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1 DESTRUCTIEVE STAALNAME 

1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Destructief onderzoek kan worden toegestaan indien er geen andere mogelijkheid bestaat om 
dezelfde informatie te bekomen. 

• Minimale en maximale hoeveelheden/volumes staalmateriaal zijn afhankelijk van de voorgestelde 
methodologie die zal worden gehanteerd. Er wordt gestreefd naar een minimale 
hoeveelheid/volume voor destructieve bemonstering. 

• De staalname gebeurt op een zo weinig opvallende plaats mogelijk (minimale zichtbaarheid), 
tenzij anders overeengekomen. 

• De staalname mag geen risico inhouden op verdere beschadiging van het voorwerp, zowel op 
korte als op lange termijn. 

• Bij staalname van verlijmde/gepuzzelde objecten of fragmenten ervan, mogen geen stalen 
genomen worden aan de breuknaad die past of aansluiting vindt (maar niet verlijmd is) bij een 
ander fragment/scherf van dit object om vermindering op structurele stabiliteit bij eventuele 
toekomstige reconstructie te vermijden  

• De plaats van staalname wordt geregistreerd door het aanduiden op een foto of tekening en een 
korte beschrijving. Deze informatie wordt bij afloop van de staalname overhandigd aan de 
beheerder.  

• De onderzoeker engageert zich ertoe om stalen die na de analyse (deels) niet vernietigd zijn terug 
te overhandigen aan de beheerder. Zo kan hier in de toekomst verder onderzoek op uitgevoerd 
worden en wordt het nemen van bijkomende stalen vermeden. 

• Het agentschap staat het nemen van stalen en/of het maken van slijpplaten voor onderzoek en 
de uitbouw van referentiecollecties toe indien de stalen en slijpplaten deel blijven uitmaken van 
het archeologisch ensemble. Bijgevolg blijft het agentschap beheerder. Indien gewenst kunnen 
de stalen en slijpplaten ontleend worden via een langdurige bruikleenovereenkomst. 

• De onderzoeker bezorgt een rapport met de resultaten en/of publicatie aan de beheerder. Deze 
zullen gebruikt worden voor het beheer van de collectie. 

• Het agentschap geeft enkel toestemming voor destructief onderzoek aan professionele 
instellingen en organisaties die over geschikte infrastructuur beschikken en aan de gevraagde 
voorwaarden kunnen voldoen. Aan particulieren wordt destructieve staalname niet toegestaan. 

1.2 REDENEN OM DESTRUCTIEVE STAALNAME (GEDEELTELIJK) TE 

WEIGEREN OF UIT TE STELLEN 

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

• Indien de objecten of natuurwetenschappelijke stalen niet toegankelijk zijn voor externen. 

• Wanneer juridische kwesties het bemonsteren van objecten en natuurwetenschappelijke stalen 
belemmeren. 

• Wanneer de objecten of natuurwetenschappelijk stalen reeds uitgeleend zijn voor een 
tentoonstelling of onderzoek aan een andere instelling en het terugroepen ervan een te grote 
impact zou hebben of wanneer hiervoor reeds engagementen zijn aangegaan. 
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• Indien de gevraagde objecten of natuurwetenschappelijke stalen niet ter beschikking zijn. 

• Indien er onvoldoende tijd is in de reguliere depotplanning om aanvraag voor destructieve 
staalname te overwegen en voor te bereiden. 

• Er is onvoldoende motivatie gegeven om destructieve staalname toe te staan. 

• Indien er geen aantoonbare of onvoldoende valorisatie voor destructieve staalname wordt 
aangeleverd. 

• Wanneer de voorgestelde handelingen die de objecten of natuurwetenschappelijke stalen 
moeten ondergaan niet geschikt zijn. 

• Wanneer het om staalname bij volledige archeologische objecten gaat en de eigenaar hiervoor 
geen toestemming geeft. 

• Wanneer de aanvraag incompatibel is met de doelstellingen, missie, visie of waarden van het 

agentschap. 


