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In 2014 konden culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel bij 
de meeste Vlaamse provincies een aanvraag indienen voor een indeling 
op regionaal niveau. Voor archiefinstellingen is dit een volledig nieuw 
gegeven. Wat houdt zo’n indeling precies in? Aan welke criteria moet 
er worden voldaan? Wat zijn de voordelen? Zijn er verschillen tussen de 
verschillende Vlaamse provincies? Tijd voor een gesprek met de verant-
woordelijken van vier Vlaamse provincies: Frank Herman (Antwerpen), 
Anne Milkers (Limburg), Nicolas Mazeure (Vlaams-Brabant) en Sophie 
Muyllaert (West-Vlaanderen).



Enkele weken vóór dit rondetafelgesprek werd het regeerakkoord van de Vlaamse regering bekend gemaakt. De nieuwe regering beperkt de 

rol van de provincies tot grondgebonden bevoegdheden. Zo zullen de provincies geen taken meer uitvoeren in het kader van het erfgoed-

decreet. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk welk bestuur verantwoordelijk wordt voor de regionale indeling van archieven. 

Tot het duidelijk wordt welk bestuur verantwoordelijk wordt voor de regionale indeling van de archieven, blijft de huidige situatie gelden.

Wat houdt een regionale indeling precies in? Waarom zou een 
archiefinstelling zich kandidaat stellen? 
nicolas Mazeure: De criteria zijn terug te vinden in elk van de 
provinciale reglementen. De provincie Vlaams-Brabant her-
taalde de criteria van het protocol (van akkoord tussen de 
Vlaamse regering, de Vereniging van Vlaamse Provincies en de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over de uitbouw 
van een complementair cultureel-erfgoedbeleid, nvdr.) naar de 
specificiteit van culturele archiefinstellingen, rekening houdend 
met de aard van hun erfgoed en werking. Een indeling op regi-
onaal niveau is een erkenning van de waarde van de archiefbe-
standen. Hierbij wordt de historische en culturele waarde van 
archiefbestanden afgeleid uit hun uniciteit, coherentie en con-
text op inhoudelijk, geografisch, chronologisch en materieel vlak. 
Naast de erkenning van het archief zelf is een regionale inde-
ling ook een erkenning van de kwaliteit van de erfgoedwer-
king: het beheer van de archiefbestanden, het onderzoek, de 
ontsluiting en de publiekswerking. En evengoed een erkenning 
van de expertise van de medewerkers die betrokken zijn bij de 
archiefinstelling. De instelling in kwestie zou de archiefbestan-
den ook in de toekomst duurzaam moeten kunnen beheren. Er 
moet beleidsmatig, financieel en personeelsmatig sprake zijn 
van een langetermijnproject. Een erkende archiefinstelling moet 
een netwerk uitbouwen ten aanzien van gelijkaardige instellin-
gen. Maar binnen het regionale en lokale gebied ook oog heb-
ben voor andere erfgoedactoren en andere beleidsdomeinen, 
zoals onderwijs, toerisme, … 

anne Milkers: Die regionale rol ligt inderdaad onder meer ook 
in de vraag hoe ze verenigingen met een archief kunnen advi-
seren of ondersteunen. Ze moeten zich regionaal profileren, niet 
alleen met hun eigen archiefwerking maar ook naar anderen. 
Hierin kunnen ze een voorbeeldfunctie opnemen, zowel voor 
aspecten van de eigen werking als ondersteunend voor ver-
wante organisaties. 

Frank herman: Het kwaliteitslabel, uitgereikt door de Vlaamse 
overheid, is natuurlijk wel de basis voor een regionale indeling. 
Daar zou die regionale dimensie eigenlijk al ingebakken moet 
zitten.

sophie Muyllaert: Bij ons is het gelijkaardig. Het delen van ken-
nis is uiteraard heel belangrijk. Dat regionale denken moet ver-
ankerd zitten in alles wat ze doen. 

Wat is een regio? Wordt er binnen de provincies gemikt op 
bepaalde regio’s of wordt dat vrijgelaten?
sophie Muyllaert: Dat wordt vrijgelaten. Bij voorkeur wordt 
de regionale samenwerking wel georganiseerd binnen reeds 
bestaande verbanden, zoals bijv. die van een erfgoedcel.

