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REGLEMENT VOOR DE TIJDELIJKE OPNAME VAN EEN ARCHEOLOGISCH ENSEMBLE IN HET 

KADER VAN EEN CALAMITEIT EN ONROEREND ERFGOEDELEMENTEN IN HET KADER VAN EEN 

RESTAURATIE IN HET ONROERENDERFGOEDDEPOT VAN AGILAS VZW TE ASSE 
 

HOOFDSTUK 1 — ALGEMENE BEPALINGEN 

In dit reglement worden de voorwaarden en de procedures bepaald voor de noodopvang van 

archeologische ensembles en cultuurgoederen die afkomstig zijn van uit het werkingsgebied van 

Agilas vzw, met name Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem, in het Onroerenderfgoeddepot van Agilas. 

 

Artikel 1 — Definities 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Archeologisch ensemble 

Het geheel van archeologische artefacten en onderzoeksdocumenten afkomstig van een 

archeologisch onderzoek. 

 

Archeologisch archief 

Geheel van analoge en digitale opgravings-, vondst- en onderzoeksdocumentatie (plannen, 

tekeningen, dagboeken, lijsten, fotomateriaal, opgravingsadministratie, eindrapport,…) dat 

onlosmakelijk verbonden is met de archeologische vondsten en stalen afkomstig van archeologisch 

onderzoek. 

 

Depotbeheerder 

Een medewerker die door Agilas aangesteld wordt en het beheer van het depot in zijn of haar 

takenpakket heeft.  

 

Bewaargever 

De eigenaar van een archeologisch ensemble of cultuurgoed of de door de eigenaar aangestelde 

tussenpersoon die het archeologisch ensemble of cultuurgoed in bewaring geeft aan Agilas vzw. 
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Noodopvang: de tijdelijke opvang van archeologische ensembles 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. 

 

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. 

 

Onroerende erfgoedelementen: bouwfragmenten of interieurelementen die integrerend deel 

uitmaken van waardevol onroerend erfgoed. 

 

Artikel 2 — Locatie van het depot 

Het Onroerenderfgoeddepot van Asse bevindt zich te Kalkoven 72, 1730 Asse. 

 

Artikel 3 — Toepassingsgebied en voorwaarden 

Het Onroerenderfgoeddepot van Agilas vzw staat in voor de noodopvang van archeologische 

ensembles en onroerende erfgoedelementen in zoverre: 

 

1º deze in het geografisch werkingsgebied van het Onroerenderfgoeddepot van Agilas bewaard 

worden of in het beheer of eigendom zijn van een openbare of private erfgoedbeheerder met 

administratieve zetel in het werkingsgebied, 

 

2º het op te vangen erfgoed de draagkracht van het depot niet overschrijdt (maximaal 10% van het 

nog beschikbare volume), 

 

3º het op te vangen erfgoed de verantwoordelijkheid of de draagkracht van het depot niet 

overschrijdt, 

 

4º de specifieke bewaaromstandigheden die het op te vangen erfgoed vraagt in het depot kunnen 

gegarandeerd worden, 
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5º het op te vangen erfgoed na verantwoorde verpakking en behandeling geen schade meer kan 

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, 

 

6º 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 archeologische ensembles 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. 

 

Archeologische ensembles die afkomstig zijn van vervuilde sites vallen onder VLAREM 1 en 2 en 

ARAB. Indien toegelaten binnen dit kader, kunnen deze ensembles worden overgedragen in overleg 

met de depotbeheerder. 

 

Artikel 4 — Eigendom 

De bewaargever blijft te allen tijde eigenaar van het archeologisch ensemble of onroerende 

erfgoedelementen die voor noodopvang in het Onroerenderfgoeddepot van Agilas worden 

opgenomen. Het op te vangen erfgoed wordt enkel in bewaring gegeven. Hiertoe wordt een 

overeenkomst van tijdelijke bewaargeving gesloten tussen Agilas en de bewaargever, waarin de 

rechten en plichten van beide partijen worden omschreven. 

 

HOOFDSTUK 2 — PROCEDURE 

Artikel 5 — Algemene bepaling van de procedure 

De depotbeheerder heeft op elk ogenblik het recht om de hier onder beschreven procedure stop te 

zetten, wanneer blijkt dat aan de gestelde minimum voorwaarden niet kan voldaan worden. 

