedkeuring.

6. 144 Woonbehoeftestudie - goedkeuring bestek:
goedkeuring.

7. 145 Begrotingswijzigingen 1, 2 en 3 van de Instelling voor Morele 
Dienstverlening van Vlaams-Brabant:
goedkeuring.

8.

9.

10.

11.

146

147

148

149

Vernieuwing Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening:
goedkeuring.

Sportregiowerking – samenwerkingsovereenkomst:
goedkeuring.

Aanpassing 'Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van 
Vlaams-Brabantse musea op regionaal niveau' invoering 'Reglement 
voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams- Brabantse 
culturele archiefinstellingen op regionaal niveau':
goedkeuring.

Archeologisch- en nooddepot in loods 45 in het PIVO. Invoering 
'Reglement voor de opname van een archeologisch archief in het 
provinciaal archeologisch- en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse' en 
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'Reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende 
erfgoedelementen in het provinciaal archeologisch- en nooddepot 
Vlaams-Brabant te Asse':
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 19 september 2013
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Nr. 41 Gedeeltelijke herziening provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan'stationsomgeving Diest' - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Gelet op het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, door de deputatie goedgekeurd op 
19 mei 2011 en dat in de plenaire vergadering van 21 juni 2011 besproken werd;

Overwegende de beslissing van de dienst MER op 8 juni 2012 betreffende de ontheffing tot het 
opmaken van een planMER;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 november 2012 betreffende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan beperkte herziening 
stationsomgeving Diest;

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 25 februari 2013 tot en met 25 april 2013, 
waarbij 5 bezwaarschriften en adviezen ingediend werden;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 
27 mei 2013;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 22 augustus 2013, voorstelt het advies van de 
Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening te volgen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘beperkte herziening stationsomgeving Diest’ 
wordt definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse 
regering.

Leuven, 17 september 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 19 september 2013
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Nr. 42 Aanpassing 'Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van 
Vlaams-Brabantse musea op regionaal niveau' - invoering 'Reglement 
voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams- Brabantse 
culturele archiefinstellingen op regionaal niveau'
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid', kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet;

Gelet op het decreet van 13 maart 2009 betreffende de wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 
23 mei 2008, wat betreft de indeling van musea en culturele archiefinstellingen en de interbestuurlijke 
samenwerking;

Gelet op het Protocol van akkoord van 1 januari 2011 tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van 
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van een 
complementair cultureel-erfgoedbeleid;

Gelet op de bijlage van 1 januari 2011 bij het Protocol van akkoord van 1 januari 2011 tussen de 
Vlaamse Regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten over de uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid;

Gelet op het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, ter vervanging van het bestaande 
decreet van 2008, naar aanleiding van het Planlastendecreet; 

Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter;

Overwegende dat aan het provinciaal bestuursniveau expliciet de bevoegdheid is toegekend om  
collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties op het grondgebied die beschikken over een 
kwaliteitslabel, in te delen bij het regionale niveau en om werkingssubsidies aan collectiebeherende 
cultureel-erfgoedorganisaties op het grondgebied die ingedeeld zijn bij het regionale niveau, toe te 
kennen;

Overwegende dat na evaluatie van de aflopende beleidsperiode en in aanloop naar de opmaak van 
een nieuwe provinciaal beleidsplan cultuur en erfgoed voor de beleidsperiode 2014-2019 de dienst 
cultuur deze bevoegdheid opneemt in het kader van de subactie ‘ondersteuning van en samenwerking 
met regionale erfgoedzorgers’;

Overwegende dat na evaluatie van de aflopende beleidsperiode en in aanloop naar de opmaak van 
een nieuwe provinciaal beleidsplan cultuur en erfgoed voor de beleidsperiode 2014-2019 de dienst 
cultuur zich voorneemt om Vlaams-Brabantse musea én culturele archiefinstellingen met een 
kwaliteitslabel in te delen bij het regionale niveau en een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen;

Overwegende dat na overleg op VVP-niveau interprovinciale afspraken zijn gemaakt betreffende de 
toepassingsmodaliteiten, onder andere op het vlak (evaluatie)procedures, subsidietermijnen en -
bedragen, in provinciale reglementen voor indeling en structurele subsidiëring van musea en culturele 
archiefinstellingen op regionaal niveau;

Overwegende dat na overleg op VVP-niveau interprovinciale afspraken zijn gemaakt betreffende de 
herformulering van de criteria voor regionale indeling van culturele archiefinstellingen, zoals 
opgenomen in de bijlage bij het protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de 
VVSG, zodat ze eenduidig verstaanbaar zijn voor de beoogde doelgroep;
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Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad 10 
december 2008) stelt dat subsidies voor het erfgoedveld een belangrijke ondersteuning vormen; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het nieuwe provinciaal reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse 
culturele archiefinstellingen op regionaal niveau, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2
Het provinciaal reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse musea op 
regionaal niveau, goedgekeurd op 1 december 2009, wordt als volgt gewijzigd: 

 De titel van artikel 1 wordt vervangen als volgt:
“Doelstelling”.

 In artikel 2 wordt de verwijzing naar het vigerende Cultureel-erfgoeddecreet aangepast.
 Aan artikel 3 wordt toegevoegd:

“De beoordelingscommissie toetst de werking van de aanvrager aan de criteria voor indeling 
bij het regionaal niveau aan de hand van het ingediende beleidsplan, een eventueel 
bijkomend plaatsbezoek bij de aanvrager en (ingeval het gaat om behoud van de indeling op 
regionaal niveau) de eindevaluatie van de voorgaande beleidsperiode. (…)
In geval van een regionale indeling en structurele subsidiëring volgt een tussentijdse evaluatie 
door de beoordelingscommissie. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 3 maanden voor de 
termijn van indiening van het aanvraagdossier in het 4 de jaar. Tijdens deze evaluatie wordt 
nagegaan of het regionaal ingedeelde museum nog steeds voldoet aan de criteria voor 
regionale indeling en de eventuele beheerovereenkomst naleeft. De evaluatie heeft als doel 
het museum bij te sturen indien nodig. De evaluatie gebeurt aan de hand van de ingediende 
jaarverslagen en een eventueel plaatsbezoek of gesprek. De informatie van de tussentijdse 
evaluatie wordt meegenomen naar de eindevaluatie.
Tegen het einde van de beleidsperiode en minimaal 3 maanden vóór de termijn van indiening 
voor een aanvraagdossier voor behoud van regionale indeling en subsidiëring evalueert de 
beoordelingscommissie of het museum heeft voldaan aan de criteria voor regionale indeling 
en de eventuele beheersovereenkomst heeft nageleefd. De evaluatie gebeurt aan de hand 
van de ingediende jaarverslagen, de tussentijdse evaluatie en een eventueel plaatsbezoek of 
gesprek.”

 In artikel 5 wordt binnen het budget voor de structurele subsidie het bedrag van de 
basistoelage aangepast tot 75.000 euro.

 In de artikelen 5, 6, 7 en 8 wordt de termijn van structurele subsidiëring gewijzigd tot de duur 
van een beleidsperiode, namelijk 6 jaar.

 In de artikelen 6 en 8 wordt de inhoud van het aanvraagdossier, in te dienen in het tweede tot 
en met het zesde jaar van de structurele subsidiëringsperiode, aangepast aan de gewijzigde 
termijn van structurele subsidiëring en aan de gewijzigde procedures voor evaluatie door de 
beoordelingscommissie.

 In artikel 7 wordt de laatste alinea aangepast aan de gewijzigde procedures voor evaluatie 
door de beoordelingscommissie. 

 Artikel 12 wordt vervangen als volgt: 
“Bij wijze van overgangsmaatregel blijven voor de musea die ingedeeld werden op basis van 
het reglement betreffende de indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse 
musea op regionaal niveau van 1 december 2009, (het behoud van) de regionale indeling en 
de toekenning van een structurele subsidie geldig tot en met het jaar 2014. Aangezien hen 
een structurele subsidie voor drie jaar werd toegekend, dienen zij nog steeds in het derde jaar 
(2014) ten laatste op 15 januari bij wijze van aanvraagdossier een evaluatierapport, een 
jaarplanning en begroting in te dienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, conform 
art. 6 en art. 8 van het desbetreffende reglement. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend 
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worden, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.”

