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Inleiding en context 

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt tweejaarlijkse cijfergegevens over de werking van de erkende (met 
kwaliteitslabel) musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde 
erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen.  
 
Het Cijferboek verzamelt gegevens over onder meer beheersvorm, personeel, vrijwilligers, financiële middelen, 
infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en 
dienstverlening. 
 
Het is een initiatief van het steunpunt FARO (www.faronet.be) en het agentschap Kunsten en Erfgoed 
(www.kunstenenerfgoed.be). We willen met dit instrument de evolutie van de (erkende) cultureel-
erfgoedsector monitoren met betrouwbaar cijfermateriaal. Zo onderbouwen we het (beleids)draagvlak voor 
het cultureel erfgoed.  
 
De eerste jaargang van het Cijferboek cultureel erfgoed vond plaats in 2010 en was vooral een testcase: we 
wensten na te gaan welke cijfers de organisaties kunnen rapporteren. Na evaluatie werd een nieuwe online 
tool ontwikkeld, en startte in het najaar van 2013 de tweede jaargang over het referentiejaar 2012. De set van 
vragen (indicatoren) bouwt voort op die van 2010 omwille van de continuïteit, maar focust meer op de 
kernfuncties per werksoort.  
 
Dit rapport vat de globale resultaten voor 2012 samen, zowel sectorbreed als per werksoort.  Het is niet 
evident om cijfers en tendensen voor het geheel van de sector te rapporteren, omdat veel gegevens enkel 
relevant zijn voor een bepaalde werksoort. Met vergelijkingen tussen werksoorten moet omzichtig 
omgesprongen worden. Daarom verwijzen we tot slot door naar de website 
www.cijferboekcultureelerfgoed.be, waar de rapporten per werksoort bekeken en gedownload kunnen 
worden. 
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Rapportering: website cijferboekcultureelerfgoed.be 

Functies van de website 
 
Extranet met login voor de organisaties:  
- invoer van eigen gegevens; 
- individuele benchmarking rapporten (individueel resultaat vergeleken met  

totalen, gemiddelden, medianen v/d eigen werksoort, in tabellen en grafieken); 
- gegevens in diverse formaten (pdf, xls, ppt) beschikbaar. 
 
Voor alle bezoekers: 
Globale rapporten per werksoort zijn te consulteren (totalen, gemiddelden, 
medianen, in tabellen en grafieken) en in pdf te downloaden. 
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De volgende rapporten per werksoort zijn beschikbaar op de website: 
• Collectiebeherende organisaties: archieven 
• Collectiebeherende organisaties: erfgoedbibliotheken 
• Collectiebeherende organisaties: musea – landelijk ingedeeld (incl. instellingen Vlaamse Gemeenschap) 
• Collectiebeherende organisaties: musea – regionaal ingedeeld 
• Collectiebeherende organisaties: musea – lokaal en niet-ingedeeld 
• Dienstverlenende organisaties: expertisecentra, organisaties volkscultuur, de samenwerkingsverbanden CAHF en VKC, 

Lukasweb, de Archiefbank, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het steunpunt FARO 
• Erfgoedcellen 
 
www.cijferboekcultureelerfgoed.be  
 

http://www.cijferboekcultureelerfgoed.be/


Respons 

Enkel de erkende of/en landelijk gesubsidieerde organisaties nemen deel aan het cijferboek. 
• Respons 2012: 110 op 115 organisaties (95,6%) (De non-respons bestaat uit 1 erfgoedbibliotheek en 4 regionale of niet-

ingedeelde musea, waarvan er 2 gesloten werden.) 
• Respons 2010:  106 op 110 organisaties (96,3%) 

 
Sinds 2010 is de samenstelling van het veld van erkende organisaties geëvolueerd. Bepaalde organisaties werden niet meer 
erkend, andere werden nieuw erkend. Dit geldt meer in het bijzonder voor de erfgoedbibliotheken (+5) en de organisaties voor 
volkscultuur (-6), waarvan een deel erkend werd als expertisecentrum. 
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Verdeling respons per type erkende organisatie 

Werksoort 2012 2010 
archief 8 9 

erfgoedbibliotheek 6 1 

erfgoedcel 19 18 

expertisecentrum 9 5 

museum 60 59 
organisatie voor volkscultuur 2 8 

andere (ABV, CAHF, FARO, Lukasweb, VEB, VKC) 6 6 



Resultaten 
over het jaar 2012 

 
Organisatiegegevens 
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Organisatiestructuur – rechtspersoonlijkheid - bestuur 
Bij 20% van de organisaties valt de werking onder meer dan 1 juridische structuur. 
72 organisaties hebben een eigen bestuur (912 bestuurders). De bestuurders zijn overwegend mannen (64%), slechts 5% is 
jonger dan 35 jaar en 1% heeft een (gekende) etnisch-cultureel diverse achtergrond.  
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Onafhankelijke vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw, stichting)  38% 
Onafhankelijke vereniging met winstoogmerk 
(BVBA, NV, CVBA …) 1% 
Verzelfstandigd onderdeel van een openbaar 
bestuur met eigen rechtspersoonlijkheid  8% 

