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1. De Waalse Krook / Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het 

Audiovisueel erfgoed (VIAA) 
 
De Waalse Krook is een benaming die meerdere ladingen dekt en kan beschouwd worden 
als een puzzel van verschillende projecten. Het is een stedenbouwkundig/architecturaal 
project dat ook inspeelt op innovatie, participatie en kenniseconomie. 
 
Het nieuwe gebouw zal ondermeer ingevuld worden door de bibliotheek van de toekomst 
en een centrum voor nieuwe media. De huidige stedelijke bibliotheek is te klein gehuisvest 
en heeft beperkte doorgroeimogelijkheden. Daarnaast ligt de verbinding tussen de 
klassieke bibliotheek en de nieuwe media soms wat moeilijk. Om hier een antwoord op te 
bieden werden partners zoals de  Universiteit Gent en IBBT betrokken.  
 
Het centrum voor nieuwe media wil de vinger aan de pols houden ivm. de snelle evolutie 
van informatie- en communicatietechnologie, wil informatie van/via nieuwe media 
ontsluiten, wil innovatie en creatie stimuleren en wil een ontmoetingsplaats zijn waar 
verschillende expertise en invalshoeken elkaar vinden. 
 
Voor de architecturale uitdaging kwamen RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes en 
Coussee & Goris Architectenvennootschap als laureaten uit de selectieprocedure. 
 
Het voormalig wintercircus zal ingevuld worden door het Vlaams Instituut voor de 
Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) en iCubes. 
 
Het VIAA wil beeld en geluid bewaren voor de toekomst en voor een breed publiek 
ontsluiten en hanteert hiervoor een overkoepelende aanpak. iCubes zal een full service 
bedrijvencentrum worden dat zich richt op  innovatieve ICT-bedrijven die een 
kruisbestuiving tussen ondernemers en onderzoekers mogelijk maken. 
 
De vzw die VIAA aanstuurt heeft intussen een nieuwe rol gekregen. Gezien de scope van 
de stedenbouwkundige invalshoek verbreed werd, diende een herstructurering/nieuwe 
invulling zich aan. De bestuurders van het lokale niveau werden vervangen door 
bestuurders op Vlaams niveau, bestaande uit ondermeer vertegenwoordigers van de 
kabinetten en van de voornaamste stakeholders (zoals de VRT). Eerstdaags wordt op de 
nieuwe Raad van Bestuur een projectstructuur besproken waarbij wordt voorgesteld alle 
belangrijke spelers bij het project te betrekken. Onder de raad van bestuur zal volgens dit 
voorstel een centrale stuurgroep actief zijn met mensen die het project mee aansturen In 
deze centrale stuurgroep  kan de opsplitsing gemaakt worden tussen een gedeelte dat zich 
specifiek met media zal bezighouden en een gedeelte dat zich naar cultuur richt. Deze 
stuurgroep zou dan op een derde niveau ondersteund worden door technische werkgroepen 
die met de operationalisering belast worden. 
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Eind 2010 gaf de Vlaamse Regering de opdracht om het volledige scenario voor de 
oprichting van VIAA uit te werken, op basis van de onderzoekstrajecten BOM Vlaanderen, 
Vlaanderen in Beeld en ARCHIPEL. In mei 2011 verwacht men duidelijkheid over dit 
scenario. Het ambitieniveau van de Vlaamse Regering is vooralsnog onbekend. 

 
Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering (2009-2013) stipuleert dat de zetel van het 
VIAA in het Wintercircus (aan de Waalse Krook te Gent) gevestigd zal worden. De 
technische opslag van de fysieke dragers (als dit aspect in het project meegenomen wordt) 
zal op een industrieel terrein gebeuren. Gezien het een digitaal verhaal is, is de beleving op 
andere locaties voor specifieke doelgroepen ook inherent aan dit project. Daarnaast zal al 
het materiaal digitaal beschikbaar zijn (oa. voor onderwijs). 
 
De timing is ambitieus. De uitwerking van het project zal op 1 oktober 2011 van start gaan. 
In een eerste fase (achttien maanden) wordt er op audiovisueel erfgoed gefocust, in een 
volgende fase wordt de bredere toepassing (oa. voor bestuurszaken, …) bekeken. 
 
Binnen VIAA staan de begrippen innovatie, participatie en kenniseconomie centraal. Er 
wordt niet hiërarchisch gedacht maar vanuit een netwerkorganisatie met een open concept. 
 