 Artikel 13 wordt vervangen als volgt:
“Dit reglement heft het reglement betreffende de indeling en structurele subsidiëring van 
Vlaams-Brabantse musea op regionaal niveau van 1 december 2009 op.” 

Art. 3

De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen in het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 17 september 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 19 september 2013



166

REGLEMENT VOOR INDELING EN STRUCTURELE SUBSIDIËRING VAN 

VLAAMS-BRABANTSE MUSEA OP REGIONAAL NIVEAU

Artikel 1 - Doelstelling

§1. Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van een deskundige 
beoordelingscommissie, beslissen Vlaams-Brabantse musea met een kwaliteitslabel in te delen bij het 
regionaal niveau. 

§2. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van een 
deskundige beoordelingscommissie, een structurele subsidie toekennen aan regionaal ingedeelde 
Vlaams-Brabantse musea. 

Art. 2 - Aanvragers 

§1. Voor de indeling bij het regionaal niveau komen in aanmerking: alle Vlaams-Brabantse musea die 
een kwaliteitslabel hebben ontvangen van de Vlaamse Regering op basis van het decreet van 6 juli 
2012 betreffende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.

§2. Voor de structurele subsidiëring komen in aanmerking: alle Vlaams-Brabantse musea die door de 
deputatie zijn ingedeeld bij het niveau 'regionaal'.

Art. 3 - Beoordelingscommissie

Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht 
overeenkomstig het artikel 193 van het Provinciedecreet onder de volgende voorwaarden:
- de beoordelingscommissie wordt aangewezen door de deputatie en bestaat uit:

 3 externe deskundigen uit de erfgoedsector
 1 afgevaardigde van de dienst cultuur
 de voorzitter, het diensthoofd cultuur

- het mandaat van de externe deskundigen geldt voor een periode van 4 jaar;
- het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door de dienst cultuur.

De beoordelingscommissie toetst de werking van de aanvrager aan de criteria voor indeling bij het 
regionaal niveau aan de hand van het ingediende beleidsplan, een eventueel bijkomend plaatsbezoek 
bij de aanvrager en (in geval het gaat om behoud van de indeling op regionaal niveau) de 
eindevaluatie van de voorgaande beleidsperiode. De beoordelingscommissie verstrekt een 
gemotiveerd advies aan de deputatie over (behoud van) de indeling bij het regionaal niveau. 
Daarnaast verstrekt de commissie een advies over de relevantie van de bepalingen van de 
beheersovereenkomst en het bedrag van de werkingstoelage (cf. art. 5§2).

In geval van een regionale indeling en structurele subsidiëring volgt een tussentijdse evaluatie door de 
beoordelingscommissie. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 3 maanden voor de termijn van 
indiening van het aanvraagdossier in het 4de jaar. Tijdens deze evaluatie wordt nagegaan of het 
regionaal ingedeelde museum nog altijd voldoet aan de criteria voor regionale indeling en de 
eventuele beheerovereenkomst naleeft. De evaluatie heeft als doel het museum bij te sturen indien 
nodig. De evaluatie gebeurt aan de hand van de ingediende jaarverslagen en een eventueel 
plaatsbezoek of gesprek. De informatie van de tussentijdse evaluatie wordt meegenomen naar de 
eindevaluatie.

Tegen het einde van de beleidsperiode en minimaal 3 maanden vóór de termijn van indiening voor 
een aanvraagdossier voor behoud van regionale indeling en subsidiëring evalueert de 
beoordelingscommissie of het museum heeft voldaan aan de criteria voor regionale indeling en de 
eventuele beheersovereenkomst heeft nageleefd. De evaluatie gebeurt aan de hand van de 
ingediende jaarverslagen, de tussentijdse evaluatie en een eventueel plaatsbezoek of gesprek.  
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Art. 4 - Beoordelingscriteria regionale indeling

Elke aanvraag tot (behoud van) de indeling bij het regionaal niveau zal getoetst worden aan de criteria 
die bepaald zijn in de bijlage bij het protocol van akkoord tussen de Vlaamse regering, de Vereniging 
van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van 
een complementair cultureel-erfgoedbeleid. 
De aanvrager dient door middel van een beleidsplan in het aanvraagdossier aan te tonen in welke 
mate de werking van het museum voldoet aan deze criteria.

Art. 5 - Structurele subsidies

De structurele subsidies overspannen een periode van 6 jaar, de subsidietoekenning gebeurt jaarlijks. 

De structurele subsidiëring bestaat uit een basistoelage en een werkingstoelage.

§1.Basistoelage.
De provincie voorziet binnen het budget voor de structurele subsidie van de regionaal ingedeelde 
Vlaams-Brabantse musea een forfaitaire basistoelage van 75.000 euro voor elk museum. 

§2. Werkingstoelage.
Binnen de perken van het door de provincieraad goedgekeurde budget voor de structurele subsidies 
aan de regionaal ingedeelde musea wordt het eventuele restbedrag verdeeld over de regionaal 
ingedeelde musea als werkingstoelage. Deze werkingstoelage kan variabel zijn per museum. Voor de 
bepaling en toekenning van de werkingstoelage sluiten de provincie en het museum een 
beheersovereenkomst voor de periode van 6 jaar. 

Art. 6 - Aanvraagdossier

§1. Voor de aanvraag van (behoud van) de regionale indeling en voor de aanvraag van een 
structurele subsidie wordt één aanvraagdossier ingediend. Dit dossier dient vergezeld te zijn van het 
aanvraagformulier en dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten:
- beleidsplan voor minimaal 6 jaar (incl. meerjarenplanning en -begroting)
- jaarplan voor eerstvolgend jaar
- begroting voor eerstvolgend jaar
- een voorstel voor de resultaatsgebieden van de beheersovereenkomst voor de eerstvolgende 6 jaar
- een concrete bepaling van het jaarlijkse subsidiebedrag (basistoelage + werkingstoelage) en de 
beoogde aanwending ervan.
§2. Indien een structurele subsidie voor 6 jaar werd toegekend, dient in het tweede tot en met zesde
jaar het aanvraagdossier - vergezeld van het aanvraagformulier - op straffe van verval onderstaande 
gegevens te bevatten:
- een jaarplan voor het desbetreffende jaar 
- een begroting voor het desbetreffende jaar.

Art. 7 - Beheersovereenkomst

Aan de toekenning en vereffening van een werkingstoelage wordt een beheersovereenkomst 
gekoppeld. Deze wordt in gezamenlijk overleg opgemaakt en hierin worden - rekening houdend met 
de eigenheid van het museum - resultaatsgebieden en concrete doelstellingen voor het museum voor 
de periode van 6 jaar omschreven. 
In de beheersovereenkomst worden afspraken gemaakt over minimaal 5 resultaatsgebieden: 

 een regionale invulling van 1 of meerdere basisfuncties (m.n. verzamelfunctie, behoud-
en beheersfunctie, onderzoeksfunctie en publieksgerichte functie)

 het ter beschikking stellen van eigen expertise voor het bredere erfgoedveld
 het nastreven van een regionaal publieksbereik   
 het nastreven of uitbouwen van een regionale depotwerking   
 de actieve relatie met het onderwijs in de regio
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 de relatie met de toeristische sector in de regio
 de netwerking met cultuur- en erfgoedactoren in de regio 
 aandacht voor allerlei vormen van toegankelijkheid 
 aandacht voor allerlei vormen van culturele diversiteit
 aandacht voor doelgroepenwerking en participatie
 aandacht voor erfgoededucatie
 de sociale functie van het museum versterken (zoals agorafunctie, vrijwilligerswerking)
 aandacht voor immaterieel erfgoed
 participatie aan erfgoedplus.be
 andere.

In het kader van dit reglement kan de deputatie een of meerdere prioritaire accenten leggen. 
De provinciale administratie kan altijd bijkomende informatie opvragen. 

De beoordelingscommissie oordeelt over de relevantie van de bepalingen van de overeenkomst en 
beoordeelt tussentijds en achteraf de mate waarin het museum voldoet aan de bepalingen van de 
overeenkomst (cf. art. 3).

