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1 RAADPLEGINGSREGLEMENT DEPOT AGENTSCHAP 
ONROEREND ERFGOED 

Het depot van het agentschap Onroerend Erfgoed beheert vondsten en stalen van meer dan 1900 
archeologische vindplaatsen verspreid over heel Vlaanderen, daterend van de prehistorie tot en met de 
Tweede Wereldoorlog. Raadplegen van de collectie van het depot is mogelijk op afspraak via het 
invulformulier op de website. Hierin wordt het doel van het bezoek en een korte beschrijving van het 
onderzoeksproject meegedeeld. Het depot stelt een geschikte ruimte ter beschikking voor het 
raadplegen van de gevraagde items. Een afspraak voor raadpleging valt altijd binnen de openingsuren 
van het depot (van 9u tot 16u). 
Onderstaande richtlijnen gelden in verband met raadplegingen in het depot van Onroerend Erfgoed, 
gesitueerd in de Gustaaf Levisstraat 45 te 1800 Vilvoorde, en zijn van toepassing op zowel 
medewerkers van het agentschap als op externe bezoekers. 

1.1 ALGEMENE INFO  

Het depot van het agentschap Onroerend Erfgoed is gelegen in het centrum van Vilvoorde en ligt op 
wandelafstand (15 minuten stappen) van het treinstation Vilvoorde. De kortste wandelweg van het 
station Vilvoorde naar het depot loopt over de Luchthavenlaan. 
Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen op het gebouwenterrein en ruime parkeermogelijkheden 
langs de straatzijde.  
Er is een beperkte mobiele netwerkdekking in het depotgebouw omwille van de bouwconstructie. Via 
een bezoekersaccount kunnen bezoekers toegang krijgen tot internet via het WIFI-netwerk ‘VO 
Bezoeker’ van de Vlaamse Overheid.    

1.2 BEZOEKERSREGISTRATIE 

Iedere bezoeker dient zich aan te melden aan het onthaal en zich in te schrijven en na het bezoek 
terug uit te schrijven in het bezoekersregister van Onroerend Erfgoed in de inkomhal.  
Door in te schrijven in het bezoekersregister verklaart de bezoeker akkoord te gaan met het 
raadpleegreglement. 
Het gebouw in Vilvoorde is beveiligd met een badgesysteem. Indien de raadpleging van de collecties 
meerdere opeenvolgende dagen in beslag neemt, kan de bezoeker een bezoekersbadge aanvragen. 

1.3 INFORMATIEVERPLICHTING BEZOEKERSREGISTRATIE 

Het agentschap Onroerend Erfgoed registreert de bezoekers en verwerkt hiervoor de naam, het 
aankomst- en vertrekuur van de bezoeker met het oog op de bescherming van de collecties en in 
functie van de algemene veiligheid. 
De persoonsgegevens worden bewaard gedurende een termijn van tien jaar. 
De betrokkene heeft het recht te verzoeken om inzage van een rectificatie of wissing van de 
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de 
verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kan de betrokkene contact opnemen met 
informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit.  

https://www.onroerenderfgoed.be/aanvraag-depot
https://www.onroerenderfgoed.be/aanvraag-depot
mailto:informatieveiligheid.oe@vlaanderen.be
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1.4 TOEGANG TOT DE RAADPLEEGRUIMTE  

• De raadpleegruimte is vrij toegankelijk binnen de openingsuren van het depot van 9u tot 16u na 
afspraak. Onze dienstverlening is gratis, maar een afspraak maken voor consultatie van de 
collecties is noodzakelijk. 

• Afspraken om vondsten of collectiestukken uit het depot te raadplegen, worden best minstens 
15 werkdagen op voorhand gemaakt om de kans op een succesvolle afhandeling van de 
raadplegingsaanvraag te vergroten. Een afspraak maken kan via het invulformulier op de 
website. Bij de aanvraag tot raadpleging wordt het bezoek aan het onroerenderfgoeddepot 
gemotiveerd door middel van een korte beschrijving van het doel van raadpleging met, indien 
van toepassing, een korte toelichting over het onderzoeksproject. Binnen vijf werkdagen na 
ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing over de aanvraag tot raadpleging genomen. 

• De raadpleegruimte is gesloten op weekend- en feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. 

• De depotruimten, werkruimten (waaronder het conservatielabo) en de kantoorruimte zijn niet 
vrij toegankelijk voor het publiek. 

