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ERFGOED. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en stad Lier
inzake bewaargeving archeologisch ensemble 2019H284 Lier – Deensestraat
aan het erkend onroerenderfgoeddepot van de stad Mechelen.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• In 2016 erkende de Vlaamse regering het archeologisch depot van de stad als
‘Onroerenderfgoeddepot Mechelen’.
• Eind 2017 sloten de Stad Mechelen en de Vlaamse Regering een
samenwerkingsovereenkomst betreffende het ‘Onroerenderfgoeddepot Mechelen’ voor de
periode 2018-2023. Een voorwaarde in deze overeenkomst betreft ‘een receptieve f unctie
van gemeenteoverschrijdend belang’. Hiervoor ontvangt de stad jaarlijks een subsidie van
85 000 euro.
• Tot het werkingsgebied (receptieve f unctie) van het onroerenderfgoeddepot Mechelen,
zoals vastgelegd in de erkenningsaanvraag van 2016, behoren alle gemeenten binnen het
arrondissement Mechelen, uitgezonderd Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het
Onroerenderfgoeddepot Mechelen neemt collecties die af komstig zijn uit het grondgebied
Mechelen op in eigendom (door middel van schenking), collecties buiten het grondgebied
Mechelen maar binnen het werkingsgebied worden enkel in bewaring genomen.
• 25 november 2019: De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de
Vlaamse Gemeenschap over Erfgoedinzicht in f unctie van het Onroerenderfgoeddepot
Mechelen goed.
• Collegebeslissing 25 januari 2021 – agendapunt 34: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• De Stad Lier wenst een collectie in bewaring te geven aan het Onroerenderfgoeddepot
Mechelen. Het betreft een collectie van 1 doos af komstig uit een archeologisch
vooronderzoek. Details zijn opgenomen in de ‘Vondstenlijst Lier Deensestraat (2019H284)’.
Deze collectie voldoet aan de voorwaarden van het Onroerenderfgoeddepot.
• De Stad Lier ligt binnen het werkingsgebied van het Onroerenderfgoeddepot Mechelen. De
overeenkomst tot inbewaargeving van het ensemble is een gevolg van de vereiste
receptieve f unctie van gemeenteoverschrijdend belang.

Juridische grond
• In de overeenkomst is een clausule opgenomen die stelt dat beide partijen het recht de
overeenkomst te allen tijde eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven mits een
opzeggingstermijn van 3 maanden.
Financiële gevolgen
Geen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst goed tussen stad Mechelen en stad Lier inzake het in
bewaring nemen van de collectie in het Onroerenderfgoeddepot Mechelen bestaande uit 1 doos
af komstig uit een archeologische vooronderzoek Lier Deensestraat (2019H284).
(bijlage)
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Overeenkomst bewaargeving archeologisch ensemble aan erkend
onroerenderfgoeddepot van de Stad Mechelen
1. Stad Mechelen, met kantoren te 2800 Mechelen, Grote Markt 21,
vertegenwoordigd door Erik Laga, Algemeen Directeur en Björn Siffer, schepen van
Cultuur, Toerisme en Sociale Cohesie,
hierna genoemd “het depot”
2. De Stad Lier met kantoren te Paradeplein bus 1 te 2500 Lier
Vertegenwoordigd door Katleen Janssens, Algemeen directeur en Frank Boogaerts,
burgemeester
Hierna genoemd “de bewaargever”

komen overeen dat volgende archeologische ensembles in bewaring te geven in het
erkend Onroerenderfgoeddepot Mechelen, Deensestraat “archeologienota nr. 12461”
Art. 1:
De bewaargever dient eigenaar te zijn van het archeologisch ensemble tijdens de
volledige duur van de bewaargeving.
Art. 2 :
Het in bewaring te geven archeologisch ensemble moet voldoen aan de
aanvaardingsvoorwaarden in bijlage. Deze zijn gebaseerd op de Code van Goede
Praktijk, zoals bedoeld in art. 5.3.1 van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk ontbindend beding dat het
in bewaring gegeven archeologisch ensemble voldoet aan deze
aanvaardingsvoorwaarden.
