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Erfgoed raakt
ons allen
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Het verleden bewaren en
de toekomst vormgeven
Erfgoed raakt ons allen. Het vertegenwoordigt waarde in meervoud, zowel
esthetisch, historisch, cultureel, economisch, emotioneel als spiritueel. Als
getuigenis uit het verleden, biedt ons patrimonium inzicht in de totstandkoming
van het heden. Zo geeft het vorm aan de
geschiedenis en identiteit van mensen
en gemeenschappen, verbindt het de samenleving en reikt het ankerpunten aan
in een wereld in constante evolutie. Een
goede zorg voor erfgoed, in een geest
van gedeelde verantwoordelijkheid
en duurzame ontwikkeling, is onze
morele plicht aan de toekomstige
generaties.
Sinds zijn oprichting stelt het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium
(KIK) alles in het werk om deze zorg te
verzekeren. Als uniek expertisecentrum
wijdt het zich aan de inventarisatie, studie, conservatie, restauratie en valorisatie van ons gemeenschappelijk erfgoed.
Met een uitzonderlijke ervaring van meer

dan zeventig jaar, en dankzij de originaliteit van zijn interdisciplinaire aanpak,
draagt het bij aan een betere toekomst
voor het culturele erfgoed van België.
Uiteraard wil het KIK deze vitale rol ook
in de toekomst optimaal blijven opnemen. Daartoe dient het beleid echter een
aantal cruciale beslissingen te nemen.
De audit van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s), tijdens de voorbije
legislatuur uitgevoerd door Technopolis
Group, leidde tot gerichte aanbevelingen. In uitvoering hiervan heeft het KIK,
begeleid door het adviesbureau Levuur,
een interne reflectie-oefening opgestart
om tot een gedragen strategische langetermijnvisie te komen. Dit participatief
proces werd afgelegd met het voltallige
personeel en met de inbreng van tal van
stakeholders.
De hieruit voortvloeiende krachtlijnen
voor de toekomstige oriëntatie van
het KIK, lichten we hier graag toe.
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Brandend actuele opdrachten
Het KIK werd in 1948 opgericht om zich op interdisciplinaire wijze te wijden aan de
volgende kerntaken:
• De inventarisatie van het Belgisch cultureel erfgoed. Vandaag bewaart de fototheek van het KIK meer dan één miljoen foto’s. In verhouding tot de landsgrootte
vormt dit de rijkste nationale fototheek ter wereld. Met de digitalisering van
deze collectie, die al in 1990 een aanvang nam, speelt het KIK een pioniersrol op
Europees niveau. Dankzij het gezamenlijke werk van kunsthistorici, fotografen en
documentalisten, zijn al meer dan 800.000 hoge resolutiefoto’s en hun metadata
beschikbaar via de online databank BALaT (Belgian Art Links and Tools). Het
open access beleid – een prioriteit voor het KIK – maakt deze schat aan informatie
toegankelijk voor iedereen.
• Parallel met de uitbouw van de fotografische inventaris, nam het aantal kunsthistorische onderzoeksprojecten sinds begin deze eeuw sterk toe. Onze ervaren
specialisten in de Belgische kunst staan garant voor een continue kennisontwikkeling, bekroond met tal van waardevolle ontdekkingen.
• De laboratoria genieten internationale faam voor hun onderzoek naar de materialen en technieken gebruikt voor de creatie of behandeling van een kunstwerk,
en naar hun verouderingskenmerken. Deze analyses, uitgevoerd in het kader van
een specifieke studie of als wetenschappelijke dienstverlening, bieden cruciale
informatie over de eigenschappen van een kunstwerk of monument. Zo vormen ze
de basis voor het bepalen van authenticiteit, ouderdom of een optimale conservatie-restauratiebehandeling.
• De conservatie-restauratieateliers van het KIK steunen op een decennialange
ervaring in het onderzoek naar en de behandeling van meesterwerken uit het
Belgische erfgoed door hooggekwalificeerde professionals. Het is dan ook geen
toeval dat de restauratie van het Lam Gods, een topstuk van het werelderfgoed, aan
het KIK werd toevertrouwd.
De rijkdom van het KIK bestaat uit zijn experten, die hun krachten bundelen om de diverse opdrachten te vervullen. Interdisciplinariteit is ons motto. Dit maakt van het KIK
een onmisbaar expertisecentrum voor het beheer en het behoud van erfgoed in België.

