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A. LINKEN NAAR ERFGOEDPLUS.BE – URL ALS BASIS 

 
 

Linken naar Erfgoedplus.be 
Erfgoedplus.be bestaat uit een database met erfgoedinformatie (Erfgoeddatabank), een portal om 
deze informatie naar het publiek te ontsluiten (www.erfgoedplus.be) en een online programma om 
erfgoedcollecties te registreren (Erfgoedregister). 
 

Het is mogelijk om vanuit eender welke online toepassing een link te leggen naar een integrale collec-
tie of één specifieke detailbeschrijving. Hiervoor hanteert Erfgoedplus.be een stabiele opbouw van de 
URL (persistente links). Het is ook mogelijk om de URL van een zoekresultaat over te nemen. 
 

Met een beetje basis kennis van HTML of een CMS-systeem kan men deze rechtstreekse URL mooi 
verwerken in een korte tekst, foto of logo. 
 
 

URL voor een collectie 
Het is mogelijk om vanuit een website door te linken naar de integrale collectie van een kerk, een 
heemkundige kring of een museum. Elke collectie op Erfgoedplus.be heeft een unieke collectiecode. 
Rechtstreeks linken lukt eenvoudig door deze collectiecode met een standaard link te combineren. 
 
standaard URL: 
http://www.erfgoedplus.be/collectie/ 
 
COLLECTIE 
standaard URL + COLLECTIECODE 
 
Voorbeeld: Museum De Mindere heeft als unieke collectiecode “71053A51”. Voor een rechtstreekse 
link naar de volledige collectie van het Museum De Mindere geeft dit: 
http://www.erfgoedplus.be/collectie/71053A51 
 
Waar de unieke collectiecode vinden? 

• de collectiecode zit verwerkt in de het ‘uniek Erfgoedplus.be ID’ van elk detailpagina van een 
object: 

 
• in het overzicht van deelnemen collecties op de website Erfgoedplus.be kan je de rechtstreek-

se URL opzoeken en copy-pasten: 

 
 

Niet alle deelnemende collecties zijn online raadpleegbaar. Online raadpleegbare collecties 
zijn als link aanklikbaar. Voor niet-raadpleegbare collecties wordt de status aangeduid. 

 
 

URL voor een detailpagina 
Men kan ook meteen doorlinken naar een detailpagina van een object. Elke objectbeschrijving op 
Erfgoedplus.be heeft een uniek nummer, of ‘Erfgoedplus.be ID’. Rechtstreeks linken lukt eenvoudig 
door deze Erfgoedplus.be ID met een standaard link te combineren. 
 
standaard URL: 
http://www.erfgoedplus.be/erfgoedplus/detail.jsp?artefactid= 
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VOORWERP 
standaard URL + UNIEK NUMMER DETAILFICHE 
 
Voorbeeld: De torenmonstrans van Herkenrode heeft als uniek Erfgoedplus.be ID 
“71022A51.priref.2755”. Voor een rechtstreekse link naar de detailfiche van de torenmonstrans van 
Herkenrode geeft dit: 
http://www.erfgoedplus.be/erfgoedplus/detail.jsp?artefactid=71022A51.priref.2755 
 
Waar het uniek Erfgoedplus.be ID vinden? 

• het uniek Erfgoedplus.be ID staat op elke detailpagina van een object 

 
• gebruikers van het Erfgoedregister vinden dit Erfgoedplus.be ID ook op elke detailfiche, rechts 

onderaan (of in de URL van elke detailfiche) 

 
 

 
 
 

URL zoekresultaten 
Ook naar zoekresultaten kan men linken. Dit kan eenvoudig door de URL over te nemen na een 
zoekopdracht. Deze URL is niet ‘persistent’ en kan op termijn wijzigen. 
 
Een zoekopdracht naar alle fotografische briefkaarten (ansichtkaarten) over steenkoolmijnen: 
 

 
 

vertaalt zich in volgende URL: 
 

http://www.erfgoedplus.be/zoeken?categorie=vrij&zoekterm=mijnen&filters=1&object=ansichtkaarten 
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B. INVOEREN IN HET ERFGOEDREGISTER 
 
 

Verhalend registreren / context noteren 
Een inventaris is de plek bij uitstek om informatie rond objecten op te tekenen. Uiteraard moet de in-
formatie relevent zijn en direct betrekking hebben op het object (foto of voorwerp). Maar vaak weet 
men meer – of kan men meer te weten komen - dan wordt neergeschreven. Het is jammer om deze 
extra informatie niet te noteren. De kans dat dit over de tijd verloren gaat, is groot. Door tijd te investe-
ren in een meer uitgebreide beschrijving, blijft informatie ook bewaard bij het object. 
 