Verzelfstandigd onderdeel van een openbaar 
bestuur zonder eigen rechtspersoonlijkheid 4% 
Niet-verzelfstandigd onderdeel van een 
openbaar bestuur 24% 

Samenwerkingsverband van openbare 
besturen met rechtspersoonlijkheid (IGS) 8% 
Openbare instelling met rechtspersoonlijkheid  13% 

Andere rechtspersoonlijkheid 5% 

Volledige btw-plicht 11% 
Gedeeltelijke of gemengde btw-plicht 28% 

Vrijgesteld van btw, geen btw-plicht 48% 
Weet het niet 13% 

Dienstverlenende organisaties: 100% vzw 
Erfgoedcellen: 58% IGS 
Archieven: 60% vzw 
Musea, erfgoedbibliotheken: zeer divers 

5% 

70% 

24% 

jonger dan 35 jaar

35-65 jaar

ouder dan 65 jaar

Bestuurders: leeftijd 

Rechtspersoonlijkheid 

Btw-statuut 



Werknemers: aantal 
Er zijn 2.364 werknemers of 1.921 VTE’s aan de slag in de erkende sector cultureel erfgoed, waarvan 59% vrouwen. Het grootste 
deel werkt in een (landelijk ingedeeld) museum. De meeste werknemers (59%) zijn vrouwen, bij erfgoedcellen is dat zelfs 80%. Er 
zijn veel kleine structuren en enkele grote: de helft van de organisaties telt minder dan 10 werknemers, 15 organisaties (op 106) 
totaliseren de helft van alle werknemers. 
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Werknemers: leeftijd - opleidingsniveau 

De helft van de werknemers heeft een hoger diploma op zak. De leeftijdsverdeling is vrij gelijkmatig. Tussen de werksoorten zijn 
wel grote verschillen qua leeftijd en opleidingsniveau. Erfgoedcellen en dienstverlenende organisaties tellen meer jongere 
werknemers en proportioneel meer hoger opgeleiden. 
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Actieve vrijwilligers en vriendenverenigingen 
1.892 vrijwilligers zetten zich actief in bij de organisaties, waarvan 53% mannen. Van deze vrijwilligers ontvangt 58% een – 
meestal forfaitaire – vergoeding. Velen onder hen zijn al wat oudere, actieve senioren.  
Er is ook een bloeiend landschap van 39 vriendenverenigingen (vrienden van een museum …) met 13.681 leden en 428 
bestuursleden, waarvan de meeste mannen (69%) zijn, slechts 3% jonger dan 35 jaar is en 2% een (gekende) etnisch-cultureel 
diverse achtergrond heeft.  
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Middelen: globaal 
De totale opbrengsten bedragen ca. 140 miljoen euro. Het gros daarvan komt van dotaties van de eigen inrichtende macht (43%) 
(meestal gemeenten, provincies) en van subsidies van andere overheden (38%). De omzet (eigen middelen) wordt hoofdzakelijk 
gegenereerd via inkomgelden en verkoop. [Nb: voor erfgoedbibliotheken zijn er geen cijfers.]  
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Verdeling opbrengsten per werksoort 
De verdeling per werksoort vertoont grote verschillen. Musea verwerven meer structurele middelen via dotaties van een 
inrichtende macht dan via subsidies, en hun aandeel eigen middelen is groter, dankzij de inkomgelden van de bezoekers. De andere 
werksoorten genereren minder eigen inkomsten naast subsidies.  
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Archiefinstellingen omzet

lidgeld

schenkingen

subsidies

overige

dotaties

Landelijke musea (excl. Instellingen VG) omzet

lidgeld

schenkingen
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schenkingen
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Lokale musea omzet

lidgeld
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Dienstverlenende org. omzet

lidgeld

schenkingen

subsidies

overige

dotaties

Erfgoedcellen omzet

lidgeld

schenkingen

subsidies

overige

dotaties



Bijkomende financiering - fondsenwerving 
De organisaties konden vermelden van welke bijkomende financieringsbronnen ze hebben kunnen genieten in 
2012 – in het kader van fondsenwerving. 46 organisaties hebben een of meerdere financieringsbronnen 
aangeduid. De respons is laag, de cijfers zijn indicatief.  
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Cash sponsorcontracten 14 