5

6

Expertise delen
ten behoeve van
het erfgoed
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Een grenzeloze
kennisverspreiding
Sinds zijn oprichting onthaalt het KIK
elk jaar talrijke binnen- en buitenlandse
stagiairs, die volop van onze knowhow
komen proeven. Hierdoor delen we niet
enkel onze expertise, maar hebben we
ook toegang tot een uitgebreid netwerk
dat we inzetten ten behoeve van het
erfgoed.
De voorbije twintig jaar hebben de publicaties van het KIK zich vermenigvuldigd:
het Bulletin (een internationaal tijdschrift
met externe bijdragen en peer review),
de reeks Scientia Artis, of nog de verschillende reeksen van het Studiecentrum
Vlaamse Primitieven zijn stuk voor stuk
referentiewerken voor het onderzoek en
de behandeling van erfgoed.

Door middel van studiedagen delen onze
experts hun ervaring en kennis met binnen- en buitenlandse collega’s. Zo dragen
ze bij aan de continue vorming van de
erfgoedbeheerders.
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Knooppunt van het Belgisch
erfgoednetwerk
Het KIK werkt onafhankelijk, maar veelal
in brede samenwerking met Belgische
en internationale partners: universiteiten, onderzoeksinstellingen, private en
publieke stichtingen, musea, erfgoedadministraties, …
De toenemende professionalisering van
erfgoedzorg, maar ook de herschikking
van het Belgisch institutioneel kader
door verschillende staatshervormingen,
hebben de positie van het KIK gaandeweg gewijzigd. Hier ligt een uitdaging
van formaat: in overleg met de andere
actoren een nieuwe plaats vinden tussen
de verschillende erfgoedinstellingen.
Niemand betwist echter de noodzaak
voor de erfgoedsector van een neutraal
en onafhankelijk expertise- en referentiecentrum. Het is dan ook essentieel om
hiervoor een publieke structuur met het
statuut van wetenschappelijke instelling
te behouden. Dit garandeert een hoogstaande openbare dienstverlening die
men vanuit de private sector niet kan of
mag verwachten.
Uiteraard vermijden we zoveel mogelijk
concurrentie met de private markt. Daarom richten we ons bij voorkeur op het
onderzoek van werken en monumenten
met een toegevoegde waarde op vlak van
kennisontwikkeling. Zo kan het KIK zijn
unieke knowhow verder uitbouwen ten

behoeve van het erfgoed en de toekomstige generaties. De BALaT-databank, met
zijn schat aan beeldmateriaal, zal dankzij
het project HESCIDA (HEritage SCIence
DAta) uitgebreid worden met complementaire erfgoeddata (analyse- en behandelingsverslagen, staalnames, …). Met dit
ambitieuze project speelt het KIK eens te
meer een internationale pioniersrol.
We willen ook onze openbare dienstverlening verder ontwikkelen door onze rol
als geheugen van het Belgisch cultureel
erfgoed te versterken. Daarom stellen
we voor dat het KIK alle verslagen van
conservatie- of restauratiebehandelingen
van openbaar erfgoed bewaart. Deze
maatregel zou niet enkel de toegang
tot de verslagen faciliteren, maar zou
bovendien bijdragen aan een uitgebreide
kennis van de materiële geschiedenis van
kunstwerken.
Als expertisecentrum wil het KIK ook zijn
ondersteunende rol voor eigenaars of
bewaarders van erfgoed verstevigen. Zo
zetten we volop in op preventieve conservatie: een goede preventie blijft immers
de beste besparing! Dankzij interdisciplinaire voorstudies kunnen we potentiële
problemen vroegtijdig in kaart brengen
en aanbevelingen formuleren voor een
optimale bewaring.
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Een broodnodige
beleidsondersteuning
Al deze objectieven kunnen niet met
succes worden nagestreefd zonder een
toereikende publieke financiering. Die
moet ons toelaten om ook op lange
termijn een weldoordachte koers te varen
en onze knowhow verder uit te bouwen.
Het is trouwens dankzij deze publieke
financiering dat het KIK strikt neutraal
kan optreden bij het evalueren van de
doeltreffendheid van commerciële producten.
De bewaring van ons erfgoed gebeurt op
alle beleidsniveaus: gemeente, provincie,
gewest, gemeenschap en federaal. Het KIK
werkt sinds lang nauw samen met deze
verschillende overheden, onder meer via
raamovereenkomsten met het Waals Gewest en met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Hoewel minder structureel, zijn
er ook talrijke en bijzonder vruchtbare
samenwerkingsverbanden met Vlaanderen en met de Franse Gemeenschap. Het
KIK heeft het potentieel, de expertise en
de wil om als centrale erfgoedpartner
alle overheidsniveaus te ondersteunen
bij het uitwerken en uitvoeren van hun
beleid. Hun vertrouwen is het beste
bewijs van de kwaliteit die we leveren qua
ondersteuning op vlak van beheer, bewaring en valorisatie van erfgoed.
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Een statuut op maat
van onze opdrachten
Sinds hun integratie in het federaal
wetenschapsbeleid in 1994, zijn de FWI’s
het voorwerp geweest van verschillende
hervormingsplannen. Hierbij denken
we aan de Copernicushervorming, maar
ook aan opeenvolgende plannen voor een
hergroepering in polen of clusters. Parallel werden de federale wetenschappelijke
instellingen, net zoals de overige federale
overheidsdiensten, onderworpen aan
drastische besparingsmaatregelen.
Het KIK is zich bewust van de precaire
toestand van de overheidsfinanciën, en
wenst zich uiteraard solidair op te stellen
met de andere overheidsdiensten. Toch
willen we beklemtonen dat de FWI’s
organisaties zijn met een zeer specifieke
opdracht. Die eigenheid verklaart ook
grotendeels waarom de genoemde hervormingen, die vooral op maat waren van de
grote FOD’s, binnen wetenschapsbeleid
niet tot een goed einde zijn gebracht.
Het is hoog tijd om de nodige aandacht
te besteden aan de noden van de FWI’s,
in de vorm van aangepaste en flexibele
procedures. Dit is ook een van de centrale aanbevelingen van de audit door
Technopolis Group: The bureaucratic procedures reported are not fit for modern research
institutions with a service function and should
be changed as soon as possible into a more
stimulating and rewarding system with more
autonomy for the FSIs (SELOR, financial rules).