2. The New Renaissance: Rapport van het Comité der Wijzen 

 
Het Comité des Sages on Bringing Europe’s Cultural Heritage On-line (Maurice Lévy, 
Elisabeth Niggemann en Jacques De Decker) werd in april 2010 in het leven geroepen op 
vraag van de Europese Commissarissen Neelie Kroes en Androulla Vassiliou. Waarom 
komt dat rapport nu? Europeana is sinds juli 2010 operationeel. Het is echter nog niet 
duidelijk of er een duurzame financiering voor zal zijn. Er is ook nood voor een verdere 
uitklaring van de visie en een inventarisatie van de knelpunten. Hoe centraal zal de plaats 
zijn die Europeana in het beleid van de Europese Commissie zal innemen? Daarnaast dient 
er ook een draagvlak gecreëerd te worden in de lidstaten.  
 
Het comité reflecteert in het rapport over volgende zaken: 
• De kostprijs en het aandeel van publieke financiering die aan de Europese cultureel-

erfgoedinstellingen ter beschikking gesteld zal worden voor digitalisering. 
• De beste modellen om toegang en gebruik te maximaliseren met inbegrip van publiek 

private samenwerkingsconstructies en voor werken die zich in het publieke domein 
bevinden. 

• De digitalisering van verweesde werken, en materiaal waarop zich rechten bevinden 
maar die niet langer commercieel beschikbaar zijn, om de zogenaamde 20th century 
black hole te vermijden. 

• De promotie van de breedst mogelijke toegang, ook over de landsgrenzen heen 
• De duurzaamheid verzekeren voor lange termijnbewaring 
 
Toegankelijkheid staat in de visie centraal: 
• Erfgoed gaat niet enkel over het verleden maar ook over vandaag. 
• Digitalisering is meer dan een technische optie, het is een morele plicht. 
• De verantwoordelijkheid ligt bij de publieke sector maar  

o Dit betekent niet dat de privé sector niet betrokken kan of moet worden. 
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o Het betekent evenmin dat digitaal erfgoed gratis ter beschikbaar gesteld moet 
worden. 

 
Modellen voor toegang en gebruik: 
• Culturele erfgoedinstellingen moeten ervoor zorgen dat het gedigitaliseerd materiaal 

dat zich in het publieke domein bevindt zo ruim mogelijk beschikbaar en herbruikbaar 
is. 

• Als culturele instellingen met privébedrijven werken met betrekking tot gedigitaliseerd 
materiaal uit het publieke domein, dan moet dit conform gebeuren met de Europese 
richtlijn over het hergebruik van Public Sector Information (PSI) (Directive 
2003/98/EC). 

• De Europese Commissie moet manieren onderzoeken om de verschillen in 
rechtenstatus in de verschillende lidstaten te elimineren. 

• Digitalisering mag geen nieuwe rechten creëren.  
• De metadata van digitale objecten moet gratis beschikbaar zijn voor hergebruik. 

 
Digitalisering van en online toegankelijkheid tot materiaal waarop rechten rusten. 
• Een Europees wettelijk instrument voor verweesde werken dient zo snel mogelijk 

opgestart te worden. 
• De creatie van verweesde werken moet in de toekomst vermeden worden. 
• Lidstaten en de Europese Commissie moeten oplossingen promoten voor de 

digitalisering en de (supranationale) toegang tot werken die niet meer verspreid worden 
(out of print works).  

• De wetgeving moet het voor culturele instellingen mogelijk maken om collectieve 
licentiemodellen voor digitalisering en distributie toe te passen op werken die niet meer 
gedistribueerd worden, als de rechtenhouders geen actie ondernemen. 

• Oplossingen voor verweesde en out of distribution werken moeten voor alle domeinen 
van het cultureel erfgoed gelden. 

 
Europeana  
• Europeana zou verder ontwikkeld moeten worden als hét referentiepunt voor culturele 

inhoud. 
• De lidstaten moeten verzekeren dat alle publieke financiering van digitalisering leidt 

tot vrije toegankelijkheid van het gedigitaliseerde materiaal binnen Europeana.   
• Europeana zou verdere meertalige producten moeten ontwikkelen. 
• Er moet aandacht besteed worden aan de mogelijkheid om Europeana een rol te geven  

op het vlak van duurzame preservatie van het Europese erfgoed. 
 

Duurzaamheid 
• Lange termijn preservatie moet organisatorisch, juridisch, technisch en financieel 

bekeken worden. 
• Om preservatie te verzekeren moet een kopie van het materiaal in Europeana 

gedeponeerd worden. 
• Er moet een systeem komen dat bij deze deponering duplicatie tegengaat. 
• De wetgeving moet het mogelijk maken voor cultureel erfgoedinstellingen om kopieën 

en conversies voor archivering te maken. 
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• Een systeem voor persistent identifiers moet ontwikkeld worden op Europees niveau, 
en liefst aan Europeana gekoppeld.  
 