In natura sponsorcontracten 19 

Ruilovereenkomsten 19 

Structurele partnerschappen 9 

Giften rechtspersonen donateurs 3 

Giften privépersonen donateurs 12 

Testamentaire legaten 3 

Aantal organisaties / type financieringsbron 



Evolutie van de opbrengsten 2010-2012 
De organisaties konden vermelden hoe de opbrengsten de voorbije 3 jaar (2010-2012) over het algemeen geëvolueerd zijn. (De 
respons was beperkt, de cijfers zijn indicatief.)  
Overwegend bleven de inkomsten stabiel of stegen ze:  
- De inbreng v/d inrichtende macht en subsidies gemeente en provincies blijven stabiel of zijn gestegen. 
- Bij de subsidies van de Vlaamse overheid is er een sterke tegengestelde stijgende en dalende tendens. 
- Voor de omzetcijfers is er een duidelijk stijgende tendens bij de meeste organisaties. 
- Voor schenkingen, giften en legaten en ook lidgelden is er een positieve tendens, in die zin dat het enkel bij een minderheid 

daalt. 
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Het aandeel van de Vlaamse werkingssubsidies Cultureel-erfgoeddecreet 

Het aandeel van de Vlaamse werkingssubsidies in de middelen van de landelijk erkende en gesubsidieerde organisaties in het 
Cultureel-erfgoeddecreet is verschillend tussen de werksoorten. Vooral het aandeel van 12% voor de Vlaams ingedeelde musea 
(excl. instellingen Vlaamse Gemeenschap) is laag in vergelijking met bv. de archiefinstellingen. In het totaal v/d door musea 
ontvangen subsidies van derden (dus excl. dotaties van de eigen inrichtende macht) bedraagt het aandeel van Vlaanderen 44%. 
Erfgoedcellen en dienstverlenende organisaties zijn grotendeels afhankelijk van de werkingssubsidies v/d Vlaamse overheid.  
(Ter info: erfgoedbibliotheken kunnen niet landelijk ingedeeld en gesubsidieerd worden.) 
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Uitgaven 
De musea nemen veruit het grootste deel van de uitgaven voor hun rekening. De middelen worden vooral uitgegeven voor 
personeel (gemiddeld 57%), de rest voor het dekken van de werkingskosten. Archieven lijken het meest te besteden aan 
personeel, erfgoedcellen het minst. Er werden niet meer details gevraagd m.b.t. de verdeling van de uitgaven voor de werking. 
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Infrastructuur: depots 
Bijna alle collectiebeherende organisaties (74) beheren een eigen depot. Maar 34% maakt bijkomend gebruik 
van een (semi-)publiek gemeenschappelijk depot, en 27% van een depot van een private dienstverlener.  
De omvang van de depots levert indrukwekkende cijfers op: ca. 294 kilometer rekken. Uitgedrukt in 
oppervlakte beslaan de depots ca. 80.000 m2 of in volume ca. 100.000 m3. De nog beschikbare (vrije) capaciteit 
bedraagt nog ca. 8%, in 2009 was dat nog 14%. 
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Infrastructuur: depots 
In heel wat depotruimtes ontbreken nog elementaire faciliteiten. Zo bijvoorbeeld zijn systemen voor het automatisch regelen van 
de temperatuur of de relatieve vochtigheid niet in de helft van de depotruimtes aanwezig. Voor het automatisch controleren 
ervan en voor uv-wering aan de lichtbronnen is dat al meer het geval. Antidiefstalsystemen zijn doorgaans aanwezig.  
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Depotfaciliteiten: eigen depot Depotfaciliteiten: extern depot 

Automatisch systeem voor rookdetectie en blussen van brand 
  

minder dan de helft van de ruimtes 26% 

meer dan de helft van de ruimtes 74% 

Automatisch systeem voor het regelen v/d temperatuur 
  

minder dan de helft van de ruimtes 53% 

meer dan de helft van de ruimtes 47% 

Automatisch systeem voor het controleren v/d temperatuur 
  

minder dan de helft van de ruimtes 40% 

meer dan de helft van de ruimtes 60% 

Automatisch systeem voor het regelen v/d relatieve vochtigheid 
  

minder dan de helft van de ruimtes 63% 

meer dan de helft van de ruimtes 38% 

Automatisch systeem voor het controleren v/d relatieve 
vochtigheid   

minder dan de helft van de ruimtes 46% 

meer dan de helft van de ruimtes 54% 

Uv-wering aan lichtbronnen   

minder dan de helft van de ruimtes 36% 

meer dan de helft van de ruimtes 64% 

Antidiefstalsysteem (alarmsysteem)   

