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Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het reglement voor de
raadpleging van archeologische ensembles, bouwkundige elementen en collecties in het kader van het
erkend onroerenderfgoeddepot.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Begin 2016 werd de nieuwe regelgeving rond archeologie van kracht, die was ingeschreven in het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. In België is iedereen wettelijk eigenaar van de
archeologische vondsten die op zijn grond worden gevonden. Vanaf 2016 is de eigenaar echter
decretaal verplicht de archeologische ensembles als een geheel en in goede staat te bewaren.
Aangezien het niet vanzelfsprekend is voor eigenaars om dit erfgoed volgens de regels van de kunst
te bewaren, streeft Vlaanderen ernaar een depotnetwerk uit te bouwen om de bewaring van
onroerend erfgoed, dat tijdelijk of permanent ex - situ wordt gebracht, gestroomlijnd te laten
verlopen. Hierdoor krijgt elke burger of ondernemer de mogelijkheid om archeologische ensembles of
onderdelen van bouwkundig erfgoed in de juiste omstandigheden te deponeren. De Vlaamse overheid
voorziet daarom in het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet de erkenning en subsidiëring van
‘onroerenderfgoeddepots’. Deze erkenning heeft voornamelijk tot doel de werking van bestaande
depots te versterken.
Voorgeschiedenis
15 december 2014: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de omvorming van de Archeologische
dienst Antwerpse Kempen tot een Intergemeentelijk Onroerend Erfgoeddienst (IOED), alsook de
erkenning van de gemeente als onroerend erfgoedgemeente, beiden in het kader van het nieuwe
onroerend erfgoeddecreet.
12 maart 2015: Het college hecht goedkeuring aan de aanvraag door Archief & Musea Turnhout in
samenwerking met Erfgoed Noorderkempen van de erkenning als onroerenderfgoeddepot bij het
Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.
1 april 2015: Ministerieel besluit: Erfgoed Noorderkempen wordt erkend als IOED.
1 juli 2015: Ministerieel besluit tot erkenning van het depot van Archief & Musea Turnhout als
onroerenderfgoeddepot.
9 november 2015: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het principieel akkoord
samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid inzake onroerenderfgoeddepot.
27 november 2015: Ministerieel besluit betreffende subsidiëring van het onroerenderfgoeddepot van
Archief & Musea Turnhout.
30 november 2015: Samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Stad Turnhout
namens het erkende onroerenderfgoeddepot Archief & Musea Turnhout voor de periode 2016-2021.
12 december 2016: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de Afsprakennota Vlaams Depotnetwerk
voor Onroerend Erfgoed en aan de ontwerpconvenant 2016-2019 tussen stad Turnhout en Erfgoed
Noorderkempen.
13 december 2016: Convenant 2016-2019 tussen stad Turnhout en Erfgoed Noorderkempen

