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Ons beleidsveld staat niet stil, onze regelgeving evolueert. Het agentschap Onroerend Erfgoed 

kan niet garanderen dat de informatie uit deze richtlijn actueel is op het moment dat je het 

leest. Kijk voor de meest actuele informatie altijd op onze website www.onroerenderfgoed.be. 

http://www.onroerenderfgoed.be/
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0 WAAROM DEZE HANDLEIDING? 

Het agentschap Onroerend Erfgoed lanceerde in 2019 een beeldbank om er haar collectie 

beelden online te delen: https://beeldbank.onroerenderfgoed.be. In deze beeldbank kunnen 

we foto’s van externen opladen en publiceren.  

 

Wil je jouw beelden via de beeldbank delen, dan kan dat. In deze richtlijn lees je onder welke 

8 voorwaarden je foto’s kan aanleveren. 

  

1 HET BEELD HOORT BIJ EEN ERFGOEDOBJECT 

Voor elk beeld dat we opladen in de beeldbank, moet er een erfgoedobject bestaan op de 

inventariswebsite. Op de inventariswebsite kan je opzoeken welke erfgoedobjecten we 

publiceerden: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken.  

 

Lokale overheden die samen met ons aan een inventarisproject werken, kunnen ook foto’s 

aanreiken voor nieuwe erfgoedobjecten die nog niet gepubliceerd zijn op de inventariswebsite. 

2 JE BESCHIKT OVER DE VERMOGENSRECHTEN VAN DE FOTO 

Het Belgische auteursrecht bestaat uit twee delen: de morele rechten en de 

vermogensrechten. De morele rechten hebben als doel de persoonlijkheid van de auteur te 

beschermen. De vermogensrechten verlenen aan de auteur het recht om zijn werk te 

exploiteren, en geven hem de mogelijkheid om inkomsten te verwerven uit zijn werk. 

 

De morele rechten van een foto zijn steeds verbonden aan de fotograaf en niet overdraagbaar. 

De vermogensrechten zijn wel overdraagbaar en kunnen dus in handen zijn van een 

organisatie of werkgever als dit contractueel of via het personeelsstatuut is geregeld.  

 

Je kunt als fotograaf of als opdrachtgever enkel foto’s aanbieden voor de beeldbank waarvan 

je zelf de vermogensrechten bezit. Beelden van postkaarten, reproducties, of foto’s van 

archiefstukken worden om deze reden niet aanvaard. 

3 JE ONDERTEKENT DE “VERKLARING OVERDRACHT 
VERMOGENSRECHTEN” 

Je draagt de vermogensrechten op de beelden over aan het agentschap. Enkel als je de 

vermogensrechten op de beelden met een ondertekende verklaring overdraagt aan het 

agentschap, kunnen we de foto’s opladen in de beeldbank.  

 

Waarom vragen we dit? De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk gegevens aanbieden als 

Open Data. Zo kan iedereen deze data vrij gebruiken. Dat vrij gebruik is niet onbeperkt en 

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
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wordt geregeld via licenties. De licentie die het agentschap kiest, laat vrij gebruik enkel toe 

mits vermelding van de oorspronkelijke auteur en van de bron die de data beschikbaar stelt.  

 

Ook beelden aangeleverd door externen willen we maximaal aanbieden via Open Data. In de 

“verklaring overdracht vermogensrecht” heb je als fotograaf/auteur twee keuzes:  

(1) Je draagt alle vermogensrechten over aan het agentschap. 

(2) Je draagt enkel het openbare mededelingsrecht en het verveelvoudigingsrecht over. Dat 

wil zeggen dat het agentschap de foto’s mag publiceren op de beeldbank, maar niet 

beschikbaar mag stellen voor verder hergebruik.  

 

Via de verklaring kun je ons je beslissing officieel mededelen. Zo is het agentschap in staat je 

rechten op de foto’s te waarborgen. Meer informatie over vermogensrechten vind je in het 

document “verklaring overdracht vermogensrecht”. Vergeet ook niet de bijlage bij de 

verklaring in te vullen: daarin geef je een overzicht van de foto’s waarop je beslissing van 

toepassing is.  

 

4 DE BEELDEN VORMEN EEN MEERWAARDE VOOR DE 
BEELDBANK 

De beelden moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de beeldbank of de 

inventariswebsite. We bedoelen daarmee dat de foto’s een aanvulling moeten bieden op de 

foto’s die al aan een erfgoedobject zijn gekoppeld. Dat kunnen foto’s zijn die in een andere 

tijdspanne of vanuit een ander perspectief genomen zijn of foto’s van een detail dat in de tekst 

wordt vermeld...  

 

Het agentschap behoudt zich het recht om beelden te weigeren als deze te weinig meerwaarde 

bieden in de beeldbank. Foto’s die sterk gelijkaardig zijn aan beelden die al aangeboden 

worden, kunnen geweigerd worden. We laden bovendien enkel foto’s op die de erfgoedwaarde 

van een object tonen.  