Art. 8 - Termijnen indiening

§1. Wie voor (behoud van) de indeling bij het regionale niveau en voor een structurele subsidie in 
aanmerking wenst te komen, dient op straffe van verval ten laatste op 15 oktober van het 2de of 5de 
jaar van de provinciale legislatuur een aanvraag in te dienen bij het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie. 

§3. Indien een structurele subsidie voor 6 jaar werd toegekend, dienen in het tweede tot en met zesde
jaar telkens ten laatste op 15 januari bij wijze van aanvraagdossier een jaarplanning en begroting 
ingediend te worden. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie.

Art. 9 - Deputatie beslist

De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Zij ontvangt 
hierover advies van de beoordelingscommissie. Bij besluit tot toekenning van een structurele subsidie
beslist de deputatie over de inhoud van de beheersovereenkomst en het bedrag van de 
werkingstoelage (cf. art. 5§2). 

Art. 10 - Aanwending en verantwoording subsidies

De subsidies moeten jaarlijks verantwoord worden. 

Voor subsidies van 24.750 euro of meer, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, 
ertoe gehouden om:
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen 
om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren;
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- na afloop een werkingsverslag, een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
resultatenrekening, met uitgaven gestaafd met bewijsstukken ten bedrage van ten minste de 
toegekende subsidie. In geval van toekenning van een werkingstoelage dient bijkomend bij het 
werkingsverslag voldoende bewijs geleverd te worden dat de bepalingen in de beheersovereenkomst 
werden nageleefd.

Deze bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het jaar 
waarvoor de subsidie werd toegekend. Deze bewijsstukken kunnen enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie.

Art. 11 - Uitbetaling

De subsidie wordt als volgt uitbetaald: 
- de basistoelage wordt volledig uitbetaald na de toekenning; 
- de werkingstoelage wordt de eerste maal volledig uitbetaald na de toekenning. Bij de 
daaropvolgende uitbetalingen wordt: - 50% van het toegekende bedrag uitbetaald na 

toekenning;
- 50% van het toegekende bedrag uitbetaald nadat alle
bewijsstukken van de vorige subsidie werden toegestuurd en 
op voorwaarde dat er werd voldaan aan de bepalingen van de 
beheersovereenkomst. 

De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend.
In de volgende gevallen:
- als een of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd;
- als onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld;
- als de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken niet werden gerespecteerd;
kan de deputatie een of meerdere van volgende sancties opleggen:
- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;
- de uitbetaling van reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidie wordt 
stopgezet;
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verder subsidiëring gedurende een bepaalde periode.

Bovenstaande sancties gelden ook voor de werkingstoelage indien een of meer bepalingen van de 
beheersovereenkomst niet werden nageleefd.

Art. 12 - Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel blijven voor de musea die ingedeeld werden op basis van het 
reglement betreffende de indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse musea op 
regionaal niveau van 1 december 2009, (het behoud van) de regionale indeling en de toekenning van 
een structurele subsidie geldig tot en met het jaar 2014. Gezien hen een structurele subsidie voor drie 
jaar werd toegekend, dienen zij nog altijd in het derde jaar (2014) ten laatste op 15 januari bij wijze 
van aanvraagdossier een evaluatierapport, een jaarplanning en begroting in te dienen bij het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant, conform art. 6 en art. 8 van het desbetreffende reglement. De 
aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie.
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Art. 13 - Opheffing reglement

Dit reglement heft het reglement betreffende de indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-
Brabantse musea op regionaal niveau van 1 december 2009 op.

Beheersovereenkomst
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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REGLEMENT VOOR INDELING EN STRUCTURELE SUBSIDIËRING
VAN VLAAMS-BRABANTSE CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN

OP REGIONAAL NIVEAU

Artikel 1. - Doelstelling 

§1. Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van een deskundige 
beoordelingscommissie, beslissen Vlaams-Brabantse culturele archiefinstellingen met een 
kwaliteitslabel in te delen bij het regionaal niveau. 

§2. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie, na advies van een 
deskundige beoordelingscommissie, een structurele subsidie toekennen aan regionaal ingedeelde 
Vlaams-Brabantse culturele archiefinstellingen. 

Art. 2. - Definitie

Een culturele archiefinstelling beheert cultureel erfgoed dat voornamelijk tot stand komt door de 
overdracht van archiefbestanden van culturele en historische waarde, maatschappelijke relevantie en 
wetenschappelijk belang. Een culturele archiefinstelling ontplooit een cultureel-erfgoedwerking die 
archiefbestanden benadert vanuit culturele, geschiedkundige of wetenschappelijke invalshoek. De 
cultureel-erfgoedwerking van een culturele archiefinstelling past in de hedendaagse praktijk en theorie 
van de archiefwetenschap en het hedendaags documentbeheer. 

Art 3. - Aanvragers 

§1. Voor de indeling bij het regionaal niveau komen in aanmerking: alle Vlaams-Brabantse culturele 
archiefinstellingen die een kwaliteitslabel hebben ontvangen van de Vlaamse Regering op basis van 
het decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-
erfgoeddecreet.

§2. Voor de toekenning van een structurele subsidie komen in aanmerking: alle Vlaams-Brabantse 
culturele archiefinstellingen die door de deputatie zijn ingedeeld bij het regionaal niveau.

Art. 4. - Beoordelingscommissie

Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht 
overeenkomstig het artikel 193 van het Provinciedecreet onder de volgende voorwaarden:
- de beoordelingscommissie wordt aangewezen door de deputatie en bestaat uit:

 3 externe deskundigen uit de erfgoedsector
 1 afgevaardigde van de dienst cultuur
 de voorzitter, het diensthoofd cultuur

- het mandaat van de externe deskundigen geldt voor een periode van 4 jaar;
- het secretariaatswerk wordt uitgevoerd door de dienst cultuur.

De beoordelingscommissie toetst de werking van de aanvrager aan de criteria voor indeling bij het 
regionaal niveau aan de hand van het ingediende beleidsplan, een eventueel bijkomend plaatsbezoek 
bij de aanvrager en (in geval het gaat om behoud van de indeling op regionaal niveau) de 
eindevaluatie van de voorgaande beleidsperiode. De beoordelingscommissie verstrekt een 
gemotiveerd advies aan de deputatie over (behoud van) de indeling bij het regionaal niveau. 
Daarnaast verstrekt de commissie een advies over de relevantie van de bepalingen van de 
beheersovereenkomst en het bedrag van de werkingstoelage (cf. art. 6§2).

In geval van een regionale indeling en structurele subsidiëring volgt een tussentijdse evaluatie door de 
beoordelingscommissie. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 3 maanden voor de termijn van 
indiening van het aanvraagdossier in het 4de jaar. Tijdens deze evaluatie wordt nagegaan of de 
regionaal ingedeelde culturele archiefinstelling nog steeds voldoet aan de criteria voor regionale 
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indeling en de eventuele beheersovereenkomst naleeft. De evaluatie heeft als doel de culturele 
archiefinstelling bij te sturen indien nodig. De evaluatie gebeurt aan de hand van de ingediende 
jaarverslagen en een eventueel plaatsbezoek of gesprek. De informatie van de tussentijdse evaluatie 
wordt meegenomen naar de eindevaluatie.

Tegen het einde van de beleidsperiode en minimaal 3 maanden vóór de termijn van indiening voor 
een aanvraagdossier voor behoud van regionale indeling en subsidiëring evalueert de 
beoordelingscommissie of de culturele archiefinstelling heeft voldaan aan de criteria voor regionale
indeling en de eventuele beheersovereenkomst heeft nageleefd. De evaluatie gebeurt aan de hand 
van de ingediende jaarverslagen, de tussentijdse evaluatie en een eventueel plaatsbezoek of gesprek.  

Art. 5. - Beoordelingscriteria regionale indeling

Elke aanvraag tot (behoud van) de indeling bij het regionaal niveau zal getoetst worden aan de criteria 
die bepaald zijn door middel van het protocol van akkoord tussen de Vlaamse regering, de Vereniging 
van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw van 
een complementair cultureel-erfgoedbeleid. De aanvrager dient door middel van een beleidsplan in 
het aanvraagdossier aan te tonen in welke mate de werking van de culturele archiefinstelling voldoet 
aan deze criteria.
Het betreft volgende criteria: 

1. De culturele archiefinstelling beheert organisch gegroeide archiefbestanden die van regionaal 
belang zijn.
Dit wordt beoordeeld aan de hand van:
1° een algemene beschrijving van de herkomst, de samenstelling, de samenhang, het profiel en de 
waarde van de beheerde archiefbestanden;
2° de positionering van de archiefbestanden ten opzichte van cultureel erfgoed in andere 
erfgoedinstellingen in de regio en binnen Vlaanderen;
3° een visie op het beheer van de archiefbestanden.