Feiten en context
Dit reglement bepaalt de voorwaarden en procedures voor de raadpleging van archeologische
ensembles, bouwkundige elementen en collecties.
Het reglement geeft een effectief en efficiënt verloop van de processen met betrekking tot de
raadpleging, het onderzoek, gebruik van reproducties, aanvragen van bruiklenen en publicaties en
studies.
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Het is van toepassing enerzijds op het onroerend erfgoed en anderzijds op de museale collecties van
de stedelijke musea.
Juridische grond
12 juli 2013: Onroerenderfgoeddecreet, Artikel 5.3.1
Argumentatie
Advies
9 februari 2017: juridische dienst IOK gaf positief advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het ‘Reglement voor de raadpleging van archeologisch
ensembles, bouwkundige elementen en collecties’.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ‘Reglement voor de raadpleging
van archeologisch ensembles, bouwkundige elementen en collecties’ en legt deze ter goedkeuring
voor aan de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Bezoekersreglement_20170314.docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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Artikel 1: Algemeen
Erfgoeddepot Noorderkempen maakt deel uit van Archief & Musea Turnhout en bewaart
1) de museale collecties van de stedelijke musea: Nationaal Museum van de Speelkaart, Taxandriamuseum,
Begijnhofmuseum
2) het onroerend erfgoed uit het werkingsgebied van het onroerenderfgoeddepot: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.
Omdat Erfgoeddepot Noorderkempen unieke en vaak kwetsbare voorwerpen bewaart, gelden onderstaande richtlijnen, in
verband met de raadpleging.
Wetenschappelijke bibliotheek
De wetenschappelijke bibliotheek van Erfgoed Noorderkempen bevat referentiewerken en publicaties over de onroerend
erfgoedcollecties in het depot en het archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed in het algemeen. Een
raadpleging kan aangevraagd worden via e-mail of via een schrijven aan Erfgoeddepot Noorderkempen. (Erfgoeddepot
Noorderkempen, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout of erfgoeddepotnoorderkempen@turnhout.be )
De wetenschappelijke bibliotheek van het Nationaal Museum van de Speelkaart gelegen in de Druivenstraat 18, 2300
Turnhout, bevat referentiewerken en publicaties over de collectie speelkaarten en grafische technieken. Een raadpleging
gebeurt in de raadpleegruimte van Erfgoeddepot Noorderkempen en kan worden aangevraagd via e-mail
(museum.speelkaart@turnhout.be of via een schrijven aan Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, 2300
Turnhout.

Artikel 2: Toegang tot de raadpleegruimte
De raadpleegruimte van Erfgoeddepot Noorderkempen, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout, is kosteloos toegankelijk twee
dagen per week van 9:00 tot 17:00 uur en uitsluitend op afspraak. De afspraak dient minstens één week vooraf aangevraagd
te worden via e-mail (erfgoeddepotnoorderkempen@turnhout.be) of via een schrijven aan Erfgoeddepot Noorderkempen,
Archief & Musea Turnhout, Druivenstraat 18, 2300 Turnhout.
Voor het raadplegen van voorwerpen die zich in de vaste opstelling van de stedelijke musea bevinden, dient minimaal één
maand op voorhand een schriftelijke aanvraag te worden ingediend. Het is aangeraden voorafgaand contact op te nemen
met de depotverantwoordelijke.
Bij de aanvraag tot raadpleging wordt het bezoek aan het erfgoeddepot gemotiveerd door middel van een korte beschrijving
van het doel van raadpleging met, indien van toepassing, een korte toelichting over het onderzoeksproject.
Erfgoeddepot Noorderkempen neemt een beslissing over de aanvraag tot raadpleging binnen 5 werkdagen na ontvangst van
de aanvraag.
De raadpleegruimte is gesloten op maandag en op zaterdag, zondag en feestdagen.
Het erfgoeddepot en de kantoorruimte van Erfgoeddepot Noorderkempen zijn niet vrij toegankelijk voor het publiek.

Artikel 3: Gebruik van de raadpleegruimte
Jassen, tassen, inclusief laptoptassen, en alle andere voorwerpen die niet noodzakelijk zijn voor de raadpleging van
archeologische ensembles en collecties, berg je op in de vestiairekastjes buiten de raadpleegruimte in het museum.
Met vragen kan je steeds terecht bij de depotmedewerkers. Ze zullen je graag op weg helpen bij je onderzoek en uitleg
geven over de beschikbare informatie. Ze kunnen evenwel geen onderzoek in jouw plaats verrichten. Indien gewenst word je
begeleid door één van de archeologen van Erfgoed Noorderkempen.
De raadpleegruimte is een studieruimte. Gelieve daarom in stilte te werken en mobiele telefoons op stille stand of uit te
zetten.
Eten, drinken en roken is niet toegestaan.