1.5 GEBRUIK VAN DE RAADPLEEGRUIMTE  

• De raadpleegruimte is een studieruimte. Gelieve daarom in stilte te werken en mobiele telefoons 
op stille stand te hanteren of uit te zetten. Wij verzoeken bij het telefoneren anderen niet te 
hinderen. Voor medewerkers van het agentschap zijn er flexibele werkplekken ter beschikking in 
de kantoorruimte op het gelijkvloers. 

• Eten, drinken en roken is niet toegestaan. Roken gebeurt op de daarvoor voorziene plaats buiten 
aan de voorzijde van het gebouw waar sigarettenpeukbakken zijn voorzien. Er geldt een drink- 
en eetverbod (met uitzondering van water in een gesloten recipiënt) bij de collecties. Uitsluitend 
in de koffiehoek voorzien in de raadpleegruimte mag gegeten en gedronken worden. Gelieve de 
lawaaioverlast in de koffiehoek te beperken uit respect voor andere onderzoekers in de 
raadpleegruimte. Lunchen kan in de keuken van het gebouw. 

• Gelieve geen afval achter te laten. Vuilnis, papier en andere afvalstoffen in de daarvoor bestemde 
afvalbakken te gooien. 

• Laat persoonlijk gerief niet onbeheerd achter. Er kan gebruik gemaakt worden van de kapstokken 
en de daarvoor voorziene lockers in de raadpleegruimte om persoonlijk gerief (boeken, …) tijdelijk 
op te bergen. 

• Wanneer er objecten of stalen in het depot worden binnengebracht die niet in het beheer zijn 
van het agentschap, dient de depotspecialist Registratie hiervan op voorhand op de hoogte te 
worden gebracht. Wanneer de vondsten of stalen langer dan een dag in het depot blijven, wordt 
de procedure voor een inkomende bruikleen opgestart.  

• Alle tafels in de raadpleegruimte zijn manueel of elektrisch in hoogte verstelbaar waardoor er 
zowel zittend als staand aan kan gewerkt worden. Er zijn ook verschillende types stoelen 
voorzien die zittend werken op verschillende hoogten mogelijk maken. De in hoogte verstelbare 
tafels hebben een beperkte draagcapaciteit. Beperk daarom het aantal dozen op de tafel tot 
maximaal acht stuks. 

• Er worden geen tafels verplaatst of verschoven, tenzij dit overeengekomen is met de 
depotspecialist Registratie. 

• Na afronding van de raadpleging worden de tafels leeg- en schoongemaakt (stoffer en blik en 
vuilbakken zijn aanwezig in de raadpleegruimte). 

https://www.onroerenderfgoed.be/aanvraag-depot
https://www.onroerenderfgoed.be/aanvraag-depot
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• Er staat geen maximum termijn op het reserveren van een tafel in de raadpleegruimte, zolang er 
geen langere periode tussen opeenvolgende bezoeken zit. 

• De onderzoeker gebruikt enkel de tafel(s) die voor hem/haar gereserveerd zijn. Indien meer 
tafelruimte noodzakelijk blijkt, wordt dit gemeld en gekeken wat er mogelijk is mbt de andere 
lopende/geplande raadplegingen. 

• De raadpleegruimte is een gedeelde ruimte met onze collega’s van de Geotheek van het 
Departement Omgeving. De twee met “Geotheek” gelabelde tafels zijn hierdoor niet vrij bruikbaar 
zonder voorafgaande toestemming. 

• Er zijn in de raadpleegruimte een aantal faciliteiten/hulpmiddelen (bureaulamp, vergrootglas, 
binoculair, lichtbak, weegschaal, bepaalde literaire naslagwerken, enz.) op aanvraag ter 
beschikking voor onderzoek. Er is tevens materiaal voorzien om foto’s te kunnen nemen (tafel, 
neutrale achtergrond, daglichtlampen, schaallatjes en statief). Een fototoestel moet wel door de 
bezoeker zelf voorzien worden. 

• Met vragen kan je terecht bij de depotspecialist Registratie en/of de depotmedewerker die de 
permanentie in de raadpleegruimte verzorgt.  

1.6 RAADPLEGING VAN DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN EN STALEN  

• Aangevraagde vondsten en stalen worden vooraf klaargezet in de raadpleegruimte. 