minder dan de helft van de ruimtes 11% 

meer dan de helft van de ruimtes 89% 

Automatisch systeem voor rookdetectie en blussen van brand 
  

minder dan de helft van de ruimtes 44% 

meer dan de helft van de ruimtes 56% 

Automatisch systeem voor het regelen v/d temperatuur 
  

minder dan de helft van de ruimtes 61% 

meer dan de helft van de ruimtes 39% 

Automatisch systeem voor het controleren v/d temperatuur 
  

minder dan de helft van de ruimtes 55% 

meer dan de helft van de ruimtes 45% 

Automatisch systeem voor het regelen v/d relatieve vochtigheid 
  

minder dan de helft van de ruimtes 65% 

meer dan de helft van de ruimtes 35% 

Automatisch systeem voor het controleren v/d relatieve 
vochtigheid   

minder dan de helft van de ruimtes 55% 

meer dan de helft van de ruimtes 45% 

Uv-wering aan lichtbronnen   

minder dan de helft van de ruimtes 60% 

meer dan de helft van de ruimtes 40% 

Antidiefstalsysteem (alarmsysteem)   

minder dan de helft van de ruimtes 36% 

meer dan de helft van de ruimtes 64% 



Infrastructuur: werkruimten 
In het kader van een goed beheer van de collecties zijn bepaalde specifieke werkruimten noodzakelijk.  Zo beschikt 67% van de 
betrokken 74 organisaties over een conservatie-restauratieatelier, en ruim de helft heeft een technische ruimte voor fotografie 
en/of digitalisering. In ca. 10% van de gevallen gaat het over gedeelde ruimtes. 43% van de organisaties beschikt over een 
quarantaineruimte, die in tegenstelling tot de andere ruimten meestal gedeeld wordt met andere organisaties (gekoppeld aan 
depotinfrastructuur). 
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Restauratie- of conservatieatelier   

eigen ruimte 55% 

gedeelde ruimte 12% 

Atelier of technische ruimte voor digitalisering   

eigen ruimte 41% 

gedeelde ruimte 15% 

Atelier of technische ruimte voor fotografie   

eigen ruimte 38% 

gedeelde ruimte 14% 

Quarantaineruimte   

eigen ruimte 8% 

gedeelde ruimte 35% 

Werkruimten 



Resultaten 
over het jaar 2012 

 
Collectiegegevens 
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Collectie-omvang: algemeen 
66 van de 74 collectiebeherende organisaties (89%) verstrekten gegevens over de omvang van hun collecties. De totale omvang 
van de collecties bij de archieven, erfgoedbibliotheken en musea levert mooie cijfers op: ca. 3 miljoen publicaties (waarvan 
620.000 handschriften en oude drukken), 40 kilometer kranten en tijdschriften (waarvan 10% ouder dan 1800), 10.000 
archiefbestanden, 2,8 miljoen beelddragers (foto’s, affiches …), 114.000 audiovisuele dragers, 1,4 miljoen kunstobjecten en 
artefacten.   
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Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 620.384 Exemplaren 

Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899  238.784 Exemplaren 

Zelfstandige publicaties vanaf 1900  2.290.948 Exemplaren 

TOTAAL PUBLICATIES 3.150.116 Exemplaren 

Seriële publicaties: kranten tot 1899  1.308 Lopende meter 

Seriële publicaties: kranten vanaf 1900  8.645 Lopende meter 

Seriële publicaties: tijdschriften, enz. tot 1899 2.687 Lopende meter 

Seriële publicaties: tijdschriften, enz. vanaf 1900 27.423 Lopende meter 

TOTAAL SERIËLE PUBLICATIES 40.063 Lopende meter 

VERWERKTE ARCHIEFBESTANDEN 10.090 Bestanden  

Statisch beeldmateriaal tot 1899  212.770 Exemplaren 

Waarvan: foto’s, prentkaarten 147.223 Exemplaren 

Waarvan: affiches 19.974 Exemplaren 

Waarvan: kaarten en plannen 19.261 Exemplaren 

Waarvan: andere beeldmaterialen 26.312 Exemplaren 

Statisch beeldmateriaal vanaf 1900 2.662.429 Exemplaren 

Waarvan: foto’s, prentkaarten 2.415.166 Exemplaren  

Waarvan: affiches 153.539 Exemplaren 

Waarvan: kaarten en plannen 36.689 Exemplaren 

Waarvan: andere beeldmaterialen 57.035 Exemplaren 

TOTAAL STATISCH BEELDMATERIAAL 2.875.199 Exemplaren 

Audiovisuele dragers: film (geen periode) 13.660 Dragers 

Audiovisuele dragers: video (geen periode) 27.370 Dragers 

Audiovisuele dragers: geluid (geen periode) 73.146 Dragers 

TOTAAL AUDIOVISUELE DRAGERS 114.176 Dragers 

Kunstobjecten en artefacten tot 1899  471.033 Stuks  

Waarvan: schilderijen 9.073 Stuks  

Waarvan: gravures, monotypes en andere 56.151 Stuks  

Waarvan: tekeningen 10.617 Stuks  

Waarvan: beeldhouwwerken 3.460 Stuks  

Waarvan: andere kunstobjecten en 
artefacten 391.732 

Stuks  

Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900 950.744 Stuks 

Waarvan: schilderijen 15.633 Stuks  

Waarvan: gravures, monotypes en andere 81.168 Stuks  

Waarvan: tekeningen 62.511 Stuks  

Waarvan: beeldhouwwerken, ‘mixed media’ 6.775 Stuks  

Waarvan: andere kunstobjecten en 
artefacten 784.657 

Stuks  

TOTAAL KUNSTOBJECTEN EN ARTEFACTEN 1.421.777 Stuks  

TOTAAL NATUURHISTORISCHE SPECIMENS 40.222 Stuks  

Omvang collecties: algemeen  



Collectie-omvang: documentaire collecties per werksoort 
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  archieven erfgoedbib. 
landelijke 
musea 