2. De culturele archiefinstelling voert de basisfuncties kwaliteitsvol uit.
Dit wordt beoordeeld aan de hand van:
1°  de mate waarin de uitvoering van de basisfuncties tegemoetkomt aan een regionale profilering;
2° de mate waarin de verschillende deelaspecten van de werking bijdragen tot de verwezenlijking van 
de missie en de doelstellingen van de culturele archiefinstelling;
3° de mate waarin de verschillende deelaspecten van de werking op elkaar afgestemd zijn;
4° een kwaliteitsvol preventief, passief en actief beleid m.b.t. behoud en beheer van de 
archiefbestanden;
5° de toegankelijkheid van de archiefbestanden;
6° de werking ten aanzien van het publiek.

Hiervoor beschikt de culturele archiefinstelling over:
1° een personeelsformatie die minimaal bestaat uit:

a) een voltijdse professionele archivaris die houder is van een diploma hoger onderwijs en die 
zijn deskundigheid kan bewijzen;
b) minstens één voltijds equivalent professionele stafmedewerker met een diploma hoger 
onderwijs die belast is met de uitoefening van een of meer basisfuncties;
c) voldoende professionele medewerkers om de basisfuncties uit te voeren;

2° een openingstijd van minstens 4 dagen per week, het hele jaar door, voor individuele bezoekers, 
met de mogelijkheid tot een vaste sluitingsperiode;
3° een actief ontsluitingsbeleid en een voor de archiefbestanden relevant aanbod van actieve en 
passieve publieksbegeleiding die gericht is op verschillende doelgroepen in de regio;
4° een communicatie- en marketingbeleid;
5° een visie op de manier waarop en de mate waarin archiefbestanden aan de hand van een 
geautomatiseerd archiefregistratiesysteem volgens internationale archiefstandaarden is beschreven 
voor minstens de velden van de minimale registratie en de informatie ervan toegankelijk gesteld wordt 
voor verschillende gebruikers.
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3. De culturele archiefinstelling wordt kwaliteitsvol beheerd.
Dit wordt beoordeeld aan de hand van:
1° het personeelsbeleid;
2° het beleid met betrekking tot een vrijwilligerswerking;
3° de mate waarin het personeel bijscholing volgt;
4° het financiële beleid.

Daartoe onderneemt de culturele archiefinstelling de volgende acties:
1° het beleidsplan wordt voorbereid in overleg met de medewerkers en medespelers;
2° de werking stemt overeen met de principes van de kwaliteitszorg;
3° men voert een personeelsbeleid dat gebaseerd is op een personeelsplan en organogram;
4° de archivaris en de stafmedewerkers volgen bijscholing, gericht op de werking of het management;
5° de professionele of vrijwillige medewerkers die ingezet worden bij de uitvoering van de werking en 
de basisfuncties volgen bijscholing in de taken die zij vervullen.

4. De culturele archiefinstelling bouwt een werking uit met een regionale reikwijdte. 
4.1. Hiertoe stelt de culturele archiefinstelling haar kennis en expertise op een actieve en receptieve 
manier ter beschikking van de cultureel-erfgoedgemeenschap en stelt ze zich open voor de 
ontwikkelingen bij andere instellingen.

Dit wordt aangetoond aan de hand van kwantificeerbare en kwalitatieve gegevens die betrekking 
hebben op:
1° de manier waarop de culturele archiefinstelling haar kennis en expertise over een of meerdere 
basisfuncties uitbouwt;
2° de wijze waarop de culturele archiefinstellingen deze kennis en expertise zowel geografisch, 
thematisch als methodisch ter beschikking stellen van de ruime cultureel-erfgoedgemeenschap, 
andere instellingen en van het grote publiek.

4.2. Hiertoe neemt de culturele archiefinstelling een culturele en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op zich op lokaal niveau en in de regio.

Dit wordt aangetoond aan de hand van kwantificeerbare en kwalitatieve gegevens die betrekking 
hebben op:
1° de taak die de culturele archiefinstelling opneemt ten opzichte van het cultureel erfgoed i.h.b. het 
archivalisch erfgoed in de regio;
2° de motorfunctie die de culturele archiefinstelling vervult en de rol die men speelt rond ten minste 
één basisfunctie in lokale en regionale netwerken, samenwerkingsverbanden en projecten;
3° de rol die de culturele archiefinstelling speelt in het betrekken van de bevolking bij het cultureel 
erfgoed i.h.b. het archivalisch erfgoed in de regio; ,
4° de rol die de culturele archiefinstelling opneemt ten opzichte van actoren binnen andere 
beleidsdomeinen, onder meer jeugdwerk en onderwijs.

4.3. De geografische reikwijdte van het publieksbereik van de culturele archiefinstelling is regionaal.

Dit wordt aangetoond aan de hand van kwantificeerbare en kwalitatieve gegevens die betrekking 
hebben op:
1° gegevens over het regionale publieksbereik, bij voorkeur aan de hand van gevoerd 
publieksonderzoek

1
;

2° het communicatiebeleid dat wordt gevoerd op basis van gegevens over het regionale 
publieksbereik.

5. De culturele archiefinstelling levert inspanningen inzake diversiteit op het vlak van programmering, 
participatie, personeelsbeleid en bestuur.

                                                
1

Indien de culturele archiefinstelling nog geen publieksonderzoek heeft uitgevoerd, dient men aan te geven hoe 
en wanneer men dit plant in de komende beleidsperiode. Vervolgens dient er elke beleidsperiode een nieuw 
publieksonderzoek gevoerd te worden. Eventueel kan hiervoor een beroep gedaan worden op door FARO 
georganiseerd publieksonderzoek.
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Art. 6. - Structurele subsidies

De structurele subsidies overspannen een periode van 6 jaar, de subsidietoekenning gebeurt jaarlijks. 

De structurele subsidiëring bestaat uit een basistoelage en een werkingstoelage.

§1. Basistoelage.
De provincie voorziet binnen het budget voor de structurele subsidie van de regionaal ingedeelde 
Vlaams-Brabantse culturele archiefinstellingen een forfaitaire basistoelage van 25.000 euro voor elke 
culturele archiefinstelling. 

2° Werkingstoelage.
Binnen de perken van het door de provincieraad goedgekeurde budget voor de structurele subsidies 
aan de regionaal ingedeelde culturele archiefinstellingen wordt het eventuele restbedrag verdeeld over 
de regionaal ingedeelde culturele archiefinstellingen als werkingstoelage. Deze werkingstoelage kan 
variabel zijn per culturele archiefinstelling. Voor de bepaling en toekenning van de werkingstoelage 
sluiten de provincie en de culturele archiefinstelling een beheersovereenkomst voor de periode van 6 
jaar.

Art. 7. - Aanvraagdossier

§1. Voor de aanvraag van (behoud van) de indeling en voor de aanvraag van een structurele subsidie 
wordt één aanvraagdossier ingediend. Dit dossier dient vergezeld te zijn van het aanvraagformulier en 
dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten:
- beleidsplan voor minimaal zes jaar (inclusief meerjarenplanning en -begroting)
- jaarplan voor het eerstvolgend jaar
- begroting voor het eerstvolgend jaar
- een overzicht van de bestaande toegangen tot archiefbestanden
- een voorstel voor de resultaatsgebieden van de beheersovereenkomst voor de eerstvolgende 6 jaar
- een concrete bepaling van het jaarlijkse subsidiebedrag (basistoelage + werkingstoelage) en de 
beoogde aanwending ervan.

§2. Indien een structurele subsidie voor 6 jaar werd toegekend, dient in het tweede tot en met het 
zesde jaar het aanvraagdossier - vergezeld van het aanvraagformulier - op straffe van verval 
onderstaande gegevens te bevatten:
- een jaarplan voor het desbetreffende jaar
- een begroting voor het desbetreffende jaar. 