Financiering 
• De publieke sector heeft een verantwoordelijkheid om digitalisering te subsidiëren 

maar de betrokkenheid van private partners moet aangemoedigd worden, niet als 
substituut voor publieke financiering maar wel als complementaire actie. 

• Financiering van digitalisering is voornamelijk subsidiair maar structurele financiering 
zou moeten gebruikt kunnen worden. Ook grensoverschrijdende projecten zouden ge-
cofinancieerd kunnen worden. 

• Europeana zou voornamelijk door de Europese Unie gefinancierd moeten worden.  
 
Publiek-private samenwerking 
• Minimumvoorwaarden voor pps-constructies moeten gerespecteerd worden: 

o De inhoud van de overeenkomst moet publiek gemaakt worden. 
o Het gedigitaliseerde (publiek domein) materiaal moet gratis in alle Europese 

lidstaten aangeboden kunnen worden. 
o De privépartner moet de culturele instelling gedigitaliseerde bestanden van 

dezelfde kwaliteit bezorgen. 
• De maximumperiode voor voorkeursgebruik mag niet meer zijn dan 7 jaar. 
• Het beleid moet goede voorwaarden scheppen 

o Digitalisering aanmoedigen in nieuwe gebieden die tot nog toe onbelicht 
bleven (audiovisueel materiaal, kranten, tijdschriften, museum objecten, …) 

o Incentives bieden via het taxstelsel 
o Het gebruik van publiek geld als matching funds voor privaat geld   

 
In de discussie die volgt blijkt dat er toch heel wat bemerkingen om de advisering van het 
comité te maken zijn. Zo zijn er ondermeer vragen ivm het feit dat men de band met 
cultureel erfgoed dreigt te verliezen. De lasten zijn voor de publieke sector en de lusten 
voor de private sector, digitalisering is slechts één aspect (zij het een belangrijk) van de 
erfgoedpraktijk dat dreigt losgekoppeld te worden.  Verder houdt dat men zich enkel bezig 
met de problemen van auteursrechtelijke veilige werken (weeswerken en out of print 
werken).  
 
De finaliteit van het rapport is nog niet helemaal duidelijk. Het is een advies aan de 
Europese Commissie maar wat wordt er verder mee gedaan? Dat digitalisering van erfgoed 
voornamelijk een publieke verantwoordelijkheid is, en dat Europeana een structurele 
ondersteuning moet krijgen van Europa zijn in die zin waarschijnlijk de belangrijkste 
conclusies. In het rapport zitten echter nog wat tegenstrijdigheden bij de visie op 
Europeana, en daarom is het wellicht ook bedoeld om discussie op te starten. Vanuit die 
hoek lijkt het zinvol om vanuit het Europeana Vlaanderen Overlegplatform kritisch te 
reflecteren. Een gezamenlijk antwoord wordt voorbereid. 
 

 
3.  CollectiveAccess voor de vier erfgoedcellen 

 
Het project van de vier erfgoedcellen kadert in de erfgoedconvenants die afgesloten 
werden met de Vlaamse Regering en heeft als doel lokaal erfgoed te beschrijven, te 
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beheren en te ontsluiten. Lokaal erfgoed omvat documentair, niet-documentair, 
audiovisueel erfgoed, … De erfgoedbank is een tool voor heemkundige kringen en is 
laagdrempelig en aantrekkelijk en  gebaseerd op standaarden. 
 
Naast de erfgoedcellen Noorderkempen, Waasland, Kempens Karakter en Meetjesland zijn 
Kunstmaan, Smartlounge en Digiridoo partner in dit project. 
 
Er werden acht workshops georganiseerd om het datamodel te bepalen. Het erfgoedregister 
(zoals ontwikkeld binnen Erfgoedplus.be) en het invulboek van MovE (en dus ook 
Spectrum) golden hierbij als belangrijke inspiratiebronnen. Ook werd er voor archieven 
een subset van ISAD(G) gebruikt. Deze input werd synchroon in het datamodel 
geïmplementeerd.  
Daarnaast werden er ook aspecten toegevoegd die voor op ontsluiting interessant zijn, 
zoals locaties via Google Maps en trefwoorden, rating en commentaar. Op deze manier 
wordt er context gegenereerd bij objecten zoals ook bij het ‘Virtuele land’ van het Centrum 
voor Agrarische Geschiedenis het geval is. 
 