regionale 
musea 

lokale 
musea 

schriftmaterialen tot 1799 452 582.500 30.568 2.164 4.700 

boeken tot 1899  21.595 190.603 15.568 10.538 480 

boeken vanaf 1900  472.151 1.275.397 452.482 79.268 11.650 

TOTAAL (exemplaren) 494.198 2.048.500 498.618 91.970 16.830 

kranten tot 1899  38 1.166 12 10 81 

kranten vanaf 1900  1.183 5.705 126 1.596 35 

tijdschriften tot 1899 146 2.135 281 107 18 

tijdschriften vanaf 1900 2.163 19.628 4.434 866 332 

TOTAAL (lopende meter) 3.530 28.634 4.853 2.579 466 

Verwerkte 
archiefbestanden (totaal) 8.104 1.732 144 100 10 

Boeken (in aantal exemplaren) Kranten en tijdschriften (in aantal lopende m.) 

Aantal verwerkte archiefbestanden 



Collectie-omvang: statisch beeldmateriaal per werksoort 
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archieven erfgoedbib. 

landelijke 
musea 

regionale 
musea 

lokale 
musea 

foto’s, prentkaarten tot 1899 4.622 9.800 127.301 5.220 280 

affiches tot 1899 2.313 17.500 55 106 0 

kaarten, plannen tot 1899 25 18.330 580 269 57 

andere beeldmat. tot 1899 5.382 20.800 0 0 130 

TOTAAL  (tot 1899) 12.342 66.430 127.936 5.595 467 

foto’s, prentkaarten vanaf 1900 1.274.045 25.800 1.002.312 56.749 56.260 

affiches vanaf 1900 128.672 4.000 17.089 1.243 2.535 

kaarten, plannen vanaf 1900 10.689 22.500 2.742 319 430 

andere beeldmat. vanaf 1900 10.623 17.600 25.320 3.412 80 

TOTAAL (vanaf 1900) 1.424.029 69.900 1.047.463 61.723 59.305 

TOTAAL 1.436.371 136.330 1.175.399 67.318 59.772 
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Collectie-omvang: audiovisuele dragers per werksoort 

Het handelt hier over analoge dragers (filmbanden, videobanden en –cassettes en 
audiobanden). In 2012 werd een gedetailleerde AV-inventaris opgemaakt door 
FARO en PACKED voor VIAA. Deze inventaris vermelden we hier ook ter informatie. 
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archieven erfgoedbib 

landelijke 
musea 

regionale 
musea 

lokale  
musea 

Audiovisuele dragers: film  8.712 64 4.553 194 137 

Audiovisuele dragers: video  19.354 1.071 6.277 498 170 

Audiovisuele dragers: geluid  19.831 52.168 820 227 100 

TOTAAL  47.897 53.303 11.650 919 407 
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Type materiaal/formaat AANTAL 
DRAGERS 

% 
DRAGERS  

Film 7.878 6% 
8mm / Super 8 1.650 1% 
9,5mm 37 0% 
16mm negatief 280 0% 
16mm positief 3.880 3% 
16 mm magnetische klankband (apart) 1.195 1% 
35mm negatief 24 0% 
35mm positief 812 1% 
Video analoog 30.396 25% 

2” (open spoel)  2 0% 

1” A (open spoel) 488 0% 

1” C (open spoel) 537 0% 

1” andere types (open spoel) 2 0% 

½” EIAJ (open spoel) 1 0% 

½” andere types (open spoel) 24 0% 

¼” EIAJ (open spoel) 4 0% 

¾” Umatic LowBand (cassette)  5.200 4% 

¾” Umatic HighBand (cassette) 1.257 1% 
½” BETACAM (cassette) 606 0% 

½” BETACAM SP (cassette) 8.222 7% 

½” VCR (cartridge) 531 0% 

½” VHS / S-VHS / VHS-C (cassette) 13.265 11% 

½” Betamax (cassette) 165 0% 

½” Video 2000 (cassette) 2 0% 
Video8 (cassette) 25 0% 
Hi8 (cassette) 56 0% 
Laserdisk (optische schijf) 9 0% 