Artikel 4: Bezoekersregistratie
Elk kalenderjaar vul je bij een eerste bezoek een bezoekersfiche in. Hiermee verklaar je akkoord te gaan met dit reglement
en met de opname van je gegevens in het bezoekersregister.
Noteer bij elk bezoek de datum en je naam in het aanwezigheidsregister.
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Artikel 5: Raadpleging van archeologische ensembles, bouwkundige elementen en
collecties
De aangevraagde ensembles, bouwkundige elementen of voorwerpen worden klaargezet in de raadpleegruimte, eventueel
met de bijhorende onderzoeksdocumentatie.
De digitale onderzoeksdocumentatie, de depotcatalogus en de bibliotheekcatalogus is raadpleegbaar op een computer in de
raadpleegruimte.
De verschillende vondstcontexten en voorwerpen worden één na één geraadpleegd. Het is van het grootste belang dat je
vondsten, voorwerpen, documenten, boeken en tijdschriften steeds met de nodige zorg behandelt en elke beschadiging
vermijdt. Let daarom op volgende punten:
 zorg dat het vondstenkaartje of het label met inventarisnummer en de vondsten of voorwerpen zelf niet van elkaar
gescheiden worden. Gebruik indien nodig sorteerbakjes en bijkomende kaartjes bij het raadplegen.
 gebruik steeds nitril handschoenen bij het raadplegen van gevoelige vondsten en voorwerpen zoals metalen of
organische voorwerpen die de depotmedewerkers je zullen overhandigen. Leg deze objecten steeds op een
gepaste zachte ondergrond.
 hanteer vondsten, voorwerpen en onderzoeksdocumenten zo weinig mogelijk
 je mag de onderzoeksdocumenten niet beschrijven, kreuken, plooien, op de grond leggen of gebruiken als
ondergrond bij het nemen van notities
 neem enkel notities met een potlood of op de computer
 gebruik geen voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan de vondsten, voorwerpen of documenten, zoals een
mes, schaar, lijm, plakband of correctorvloeistof
 wijzig de interne ordening van losse documenten niet
 pak de vondsten, voorwerpen of documenten na raadpleging met zorg terug in
 meld eventuele beschadigingen of ontbrekende vondsten, voorwerpen of documenten
Sorteerbakjes, vondstkaartjes, labels, weegschaal (>1g), nitril handschoenen, potloden en een puntenslijper staan gratis ter
beschikking in de raadpleegruimte. Bezorg het gebruikte materiaal terug bij het beëindigen van je bezoek.
Lever ten laatste om 16:40 uur alle aangevraagde vondsten, voorwerpen, documenten en boeken terug in. Je kan ze
maximum gedurende twee weken reserveren voor raadpleging in de raadpleegruimte. De aangevraagde vondsten,
voorwerpen, documenten en boeken mogen niet meer naar huis worden genomen.
In principe kan je alle vondsten, voorwerpen en documenten vrij raadplegen. Hou echter rekening met de volgende
beperkingen.
Zijn niet raadpleegbaar:
 vondsten, voorwerpen en documenten in slechte staat, raadpleging kan niet zonder schade toe te brengen.
 Ensembles en voorwerpen die nog niet zijn geïnventariseerd of geregistreerd.

Artikel 6: Destructief wetenschappelijk onderzoek op onroerend erfgoed
Voor het uitvoeren van (semi-)destructief onderzoek in functie van een wetenschappelijke vraagstelling dient
voorafgaandelijk schriftelijke toestemming worden gevraagd met vermelding van de concrete vondsten of stalen die bij dit
onderzoek zullen worden onderzocht, de timing van het onderzoek, de vraagstelling en de voorziene methodiek. In overleg
zal door het erfgoeddepot 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 (semi-) destructief onderzoek worden uitgevoerd.