Frank herman: Het komt erop neer om je netwerken op een 
zinvolle manier uit te bouwen. Ik had vorige week nog een 
discussie over het verschil tussen een centrumfunctie en een 

regionale functie. In een centrumfunctie bedien je de regio van-
uit de stad. Een regionale werking vertrekt vanuit een samen-
werking met alle spelers in de omgeving. Dat is toch een heel 
andere insteek.

Of het dan gaat om erfgoedwerking rond overheidsarchief of 
privé-archief maakt niet zoveel uit?
Frank herman: Er is om te beginnen al vaak verwarring tussen 
een cultureel archief en een ‘gewoon’ archief. Je hebt bijvoor-
beeld gemeentelijke archieven die ook een culturele functie 
opnemen, maar je hebt ook puur culturele archieven, o.a. per-
soonsgebonden, die hoofdzakelijk uit cultuurrelevante archief-
stukken bestaan.

sophie Muyllaert: Wij merken ook dat meerdere spelers zich 
nu afvragen of ze allemaal een regionale indeling kunnen krij-
gen. Maar wat de definitie is van een cultureel archief hebben 
we wel nergens opgenomen in het reglement.

anne Milkers: Nee, en dat is toch wel verwarrend. Mensen vra-
gen ons wat een cultureel archief is. En ook waarvoor een stads-
archief met een specifiek lokale opdracht in aanmerking kan 
komen? Een regionale indeling? En gaat het dan over een cul-
tureel archief?

nicolas Mazeure: Dat een stadsarchief een werking heeft naar 
lokale verenigingsarchieven, kan een voordeel zijn om naar een 
regionale indeling te gaan. Het is immers niet zo dat elke archief-
instelling die statisch archief bijhoudt of beheert, een culturele 
archiefinstelling is. Maar net omdat ze zoveel verantwoordelijk-
heid opnemen — proactief handelen, verenigingen in de regio 
bijstaan in hun bewaarbeleid, dergelijk archief al dan niet opne-
men, … — bouwen ze een vorm van culturele erfgoedwerking 
uit. Ze delen expertise, vervullen een depotfunctie en hebben 
een collectiebeleid dat tot voorbeeld strekt.

sophie Muyllaert: We kijken ook in welke mate ze zich als cul-
turele speler profileren en zich in allerlei zaken engageren en 
samenwerken met de erfgoedcel. Dat zijn allemaal dingen die 
meespelen. Maar inderdaad wanneer ze voor subsidies in aan-
merking komen als ze cultureel archief zijn, daar hebben we 
geen definitie voor. Het zou interessant zijn om de criteria te 
hertalen en ze specifieker te maken. 

Frank herman: Ik denk dat enkel Vlaams-Brabant dat gedaan 
heeft.

nicolas Mazeure: Ja, in overleg met de andere provincies. 

Frank herman: De provincie Antwerpen besliste om het niet 
te hertalen om dat het nu eenmaal een officieel protocol is. En 
daar zijn we op verder gegaan en hebben we gezegd wat de 
criteria zijn. Natuurlijk in de toepassing van de criteria kunnen 
we dit wel gaan expliciteren.
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sophie Muyllaert: Wij gebruiken de criteria als leidraad bij het 
gesprek maar wel telkens hertaald naar specifieke noden van 
de archiefsector.

Frank herman: Iedere provincie maakt uiteraard andere keu-
zes en legt andere accenten. Wij hebben bijvoorbeeld geen 
archiefconsulent of een cultureel archiefconsulent en dat is een 
gemis, want ook in de archiefsector blijven de noden groot. 
(Ondertussen is de provincie Antwerpen versterkt met een ‘advi-
seur erfgoed digitaal’ die tevens archiefexpert is, nvdr.)