Video digitaal 5.416 4% 

½” Digital Betacam (cassette) 2.446 2% 

½” Digital Betacam SX (cassette) 10 0% 

¼” D7 DVCPRO-25 (cassette) 2 0% 

¼” D7 DVCPRO-50 (cassette) 25 0% 
¼” DV (cassette) 171 0% 

Digital 8 (cassette) 23 0% 

¼” DVCAM (cassette) 564 0% 

DVD (optische schijf) 1.958 2% 

Video-CD (optische schijf) 217 0% 
Audio analoog 59.274 49% 

cilinderfonograaf 19 0% 

gesneden grammofoonplaat 1.521 1% 

geperste grammofoonplaat 45.168 37% 

draadspoel 91 0% 

¼ audio tape (open spoel) 5.583 5% 

(compact) audio cassette 6.892 6% 
Audio digitaal 18.516 15% 

digital audio tape (DAT) 705 1% 
compact disc (cd) 17.575 14% 

minidisc 236 0% 
TOTALEN 121.480 100% 

Inventaris audiovisuele dragers (VIAA) 



Collectie-omvang: kunstobjecten en artefacten per werksoort 
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archieven erfgoedbib. 

landelijke 
musea 

regionale 
musea 

lokale 
musea 

schilderijen tot 1899 124 100 6.050 2.384 415 

gravures e.a.  tot 1899 219 20 51.762 3.971 1.179 

tekeningen tot 1899 276 10 8.099 2.025 207 

beeldhouwwerken tot 1899 183 215 1.783 1.153 126 

TOTAAL (tot 1899) 802 345 67.694 9.533 1.927 

schilderijen vanaf 1900 2.347 80 8.614 4.217 375 

gravures e.a. vanaf 1900 4.830 0 36.620 39.300 418 

tekeningen vanaf 1900 17.741 15 35.889 8.706 160 

beeldhouwwerken e.a. vanaf 
1900 1.126 20 4.837 709 83 

TOTAAL (vanaf 1900) 26.044 115 85.960 52.932 1.036 

andere kunstobjecten en 
artefacten tot 1899 411 10.000 266.362 92.625 22.334 

andere kunstobjecten en 
artefacten vanaf 1900 22.914 260 549.009 122.938 89.536 

TOTAAL 23.325 10.260 815.371 215.563 111.870 

TOTAAL  50.171 10.720 969.025 278.028 114.833 

Kunstobjecten tot 1899 (in aantal exemplaren) Kunstobjecten vanaf 1900 (in aantal exemplaren) 

Overige kunstobjecten en artefacten (in aantal exemplaren) 



Collectieverwerving en aankoopbudget 
Van de recente aanwinsten werd minstens de helft via schenking verworven, een derde via aankoop.  
Het jaarlijks aankoopbudget voor alle instellingen samen bedroeg in 2012 ca. 7,5 miljoen euro. (De cijfers zijn onvolledig: 21 
instellingen rapporteren geen aankoopbudget.)  
Verdeeld over alle instellingen is het budget erg laag. De betrokken erfgoedbibliotheken hebben over het algemeen een groter 
aankoopbudget dan musea, daar ligt de mediaan op 133.000 euro. Bij de landelijke musea heeft de helft van de musea minder 
dan 25.000 euro per jaar. 
De regionale en lokale  musea hebben een klein budget en zagen dit gehalveerd van 2011 naar 2012. Archieven kopen nauwelijks 
collecties, en ontvangen vooral schenkingen. 
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Collectieregistratie 
Collectieregistratie is essentieel voor het beheer v/d collecties: 74% van de collecties zou op een of andere wijze geregistreerd of 
beschreven zijn in een collectieregistratiesysteem op stuk- of deelcollectieniveau. Dat is een vooruitgang t.o.v. 2009 (49%). Maar 
met de toegankelijkheid tot deze informatie via het internet is er nog een grote achterstand:  slechts 38% van de  
collectiebeschrijvingen staat online.  
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Status registratie en online ontsluiting volgens materiaalsoort 
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Digitalisering 
22% van de collecties zou gedigitaliseerd zijn, maar slechts 10% staat online. Dat is erg weinig, en betekent dat het meeste 
materiaal enkel ter plaatse in de instelling te consulteren is, of helemaal niet. Bij documentair materiaal is de achterstand veel 
groter dan voor beeld- of objectmateriaal. Dat is o.a. te wijten aan de veel grotere omvang van de te digitaliseren documentaire 
collecties. Bij audiovisuele dragers is er een zeer grote kloof tussen gedigitaliseerd materiaal en de online ontsluiting ervan. 
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Collectiezorg: conservatie en restauratie 
Het behoud van de collecties vormt een belangrijke opdracht voor de instellingen. Zo werden er in 2012 ca. 37.000 actieve 
conservatiebehandelingen uitgevoerd, waarvan 60% in huis door de organisatie zelf en ca. 37% door een externe private 
dienstverlener. Daarnaast waren er ca. 1.600 restauraties, ook de meeste in huis uitgevoerd. 

