VLAC
Structureel overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed 2019 - 2020
In 2019 werd het VLAC door het agentschap Onroerend Erfgoed uitgenodigd voor een overleg.
Dergelijke overlegmomenten vonden ook reeds plaats met de VONA (Vlaamse Ondernemers in
Archeologie). Het VLAC ijvert al enige tijd niet enkel voor betere arbeidsvoorwaarden voor de
werknemers, maar tracht ook een vertegenwoordiger te zijn voor de terreinarcheologen binnen de
commerciële archeologische sector.
Het doel van de overlegmomenten is om op regelmatige basis rond de tafel te zitten om vragen,
bezorgdheden en pijnpunten vanuit ‘het terrein’ in kaart te brengen en te bespreken hoe deze
kunnen worden verholpen.
Omdat het VLAC de archeologen wil representeren, is het ook haar taak om de informatie verder te
verspreiden. Tijdens de drie overlegmomenten werden een reeks thema’s aangehaald. Heel wat
andere problemen en vragen, groot en klein, werden aangekaart. Overlegmomenten hebben
plaatsgevonden op 5 mei 2019, 26 november 2019 en 13 november 2020. Onderstaande kan als
essentie worden beschouwd.

1. Het loket en IT
De vragen omtrent het loket kunnen worden gebundeld in drie thema’s:
-

Gebruiksvriendelijk(er) maken van loket
Bijvoorbeeld de vraag van VLAC om te communiceren als er zaken worden aangepast, zoals
het geval was voor het oppervlak, dan dient dit te worden vermeld.

-

Onduidelijke zaken toelichten
Moet ‘Gebruiker ensemble’ verplicht worden ingevuld? Het antwoord is dat dit het best wel
gebeurt om in de toekomst te achterhalen waar het ensemble zich bevindt.

-

Efficiënter maken van het archeologietraject
VLAC denkt mee om het archeologisch traject nog efficiënter te maken. Zo kan het handig
zijn om WKT-strings of een .dxf-bestand van proefsleuven deel te laten uitmaken van
archeologienota’s indien het gaat om uitgesteld vooronderzoek.

2. Regelgeving
Enkele onderwerpen werden besproken.
-

De verantwoordelijkheid van een ingediend document ligt bij de erkend archeoloog als
natuurlijk persoon, ook al is deze in dienst van een erkend rechtspersoon. Werknemers
houden dit het best in gedachten als ze archeologienota’s en rapporten indienen.

-

VLAC vroeg om in de voorziene opleiding aan te halen dat men in de archeologienota ook
rekening moet houden met de niet-vergunningsplichtige werken. Dat is tot nu niet altijd even
duidelijk voor een archeoloog.

-

De vraag werd gesteld hoe er wordt omgegaan met de eindverslagen en
archeologierapporten. Het is alsof enkel de timing van indiening telt. Beide worden echter
gelezen en beoordeeld. De beoordeling wordt meegenomen bij de evaluaties van bedrijven
en archeologen.

-

Voor een vlot verloop van dossiers werd gevraagd om de erkend archeoloog op de hoogte te
houden van de beslissing van het agentschap wat (archeologie)nota’s betreft, gezien door
het agentschap de beslissing was genomen bij aktename geen brieven meer te versturen.
Enkel bij een ‘aktename met voorwaarden’ of ‘geen aktename’ (weigering) zal het
agentschap de erkend archeoloog en initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte brengen.
Tijdens het laatste overleg werd gemeld dat hier toch weer verandering inkomt. Mogelijk zal
er wel opnieuw een brief worden verzonden.

3. Opleidingen en erkenningen
-

Het was de vraag vanuit VLAC om rekening te houden met de starturen van opleidingsdagen
die door het agentschap worden georganiseerd. Deze zouden geclusterd moeten worden in
een halve dag of een volledige dag. Vanuit de vereniging wordt immers gevreesd dat
werknemers verplicht verlof moeten opnemen voor de overige uren. Het agentschap geeft
echter aan dat ook rekening wordt gehouden met de reistijd.

-

Het agentschap gaf aan dat ze open staan voor externe opleidingen die aansluiten bij de
code vanuit verschillende organisaties en dat deze kunnen meetellen als bijscholing.

-

Door de Corona-pandemie zullen opleidingen digitaal doorgaan en zal rekening worden
gehouden met de uren. Erkenningen komen niet in gedrang indien erkende archeologen de
inhaalopleiding nog niet konden volgen. Het agentschap stelt zich gezien de omstandigheden
van 2020 flexibel op wat de inhaalopleiding en bijscholingen betreft.

-

Voor langdurige zieken, zwangerschap- en ouderschapsverlof, mantelzorgers en volgen van
bijkomende studies is er een aanpassingen in de wetgeving waarbij 1 jaar terreinervaring
moet kunnen aangetoond worden op 10 jaar om een erkenning te behouden.

-

Er vonden reeds evaluatiegesprekken plaats tussen bedrijven en de overheid. VLAC vroeg om
bij de zaakvoerders de vraag te stellen om hier ook een werknemer bij te betrekken. Zij zijn
immers soms veel nauwer betrokken bij problemen of vragen. Deze betrokkenheid kan
vanuit het agentschap echter niet worden verplicht.

4. CAI en GGA
-

VLAC vraagt voor betere communicatie over de vernieuwde versie van de CAI. Er is
verwarring bij het gebruik ervan. Zo werd voorgesteld of het gebruik ervan kan worden
aangehaald tijdens een opleiding. Het agentschap werkt echter reeds aan een handleiding.

-

GGA: VLAC drukte zijn bezorgdheid uit dat bepaalde terreinen volledig als GGA zullen worden
gekarteerd, terwijl deze in ruimte of diepte niet in geheel zijn onderzocht. Het agentschap
gaf aan dat dergelijke dossiers weldegelijk inhoudelijk gecontroleerd worden.

5. Relatie tussen erkend archeoloog en erfgoedconsulent
-

Het agentschap wil meer een coachende rol opnemen. Het VLAC vraagt om dit in te vullen
tijdens de opleidingen en tijdens het archeologietraject (opmaak archeologienota en nota’s),
alsook op het terrein.

-

Het bestuur van VLAC wordt, net als VONA, op de hoogte gehouden wanneer de
werkingsgebieden van erfgoedconsulenten verandert. Het agentschap Onroerend Erfgoed
wilt deze kaart niet verspreiden onder de erkende archeologen, gezien deze vaak wisselt. Dit
zorgt ervoor dat de erfgoedconsulenten moeilijk bereikbaar zijn. Het agentschap gaf aan dat
de juiste persoon kan worden bereikt via de regionale diensten:
(https://www.onroerenderfgoed.be/contact)

6. Veiligheid
-

Bij de vraag om rekening te houden met veiligheid en dit te incorporeren in de Code van
Goede praktijk kwam het antwoord dat het agentschap daar niet bevoegd voor is en de
algemene regels (ARAB) steeds gelden.

-

Er komt een document met richtlijnen over hoe omgaan met munitie binnen het
archeologietraject. Dit werd reeds voorgelegd aan VLAC. De definitieve versie wordt in 2021
verwacht.