• Het is van het grootste belang dat vondsten en stalen steeds met de nodige zorg behandeld 
worden en elke beschadiging vermeden wordt. Let daarom op volgende punten:  

o Zorg dat het vondstenkaartje en de vondsten of stalen zelf niet van elkaar gescheiden 
worden. 

o Zelf verlijmen van vondsten is niet mogelijk. 
o Pak de vondsten en stalen na raadpleging met zorg terug in op dezelfde manier dan ze 

verpakt zaten, tenzij anders overeengekomen met de depotspecialist Registratie 
o Meld eventuele beschadigingen of ontbrekende vondsten en stalen aan de 

depotmedewerker in de raadpleegruimte. 

• Wanneer de onderzoeker de raadpleging heeft beëindigd en hij/zij de vondsten en stalen niet 
meer nodig heeft, laat de onderzoeker dit aan de depotspecialist Registratie of de 
depotmedewerker in de raadpleegruimte weten. De bezoeker zorgt ervoor dat het 
vondstmateriaal terug in de originele verpakking gestoken wordt, tenzij anders afgesproken. 

• Aangevraagde vondsten en stalen mogen niet meer naar huis worden genomen. 

• In principe kunnen alle vondsten en stalen in het depot vrij geraadpleegd worden, tenzij ze in 
slechte staat verkeren en raadpleging niet kan zonder schade toe te brengen. 

• In de raadpleegruimte is een opstelling voorzien om foto’s te kunnen nemen (zie puntje Gebruik 
van de raadpleegruimte). Draag zorg voor het fotografiemateriaal en fotografeer archeologische 
objecten steeds zonder flits.  

• Wanneer er door externe bezoekers objecten of stalen in Vilvoorde worden binnengebracht die 
niet in het beheer zijn van het depot (max. een dag), dient de registrator hiervan op voorhand 
op de hoogte te worden gebracht. 

1.7 DESTRUCTIEVE STAALNAME BIJ RAADPLEGING 

Voor het uitvoeren van destructief onderzoek in functie van een wetenschappelijke vraagstelling dient 
voorafgaandelijk een aanvraagformulier voor destructieve staalname te worden ingediend, waarin 
onder andere de vraagstellingen van het onderzoek, de voorziene methodiek en de concrete vondsten 
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of stalen die bij dit onderzoek zullen worden bemonsterd worden beschreven. Op basis van deze info 
zal een afweging plaatsvinden op basis van een aantal criteria. Bij goedkeuring van de staalname zal 
een overeenkomst worden opgemaakt waarin bijkomende randvoorwaarden worden opgelegd met 
betrekking tot de staalname, het communiceren van de resultaten en de aanlevering van de 
onderzochte stalen. Wanneer geen toestemming wordt bekomen, kan geen destructief onderzoek 
worden uitgevoerd. 

1.8 VAN RAADPLEGING TOT BRUIKLEEN  

Vanuit het agentschap zetten we maximaal in op het raadplegingen van collecties in ons depot in 
Vilvoorde. Als archeologische voorwerpen aan een (bijkomend) onderzoek dienen te worden 
onderworpen buiten het onroerenderfgoeddepot (bijv. in het geval van specifieke 
onderzoekstechnieken) of voor een tentoonstelling geselecteerd worden, dan wordt een aparte 
bruikleenovereenkomst opgemaakt. Er worden geen vondsten of stalen per direct meegegeven. Doe de 
bruikleenaanvraag minimaal 100 werkdagen voor de ingangsdatum van de bruikleen om een 
succesvolle verwerking te garanderen. Het agentschap behoudt zich het recht steeds een 
bruikleenaanvraag te weigeren. 

1.9 PUBLICATIES EN STUDIES  

In publicaties of studies op basis van vondsten of stalen uit het depot van Onroerend Erfgoed, 
vermeldt de onderzoeker steeds de archeologische site en het onroerenderfgoeddepot van het 
agentschap Onroerend Erfgoed als bewaarplaats van de bronnen. 
Graag ontvangen we een digitale aanlevering van de publicatie of studie om toe te voegen in ons 
collectiemanagementsysteem. De deponering van één exemplaar van de publicatie of studie bij de 
bibliotheek van Onroerend Erfgoed wordt ten zeerste op prijs gesteld. 

1.10 OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT  

Het agentschap Onroerend Erfgoed kan de toegang tot de raadpleegruimte ontzeggen aan wie dit 
reglement overtreedt. 
De bezoeker die schade toebrengt aan vondsten, stalen, materieel of meubilair is verplicht deze te 
vergoeden. 
 