Artikel 7: Reproducties
De voorwaarden voor reproducties worden beschreven in hoofdstuk 3 van het retributiereglement op toegangsgelden,
reproducties, gebruik bookscanner, uitleen tentoonstellingsmateriaal, shops en gidsbeurten Archief & Musea Turnhout –
Toerisme & UIT.
Je kan bij Erfgoeddepot Noorderkempen reproducties (foto-opnames, fotokopieën of scans) aanvragen van archeologische
ensembles, bouwkundige elementen en voorwerpen uit de stedelijke collecties.
Het reproduceren van volledige boeken en dossiers is enkel toegelaten na schriftelijke toestemming van een
depotmedewerker.
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Voor de reproductie van auteursrechtelijk beschermde werken en dossiers is de toelating nodig van de auteur of zijn
erfgenamen. De bezoeker dient voorafgaand aan zijn raadpleging deze toelating te vragen aan de auteur of zijn erfgenamen
en hiervan het bewijs te bezorgen aan erfgoeddepot Noorderkempen.
Je mag na schriftelijke toestemming van de depotmedewerkers zelf ook filmen of fotograferen. Dit dient te gebeuren zonder
flitslicht, zonder bijkomende belichting en zonder rechtstreeks contact tussen de apparatuur en het document. Het gebruik
van een statief is toegelaten na schriftelijke toestemming van een depotmedewerker en als het gebruik ervan geen schade
toebrengt aan de documenten of het meubilair.
Alle reproducties van documenten, inclusief eigen opnames, zijn enkel bestemd voor privé-gebruik. Je mag ze niet verder
verspreiden, publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden.
Het gebruik van reproducties voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden is mogelijk na opgave van contactgegevens
en het uiteindelijke project waarvoor ze gebruikt worden.
Het gebruik van reproducties voor commerciële doeleinden is enkel mogelijk na goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen en volgens een overeenkomst.
De tarieven voor de aanmaak van reproducties en reproductierechten werden vastgelegd door het college van burgemeester
en schepenen in het hogervermelde retributiereglement. Ze liggen ter inzage in de raadpleegruimte. Reproducties kunnen
niet altijd onmiddellijk worden afgeleverd. In dat geval worden reproductiekosten, reproductierechten en verzendingskosten
afgerekend op het moment van de aanvraag.

Artikel 8: Bruiklenen
Als archeologische ensembles, bouwkundige elementen en voorwerpen aan een bijkomend onderzoek dienen te worden
onderworpen buiten het erfgoeddepot, dan wordt een aparte bruikleenovereenkomst opgemaakt volgens de standaard
bruikleenprocedure, met bijkomende vermelding van het geplande onderzoek, de methodiek en de communicatie van de
resultaten. Erfgoeddepot Noorderkempen behoudt zich het recht steeds een aanvraag te weigeren, zonder dat hiervoor
enige motivering dient te worden gegeven.

Artikel 9: Publicaties en studies
Maak je een publicatie of studie op basis van vondsten, voorwerpen of documenten uit Erfgoeddepot Noorderkempen of uit
één van de museumcollecties, vermeld dan steeds de locatie (“Nationaal Museum van de Speelkaart – Taxandriamuseum –
Begijnhofmuseum – Stadsarchief Turnhout) …– Archief & Musea Turnhout” als vindplaats van je bronnen samen met de
juiste referentie. Deponeer één exemplaar van je publicatie of studie bij Erfgoeddepot Noorderkempen.

Artikel 10: Overtreding van dit reglement
Erfgoeddepot Noorderkempen kan de toegang tot de raadpleegruimte ontzeggen aan wie dit reglement
overtreedt.
De bezoeker die schade toebrengt aan vondsten, documenten, materieel of meubilair is verplicht deze te
vergoeden.

Artikel 11: Beroep tegen de beslissingen van Erfgoeddepot Noorderkempen
Tegen een beslissing van Erfgoeddepot Noorderkempen kan een gemotiveerd schriftelijk beroep worden aangetekend bij de
coördinator van Archief & Musea Turnhout, binnen de 5 werkdagen na de beslissing van het Erfgoeddepot Noorderkempen.
Dit beroep werkt niet opschortend. Bij ontstentenis van enige beslissing binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van het
schriftelijk beroep, van de coördinator blijft de beslissing van Erfgoeddepot Noorderkempen gehandhaafd.
de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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