Volgende vocabularia werden geïntegreerd: 
- Thesauri 

o Am/MovE 
o Eigen thesauri 

- Personenlijsten (vb. Doodsprentjes Waasland) 
- Plaatsnamen 

o CRAB 
o Coördinaten 

 
De gebruikersinterface is webgebaseerd en op CollectiveAccess gebaseerd. Om de 
gebruikers niet te ontmoedigen werd er een onderscheid gemaakt tussen de basisfiche en 
de uitgebreide tabbladen. 
 
Drupal en CollectiveAccess werden als software gebruikt met als voordeel dat dit gratis, 
open en aanpasbaar is.  
 
De voordelen die CollectiveAccess biedt zijn legio: 
- Het werd door Whirl-i-gig ontwikkeld om diensten te ondersteunen. 
- Het wordt in musea, bibliotheken en archieven gebruikt. 
- Het datamodel is configureerbaar. 
- Het biedt een goede ondersteuning voor multimedia. 
- Het wordt met een ontsluitingsmodule geleverd. 
 
Er zijn evenwel ook nadelen aan verbonden: 
- Het is moeilijk om het out of the box te gebruiken. 
- Het volledig configureerbare datamodel is ook een nadeel. 
- De afwerking is een minpunt. 
- Net zoals de import- en exportmodule. 
 
Deze nadelen zorgen ervoor dat er eigenlijk een commerciële partner nodig is om de 
implementatie van CollectiveAccess te begeleiden. 



   

  www.vlaanderen.be 

7

 
Momenteel biedt het project van de erfgoedbanken geen aansluiting bij Europeana. 
Omwille van de link met het erfgoedregister ligt een export naar erfgoedplus.be evenwel 
voor de hand. 
 
De ideale situatie zou er als volgt uitzien: 
- Een standaard configuratie van CollectiveAccess die goedkoop opgezet kan worden. 
- Per configuratie wordt er een standaardexport voorzien naar een XML-formaat met een 

algemeen bekende semantiek. 
- Gemeenschappelijke referentielijsten voor personen, plaatsen en thesaurustermen. 

 
4. ATHENA: de IPR tool   

 
Het ATHENA-project wil de deelname van musea aan Europeana stimuleren en 
ontwikkelde hiervoor tools, aanbevelingen en richtlijnen. PACKED vzw, expertisecentrum 
voor digitaal erfgoed, heeft een tweeledige rol in dit project. De organisatie is 
verantwoordelijk voor de nationale coördinatie en de aanlevering van inhoud uit 
Vlaanderen. Het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis (KMKG-MRAH) 
coördineert de aanlevering van data uit de federale instellingen.  
 
Daarnaast is PACKED vzw samen met de universiteit van Patras (Griekenland) belast met 
een werkpakket over auteursrechten. In deze context werd een online step-by-step gids 
ontwikkeld. Dit gebeurde in samenwerking met jurist Herman Croux en met feedback van 
juriste Annemarie Beunen (o.a. Koninklijke Bilbiotheek Den Haag). De tool heeft als 
doelstelling om instellingen en organisaties te ondersteunen bij het klaren van rechten en is 
gericht op licentieoverdracht. Het instrument voorziet in zeven stappen een begeleiding die 
tot een licentie op maat leidt:  
1. identificeer werk en auteur; 
2. onderzoek of werk is beschermd door auteursrecht; 
3. extra actie bij gebruik van fotografische beelden (reproducties) van een werk; 
4. extra actie bij bijzondere gevallen (privacy); 
5. onderzoek lopende licentie en bepaal vereisten (nieuwe of aanvullende) licentie; 
6. identificeer met wie de licentie moet worden afgesloten; 
7. extra actie bij specifieke werken (muzikale en audiovisuele werken). 
 
Met betrekking tot de licentie voorziet de tool volgende nuances: 
• rechthebbende staat een bepaalde exploitatiewijze toe, maar verliest zijn 

vermogensrechten niet definitief 
• exclusieve of niet-exclusieve licentie 
• voor bepaalde exploitatiewijze, maar niet voor andere 
• mogelijkheid tot beperking in tijd 
• mogelijkheid tot financiële vergoeding 
 
Voorlopig is de tool enkel in het Engels beschikbaar maar de Nederlandstalige versie is 
gepland. Indien u op de hoogte gehouden wil worden van de release van de 
Nederlandstalige versie, kan u een e-mail sturen naar PACKED vzw via rony@packed.be 
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De tool bevat eveneens links naar modellicenties (in korte en lange versie), het Europeana 
Data Provider Agreement en Europeana Aggregator Agreement, een databank met 
nationale contactgegevens van organisaties die werken rond auteursrecht, informatie i.v.m. 
de wetgeving van het auteursrecht en een verklaring van de gebruikte termen. 
 
http://devel.silktech.gr/athenaeurope_ipr/lang_en/page/home-page  

 
5. ARROW+  
ARROW staat voor ‘Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works 
towards Europeana’. ARROW is een Europees netwerk van onderling interoperabele 
databanken en wil de omslag maken van boeken naar werken (ongeacht de manifestatie). 
De projectpartners zijn nationale bibliotheken, uitgevers- en auteursverenigingen, IFFRO, 
technische ontwikkelaars en ISBN, ISNI, ISTC en EDITEUR. Er werden pilootprojecten 
opgestart in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De interface kan 
aangepast worden aan de lokale noden en wensen. 
 