Art. 8. - Beheersovereenkomst

Aan de toekenning en vereffening van een werkingstoelage wordt een beheersovereenkomst 
gekoppeld. Deze wordt in gezamenlijk overleg tussen de provincie en de culturele archiefinstelling 
opgemaakt en hierin worden - rekening houdend met de eigenheid van de culturele archiefinstelling -
resultaatsgebieden en concrete doelstellingen voor de culturele archiefinstelling omschreven voor een 
periode van zes jaar. 

In de beheersovereenkomst worden afspraken vastgelegd over minimaal vijf resultaatsgebieden, met 
vermelding van concrete doelstelling, met betrekking tot twee of meer domeinen van de 
beoordelingscriteria.

In het kader van dit reglement kan de deputatie een of meerdere prioritaire accenten leggen. De 
provinciale administratie kan altijd bijkomende informatie opvragen. 

De beoordelingscommissie oordeelt over de relevantie van de bepalingen van de overeenkomst en 
beoordeelt tussentijds en achteraf de mate waarin de culturele archiefinstelling voldoet aan de 
bepalingen van de overeenkomst (cf. art. 4).
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Art. 9. - Termijnen indiening

§1. Wie voor (behoud van) de indeling bij het regionale niveau en voor een structurele subsidie in 
aanmerking wenst te komen, dient op straffe van verval ten laatste op 15 oktober van het 2

de
of 5

de

jaar van de provinciale legislatuur een aanvraag in te dienen bij het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie. 

§3. Indien een structurele subsidie voor 6 jaar werd toegekend, dienen in het tweede t.e.m. zesde jaar 
telkens ten laatste op 15 januari bij wijze van aanvraagdossier een jaarplanning en begroting 
ingediend te worden. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie.

Art. 10. - Deputatie beslist

De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Zij ontvangt 
hierover advies van de beoordelingscommissie. Bij besluit tot toekenning van een structurele subsidie 
beslist de deputatie over de inhoud van de beheersovereenkomst en het bedrag van de 
werkingstoelage (cf. art. 6§2). 

Art. 11. - Aanwending en verantwoording subsidies

De subsidies moeten jaarlijks verantwoord worden. 

Voor subsidies van 24.750 euro of meer, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, 
ertoe gehouden om:
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te verlenen 
om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren;
- na afloop een werkingsverslag, een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
resultatenrekening, met uitgaven gestaafd met bewijsstukken ten bedrage van ten minste de 
toegekende subsidie. In geval van toekenning van een werkingstoelage dient bijkomend bij het 
werkingsverslag voldoende bewijs geleverd te worden dat de bepalingen in de beheersovereenkomst 
werden nageleefd.

Deze bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend op het jaar 
waarvoor de subsidie werd toegekend. Deze bewijsstukken kunnen enkel digitaal ingediend worden:
- bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit geval komt de 
datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
- door het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres vermeld op 
het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst 
op de mailserver van de provincie.

Art. 12. - Uitbetaling

De subsidie wordt als volgt uitbetaald:
 de basistoelage wordt volledig uitbetaald na de toekenning
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 de werkingstoelage wordt de eerste maal volledig uitbetaald na de toekenning. Bij de 
daaropvolgende uitbetalingen wordt:

° 50% van het toegekende bedrag uitbetaald na toekenning
° 50% van het toegekende bedrag uitbetaald nadat alle bewijsstukken van de vorige 
subsidie werden toegestuurd en op voorwaarde dat er werd voldaan aan de 
bepalingen van de beheersovereenkomst. 

De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend.
In de volgende gevallen:
- als een of meer bepalingen van dit reglement of een of meer bepalingen van de 
beheersovereenkomst niet werden nageleefd;
- als onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld;
- als de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken niet werden gerespecteerd.

In deze gevallen kan de deputatie een of meerdere van volgende sancties opleggen:
- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;
- de uitbetaling van reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidie wordt 
stopgezet;
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verder subsidiëring gedurende een bepaalde periode.

Bovenstaande sancties gelden ook voor de werkingstoelage indien één of meer bepalingen van de 
beheersovereenkomst niet werden nageleefd.

Art. 13 - Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen Vlaams-Brabantse culturele archiefinstellingen die een 
kwaliteitslabel hebben ontvangen van de Vlaamse Regering op basis van het Cultureel-
erfgoeddecreet, in afwijking van art. 6, art. 7, art. 8 en art. 9, al in het eerste jaar van de legislatuur een 
aanvraag indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant om in aanmerking te komen voor 
indeling bij het regionaal niveau en voor de toekenning van een structurele subsidie die een periode 
van vier jaar overspant. Hierbij wordt de eventuele toekenning van een werkingstoelage gekoppeld 
aan een beheersovereenkomst waarin minimaal vijf resultaatsgebieden, met vermelding van concrete 
doelstelling, met betrekking tot twee of meer domeinen van de beoordelingscriteria, omschreven zijn 
voor een periode van vier jaar.

Het aanvraagdossier dient dan op straffe van verval uiterlijk op 15 oktober 2013 ingediend te worden 
bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden, online 
via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de 
datum van registratie in het provinciaal systeem. Het aanvraagdossier bevat een beleidsplan voor 
minimaal vier jaar (inclusief meerjarenplanning en -begroting), een jaarplan voor het eerstvolgend jaar, 
een begroting voor het eerstvolgend jaar en een overzicht van de bestaande toegangen tot 
archiefbestanden. Hierbij dient de aanvrager een voorstel van beheersovereenkomst (cf. art. 8) op te 
nemen met inbegrip van resultaatsgebieden en concrete doelstellingen voor de eerstvolgende vier 
jaar. Tevens dient de aanvrager concreet het gevraagde jaarlijkse subsidiebedrag en de beoogde 
aanwending ervan te bepalen. 

Art. 14 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.



177

Nr. 43 Archeologisch- en nooddepot in loods 45 in het PIVO. Invoering 
'Reglement voor de opname van een archeologisch archief in het 
provinciaal archeologisch- en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse' en 
'Reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende 
erfgoedelementen in het provinciaal archeologisch- en nooddepot 
Vlaams-Brabant te Asse'
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het Decreet betreffende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid van 6 juli 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de formulering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet van 14 september 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Cultureel-
erfgoeddecreet van 1 februari 2013;

Gelet op het Protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG over de 
uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid; 

Gelet op het Bestuursakkoord tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Regering. 

Overwegende dat uit het Provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 en het daarop voortbouwende 
onderzoek ter voorbereiding van het regionaal erfgoeddepotbeleid, de nood aan een archeologisch 
depot en een nooddepot duidelijk naar voren is gekomen.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
De volgende reglementen, als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd: 
- Reglement voor de opname van een archeologisch archief in het provinciaal archeologisch- en 
nooddepot Vlaams-Brabant te Asse
- Reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen in het 
provinciaal archeologisch en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse.

Leuven, 17 september 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 19 september 2013
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Reglement voor de opname van een archeologisch archief in het provinciaal 
archeologisch- en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen

Dit reglement bepaalt de voorwaarden en procedures voor de opname van archeologische vondsten 
met bijbehorende opgravings-, vondst- en onderzoeksdocumentatie uit de provincie Vlaams-Brabant 
in het provinciaal archeologisch en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse. Dit reglement heeft een 
effectief en efficiënt verloop van de processen met betrekking tot de opname als doel.

Artikel 1  - Definities
Archeologisch archief: Integraal complex van archeologische vondsten met bijbehorende opgravings-, 
vondst- en onderzoeksdocumentatie, afkomstig van proefonderzoek of opgravingen.
Depotbeheerder: een door de provincie aangestelde medewerker die als taak heeft het depot te 
beheren.
Bewaargever: de eigenaar van het archeologisch archief en of de door de eigenaar aangestelde 

tussenpersoon.

