
 

 

-CONCEPT MAART 2016- 

 

Ethische Richtlijnen 

 

Algemeen 

1. Ik onderschrijf de principes in deze ethische richtlijnen (ER) omtrent werkwijze en 

gedrag bij de uitvoering van mijn taken met het cultureel erfgoed dat aan mij is 

toevertrouwd. Als lid streef ik de ER na en draag deze uit, zodanig dat mijn werk en 

organisatie zich hiervan bewust is. 

2. De omstandigheden waarin ik werk zullen invloed hebben op de wijze waarop ik mijn 

werk uitvoer, maar niet de mate waarin ik de Ethische richtlijnen nastreef. 

3. Ik vertegenwoordig de stem van het cultureel erfgoed dat aan mij is toevertrouwd. In 

bijzonder bij een het verzoek van een handeling die niet overeenkomt met deze 

ethische richtlijnen. 

 

Verplichtingen jegens het Cultureel erfgoed 

1. Ik streef er naar het cultureel erfgoed voor de toekomst ter lering en vermaak te 

behouden als  betrouwbaar bewijs van het verleden en als een bron voor toekomstige 

studie. 

2. Ik respecteer de verschillende aan het erfgoed toe te kennen waarden, zoals de 

esthetische, historische en spirituele betekenis en fysieke integriteit, en weeg deze 

mee bij de keuze voor en de uitvoering van interventies aan dat erfgoed. 

3. Alvorens ik fysiek werk op het cultureel erfgoed adviseer, uitvoer of laat uitvoeren zet 

ik mij in voor het nemen van de relevante preventieve conserveringsmaatregelen.  

4. Ik zal de fysieke behandeling (laten) beperken tot dat wat noodzakelijk is voor 

behoud van de integriteit en de cultuurhistorische waarden van het erfgoed en pas uit 

(laten) voeren nadat een zorgvuldige en integere afweging heeft plaatsgevonden van 

de noodzakelijkheid en eventuele consequenties (op korte dan wel langere termijn) 

van het ingrijpen. 

5. Fysieke ingrepen voer ik of laat ik zoveel mogelijk uitvoeren met compatibele en 

reversibele materialen en technieken, met zo weinig mogelijk aantasting van de 

authenticiteit. Op het moment dat ik overweeg materiaal van cultureel erfgoed te 

(laten) verwijderen moet schriftelijk beargumenteerd zijn dat dit onontbeerlijk is om 

het erfgoed te behouden of dat dit in belangrijke mate de historische en esthetische 

waarde van het erfgoed aantast. Verwijderd materialen zal ik documenteren en zo 

mogelijk (laten) conserveren. Fysieke wijzigingen zal ik (laten) documenteren. 

6. Ik besef dat documentatie in tekst en beeld van belang is voor het vastleggen van 

waarden en voor toekomstig interventies aan cultureel erfgoed. De mate van 



documentatie hangt samen met de aard van het erfgoed en het soort interventie; zij 

varieert van conditieopname, planvorming,  observaties tot verantwoording van de 

uiteindelijke keuzes en interventies vóór, tijdens en na de behandeling. Documenten 

die voortkomen uit de werkzaamheden maken deel uit van de geschiedenis van het 

cultureel erfgoed. Daarom draag ik binnen mijn mogelijkheden bij aan een 

toegankelijke archivering voor  toekomstig gebruik. 

7. Ik verzeker mij er van dat documentatie, zoals conditieopnamen en 

behandelingsverslagen, beschikbaar zijn gesteld aan de eigenaar, opdrachtgever of 

beheerder, inclusief aanbevelingen voor nazorg/preventieve conservering. 

 

Verplichtingen m.b.t. mijn eigen bekwaamheid 

1. Ik draag zelf verantwoordelijkheid voor mijn handelen aan het erfgoed dat mij is 

toevertrouwd. 

2. Ik ben mij bewust van mijn eigen kunnen en beperkingen. Zodra (de beperking van) 

mijn kennis en ervaring er om vraagt zoek ik advies bij andere relevante specialisten 

voor het bepalen van de juiste koers. Ik adviseer maatregelen of voer procedures uit 

waarover ik openlijk in dialoog wil en kan gaan met collega’s, opdrachtgevers of 

beheerders. Ik sta open voor collegiale intervisie. 

3. Ik houd mijn kennis en vaardigheden actueel om de kwaliteit van mijn werk te 

verbeteren omwille van het cultureel erfgoed, o.a. door het volgen van de 

ontwikkelingen in het vakgebied, via permanente educatie en het uitwisselen van 

opgedane kennis en kunde met andere belanghebbenden. Indien mogelijk draag ik bij 

aan de educatie van stagiair(e)s verbonden aan een instelling met een passende 

opleiding. 

4. Ik bevorder een grondiger begrip en besef bij andere vakgebieden en het algemene 

publiek over mijn eigen rol en het vakgebied van beheer, behoud, conservering en 

restauratie. 

5. Ik ken de (inter)nationale wet- en regelgeving die direct te maken hebben met het 

cultureel erfgoed en werk volgens relevante (inter)nationale richtlijnen over 

conservering en restauratie. 

6. Ik behandel collega’s, opdrachtnemers, stagiairs, studenten en vrijwilligers met 

integriteit en respect in mijn professionele praktijk en zal hen niet onjuist bejegenen. 