De scope van ARROW is ruimer dan verweesde werken. ARROW wil de tools aanleveren 
om de zogenaamde diligent search naar de (rechten)status van een werk te 
vergemakkelijken. De focus hierbij ligt op de rechtenhouder en de rechteninformatie. Alle 
data wordt intern in het Arrow Works Registry (AWR) opgeslagen, weeswerken worden in 
het Registry of Orphan Works (ROW) getoond. 
ARROW+ is de uitbreiding van ARROW naar een tweede groep van landen die bij de 
opstart van ARROW nog niet over de infrastructuur beschikten om meteen in te zitten. 
België maakt naast Polen, Oostenrijk, Italië, Nederland, Ierland, Bulgarije, Griekenland, 
Hongarije en Portugal deel uit van deze groep. ARROW+ is een geografische maar géén 
inhoudelijke uitbreiding van ARROW. In bepaalde landen zal het wel een testproject voor 
beeldmateriaal in boeken omvatten. In bepaalde landen zal ARROW+ tot de oprichting van 
een ISBN-bureau leiden. 
 
ARROW+ is geen eengemaakte databank, bepaalt niet de uiteindelijke status van een werk, 
regelt evenmin de rechten op een werk. ARROW+ is geen alternatieve TEL of VIAF (The 
Virtual International Authority File), geen commercieel initiatief en geen exclusief 
uitgevers- en auteursproject 
ARROW+ zal voor België van start gaan op 1 april 2011. Voor België zijn SACD/SCAM 
en Boek.be contracting partner, met ADEB, KBR en FEP is er een intentieovereenkomst 
ondertekend. In de eerste helft van 2011 zal er een brede stakeholdersbevraging 
plaatsvinden. De focus ligt (zoals bij ARROW) voorlopig op boeken.  
 
Books in Print (BiP) geeft de commerciële status van een werk aan. Boekenbank (BB - 
BiP) bevat echter niet alle werken. De clustering en identificatie van een werk kan via 
ISTC (Boek.be) gebeuren, wat vereist/nuttig is voor rechtenclearing. Kan dit 
(Internationale Standaard Tekst Code) via BoekenBank gebeuren? Boekenbank is niet 
gebouwd voor RRO-doeleinden en bevat niet alle relevante informatie (bv. 
overlijdensdatum auteur:  essentieel voor rechtenclearing). De situatie is bovendien anders 
in de twee landsdelen. De link met databank van de nationale bibliotheek (KBR) en RRO 
(de Reprographic Rights Organisations (SACD/SCAM)) is echter vereist. Hierbij dient 
opgemerkt dat niet in voorraad zijn niet hetzelfde is dan out of print.  
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Onderstaand schema geeft de workflow aan. De databank van de nationale bibliotheek van 
land van publicatie is de referentie van waaruit verder gegaan wordt. 
 

 
 
Hoe kadert ARROW+ in het ruimere plaatje? 
• Naast metadatering, titelinformatie en rechteninformatie is ook het klaren van 
rechten essentieel voor weeswerken en out of print-werken, anders vormt dit een 
hinderpaal voor massadigitalisering.  
• Het Comité der Wijzen geeft in het rapport in acht stappen een werkwijze voor de 
detectie van verweesde werken weer.  
• Er zijn verschillende modellen mogelijk: van toestemming door wetgever of 
overheidsorgaan over extended collective licensing tot gewone collectieve of individuele 
licenties 
• Licentievergoeding in ruil voor safe harbour clausule 
• De modaliteiten zijn nationaal verder uit te werken 
• In België is er nog geen wetgevend initiatief op dit vlak. Een Europees initiatief is 
in voorbereiding 
• Momenteel zijn er interessante ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk 
• Er moet dringend ook nagedacht worden over een leefbaar en voor alle stakeholders 
aanvaardbaar zakenmodel. 

 
Organisaties die bij bovenstaande bevraging betrokken willen worden, kunnen contact 
opnemen met Kurt van Damme. 

 
www.arrow-net.eu  
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