Artikel 2- Toepassingsgebied en voorwaarden
Het provinciaal archeologisch en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse staat in voor de opname van 
archeologische vondsten in zoverre:

1° het vondsten betreft afkomstig van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant;
2° het integrale archeologische complexen van vondstmateriaal samen met de bijbehorende 
vondst- en onderzoeksdocumentatie betreft. Voor alle andere gevallen (zoals 
toevalsvondsten, collecties, materiaal uit oude onderzoeken) zal de depotbeheerder geval per 
geval beoordelen of uitzonderlijk tot aanvaarding kan overgegaan worden. Het complex van 
vondsten en bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie moet minimaal zijn uitgewerkt 
en beschreven en er is een standaardrapport opgemaakt conform de geldende decretale 
verplichtingen;
3° het complex van vondsten en onderzoeksinformatie niet meer dan 1/10

de
van de 

beschikbare depotruimte inneemt;
4° de vondsten de verantwoordelijkheid of de draagkracht van het depot niet overschrijden;
5° de specifieke bewaaromstandigheden die de vondsten vragen in het depot kunnen 
gegarandeerd worden, wat door de depotbeheerder naar eigen inzicht wordt bepaald;
6° de bewaargever zich akkoord verklaart met het opvolgen en bekostigen van aanbevelingen 
inzake (her)verpakking en de nodige conservatie- of consolidatiebehandelingen, geformuleerd 
door de depotbeheerder;
7° de vondsten voldoende informatie bijdragen aan de kennis over het verleden. 

Op basis van de bovengenoemde criteria heeft de depotbeheerder het recht om onder bepaalde 
omstandigheden archeologische complexen die voor opname worden aangemeld te weigeren of naar 
meer gespecialiseerde opslag door te verwijzen, of in overleg met de bewaargever en na 
documentatie, bepaalde collectieonderdelen te selecteren voor teruggave of vernietiging.

Artikel 3 Eigendom
De eigenaar blijft te allen tijde eigenaar van het archeologisch archief dat in het provinciaal 
archeologisch en nooddepot te Asse wordt opgenomen. Het complex van vondsten en bijbehorende 
documentatie wordt enkel in bewaring gegeven. Hiertoe wordt een bewaargevingsovereenkomst 
gesloten tussen de provincie en de bewaargever, waarin de rechten en plichten van beide partijen 
worden omschreven.

Hoofdstuk 2.  Procedure

Artikel 4 –Algemeen bepaling procedure
De depotbeheerder heeft het recht op elk ogenblik de hier onder beschreven procedure stop te zetten, 
wanneer blijkt dat aan de gestelde minimum voorwaarden niet kan voldaan worden.
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Artikel 5 - Aanvraagprocedure
De bewaargever richt een gemotiveerde aanvraag tot bewaargeving aan de depotbeheerder. Dit kan 
proactief, ten vroegste bij het opstellen van de aanvraag van een opgravingsvergunning. Op dat 
ogenblik kan de depotbeheerder een princiepsbeslissing nemen en de aanvaardingsvoorwaarden aan 
de bewaargever meedelen. De depotbeheerder bezorgt een lijst van materiaalsoorten en hun 
bewaarcategorieën.
De bewaargever geeft zo snel mogelijk een inschatting over de soorten en de hoeveelheid aan te 
leveren vondstmateriaal en vondstdocumentatie.
De bewaargever neemt contact op met de depotbeheerder wanneer er iets betreffende de soort of 
hoeveelheid aan te leveren materiaal verandert en zodra definitief duidelijk is welke hoeveelheid 
dozen in welke bewaarcategorieën zal aangeleverd worden.

Artikel  6 - Voorlopige aanlevering
De vondstdocumentatie en het minimum standaardrapport worden eerst aangeboden. Als na controle 
hiervan door de depotbeheerder blijkt dat deze voldoen aan de aanvaardingsvoorwaarden, wordt in 
overleg met de depotbeheerder het moment van de overdracht van het vondstmateriaal bepaald.
Al het vondstmateriaal wordt tegelijkertijd aangeleverd. De bewaargever staat in voor transport naar 
het depot. Bij de voorlopige aanvaarding van het vondstmateriaal wordt door beide partijen een 
document ondertekend waarin de duur van de periode bestemd voor de controle van de juistheid van 
de levering en de termijn voor ophaling bij niet-aanvaarding duidelijk wordt vermeld.

Artikel 7 – Definitieve aanvaarding en opname in depot
Bij de definitieve aanvaarding wordt het complex van vondsten en bijbehorende documentatie 
definitief in het depot opgenomen. Deze opname wordt vastgelegd in een overeenkomst van 
bewaargeving, zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 8 – Niet-aanvaarding en teruggave
Bij niet-aanvaarding wordt het complex van vondsten en bijbehorende documentatie aan de 
bewaargever teruggegeven. De beslissing voor niet-aanvaarding wordt per brief aan de bewaargever 
meegedeeld. Bij teruggave haalt de bewaargever na afspraak met de depotbeheerder op eigen kosten 
de archeologische archieven terug op bij het provinciaal archeologisch en nooddepot te Asse.

Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen betreffende materiaal en verpakking

Verpakking en behandeling van vondsten en stalen dienen te gebeuren volgens de geldende 
decretale verplichtingen. De aanlevering van andere vormen van staalnames die niet decretaal 
bepaald zijn, moeten met de depotbeheerder op voorhand worden besproken. De verpakking en de 
behandeling van vondsten en stalen zal door de depotbeheerder worden gecontroleerd.

Artikel  9 - Vondsten
Vondsten worden aangeleverd in een schimmelvrije, stabiele toestand, d.w.z. dat geen 
noemenswaardige achteruitgang zal plaatsvinden. Objecten met specifieke bewaarcondities worden 
alleen in minimaal geconserveerde toestand aanvaard.
De vondsten zijn gereinigd, gedroogd, geconserveerd, geordend, uitgesplitst per materiaalsoort en 
binnen elke materiaalsoort verpakt per vondstnummer en per bewaarcategorie.
Wegens praktische redenen wordt archeologisch glas zo veel mogelijk droog aangeleverd. Indien nat 
glas moet worden gedroogd en gestabiliseerd, dan kan dit enkel worden uitgevoerd door een 
conservator op kosten van de bewaargever.
Archeologisch complete, (vrijwel) gave of gerestaureerde voorwerpen die aangemerkt kunnen worden 
als uitzonderlijke of museumwaardige vondsten zijn voorzien van een uniek inventarisnummer en zijn 
afzonderlijk verpakt.

Artikel 10 - Bulkstalen, pollenstalen, zeefresidus
De residuen van monsters zijn verwerkt (gezeefd/geflotteerd en gedroogd), geordend, uitgesplitst en 
verpakt per vondstnummer en per bewaarcategorie. De residuen zijn schimmelvrij en stabiel, d.w.z. 
dat geen noemenswaardige achteruitgang zal plaatsvinden.
Natte of relatief vochtige residuen worden niet aanvaard. De aanlevering van onverwerkte staalnames 
(pollenstalen, houtstalen, macrobotanische stalen, dateringsstalen…) moet op voorhand worden 
besproken met de depotbeheerder, die verdere instructies geeft.
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Artikel 11 - Verpakking
De vondsten worden uitgesplitst per materiaalsoort en vervolgens binnen elke materiaalsoort verpakt 
per vondstnummer volgens de algemeen aanvaarde normen voor elke specifieke materiaalsoort en 
volgens de specifieke richtlijnen van de depotbeheerder. Bij twijfel wordt vooraf contact opgenomen 
met de depotbeheerder.
De verpakkingseenheden zijn verpakt in PP of PE bakken van euronorm formaat zoals bepaald door 
de depotbeheerder. Een verpakkingseenheid kan een of meerdere individuele verpakkingen bevatten.
Het maximum gewicht per verpakkingseenheid bedraagt niet meer dan 10 kg. 
Over de verpakking van vondsten buiten formaat wordt overleg gepleegd met de depotbeheerder.

Elke verpakking is voorzien van een compleet ingevuld (incl. inventarisnummer) waterbestendig 
vondstkaartje beschreven met potlood of watervaste, lichtechte inkt. De verpakking is steeds goed 
passend.
Archeologisch complete, (vrijwel) gave of gerestaureerde voorwerpen die aangemerkt kunnen worden 
als uitzonderlijke of museumwaardige vondsten zijn voorzien van een uniek inventarisnummer en zijn 
afzonderlijk verpakt.
Residuen van botanische monsters dienen verpakt te worden in kunststof.
De residuen van monsters zijn in polypropyleen bakken van euronormformaat of polypropyleen 
emmers van het type dat in het depot worden gebruikt en per verpakking voorzien van een compleet 
ingevuld waterbestendig vondstkaartje met inventarisnummer, beschreven met potlood of watervaste 
inkt.
Het verpakkingsmateriaal dat gebruikt werd om de vondsten te verpakken, kan niet worden 
teruggevorderd door de eigenaar. De eigenaar krijgt de stukken wel verpakt terug indien hij ze niet 
meer in dit depot wenst onder te brengen.