 

Specifiek voor foto’s voor de inventaris van het bouwkundig erfgoed gelden de volgende 

richtlijnen: 

- In principe is één representatieve, duidelijke foto per erfgoedobject genoeg.  

- Bij grotere complexen, of als er een detail is dat de erfgoedwaarde bepaalt, kan je meer 

foto’s indienen. Bijvoorbeeld foto’s van de verschillende gevels, een foto van historisch 

schrijnwerk…  

- Foto’s die een andere bouwperiode van een pand belichten zijn interessant, 

bijvoorbeeld een foto na een restauratie. 

- Foto’s van gebouwonderdelen zonder erfgoedwaarde laden we niet op. Ook foto’s 

genomen na een wijziging of verbouwing die tot verlies van erfgoedwaarde hebben 

geleid, aanvaarden we niet voor publicatie op de beeldbank.  
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5 JE LEVERT DE BEELDEN VOLGENS EEN AANTAL TECHNISCHE 
AFSPRAKEN 

De foto’s moeten een zekere kwaliteit hebben: 

- Een beeld moet minstens 1000 pixels breed en hoog zijn.   

- De toegelaten formaten zijn .tif, .jpg, .jpeg, .png en .svg.    

- Plaats de foto in de correcte positie met verkenner: de positie van een foto in verkenner 

stemt overeen met de positie van een foto in de beeldbank. 

- Het beeld moet duidelijk zijn. Er worden geen onscherpe, over- of onderbelichte foto’s 

toegelaten.   

Je spreekt af met het agentschap op welke manier je de beelden bezorgt:  

- Voor normale sets foto’s kun je de foto’s aanleveren via OneDrive of via 

inventaris@onroerenderfgoed.be. 

- Voor hele grote sets beelden, bijvoorbeeld gekoppeld aan een herinventarisatie van een 

groot gebied, biedt het agentschap een sjabloon aan in excel. Je kunt daarvoor contact 

opnemen met het inventaristeam via inventaris@onroerenderfgoed.be.  

 

6 JE HEBT AANDACHT VOOR DE WETGEVING ROND PRIVACY 

Het publiek aanbieden van foto’s in de beeldbank is aan privacyregels gebonden.  

Enkel beelden die niet in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) kan het agentschap publiceren op de beeldbank.  

 

- Neem foto’s van particuliere panden of constructies enkel vanop de openbare weg. 

Foto’s genomen vanop privédomein of van private interieurs moeten we weigeren. 

- Je mag foto’s nemen van het publiekstoegankelijk gedeelte van een openbaar domein 

of openbaar gebouw, ook als dit een interieur betreft. 

- Wees steeds bewust van je omgeving. Het is niet de bedoeling dat mensen of 

voertuigen met herkenbare nummerplaat op de foto staan. Probeer altijd de foto op 

zo’n manier te nemen dat deze niet (herkenbaar) te zien zijn. Staat een nummerplaat 

toch op de foto, dan dient deze uitgewist/vervaagd te worden. Je kunt dit zelf doen. We 

ontwikkelen momenteel een functie in de beeldbank om automatisch nummerplaten te 

“blurren” bij het opladen van de foto. 

- Soms is het niet te vermijden dat personen mee op de foto staan. Dat kan bijvoorbeeld 

als je een overzichtsfoto neemt van een plein, een straat. Bij het nemen van foto’s 

waarop de focus niet op één of enkele personen ligt, is er geen sprake van een 

overtreding van het portretrecht. Voor het nemen van overzichtsfoto’s hoef je dus geen 

toestemming te vragen aan de personen die in beeld komen. Als iemand echter laat 

weten dat hij/zij liever niet op foto’s staat, moet de fotograaf deze wens wél 

accepteren. 

 

mailto:inventaris@onroerenderfgoed.be
mailto:inventaris@onroerenderfgoed.be
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7 JE BEZORGT ONS DE METADATA VOOR AL JE BEELDEN 

We laden elk beeld op in de beeldbank en linken het aan het erfgoedobject in de 

inventariswebsite. Om het beeld correct aan te bieden en aan het juiste object te kunnen 

koppelen, hebben we deze metadata nodig: het ID van het erfgoedobject, de naam van de 

fotograaf, de locatie en de datum van opname.  

Als je de beelden levert met het sjabloon voor grote beeldensets, verwerk je deze gegevens in 

de excel.  

Bezorg je ons de foto’s via OneDrive of e-mail, dan bepaal je zelf hoe je ons deze metadata 

bezorgt. Werken met een mappenstructuur per fotograaf of per datum, en een goede naam 

geven aan de beelden (zie verder), is zeker handig.  

 

7.1 HET ID VAN HET ERFGOEDOBJECT 

Bij het opladen van de beelden maken we een koppeling met het erfgoedobject-ID.  Aan 1 

erfgoedobject-ID kunnen verschillende beelden gekoppeld worden, maar evengoed kan je 1 

beeld laten koppelen aan verschillende erfgoed-ID’s.  