Werd er voor het opstellen van het reglement een beroep 
gedaan op de archiefsector? 
nicolas Mazeure: Dat heeft een lange voorgeschiedenis. In 2010 
was er een overleg met het Rijksarchief van Leuven, FARO en de 
Provinciale archiefdienst West-Vlaanderen. Daar is een eerste 

aanzet geweest om de criteria uit het protocol te hertalen naar 
de archiefsector. Dat voornemen werd in 2013 opnieuw opge-
nomen in het licht van de effectieve inwerkingtreding van het 
reglement én de eerste aanvraag die zich aandiende. Vervolgens 
was er een overleg met de provinciale archivarissen. Op die 
manier is de sector wel betrokken geweest bij de opstelling van 
de hertaalde criteria.

Toch geven jullie aan dat er hier en daar nog wat knowhow 
ontbreekt. 
sophie Muyllaert: Bij ons is de knowhow er wel. Wij hebben de 
regionale indeling ingebouwd in ons reglement en daar ook de 
archieven bij vermeld. Maar we hebben niet onmiddellijk zwaar 
ingezet op die doelgroep. Omdat de mogelijkheid op Vlaams 
niveau wordt voorzien hebben we de mogelijkheid opgenomen. 
Dus wij spreken overal over musea en culturele archiefinstellin-
gen. Maar we deden nog geen inspanningen om die criteria nu 
breed naar de sector te hertalen. Ook omdat het aantal archie-
ven dat hiervoor in aanmerking komt eerder beperkt is. 

nicolas Mazeure: Toen het reglement er was, hebben wij con-
tact opgenomen met die archiefinstellingen waarvan we ver-
moeden dat ze op termijn wel eens regionaal ingedeeld kun-
nen worden. Er is ook een ontmoetingsmoment geweest met 
een viertal spelers om het reglement toe te lichten en te kij-
ken welke vormen van begeleiding en ondersteuning nodig 
zijn. Maar ook bij ons is het een bestuurssecretaris die verant-
woordelijk is voor dit reglement. Hij neemt een soort ad hoc 
consulentschap op.

Als je de reglementen doorleest dan bemerk je toch een aantal 
opvallende verschillen. De provincie limburg kiest voor een 
subsidiëringsperiode van drie jaar, de andere provincies voor 
zes jaar. In Antwerpen werkt men dan weer met een nulmeting. 
In hoeverre is er sprake van een gezamenlijk beleid?
Frank herman: Alles werd onderling overlegd en vergeleken. 
Maar uiteindelijk beslist ieder bestuur voor zichzelf wat het 
wordt. Dus als het ene bestuur verkiest om op een bepaald 

punt zwaarder in te zetten, bijvoorbeeld omdat er in de eigen 
provincie een gemis of tekort gedetecteerd werd … Het is 
inderdaad tot op een zeker niveau anders in de manier van 
benaderen.

Er is een vast subsidiebedrag en een variabel bedrag. Het vari-
abele bedrag wordt vooral gekoppeld aan het inschrijven in die 
provinciale beleidsaccenten? 
nicolas Mazeure: Dat laatste is bij ons niet het geval. 

Frank herman: Zowel het vaste als het variabele bedrag zijn 
beide 25.000 euro. In Antwerpen moet je aantonen hoe je de 
depotwerking verder gaat uitbouwen. Dat is het accent dat wij 
verwachten van onze instellingen. uiteindelijk is dat ook één 
van de basistaken maar het is vooral een signaal dat we willen 
geven en ontvangen. 

sophie Muyllaert: We hebben in het reglement ingeschreven dat 
25.000 euro de basissubsidie is. Voor de musea is het 75.000 
euro. Zowel voor musea als voor archieven is een variabel deel 
ook mogelijk.

anne Milkers: Bij ons is er geen variabel bedrag voorzien, 
gewoon 50.000 euro. We hebben in Limburg nog geen archief 
met een kwaliteitslabel. We hopen wel dat dat snel verandert. 
Daarom jagen we die regionale indeling niet in het wilde weg na 
omdat het kwaliteitslabel de belangrijkste en eerste vereiste is.

sophie Muyllaert: Bij ons zijn er ook nog geen plannen om een 
grote communicatieactie op poten te zetten naar de archief-
instellingen. Zoals gezegd komen er maar weinig archieven in 
aanmerking, omwille van het kwaliteitslabel. Maar we willen ook 
dat de regionale indeling een keurmerk blijft. Hetzelfde met de 
musea; stel dat we die allemaal honoreren, dan verwatert het 
gegeven van regionaal ingedeeld te zijn.