30 

Actieve conservatiebehandelingen volgens uitvoerder 

59,1% 

0,1% 

37,7% 

3,1% 
intern (zelf) uitgevoerd

extern: publieke
dienstverlener

extern: private
dienstverlener

andere

58,6% 
7,4% 

33,8% 

0,2% 
intern (zelf) uitgevoerd

extern: publieke
dienstverlener

extern: private
dienstverlener

andere

Restauratiebehandelingen volgens uitvoerder 



Collectiezorg: conservatie en restauratie 
Vooral objecten en artefacten enerzijds en documentair erfgoed (handschriften, boeken, kranten en archiefdocumenten) 
anderzijds krijgen een actieve conservatiebehandeling. Voor statisch beeldmateriaal (foto’s, prenten, affiches, kaarten en plannen, 
enz.) en audiovisuele dragers (film …) zijn dat er veel minder. Bij restauraties gaat het bijna uitsluitend over (kunst)objecten en 
boeken.  
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Conservatiebehandelingen volgens materiaalsoort 
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Collectiezorg: staat van de collectie 
In 2012 werd voor ongeveer 74.500 objecten een conditierapport of een beschrijving gemaakt van de staat van de 
collectie(stukken). In het totaal zou voor ca. 17% van de collecties een beschrijving van de fysieke staat  of een schade-inventaris 
opgemaakt zijn. Voor kunstobjecten en artefacten is voor bijna de helft van de collecties een schadebeschrijving opgemaakt, voor 
andere materiaalsoorten is dat veel minder. Er is dus nog een lange weg af te leggen vooraleer we een grondig inzicht hebben 
verworven in de staat van de collecties. 
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(Conditie)beschrijvingen  in % v/d collectie per materiaalsoort 
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Gebruik van de collectie 
Er werden ca. 1,5 miljoen raadplegingen geregistreerd van de collecties voor studie- en onderzoeksdoeleinden, het overgrote 
deel voor publicaties en documenten in de leeszalen van archieven en erfgoedbibliotheken. En dit is zeker nog een 
onderschatting, omdat een aantal instellingen geen cijfers konden voorleggen.  
 
In het kader van de collectiemobiliteit werden er bijna 4.900 collectiestukken (vooral objecten) in bruiklenen gegeven, waarvan 
13% in het buitenland. Omgekeerd waren er 6.600 inkomende bruiklenen, waarvan 20% van een buitenlandse bruikleengever.  
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Resultaten 
over het jaar 2012 

 
Activiteiten 
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Activiteiten: publieksactiviteiten en evenementen 
Alle erfgoedorganisaties realiseren samen een groot aanbod aan publieksactiviteiten. Dat gaat van doordeweekse rondleidingen 
tot eenmalige grote events en festivals. Alle erfgoedactoren dragen zo op hun manier bij tot een ruime en vooral verdiepende 
publieksparticipatie. De musea nemen – gezien hun rol en functie – hierbij het leeuwendeel voor hun rekening. Daarnaast bieden 
erfgoedinstellingen als gastheer ook ondersteuning aan een duizendtal ‘receptieve’ publieksactiviteiten van derden, die 
plaatsvinden in de gebouwen van de organisatie. 
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Activiteiten: vormingsactiviteiten 
De sector zet sterk in op vorming en expertisedeling. Vooral de erfgoedcellen, het steunpunt FARO en de dienstverlenende 
organisaties organiseren vormingsactiviteiten voor derden (cursussen, training, andere vormen van opleiding). In totaal werden er 
567 vormingsactiviteiten aangeboden (3.246 vormingsuren, ca. 5,7 per activiteit), voor een totaal van ca. 16.000 deelnemers. De 
helft van de vormingsuren werd door eigen medewerkers gegeven. Voor al de deelnemers samen werden ca. 90.000 
vormingsuren gerealiseerd.  (Interne vormingen voor eigen personeel komen hier niet in beeld.) 
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Activiteiten: internationale activiteiten 
Alle cultureel-erfgoedorganisaties zijn internationaal op een of andere wijze actief. Ze realiseren een brede waaier aan 
internationale activiteiten of producten. Het overzicht geeft daar een indicatie van. Achter deze activiteiten schuilt in veel gevallen 
een heel intensieve uitwisseling en interactie met allerlei buitenlandse actoren. Deze en andere aspecten van de internationale 
netwerkrol komen hier als zodanig natuurlijk niet in beeld.  
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Activiteiten: dienstverlening aan derden 