Artikel 12 - Labelen
Op de bakken (verpakkingseenheden) staat de volgende informatie:
- projectcode
- uniek baknummer, zoals schriftelijk verstrekt door de depotbeheerder
- gemeente opgraving/vondst
- locatie: naam opgraving/toponiem
- jaar opgraving/vondst
- archeologische uitvoerder
- bewaarcategorie
- indien van toepassing: aanduiding breekbaar, aanduiding behandeld met schadelijke stoffen (mét de 
naam van de stof), aanduiding tentoonstellingswaardig, aanduiding monster.

Bij elke individuele verpakking met vondst(en) of monster(s) hoort een waterbestendig vondstenkaartje 
van zuurvrij materiaal beschreven met potlood of watervaste, lichtechte inkt, met minimaal de 
volgende informatie:
- projectcode
- uniek vondstnummer (inventarisnummer)
- gemeente opgraving/vondst
- locatie: naam opgraving/toponiem
- datum opgraving/vondst
- baknummer 
- beschrijving van object(en)
- indien van toepassing: aanduiding breekbaar, aanduiding behandeld met schadelijke stoffen (mét de 
naam van de stof), aanduiding tentoonstellingswaardig, aanduiding monster.

Hoofdstuk  4. Overdrachtsdossier

Artikel 13 – samenstelling overdrachtsdossier
Het overdrachtsdossier bestaat uit
- een lijst van bakken
- een lijst van vondsten
- een lijst van monsters
- een lijst van foto’s van objecten;
- een aparte lijst van de geconserveerde en/of gerestaureerde objecten, met een lijst van de gebruikte, 
eventueel schadelijke stoffen en een technische fiche van elk van deze producten;
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- een exemplaar van het conserverings- of restauratierapport van alle geconserveerde en/of
gerestaureerde objecten;
- de opgravingsdocumentatie. Van de opgravingsdocumentatie (opgravingsdagboek, bijbehorende 
plannen, registratiedocumenten, inventarislijsten e.d.), worden hetzij de originelen, hetzij een volledige 
kopij overgedragen. 
De gegevens worden zowel digitaal als in hardcopy aangeleverd. Alle digitale bestanden voldoen aan 
de standaarden, opgelegd door de depotbeheerder.

Hoofdstuk 5. Aanvullende bepalingen

Artikel 14 - Wederzijdse verantwoordelijkheden
Alle vondsten en stalen worden door de bewaargever geregistreerd in een databank of beschikbaar 
gestelde module converteerbaar in het databanksysteem gebruikt door het depot en volgens de 
handleiding voor de invulling van deze velden. Alle velden die als minimaal te registreren worden 
aangegeven door de depotbeheerder, worden ingevuld. Uitzondering hierop is de groep locatie die 
door de depotbeheerder zal worden ingevuld bij de controle. De bewaargever staat in voor een 
correcte verpakking en aanlevering van de vondsten.
De bewaargever verbindt zich ertoe de nodige conservatie- en consolidatiebehandelingen te betalen.
De provincie Vlaams-Brabant verbindt zich ertoe het archeologisch archief als een goede huisvader te 
bewaren op basis van een risicoanalyse en veiligheidsplan voor het depot. Deze bewaring gebeurt in 
principe kosteloos. Gezien de onvervangbaarheid van een archeologisch archief sluit de provincie 
Vlaams-Brabant echter geen specifieke verzekering af, buiten de gangbare brandverzekering. 
Specifieke verzekering dient te gebeuren door bewaargever indien hij dit wenst. De eigenaar kan geen 
schadevergoeding eisen bij schade door calamiteiten aan dit archeologisch archief.

Artikel 15 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt op 1 oktober 2013 in werking.
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Reglement voor de noodopvang van erfgoedcollecties en onroerende 
erfgoedelementen in het provinciaal archeologisch- en nooddepot Vlaams-Brabant te 
Asse

Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen

Artikel 1 – Inhoudelijke bepaling

Dit reglement bepaalt de voorwaarden en procedures voor de noodopvang van erfgoedcollecties en 
onroerende erfgoedelementen uit de provincie Vlaams-Brabant in het provinciaal archeologisch en 
nooddepot Vlaams-Brabant te Asse.

Artikel 2 - Definities 

§ 1. Noodopvang: de tijdelijke opvang van erfgoedcollecties en onroerend erfgoedelementen die niet 
langer in hun oorspronkelijke bewaarplaats bewaard kunnen worden omdat deze tijdelijk niet 
beschikbaar is ten gevolge van een calamiteit. De noodopvang is per definitie beperkt in de tijd, in 
afwachting tot de toestand van de oorspronkelijke bewaarplaats voldoende werd hersteld zodat een 
verantwoorde bewaring en terugkeer van het erfgoed opnieuw mogelijk is of er door de bewaargever 
een andere depotoplossing werd uitgewerkt.

§ 2. Calamiteit: een rampzalige gebeurtenis en overmachtssituatie op plaatselijke schaal, die zich al 
dan niet plotseling voordoet, ten gevolge van een technisch mankement, een natuurramp, moedwillige 
beschadiging of vervalproces, en die ernstige schade veroorzaakt of kan leiden tot ernstige schade 
aan de bewaarplaats en het erin bewaarde erfgoed zoals brand, diefstal, vandalisme, wateroverlast, 
explosie of instorting. Ook sluipende calamiteiten kunnen een ernstige schade toebrengen aan 
erfgoed, zoals aantasting door schimmel of ongedierte, schade ten gevolge van schommelingen in 
temperatuur en relatieve vochtigheid en onomkeerbare lichtschade. Als deze schade het gevolg is van 
gebreken aan de bewaarplaats komt het erin bewaarde erfgoed ook in aanmerking voor tijdelijk 
noodopvang.

§ 3. Erfgoedcollecties: alle materiële objecten, verzamelingen of andere samenhangende gehelen van 
objecten behorend tot het roerend cultureel erfgoed.

§ 4. Onroerende erfgoedelementen: bouwfragmenten of interieurelementen die integrerend deel 
uitmaken van waardevol onroerend erfgoed.

§ 5. Depotbeheerder: een door de provincie aangestelde medewerker die als taak heeft het 
provinciaal archeologisch en nooddepot te Asse te beheren.

§ 6. Bewaargever: de eigenaar van de erfgoedcollectie of onroerende erfgoedelementen die voor 
tijdelijke noodopvang worden aangemeld, of de door de eigenaar aangestelde tussenpersoon.

Artikel 3 – Toepassingsgebied en voorwaarden

Het provinciaal archeologisch en nooddepot Vlaams-Brabant te Asse staat in voor de noodopvang van 
erfgoedcollecties en onroerende erfgoedelementen in zoverre:

1° deze op het grondgebied de provincie Vlaams-Brabant bewaard worden of in het beheer of 
eigendom zijn van een openbare of private erfgoedbeheerder met administratieve zetel in de 
provincie Vlaams-Brabant;

2° het op te vangen erfgoed in zijn totaliteit niet meer dan 10% van de beschikbare 
depotruimte inneemt;

3° het op te vangen erfgoed de verantwoordelijkheid of de draagkracht van het depot niet 
overschrijdt;
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4° de specifieke bewaaromstandigheden die het op te vangen erfgoed vraagt in het depot 
kunnen gegarandeerd worden;

5° het op te vangen erfgoed na verantwoorde verpakking en behandeling geen schade meer 
kunnen berokkenen aan andere in het depot opgeslagen erfgoedobjecten. De bewaargever 
dient zich hiertoe akkoord te verklaren met het opvolgen en bekostigen van aanbevelingen 
inzake (her)verpakking en de nodige conservatie- en consolidatiebehandeling, geformuleerd 
door de depotbeheerder. De bewaargever dient zich tevens te verzekeren tegen mogelijke 
schade aan derden;

6° het op te vangen erfgoed niet zodanig beschadigd is dat de erfgoedwaarde verloren is 
gegaan.