De criteria zijn toch streng genoeg voor een culturele archief-
instelling?
sophie Muyllaert: Maar ze zijn altijd een interpretatie natuurlijk. 
Criteria moet je altijd interpreteren.

Frank herman: Ik stel toch vast dat er toch veel minder culturele 
archieven erkend en ingedeeld zijn dan musea.

Het label voor musea loopt ook al wel een paar jaar langer dan 
het label voor archieven en erfgoedbibliotheken.
sophie Muyllaert: Het zit allemaal nog in de startfase. We heb-
ben het wel ingebouwd in het reglement maar echt beleidsmatig 
dachten we er nog niet over na. 

Frank herman: in 2000 was er, met de oprichting van de erf-
goedconvenants, al het idee om de archieven en musea meer 
tot samenwerking te stimuleren. We zijn nu veertien jaar later 
en het gebeurt beleidsmatig nog altijd te weinig. En toch is er 
een hele weg afgelegd. Die twee werelden staan toch niet meer 

“HET BEHEREN VAN DIE COLLECTIE IS WEL ECHT DE KERN VAN EEN ARCHIEF, 
OF HET Nu CuLTuREEL ARCHIEF IS OF NIET. WIJ GEVEN EEN SuRPLuS OM DIT 
KENBAAR TE MAKEN AAN HET PuBLIEK EN OM DAAR IETS MEE TE DOEN.”
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zo ver van elkaar als toen. Ze hebben geleerd om op elkaar in 
te spelen. Het stadsarchief van Mechelen speelt bijvoorbeeld 
redelijk snel in op de activiteiten van de musea.

anne Milkers: Je bedoelt dat de erfgoedconvenants de archie-
ven versterkt hebben? Dat is een beweging die is ingezet en 
die kan leiden tot de regionale indeling van culturele archieven. 
Maar die weg is nog niet afgelegd, het is nog vroeg. 

sophie Muyllaert: De erfgoedconvenants hebben in West-
Vlaanderen, bijvoorbeeld in de regio Ieper, een grote rol gespeeld 
in de ondersteuning van het stadsarchief, bij de indiening van 
hun dossier en bij het uitbouwen van hun regionale relevantie.

Frank herman: In een kleine stad als Ieper kan zo’n regionale 
convenant echt een verschil maken dankzij die enkele extra 
medewerkers. Vergelijk het maar met de Stad Antwerpen en het 
grootse FelixArchief: die paar extra mensen zouden veel min-
der impact hebben. Ze hebben voldoende slagkracht, inhoud 
en mensen om hun culturele werking meer dan degelijk te kun-
nen verzekeren. Er zijn echt wel grote verschillen binnen de 
archiefsector. Ook daar moet je rekening mee houden voor een 
regionale indeling. 

nicolas Mazeure: En de context waar een museum en een 
archief één instelling vormen? Komt dat elders ook voor, zoals 
META (Museum, erfgoed, toerisme en archief) in Halle? Zij staan 
nu voor de keuze, archief of museum, want je kan er maar één 

regionale indeling bekomen. Dien je als museum een aanvraag 
in, dan kan de bijdrage van de archivalische bestanden aan de 
museale werking die aanvraag wel versterken. En vice versa 
natuurlijk. Een samenwerking helpt ook om tegemoet te komen 
aan criteria in verband met personeel en financiën. 

Ook erfgoedbibliotheken kunnen erkend worden door de 
Vlaamse overheid en dus een kwaliteitslabel krijgen maar zijn 
toch niet opgenomen in de reglementen?
Frank herman: Even nuanceren: het cultureel erfgoeddecreet 
voorziet dankzij het kwaliteitslabel een erkenning van een erf-
goedbibliotheek, maar trekt dit niet door voor een mogelijke 
indeling op landelijk niveau. Dit decreet ondersteunt wel het 
landelijk samenwerkingsverband van de Vlaamse erfgoedbi-
bliotheek vzw, waar verschillende archiefinstellingen gestimu-
leerd worden tot samenwerken. Maar die landelijke indeling van 
erfgoedbibliotheken is in het decreet niet voorzien. Vanuit het 
complementair erfgoedbeleid is het dan ook moeilijk om als pro-
vincie op je eentje voor te stellen om regionaal in te delen, niet-
tegenstaande dat wij het als erfgoedconsulenten heel logisch 
zouden vinden dat de regionale indeling doorgetrokken wordt 
naar erfgoedbibliotheken in overeenstemming met musea en 
culturele archieven. 

