SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 283
van STEPHANIE D'HOSE
datum: 25 maart 2022

aan JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Erfgoeddatabanken - Integratie
Het interbibliothecair leenverkeer werd voorheen door de provincies aangeboden als een
heel goede dienst, die werkte rond de provinciale bibliotheeksystemen. We merken nu
dat we met dit samenwerkingsmodel stappen vooruit hebben gezet en kunnen spreken
over een IBL 2.0. In hetzelfde thema hebben we vorige legislatuur ook de eerste stappen
gezet voor de integratie van de erfgoeddatabanken.
1.

De integratie van de erfgoeddatabanken werd opgezet als relanceproject.
Kan de minister een laatste stand van zaken geven? Welk budget gaat in totaal naar
dit traject?

2.

In de commissie Cultuur van 16 december 2021 over de mogelijke fusie van
Cultureel Erfgoed en Onroerend Erfgoed vroeg ik onder meer naar de huidige
afstemming tussen deze twee departementen. De minister liet weten dat het
relanceproject rond de integratie van de voormalige provinciale erfgoeddatabanken
zeker mogelijkheden biedt.
Werd deze samenwerking op dit vlak verder bekeken?

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD

op vraag nr. 283 van 25 maart 2022
van STEPHANIE D'HOSE

1. Het project rond de integratie van de erfgoeddatabanken werd op 9 juli 2021
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De projectcoördinatie werd bij addendum aan
de beheersovereenkomst begin september 2021 toegewezen aan meemoo. Op 14
februari 2022 ging de projectleider van start, waarmee het project, met enige
vertraging, ook een officiële start kende. Vanuit meemoo werd intussen een opdracht
gegeven aan een aantal functioneel analisten voor het uitvoeren van de eerste fase
van het project. Ondertussen voerde de projectleider al heel wat verkennende
gesprekken, de eerste stuurgroep vergadering staat gepland in april 2022. De
Vlaamse Regering voorziet in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht een
totaalbudget van twee miljoen euro voor de uitvoering van het project.
2. Op 1 april 2022 werd vanuit het agentschap Onroerend Erfgoed en het departement
Cultuur, Jeugd en Media in samenwerking met FARO en het Vlaams Depotnetwerk
(OE) een gezamenlijke studiedag georganiseerd over het afgestemde depotbeleid. Het
project van de erfgoeddatabanken werd daar aan de gemengde groep van deelnemers
uitgebreid toegelicht. Het project vertrekt in eerste instantie vanuit de huidige
gebruikers van de twee reeds bestaande systemen, Erfgoedplus en Erfgoedinzicht. Een
aantal onroerend erfgoeddepots maken ook vandaag al gebruik van één van de
databanken. We willen de huidige gebruikers zoveel mogelijk meenemen naar de
volgende fase, maar we verruimen de horizon naar een bredere doelgroep. In de
keuzes voor een nieuw systeem wordt, binnen het kader van de beschikbare
middelen, rekening gehouden met de uitdagingen die zich stellen in de sector en
wordt ook bekeken of het systeem kan beantwoorden aan noden bij erkende
onroerend erfgoeddepots. Dit is relevant in het kader van een kwaliteitsvolle
depotwerking. De digitale collectieregistratie en het beheer zijn voor een depotwerking
een fundamentele basis.

