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1 BRUIKLEENVOORWAARDEN DEPOT AGENTSCHAP 
ONROEREND ERFGOED 

Om archeologische objecten, natuurwetenschappelijke stalen of onroerend erfgoed kwalitatief te 
kunnen bewaren, zijn er heel wat zaken waarmee rekening moet gehouden worden, zoals een degelijke 
registratie, aangepaste bewaringsomstandigheden, geschikte verpakkingen, correct hanteren enz.. Het 
agentschap is als beheerder van de collectie verantwoordelijk dat dit op een goede manier gebeurt, 
zodat dit erfgoed voor de toekomstige generaties toegankelijk blijft. Ook wanneer objecten of stalen in 
bruikleen worden geven, blijft het agentschap verantwoordelijk voor het goede beheer. Daarom 
worden er bij elke bruikleenaanvraag bepaalde parameters in overweging genomen om de bruikleen 
toe te staan. De voornaamste zijn: doelstelling/nut van de aanvraag, de bewaartoestand van de 
objecten/stalen, juridische mogelijkheid en de haalbaarheid. Wanneer een bruikleenaanvraag 
(gedeeltelijk) wordt geweigerd, krijgt de bruikleenaanvrager hiervoor een motivering. 
 

1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Archeologisch materiaal kan in functie van een tentoonstelling in bruikleen gegeven worden 
voor een periode van maximum vijf jaar. Indien nodig kan na evaluatie de bestaande 
overeenkomst stilzwijgend verlengd worden, een nieuwe aangepaste overeenkomst opgemaakt 
worden of de bruikleenovereenkomst stopgezet worden. Als eigenaar of beheerder van het in 
bruikleen gegeven materiaal, blijft het agentschap immers verantwoordelijk voor het beheer 
ervan. 

• Bruikleen in functie van onderzoek kan toegestaan worden indien de aard van het onderzoek 
gespecialiseerde apparatuur vereist, die onmogelijk verplaatst kan worden naar het depot in 
Vilvoorde en indien de kenniswinst voldoende groot is. Anders wordt de voorkeur gegeven om 
het onderzoek in de raadpleegruimte van het agentschap te laten doorgaan en gaat het om 
een raadpleging.  

• Een bruikleen in functie van onderzoek kan toegestaan worden gedurende een periode van 
maximum twee jaar, behoudens uitzonderingen. 

• Het agentschap geeft enkel voorwerpen en stalen in bruikleen aan professionele instellingen en 
organisaties die over geschikte infrastructuur beschikken en aan de gevraagde 
bruikleenvoorwaarden kunnen voldoen, zodat kwalitatieve bewaring tijdens de 
bruikleenperiode kan verzekerd worden. Aan particulieren worden geen bruiklenen toegestaan. 

• Objecten en stalen kunnen enkel in bruikleen gegeven worden wanneer hun bewaartoestand 
dit toelaat. Er worden bruikleenvoorwaarden opgesteld op basis van de conditie en aard van 
de voorwerpen en het faciliteitenrapport. 

• Objecten en stalen die in lopend onderzoek zijn in functie van de oplevering van het 
eindverslag, kunnen, indien het intern onderzoek dit toelaat, maximum tot bij oplevering van 
eindverslag in bruikleen gegeven worden. 

• Het aantal objecten en/of stalen dient grondig gemotiveerd te worden in de 
bruikleenaanvraag. Deze motivering wordt beoordeeld door de bruikleenverantwoordelijke van 
het agentschap op basis van de haalbaarheid van de aanvraag. 
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1.2 REDENEN OP EEN BRUIKLEEN (GEDEELTELIJK) TE WEIGEREN OF UIT 

TE STELLEN1 

• Wanneer de gevraagde objecten of stalen te fragiel zijn, hun bewaartoestand het niet toelaat 
of het risico op schade te groot is bij het manipuleren of tijdens het transport van de objecten 
en stalen.  

• Indien de objecten of stalen niet toegankelijk zijn voor externen. 
• Wanneer juridische kwesties het uitlenen van objecten en stalen belemmeren. 
• Wanneer de objecten of stalen reeds uitgeleend zijn voor een tentoonstelling of onderzoek aan 

een andere instelling en het terugroepen ervan een te grote impact zou hebben.  
• Wanneer er reeds engagementen zijn aangegaan met een andere instelling/organisatie om 

objecten of stalen in bruikleen te geven.  
• Indien de gevraagde objecten of stalen niet ter beschikking zijn. 
• Indien er onvoldoende tijd is in de reguliere depotplanning om de bruikleen te overwegen en 

voor te bereiden. 
• Wanneer er grootschalige conservatiehandelingen nodig zijn die een te grote impact hebben 

op de jaarplanning van het depot. 
• Er is onvoldoende motivatie gegeven om de bruikleen toe te staan. 
• Indien er geen aantoonbare of onvoldoende valorisatie van de bruikleen wordt aangeleverd. 
• Wanneer de voorgestelde handelingen die de objecten of stalen moeten ondergaan niet 

geschikt zijn. 
• Wanneer er niet aan de gevraagde klimaats-, veiligheids- en andere opgestelde voorwaarden 

kan worden voldaan. 
• Indien de bruikleennemer geen geschikte verzekering voorziet en weigert zelf in te staan voor 

eventuele kosten bij schade of verlies. 
• Wanneer de aanvraag incompatibel is met de doelstellingen, missie, visie of waarden van het 

agentschap. 
• De bruikleengever kan een bruikleen te allen tijde voortijdig stopzetten indien daar gegronde 

redenen voor zijn. 

 
1 Gebaseerd op Museum Association, 2012, Smarter Loans, Principles for lending and borrowing from UK Museums, Londen. 