anne Milkers: Die criteria kunnen wel — in samenspraak met de 
sector — opgesteld worden maar ook daar is het kwaliteitsla-
bel een eerste stap die nog door velen genomen moet worden 
vooraleer we zover zijn. 
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Frank herman: Bij erfgoedbibliotheken is het zo dat ze vaak 
samen met een archief in een instelling ondergebracht zijn. Men 
moet ook hier dan de keuze maken. Als erfgoedbibliotheek moet 
je dan toch ook over wat personeel beschikken. Buiten de uni-
versiteiten en de grote stedelijke erfgoedbibliotheken heb je er 
niet zoveel. Dan zit je al heel snel in gespecialiseerde instellin-
gen of collecties met vrijwilligers. 

nicolas Mazeure: Of grote heemkundige spelers.

Frank herman: Maar dat is vrijwilligerswerk en het kwaliteits-
label vereist aangeworven gekwalificeerd personeel. Er zijn heel 
weinig louter erfgoedbibliotheken. Musea en archieven hebben 
dikwijls wel een erfgoedbibliotheek.

Een gevoeliger thema is het verschil in de grootte van de toe-
lage aan musea en archieven. Voor archieven is er een basis-
toelage van maximum 25.000 euro per jaar. Voor de musea is 
dat het dubbele of driedubbele. Wat is daar de achterliggende 
gedachte?
anne Milkers: Dat heeft vooral te maken met de publieksfunc-
ties. Een museum heeft een brede publiekswerking en infra-
structuur nodig. Zij spreken ook grotere bezoekersaantallen 
aan. Terwijl een archief eerder voor een onderzoeksfunctie moet 
open staan. Archieven organiseren ook wel publieks initiatieven, 
zoals tentoonstellingen, maar in mindere mate waardoor de 
publieksfunctie iets minder omvattend is.

Frank herman: Het is een andere vorm, laten we het zo zeg-
gen. Minder kostelijk.

Een archiefinstelling richt zich vooral op digitalisering als 
belangrijke poot van hun publiekswerking. Archieven voelen 
meer en meer de noodzaak om ook online aanwezig zijn. Dat 
is een kostelijke zaak.
Frank herman: Musea digitaliseren evengoed natuurlijk. Maar 
ik volg je, het is een andere manier van publiekswerking. Maar 
dat is één aspect, behoud en beheer is ook heel belangrijk. Het 
beheren van die collectie is wel echt de kern van een archief, 
of het nu cultureel archief is of niet. Wij geven een surplus om 
dit kenbaar te maken aan het publiek en om daar iets mee 
te doen. De kostprijzen voor tentoonstellingen liggen hoger, 
ik volg Anne daarin. Ik vergelijk soms met het Prentenkabinet 
(Museum Plantin-Moretus), die hebben heel veel prenten die 
ook gebruikt worden voor tentoonstellingen. Daar zijn veel zor-
gen aan, maar omdat ze compacter zijn is het vervoer en dus 
de bijhorende kost al veel minder. En met archieven zal dat ook 
zo zijn. Digitalisering is ook een basisfunctie. 

Ja, maar geen goedkope. 
nicolas Mazeure: Het is noodzakelijk naar archieven te kijken 
als instellingen die informatie (moeten) verschaffen. De toe-
gankelijkheid voor huidige en toekomstige generaties, en het 
verfijnen van de toegangen naar de inhoud van een archief zijn 
zeer belangrijk. Dat zijn kosten die eerder minimaal berekend 
zijn, gezien de hoogte van de subsidie die nu gegeven wordt. Ik 
denk dat er andere redenen zijn die een hogere toelage kunnen 
verantwoorden, zoals de specificiteit van archiefinventarisatie 
en -ontsluiting. En het feit dat die publiekswerking veel min-
der uitgebouwd is dan bij musea, kan ook een teken zijn dat er 
misschien nog veel meer uitgewerkt moet worden of dat er op 
dat vlak meer samengewerkt moet worden. Musea kunnen mis-
schien meer terugvallen op bestaande netwerken en concepten. 