De erfgoedcellen en de dienstverlenende organisaties (totaal 36) bieden een heel scala aan diensten. Er werden ca. 2.100 apart 
geregistreerde opdrachten gerealiseerd: het gros zijn inhoudelijke advies- en  begeleidingsopdrachten, gevolgd door 
communicatie-, inventarisatie- en ontsluitingsopdrachten. Sommige dienstverlening aan derden is daarbij betalend (4%). Dat 
handelt vooral over opdrachten voor digitalisering, registratie en ontsluiting. Maar het gros van de advisering gebeurt gratis. 
Erfgoedcellen leverden geen enkele dienst tegen betaling.  
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Dienstverlening  aan derden: aantal en type opdrachten 
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Resultaten 
over het jaar 2012 

 
Toegangsvoorwaarden 

Bezoekerscijfers 
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Toegangsvoorwaarden publiek 
Een erfgoedinstelling is gemiddeld 286 dagen per jaar open voor het publiek. Avondopeningen (na 19u.) zijn nog de uitzondering, 
behalve voor de bibliotheken waar het courant is. 
Bij musea bedraagt het standaard toegangstarief voor 1 volwassene rond de 6 euro, in 2009 was dat nog ca. 3,5 euro. De 
toegangsprijzen stijgen dus. Lokale en regionale musea hanteren lagere prijzen dan landelijke musea. Bij archieven is de toegang 
gratis, erfgoedbibliotheken vragen een beperkt bedrag (dagticket). 
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Bezoekerscijfers: musea 
De betrokken (landelijke, regionale en lokale) musea realiseerden samen ca. 4,8 miljoen bezoeken in 2012, waarvan 57% 
betalende bezoeken. Dat is een stijging met ca. 640.000 bezoeken sinds 2009. De meest bezoekers komen individueel (80%), de 
rest in groep. T.o.v. 2009 is het aantal groepsbezoeken nauwelijks toegenomen, maar zijn de groepen gemiddeld wel groter 
geworden. 
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Aantal bezoeken musea (met vermelding aantal cases) 

Totaal aantal bezoeken 58 4.814.003 

gemiddeld per instelling   83.000 

mediaan   39.206 

Aantal bezoeken – individueel 53 3.154.625 

gemiddeld per instelling   59.521 

mediaan   29.388 

Aantal bezoeken – in groep 52 793.943 

gemiddeld per instelling   15.268 

mediaan   9.186 

Totaal aantal groepen 48 26.410 

gemiddeld per instelling   550 

mediaan   423 

Totaal aantal betalende bezoeken 46 2.211.038 

gemiddeld per instelling   48.066 

mediaan   19.257 

Totaal aantal gratis bezoeken 47 1.654.066 

gemiddeld per instelling   35.001 

mediaan   14.323 
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Bezoekerscijfers: archieven en erfgoedbibliotheken 
Bij archieven en erfgoedbibliotheken liggen de bezoekerscijfers uiteraard lager (263.000) dan bij musea, maar het gaat hier dan 
ook over een ander soort van ‘bezoek’. De participatie wordt hier beter uitgedrukt door het gebruik van de collecties (zie hoger). 
Sommige bezoekers realiseren immers een groot gebruik van de collectie, en zijn zeer intensieve gebruikers van de 
leeszaaldiensten van archieven en erfgoedbibliotheken. Andere bezoekers komen eenmalig.  
(Een aantal archieven gaven geen cijfers op. De cijfers zijn dus een onderschatting. ) 
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Totaal aantal bezoeken 7 262.890 

Gemiddeld   37.555 

Mediaan    3.400 

Totaal aantal groepen 4 185 

Gemiddeld   46 

Mediaan    16 

Totaal aantal betalende bezoeken 3 
3.555 

Gemiddeld   1.185 

Mediaan    487 

Totaal aantal gratis bezoeken 4 30.556 

Gemiddeld   7.639 

Mediaan    709 

Aantal bezoeken archieven/erfgoedbibliotheken (met vermelding 
aantal cases) 
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Enkele conclusies 
Er zijn tot nu toe twee metingen gedaan: in 2010 (over 2009) en in 2013 (over 2012). We hebben dus nog 
onvoldoende materiaal om uitspraken te doen over langetermijnevoluties in het veld.  
 
Wel stellen we vast dat de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens sinds 2010 al verbeterd is. Dat betekent 
dat de gegevens in 2012 vollediger en gedetailleerder geregistreerd werden dan in 2009.  
 
In 2015 volgt in principe opnieuw een meting over 2014. De set van indicatoren gaan we verder consolideren 
en we voegen een onderdeel toe over digitalisering en digitale toegankelijkheid. We gaan nagaan hoe we 
kunnen monitoren op kwalitatieve aspecten van de werking.  
 
Meer info 
cijferboek@faronet.be 
www.cijferboekcultureelerfgoed.be  
 
Rapport Cijferboek 2010 
Jeroen Walterus, Cijferboek cultureel erfgoed 2010. Rapportage van de gegevensverzameling over het 
referentiejaar 2009. Brussel, FARO, oktober 2011 (www.faronet.be/prisma/cijferboek) 
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