 

Artikel 6 — Aanmelding en overzichtslijst 

§ 1. Om een archeologisch ensemble of onroerende erfgoedelementen voor tijdelijke noodopvang aan 

te melden, neemt de bewaargever contact op met de depotbeheerder van het 

Onroerenderfgoeddecreet van Agilas. 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. 
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§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 7 — Overbrenging naar het depot  

§ 1. De bewaargever brengt het getroffen archeologische ensemble of onroerende erfgoedelementen 

op eigen kosten over naar het Onroerenderfgoeddepot van Agilas. 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 en op kosten van de bewaargever 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 6, § 1. 

 

§ 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 8 — 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 depot wordt opgenomen: 

1º 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 

uitgevoerd en de objecten oppervlakkig schoongemaakt. 

2º bij grote schade aan de collectie of bepaalde onderdelen wordt bekeken of deze door een externe 

restaurator geconsolideerd of hersteld kunnen worden. 
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3º 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 9 — Opname in het depot en overeenkomst van bewaargeving 

Na de nodige behandeling van het overgebrachte archeologische ensemble of de 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 10 — Niet-aanvaarding en teruggave 
Bij niet-aanvaarding wordt het archeologisch ensemble aan de bewaargever/eigenaar 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 

ensembles of onroerende erfgoedelementen terug op bij het Onroerenderfgoeddepot van Agilas vzw. 

 

Artikel 11 — Teruggave van het overgebrachte erfgoed 

Bij teruggave haalt de bewaargever het overgebrachte archeologische ensemble of onroerende 

erfgoedelementen na afspraak met de depotbeheerder op eigen kosten terug op bij het 

Onroerenderfgoeddepot van Agilas. De beslissing voor teruggave wordt per brief aan de bewaargever 

meegedeeld. 

 

Artikel 12 — 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. 

 

HOOFDSTUK 3 — AANVULLENDE BEPALINGEN 

Artikel 13 — Termijn van de tijdelijke noodopvang 

§ 1. De noodopvang van erfgoed in het Onroerenderfgoeddepot van Agilas 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 

 



 - 6 - 

§3. Bij overschrijding van de bewaartermijn rekent de depotbeheerder voor de verdere opslag een 

maandelijkse gebruikersvergoeding die berekend wordt in functie van de aard en de hoeveelheid 

materiaal dat aangeleverd wordt. Het tarief van deze gebruikersvergoeding wordt steeds goed 

gekeurd door het bestuur van Agilas vzw. 

 

Artikel 14 — Aansprakelijkheid 
Agilas vzw 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. 

Agilas vzw sluit hiervoor geen specifieke verzekering af. Specifieke verzekering dient te gebeuren 

door bewaargever indien hij dit wenst. De bewaargever kan geen schadevergoeding eisen bij diefstal 

of schade door overmacht. 

Voor het gebouw werd een multirisicoverzekering afgesloten 

 

Artikel 15 — Uitlenen van het in bewaring gegeven erfgoed  
Het tijdelijk in bewaring gegeven erfgoed kan door Agilas vzw niet uitgeleend worden aan 

onderzoekers of in het kader van tentoonstellingen. 

 

Artikel 16 – Stopzettingsscenario depot 

Het Onroerenderfgoeddepot maakt deel uit van de archeologische vereniging Agilas. Deze vereniging 

heeft als rechtsvorm ‘vzw’. Artikel 25 van de statuten, zoals die neergelegd werden ter griffie in april 

2015, regelt de ontbinding van de vzw. Van zodra de vzw ontbonden wordt, wordt ook de werking van 

het Onroerenderfgoeddepot stop gezet. 

 

In dat geval verwittigt Agilas de bewaargever en wordt er een afspraak gemaakt om het erfgoed 

opnieuw te komen ophalen. De bewaargever kan hiervoor geen schade eisen van Agilas vzw. Agilas 

vzw help de bewaargever bij het zoeken naar een nieuwe, tijdelijke bewaarplaats voor het in bewaring 

gegeven erfgoed. 

 

Artikel 17 – Calamiteit 
In het geval zich een calamiteit voordoet tijdens de tijdelijke opname van het archeologisch ensemble 

of de onroerende erfgoedelementen worden de vastgelegde procedures uit het calamiteitenplan van 

het Onroerenderfgoeddepot van Agilas gevolgd. 

 

Artikel 18 – Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016. 

 