Dus je zou er ook voor kunnen pleiten dat culturele archiefin-
stellingen wel iets meer mogen krijgen.

sophie Muyllaert: Wij trekken dezelfde conclusie. Diegene die 
heeft ingediend, pleit natuurlijk sterk om het variabele deel te 
bekomen om het verschil met de musea toch een beetje te com-
penseren. En zij hanteren de logica dat ze voor publiekswerking 
veel meer of andere soorten kosten hebben dan musea. Omdat 
ze zoveel niet in huis hebben, moeten ze veel meer investeren, 
bijvoorbeeld in communicatie. Zij bepleiten eenzelfde bedrag. 
Maar we zullen zien wat het financiële plaatje geeft.

Frank herman: Corrigeer me als ik fout zit, maar een stads-
archief of liever een cultureel archief heeft als verantwoor-
delijkheid dat het behoud en beheer van het archief goed zit. 
Hetzelfde voor de toegankelijkheid (tot o.a. onderzoek). Dat 
moet eigenlijk de basis zijn, de twee fundamenten waarop je 
verder werkt. En dan heb je de publieksontsluiting met culturele 
activiteiten enzovoort, dat is een surplus. Bepaalde archieven 
hebben daar een traditie in, dat zijn meestal de grotere instel-
lingen. Dat moet in de breedte nog meer gestimuleerd worden. 
En het feit is er dat de publiekswerking een criterium in de regi-
onale indeling is. Maakt niet uit of je het alleen doet of samen 
met andere spelers. Je kan opperen dat ze het in dat geval niet 
zèlf op poten zetten … maar je kan het ook positief bekijken: de 
krachten in de regio worden gebundeld.

De meerderheid van de archiefinstellingen komen, gezien de 
criteria, niet direct in aanmerking voor een regionale indeling. 
Maar op welk vlak kunnen die lokale archieven momenteel 
terecht bij de provincie? 
Frank herman: Wij geven nog altijd projectsubsidies, zowel 
bovenlokale als specifieke. Ze kunnen die aanvragen en kun-
nen zo begeleiding krijgen. In onze provincie zijn we minder 
gespecialiseerd in zuiver archivalisch werk. De provincie West-
Vlaanderen is op vlak van culturele archiefwerking en -ondersteu-
ning een voorbeeld. Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
in Brussel is de culturele archiefwerking een speerpunt. Het 
hangt natuurlijk af van de structuur, van wat de provincie 
zelf wilt, van de spelers in het veld. Wij hebben in de provin-
cie Antwerpen met KAPA een sterke organisatie, die toch een 
voortrekkersrol speelt. KAPA wordt ook als koepel ondersteund 
door de provincie. 

anne Milkers: Wij hebben ook projectsubsidies voor erfgoed en 
voor depotwerking. Archieven kunnen dus zowel voor publieks-
activiteiten als voor hun depotwerking (inrichting en materiaal) 
projectsubsidie aanvragen. 

> lees verder p. 36
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Het is al eens ter sprake gekomen, het idee van een archiefcon-
sulent naast een museumconsulent. Is dat iets wat kan over-
genomen worden? 
anne Milkers: Op die manier haal je de expertise wel in huis. 

sophie Muyllaert: Bij ons zit dat in een aparte archiefdienst 
maar we zijn daar wel de uitzondering op. We hebben ook pro-
jectsubsidies waar bijvoorbeeld het stadsarchief van Waregem 
al een beroep op heeft gedaan en daardoor al heel mooie 
publieksprojecten heeft gedaan. Zij zijn vorig jaar bij onze jaar-
lijkse erfgoedprijs ook als winnaars uit de bus gekomen. Op die 
manier geven we hen ook extra zichtbaarheid. 