De federale dotatie aan het KIK bedraagt
ongeveer 6 miljoen euro per jaar. Dit
bedrag moet in principe de werkingskosten en een deel van de personeelskosten
dekken. In de praktijk blijkt deze toelage
eerder krap bemeten. Nog veel nadeliger
is het ontbreken van aangepaste regels
die ons toelaten onze eigen middelen
effectief te gebruiken. Wetenschappelijk
onderzoek is een werk van lange adem,
en vereist regelmatige investeringen,
onder meer in onderzoeksinfrastructuur.
Hiervoor heeft het KIK – als staatsdienst
met afzonderlijk beheer – de nodige
financiële reserves aangelegd. De strikte
toepassing van het Europees Stelsel van
Rekeningen (ESR) maakt het gebruik van
deze reserves echter onmogelijk. Bovendien is elke belangrijke uitgave onderworpen aan een log geheel van controlemechanismes. Deze beperkingen wegen op
de flexibiliteit die broodnodig is om onze
opdrachten te vervullen. Men kan niet
verwachten dat we even reactief zijn als
een private speler, als we belast blijven
met de administratieve obstakels van een
openbare dienst.
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Daarom vragen we met aandrang dat de
regels voor het budgettair beheer aangepast worden. Het KIK – en de andere
federale wetenschappelijke instellingen
– moeten de nodige flexibiliteit krijgen
om de opdrachten die de overheid ons
toevertrouwt, naar behoren uit te voeren.
Dit geldt niet in het minst voor investeringsuitgaven.
Aansluitend dringen we ook aan op een
herziening van de aanwervingsregels
voor personeel, zodat het KIK op een flexibele manier medewerkers met specifieke
competenties kan aantrekken om de
deadlines van partners of klanten te respecteren. Van alle FWI’s heeft het KIK het
hoogste aantal personeelsbewegingen,
vaak met kortlopende contracten.
Veertig procent van alle medewerkers is
aangeworven op extern gefinancierde projecten. De huidige procedures vormen
echter een hinderpaal voor de kennisoverdracht, wat op termijn zal leiden tot
een onherroepelijk verlies van expertise.
We vragen ook dat eindelijk werk wordt
gemaakt van een managementkader.
Sinds het begin van de jaren 2000 zijn
de oude, statutaire directiefuncties in
uitdoving geplaatst. Een nieuw systeem
van mandaatfuncties werd ingevoerd in
2008, maar kon in het KIK nooit worden
geïmplementeerd. Sinds 2011 is er geen