Op basis van de bovengenoemde criteria heeft de depotbeheerder het recht om onder bepaalde 
omstandigheden de noodopvang van erfgoedcollecties of onroerende erfgoedelementen te weigeren 
of naar meer gespecialiseerde opvang door te verwijzen, of in overleg met de bewaargever en na 
documentatie, bepaalde collectieonderdelen te selecteren voor teruggave of vernietiging.

Artikel 4 – Eigendom

De bewaargever blijft te allen tijde eigenaar van de erfgoedcollectie of onroerende erfgoedelementen 
die voor noodopvang in het provinciaal archeologisch en nooddepot te Asse worden opgenomen. Het 
op te vangen erfgoed wordt enkel in bewaring gegeven. Hiertoe wordt een overeenkomst van tijdelijke 
bewaargeving  gesloten tussen de provincie en de bewaargever, waarin de rechten en plichten van 
beide partijen worden omschreven. 

Hoofdstuk 2: Procedure

Artikel 5 – Aanmelding en overzichtslijst

§ 1. Om een erfgoedcollectie of onroerende erfgoedelementen voor tijdelijke noodopvang aan te 
melden, neemt de bewaargever contact op met de depotbeheerder van het provinciaal archeologisch 
en nooddepot te Asse. Bij aanmelding moet een overzichtslijst van de getroffen collectieonderdelen 
worden gevoegd. Deze bevat een aantal minimum identificatiegegevens van de collectieonderdelen, 
samen met aanvullende informatie die de depotbeheerder in staat stelt zich een idee te vormen over 
het aantal op te vangen objecten, het totale volume van de collectie en de eventuele schade aan 
bepaalde collectieonderdelen. Op basis hiervan beoordeelt de depotbeheerder of de opvang van het 
erfgoed in kwestie al dan niet de mogelijkheden van het provinciaal archeologisch en nooddepot te 
Asse overschrijdt.
§2. Aanvullend bij de overzichtslijst kunnen bij de aanmelding voor tijdelijke noodopvang nog extra 
gegevens meegegeven worden, zoals een kopie van de inventaris of catalogus, een uitgebreidere 
beschrijving van de collectieonderdelen, fotomateriaal en een kopie van de verzekeringspolis.

Artikel 6 – Overbrenging naar het nooddepot

§ 1. De bewaargever brengt de getroffen erfgoedcollectie of onroerende erfgoedelementen op eigen 
kosten over naar het provinciaal archeologisch en nooddepot te Asse. Indien verpakt worden de 
collectieonderdelen in de originele verpakking aangeleverd, als deze niet is beschadigd. Indien niet 
verpakt of als de originele verpakking is beschadigd, worden de getroffen collectieonderdelen zo veel 
mogelijk in noodverpakking (inerte kunststof kratten met het nodige steun- of opvulmateriaal) 
aangeleverd. Materiaal voor noodverpakking kan indien nodig bij de depotbeheerder van het 
nooddepot worden verkregen.

§ 2. Op de (nood)verpakking moet de inhoud duidelijk aangeduid worden, met verwijzing naar de 
overzichtslijst vermeld in artikel 5, § 1.
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§ 3. Het overgebrachte erfgoed wordt ter controle in het nooddepot voorlopig in een quarantaineruimte 
opgeslagen.

§ 4. Samen met de bewaargever controleert de depotbeheerder de aanwezigheid van alle 
collectieonderdelen die op de overzichtslijst worden vermeld. Als bewijs van ontvangst en voorlopige 
opname, wordt de overzichtslijst door beide partijen in tweevoud ondertekend. Elke partij ontvangt een 
ondertekend exemplaar van de overzichtslijst.

Artikel 7 – Conditiecontrole en -rapportering

§ 1. Na opslag in de quarantaineruimte van het nooddepot wordt een conditiecontrole op de 
collectieonderdelen uitgevoerd. Een of meerdere externe erfgoedexperten stellen hiertoe op kosten 
van de bewaargever een conditierapport van de overgebrachte collectieonderdelen op. De toewijzing 
van deze opdracht gebeurt in overleg met de depotbeheerder, die hiertoe beschikt over een lijst van 
gespecialiseerde experten. De eigenaar en de depotbeheerder ontvangen elk een exemplaar van dit 
conditierapport.  

§ 2. Op basis van deze conditierapportage wordt in overleg met de bewaargever beslist welke stappen 
verder ondernomen worden voordat het overgebrachte erfgoed tijdelijk in het nooddepot wordt 
opgenomen:

1° bij geen of minieme schade ondergaat de collectie in de quarantaineruimte van het depot 
indien nodig een preventieve conservatiebehandeling, wordt ze (her)verpakt, worden kleine 
herstellingen worden uitgevoerd en de objecten oppervlakkig schoongemaakt;

2° bij grote schade aan de collectie of bepaalde onderdelen wordt bekeken of deze door een 
externe restaurator geconsolideerd of hersteld kunnen worden; 

3° bij zeer grote, onherstelbare schade aan de collectie of bepaalde onderdelen, met verlies 
van erfgoedwaarde als gevolg, worden deze aan de bewaargever teruggegeven.  

De depotbeheerder licht de bewaargever telkens op voorhand in over de kostprijs van een eventuele 
(her)verpakking en conservatie-, consolidatie- of restauratiebehandeling. De bewaargever draagt 
hiervan alle kosten.

Artikel 8 -  Opname in het nooddepot en overeenkomst van bewaargeving
Na de nodige behandeling van de overgebrachte erfgoedcollectie of onroerende erfgoedelementen 
worden deze onder toezicht van de depotbeheerder in het nooddepot opgenomen. De definitieve 
opname wordt vastgelegd in een overeenkomst van tijdelijke bewaargeving, zoals vermeld in artikel 4.

Artikel 9 – Teruggave van het overgebrachte erfgoed 
Bij teruggave haalt de bewaargever de overgebrachte erfgoedcollectie of onroerende 
erfgoedelementen na afspraak met de depotbeheerder op eigen kosten terug op bij het provinciaal 
archeologisch en nooddepot te Asse. De beslissing voor teruggave wordt per brief aan de 
bewaargever meegedeeld.

Artikel 10 – Stopzetting van de procedure

De depotbeheerder heeft het recht op elk ogenblik de hierboven beschreven procedure stop te zetten, 
wanneer blijkt dat aan de gestelde voorwaarden niet kan voldaan worden. In dat geval wordt het 
overgebrachte erfgoed aan de bewaargever teruggegeven.
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Hoofdstuk 3 – Aanvullende bepalingen

Artikel 11 – Termijn van de tijdelijke noodopvang

§ 1. De noodopvang van erfgoed in het provinciaal archeologisch en nooddepot Vlaams-Brabant te 
Asse is beperkt tot 6 maanden, ingaand op het moment dat de in artikel 4 vermelde overeenkomst van 
tijdelijke bewaargeving door beide partijen werd ondertekend. Na gemotiveerde schriftelijke aanvraag 
kan deze termijn in overleg met de depotbeheerder eenmalig met 6 maanden worden verlengd. 

§2. De depotbeheerder kan wegens plaatsgebrek in het depot de verlenging van de bewaartermijn 
weigeren.

§3.Bij overschrijding van de bewaartermijn rekent de depotbeheerder voor de verdere opslag een 
maandelijkse gebruikersvergoeding per vierkante meter ingenomen opslagruimte door aan de 
bewaargever. Het tarief van deze gebruikersvergoeding wordt door de deputatie bepaald en 
vastgelegd in de in artikel 4 vermelde overeenkomst van tijdelijke bewaargeving.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
De provincie Vlaams-Brabant verbindt er zich toe de opgenomen erfgoedcollectie of onroerende 
erfgoedelementen als een goede huisvader te bewaren op basis van een risicoanalyse en 
veiligheidsplan voor het depot. De provincie Vlaams-Brabant sluit hiervoor geen specifieke 
verzekering af, buiten de gangbare brandverzekering. Specifieke verzekering dient te gebeuren door 
bewaargever indien hij dit wenst. De bewaargever kan geen schadevergoeding  eisen bij diefstal of 
schade door overmacht.

Artikel 13 – Inwerkingtreding reglement

Dit reglement treedt op 1 oktober 2013 in werking.
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