Frank herman: Misschien beseffen culturele archieven nog te 
weinig dat er subsidies zijn om zulke projecten op te zetten. 
Musea en ook heemkringen kennen de weg wel! Maar misschien 
vinden archieven dit minder evident?

nicolas Mazeure: Of andersom, misschien vindt de provincie 
het evident dat ze projecten kunnen indienen? Maar je moet als 
archief al beschikken over voldoende middelen en persoonsle-
den die het project opzetten, trekken, samenwerking zoeken, … 
Je moet daar tijd voor kunnen vrijmaken.

sophie Muyllaert: Dat allemaal naast de gewone werking. 

Frank herman: Dat staat los van een regionale indeling. Je kan 
als cultureel archief ook gewoon subsidies aanvragen. 

We hebben het al gehad over het nieuwe protocol in 2015 en 
de veranderingen die op til zijn. Zijn er zaken die je anders zou 
aanpakken moest er een nieuw protocol komen? 
Frank herman: Dit gesprek werkt inspirerend. Misschien biedt 
de denkpiste van regionale samenwerkingsverbanden tussen 
culturele archieven meer mogelijkheden? Zou dit efficiënter zijn 
dan een regionale indeling per instelling?

nicolas Mazeure: Dat is bijvoorbeeld ook een vraag die soms 
naar boven komt: “Wanneer ben je regionaal in geval van samen-
werking tussen kleinere gemeentearchieven?”. Stel dat er 15 
gemeentearchieven samenwerken, zijn die dan elk of samen 
regionaal?

Frank herman: Het Cultureel erfgoeddecreet, honoreert dit niet. 
Maar het concept van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan een 
inspiratiebron zijn voor een ‘regionale indeling’ van een samen-
werkingsverband. Kunnen we eerder in die richting denken? Dan 
is het cultureel erfgoeddecreet wel inspirerend…. 

sophie Muyllaert: Dat klopt, als je ze als samenwerkingsverband 
subsidieert dan is het per definitie regionaal. Wij merken ook wel 
dat de invulling van de regionale relevantie, bij de acht dossiers 
die we nu voor ons hebben liggen, sterk verschilt. Je merkt dat 
het soms echt zoeken is voor hen. Met een samenwerkingsver-
band wordt dat aspect op voorhand uitgeklaard want dan moet 
iedereen de wil hebben om mee te zijn. Het uiteindelijke doel 
moet die regionale werking zijn, je merkt dat bij sommige de 
centen de doelstelling zijn (voor een lokale werking met kleine 
regionale toets). 

Frank herman: Maar wat denkt de interviewer? 

binnen de archiefsector is er een grote versnippering. Enkel de 
grotere gemeenten kunnen een eigen archiefdienst inrichten. 
In kleinere gemeenten gebeurt dit vaak door een heemkundige 
kring. Ik denk dan ook dat je het reglement moet aanpassen 
aan de realiteit. Gemeentearchieven doen in principe hetzelfde 
werk, musea daarentegen hebben heel specifieke collecties. Er 
is dus veel ruimte voor samenwerking. Een provincie moet zo’n 
samenwerkingen stimuleren. Werd er eigenlijk al gesproken 
over het nieuwe protocol? 
Frank herman: Alleen met de criteria zijn we nu bezig. 

nicolas Mazeure: Ja, er was vanuit Kunsten en Erfgoed bij een 
overleg de vraag om een traject op te zetten voor het samen-
stellen van een nieuw protocol voor 2015. 

Frank herman: Dat was eind juni, dus voor de regeringsvorming. 

Het lijkt me vreemd om het regionale niveau zomaar te schrap-
pen. Zal er niet altijd een intermediaire rol (nodig) zijn? 
Frank herman: De consequentie is dat in de toekomst je 
alleen nog een Vlaams en een gemeentelijk niveau zult heb-
ben om verantwoording af te leggen. Maar je zit met de vele 

> vervolg van p. 18
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Om in aanmerking te komen voor een regi-

onale indeling moet een archiefinstelling in 

de eerste plaats beschikken over het kwali-

teitslabel “culturele archiefinstelling”. Andere 

voorwaarden zijn: beschikken over een col-

lectie van regionaal belang, een werking uit-

bouwen met een regionale reikwijdte en een 

publiek bereiken met regionale reikwijdte. 

De beoordeling gebeurt in alle provin-

cies door een externe adviescommissie. 

Regionaal ingedeelde archiefinstellingen 

ontvangen een jaarlijkse werkingssubsidie. 