Indien het archeologisch ensemble niet voldoet aan deze voorwaarde zal het depot dit
binnen de 3 maand na het ingaan van de overeenkomst bij aangetekend schrijven ter
kennis brengen aan de bewaargever.
De bewaargever doet in betreffend geval onmiddellijk het nodige voor het ophalen, met
voldoende mankracht en aangepast vervoer, van het archeologisch ensemble.
Art. 3:
Het depot zal het archeologisch ensemble bewaren als een goed huisvader in zijn erkend
onroerenderfgoeddepot.
Voor het in bewaring nemen van het archeologisch ensemble rekent het depot geen
vergoedingen en/of kosten aan.
Art. 4:
De overeenkomst gaat in op 01/01/2021.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te allen tijde eenzijdig te beëindigen bij
aangetekend schrijven mits een opzeggingstermijn van 3 maanden, ingaande op de
eerste dag van de maand na verzending van het aangetekend schrijven.
Op het einde van de overeenkomst staat de bewaargever in voor het ophalen, met
voldoende mankracht en aangepast vervoer, van het archeologisch ensemble.
In geval van een opzegging wegens stopzetting van het depot zal het depot gedurende
de opzeggingstermijn een personeelslid van het depot belasten met de taak om in
overleg met de bewaargever een nieuw onderkomen te vinden voor zijn archeologisch
ensemble, hetzij bij de betreffende gemeenten zelf, hetzij binnen het provinciaal en bij
uitbreiding het Vlaams depotnetwerk.
Dit is evenwel slechts een inspanningsverbintenis in hoofde van het depot.
Art. 5:
Er is een algemene brandverzekering voor het gebouw, maar het depot sluit geen
verzekering af voor de in bewaring genomen archeologische ensembles.
Indien de bewaargever zijn stukken in het depot wil verzekeren, dient hij daar zelf de
nodige verzekeringen voor af te sluiten.
Het depot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het archeologisch
ensemble en de bewaargever kan dan ook geen schadevergoeding eisen van het depot
bij schade aan zijn archeologisch ensemble.
Het depot zal de bewaargever wel onmiddellijk verwittigen indien er schade wordt
vastgesteld aan het archeologisch ensemble.
Art. 6:
Een volledige en gedetailleerde lijst van de in bewaring gegeven voorwerpen wordt in
bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.
Art.7:
Indien tijdens de duur van de bewaargeving het depot van oordeel is, op basis van de
Code van Goede Praktijk, zoals bedoeld in art. 5.3.1 van het onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013, of latere wijzigingen, dat een of meerdere voorwerpen van of het
gehele archeologische ensemble dienen herverpakt te worden of bijkomende conservatieof consolidatiebehandelingen vereisen, zal het depot de bewaargever hiervan
onmiddellijk op de hoogte stellen.
De kosten van deze behandeling zijn ten laste van de bewaargever.
Indien de bewaargever de nodige behandelingen niet binnen door het depot
vooropgestelde redelijke termijn laat uitvoeren, heeft het depot het recht de
overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Art. 8:
De bewaargever behoudt ten allen tijde het recht op toegang tot zijn archeologisch
ensemble, tijdens de kantooruren na afspraak.
Art. 9:
Ontsluiting is een van de voorwaarden voor een erkenning als onroerenderfgoeddepot.
Eenieder die een archeologische ensemble in bewaring geeft in het erkend
Onroerenderfgoeddepot Mechelen gaat er bijgevolg mee akkoord dat dit ensemble door
het depot ontsloten wordt, zowel in functie van wetenschappelijk onderzoek als in functie
van publiekswerking. Het depot zal het archeologisch ensemble slechts laten gebruiken door
derden of voor een tentoonstelling, dan nadat er schriftelijke afspraken zijn gemaakt met
de bewaargever aangaande de aansprakelijkheid en de verzekering .
De overeenkomst werd opgesteld in 2 originele exemplaren, waarvan elke partij erkent
één origineel exemplaar te hebben ontvangen.
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