 

Het ID-nummer van elk erfgoedobject zoek je op in de inventariswebsite: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken   

 

 

 
 

 

Een lokale overheid die foto’s levert voor erfgoedobjecten die nog niet gepubliceerd zijn op de 

inventariswebsite, krijgt van het agentschap de lijst met de ID-nummers van de nieuwe, nog 

niet gepubliceerde erfgoedobjecten. 

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
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7.2 DE NAAM VAN DE FOTOGRAAF 

Die schrijf je volgens het volgende format: Familienaam_Voornaam. 

 

7.3 DE LOCATIE 

Zet voor gebruik de GPS-locatie en datum juist in je fototoestel of smartphone. Door het 

instellen van GPS op je toestel, kan op basis van de GPS-gegevens de locatie van de foto 

automatisch worden bepaald in de beeldbank. Zeker wat betreft landschapsfoto’s of foto’s van 

gehelen is dit een meerwaarde.  

 

Voor foto’s van bouwkundig erfgoed hebben we ook het specifieke, correcte adres nodig van 

het bouwkundig erfgoed op de foto. Binnen één erfgoedobject kan namelijk meer dan één 

woning opgenomen zijn. Het is belangrijk te weten welk pand op de foto staat. De 

adresgegevens kun je eventueel aanvullen met meer specifieke informatie om het beeld te 

identificeren. Bijvoorbeeld welke gevel, welk onderdeel binnen een complex, welke straat 

binnen een wijk. Zie hiervoor ook de afspraken rond de naamgeving van de foto’s, in punt 8. 

 

7.4 DE DATUM VAN OPNAME 

Zet voor gebruik de GPS-locatie en datum juist in je fototoestel of smartphone. Door het 

instellen van de datum op je toestel kan de opnamedatum van de foto automatisch worden 

bepaald in de beeldbank. 

 

Is er geen datum voorhanden op basis van toestelgegevens? Of bestaat je collectie beelden uit 

scans van analoge beelden? Lever dan de datum aan, geschreven in volgend format: 

YYYYMMDD. Het is handig als je de datum van dergelijke foto’s vermeldt in de bestandsnaam. 

 

8 JE BENOEMT DE BEELDEN VOLGENS EEN VAST FORMAT 

De naamgeving hangt af van het type erfgoedobject waarvoor je de foto aanbiedt. Voor 

bouwkundig, landschappelijk, archeologisch of varend erfgoed, gelden andere regels.  

 

8.1 ERFGOED MET EEN ADRES 

Voor erfgoed dat we kunnen lokaliseren met een adres, of dat gelegen is in een straat hebben 

we een vast stramien. Concreet gaat dat bijvoorbeeld om bouwkundig erfgoed, historische 

tuinen en parken en houtig erfgoed. 

We gebruiken als naam van de foto steeds het volgende format, voorzien van underscores. 

Daarin zijn de gegevens van de locatie verwerkt, en waar nodig ook de datum. 

  

- Voor erfgoedobjecten met een volledig adres: gemeente_straatnaam_huisnummer(s) 

bijvoorbeeld Antwerpen_Plankenbergstraat_154, Antwerpen_Plankenbergstraat_154-162 
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- Voor erfgoedobjecten zonder huisnummer: 

gemeente_straatnaam_zonder_nummer_omschrijving 

bijvoorbeeld Zwevegem_Milanendreef_zonder_nummer_kapel 

- Voor erfgoedobjecten waarvoor je meer dan één foto voor hetzelfde adres bezorgt: 

gemeente_straatnaam_huisnummer_volgnummer 

bijvoorbeeld Antwerpen_Plankenbergstraat_154_1, Antwerpen_Plankenbergstraat_154_2 

- Bij foto’s waar de opnamedatum niet automatisch uit het bestand kan overgenomen 

worden, voeg je de datum op het einde van de bestandsnaam toe: 

gemeente_straatnaam_huisnummer(s)_YYYYMMDD 

 

8.2 LANDSCHAPPELIJK ERFGOED ZONDER ADRES 

Voor landschappelijk erfgoed zonder duidelijk adres, zoals landschappelijke gehelen of 

landschapselementen midden in een agrarisch- of bosgebied gebruiken we het volgende 

format:  

- IDErfgoedobject_naamobject_YYYYMMDD 

bijvoorbeeld 135195_Molsbroek_20191106 

 

8.3 ARCHEOLOGISCHE ZONES 

Voor beelden van archeologische zones hanteren we volgend format: 

 

- gemeente_naamarcheologischezone_YYYYMMDD_eventueel volgnummer 

 

8.4 VAREND ERFGOED 

Voor beelden voor de inventaris van varend erfgoed passen we dit format toe: 

- Naamvaartuig_ YYYYMMDD_eventueel volgnummer 

 