volwaardig algemeen directeur meer,
noch beschikken we over operationeel
directeurs of een directeur van de ondersteunende diensten. Ook hier verwijzen
we naar het rapport van Technopolis
Group: A director-general for KIK-IRPA with
full competence and full responsibility (so not
an ad interim appointment) is urgently needed
and has to be appointed without any further
delay.
De laatste jaren is er ook veel discussie geweest over een wijziging van het statuut
van de FWI’s tot parastatales, nv’s, ION’s,
… Zoals vele anderen, zijn we ervan overtuigd dat het huidige statuut, mits enkele
punctuele verbeteringen, beantwoordt
aan de noden van het KIK als openbaar
onderzoekscentrum.
Tot slot moeten we ook de zorgwekkende
toestand van het gebouw van het KIK
aanhalen, waarvoor ook de architecten
van de Regie der Gebouwen reeds hebben
gewaarschuwd. In 2016 werd beslist om
masterplannen uit te werken voor het KIK
en verschillende andere wetenschappelijke instellingen. Hiertoe werden reeds
budgetten vrijgemaakt, maar concrete
actie laat op zich wachten.
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Het KIK
beschikt over
een uitzonderlijke
expertise en
onderzoeksinfrastructuur
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Gedeelde erfgoedzorg en -studie:
naar een interfederale samenwerking
De opeenvolgende staatshervormingen
hebben de bevoegdheden met betrekking
tot erfgoed grotendeels overgedragen aan
de gewesten (voornamelijk onroerend
erfgoed) en de gemeenschappen (voornamelijk roerend erfgoed). Het federale
niveau behield echter enkele culturele
bevoegdheden, zoals de biculturele instellingen en de federale wetenschappelijke
instellingen, waaronder het KIK.
Het KIK heeft zich moeten aanpassen
aan deze nieuwe institutionele realiteit.
Door zijn rijke ervaring is het de ideale
instelling om een rol op te nemen als
Belgisch erfgoedplatform bij uitstek. Het
KIK onderhoudt nauwe contacten met de
verschillende bevoegde administraties en
met de diverse actoren op het terrein. Het
beschikt over een uitzonderlijke expertise
en onderzoeksinfrastructuur, die het ten
dienste wil stellen van de hele Belgische
erfgoedgemeenschap. Dit maakt de
instelling tot een buitenbeentje onder
de FWI’s. Om zijn rol ten volle te kunnen
opnemen, heeft het KIK nood aan een
versterkte samenwerking met de verschillende bevoegde overheden.

We zijn vragende partij om – minimaal
– raamakkoorden af te sluiten tussen
het KIK en de bevoegde diensten van de
gemeenschappen en gewesten. Een dergelijke publiek-publieke samenwerking
behoedt ons erfgoed voor een loutere
marktwerking en biedt tegelijk een kwaliteitsgarantie.
Meer structureel zijn we vragende partij
voor een interfederalisering van het
KIK. Het betrekken van de deelstaatoverheden in het beheer van het KIK, zonder
daarbij de federale voogdij te ondergraven, zou ons in staat stellen om onze
beleidsondersteunende rol maximaal
op te nemen. Binnen dit model beschouwen we een federale verankering als een
garantie op een duurzame rol voor onze
instelling. Naar het voorbeeld van andere
organisaties kan het KIK via samenwerkingsakkoorden omgevormd worden tot
een interfederale erfgoedinstelling, met
een eigen organisatiestructuur en met
behoud van het statuut van FWI.

14

Conclusies
Ondanks een moeilijke context, willen de medewerkers van het Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium zich met grenzeloos enthousiasme blijven
inzetten voor hun opdrachten ten dienste van het erfgoed en van de samenleving in haar geheel. Maar er is dringend nood aan een modernisering van het
beheer in de vorm van een grotere flexibiliteit, met respect voor de basisprincipes
van deugdelijk openbaar bestuur. Het KIK dringt er op aan dat het politieke
niveau een aantal cruciale beslissingen neemt om ons te behoeden voor verdere verlamming. Daarom vragen we:
• Een grotere aandacht voor de specificiteit van het KIK, en van het
geheel van de federale wetenschappelijke instellingen (met een
structuur die is aangepast aan de opdrachten van het KIK);
• Aangepaste en versoepelde procedures op vlak van budget- en
personeelsbeheer, met inachtneming van de nodige regelgeving en
controles;
• Een stabiel werkingskader, met volwaardige leidinggevende
functies;
• Het verder uitvoeren van de masterplannen voor het gebouw van
het KIK;
• De omvorming van het KIK tot een interfederale instelling, met
een blijvende federale verankering. Een nauwere samenwerking
met de deelstaten is een voorwaarde om onze rol als centrale
erfgoedpartner ten volle te kunnen opnemen.
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