Afgezien van Limburg bestaat deze subsi-

die uit een vast gedeelte van 25.000 euro 

en een variabel gedeelte.

De provinciale reglementen kwamen 

tot stand op basis van het Cultureel 

Erfgoeddecreet (2012) en het Protocol van 

akkoord tussen de Vlaamse regering, de VVP 

en de VVSG over een complementair cultu-

reel erfgoedbeleid (2011). De bijlagen bij het 

protocol bevatten de criteria voor een inde-

ling bij het regionale niveau. In 2015 zal het 

protocol worden vernieuwd.

• Provincie Oost-Vlaanderen en de VGC 

beschikken momenteel niet over een der-

gelijk reglement.

• Provincie Antwerpen

 http://www.provincieantwerpen.be/

content/dam/provant/dcul/subsidies-/

regionaal-ingedeelde-collectiebehe-

rende-instellingen/a_REGIONALE%20

INDELING_SuBSIDIE_TG.pdf

• Provincie Limburg

 http://www.limburg.be/indeling_lim-

burgse_musea

• Provincie Vlaams-Brabant

 http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/

subsidiereglement-werking-culturele-

archiefinstellingen-2013_tcm5-91030.pdf

• Provincie West-Vlaanderen

 http://www.west-vlaanderen.be/genieten/

cultuur/subsidies/cultuurreglementen/

Documents/2013 Erfgoedreglement.pdf

samenwerkingsverbanden. Wil men die uiteindelijk formaliseren 
of institutionaliseren? Dat is dan vanuit gemeentelijk perspectief 
een bovenlokaal niveau. Vanuit Vlaams perspectief blijft het een 
lokaal niveau. Leiden die gemeentelijke samenwerkingen naar 
regio’s ter vervanging van de provincies of zal er nood blijven 
bestaan aan een provinciale schaal (zonder dat die zo benoemd 
wordt)? Het gaat over verantwoording afleggen en over hoe je 
het organiseert.

nicolas Mazeure: Als je gaat naar zesentwintig regio’s of een 
dertig-kilometerregel voor samenwerking, dan heeft een regi-
onale indeling geen zin meer. 

Frank herman: Dan ben je intergemeentelijk bezig. 

sophie Muyllaert: Maar die zesentwintig regio’s staan nu niet 
in het regeerakkoord, daar wordt ook heel hard over gediscus-
sieerd onder mekaar. En stel dat ze het toch doen, hoe lang zal 
het dan niet duren vooraleer die regio’s afgebakend zijn? Je 
bent vertrokken voor jaren! 

nicolas Mazeure: De wens om de criteria voor musea en archie-
ven op te splitsen is er alleszins. 

Zoals in Vlaams-brabant? Maar de criteria zijn bij jullie ook 
grotendeels hetzelfde. 
nicolas Mazeure: Ze zijn inderdaad grotendeels hetzelfde. Maar 
je kan, gezien dit gesprek, toch opperen om andere accenten 
te leggen en ze nog meer te gaan differentiëren. Bijvoorbeeld 
door meer nadruk te leggen op de toegankelijkheid van infor-
matie. Of het historisch onderzoek veel meer en beter te plaat-
sen bij archiefinstellingen. Dat kan alleen maar hun specificiteit 
benadrukken. En de vraag naar consulentschap wordt misschien 
dringender als de criteria specifieker zijn. Naar het beleid toe is 
dat ook wel interessant, denk ik.

Frank herman: Ik pleit enorm voor het consulentschap voor 
archieven. 

anne Milkers: Ik moet zeggen dat in de provincie Limburg Het 
Rijksarchief daar nu al een grote rol in speelt, omdat het actief 
met spelers in het veld samenwerkt en in ondersteuning voor-
ziet.

Frank herman: Wij zitten in de provincie Antwerpen met een 
rijksarchief in Beveren (Oost-Vlaanderen). Dat creëert sowieso 
al een moeilijke situatie. Het is wel een tijdelijke verhuis, wan-
neer het Rijksarchief terug in Antwerpen zal zijn, weet ik niet. 

Voorlopig nog niet, denk ik. Ze hebben wel een goede voet-
balploeg (lacht). 
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