 
Voorbeeld 1: “Verhuis metalen molenrad. Lossen. (304.30)” 
 

 
 
Het beschrijvingsveld registreert meer informatie over de foto dan louter “Het lossen van een metalen 
molenrad in Beringen.”; 

• de eerste alinea beschrijft wat men ziet op de foto 

• de tweede alinea geeft meer context en gaat in op de aanleiding voor deze foto en waar het 
molenrad vandaan kwam 

• de derde alinea voorziet in een (nog) ruimere context, waarom werd überhaubt een molenrad 
naar een Steenkoolmijn gebracht? 

 
Indien deze informatie niet samen geregistreerd wordt, mist de afbeelding de nodige diepgang om 
volwaardig te kunnen interpreteren. 
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Voorbeeld 2: “Set van twee hulzen met granaten 3,7cm Krupp Sockelflak. (HA21.911.070.01)” 
 

 
 
 
Een snelle beschrijving zou zich beperken tot een eenvoudige vermelding van een set hulzen met 
granaten. Men stak echter energie in meer achtergrond, context; 

• een uitgebreide fysieke beschrijving 

• een feitelijk ‘detail’ in verband met één granaat die (nog) op scherp stond 

• een beschrijving van het type granaat en hoe het werkte 

• informatie over de context van deze stukken – van wie waren deze granaten, hoe kwamen ze 
in zijn bezit en waarom werden deze objecten geregistreerd? 

 
Ook de objectieve beschrijving van dit object werd uitgebreid uitgevoerd. De notatie van de opschrif-
ten is in dit voorbeeld erg uitgebreid. 
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Voorbeeld 3: “Brancardier Martin Hestermans. Verzorging van een medesoldaat. (HA21.911.047.01)” 
 

 
 
 
Zelfs onder de Eerste Wereldoorlog waren heel wat particuliere fototoestellen in omloop. Bij veel van 
deze foto’s is het ‘verhaal’ verloren gegaan. Vaak blijft een beschrijving beperkt tot “Brancardiers bij 
gewonde soldaat in de loopgraven.”. Hier werd moeite gedaan om meer relevante context te noteren; 

• een nuchtere beschrijving van wat men ziet op de foto 

• wie staat op deze foto – zijn personen gekend? 

• context over de totstandkoming van deze opname – wat is er gebeurd? 

• wie heeft deze foto getrokken? 

• informatie over de context van deze foto – van wie was deze opname, wie was deze persoon? 
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Documentatie selectief online plaatsen 
Een weinig gekende functie in het Erfgoedregister is het selectief online tonen van media. In het be-
schrijving is het mogelijk om meerdere media aan een fiche te kippelen. Voor elk van deze foto’s, tek-
sten of andere bestanden ken men selecteren of ze al-dan-niet worden weergeven op de website. 
 
De keuze kan men zeer eenvoudig activeren op het tabblad ‘Documentatie’ door het vakje bij elk be-
stand aan of uit te vinken. 
 

 
 
 
Media al-dan-niet online tonen? 

• aanvinken (groene cirkel)  = online tonen 

• uitvinken (rode cirkel)   = niet online tonen 
 

• standaard (default) stand voor elk medium = aangevinkt/online tonen 
 
 

 
 
In dit voorbeeld worden de foto’s getoond, maar het tekstbestand (PDF) was uitgevinkt en wordt dan 
ook niet weergegeven. 
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Meer afbeeldingen opladen 
Er staat geen limiet op het aantal mediabestanden dat men aan een fiche wil koppelen. Het is dus 
mogelijk om een onbepaald aantal foto’s op te laten en aan een fiche toe te voegen. 
 
Voorbeeld: “Duits gasmasker uit 1917. (CYC037)” 
 

 
 
 

 
 
Meer foto’s opladen laat toe om ‘visueel verhalend’ de complexiteit of de werking van een voorwerp uit 
te leggen. In dit voorbeeld werd elke mogelijk handeling of combinatie (openen, sluiten, demonte-
ren,…) fotografisch vastgelegd en in het Erfgoedregister opgeladen. 
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Multimedia documentatie 
Het is mogelijk om in het Erfgoedregister meerdere soorten van mediabestanden aan een fiche te 
koppelen. 
 

Nieuwe media toevoegen kan via het tabblad ‘Documentatie’, aan het veld ‘Reproductie’ door op de 
knop ‘Nieuw’ klikken. 
 

 
 
Men kan kiezen uit volgende media: 

• afbeelding   .jpg    limiet 300 kB 

• audio (geluidsbestand)  .mp3    geen limiet 

• document (tekstbestand) .PDF    geen limiet 

• video    YouTube of Vimeo  koppeling naar videokanaal 
 
 
Voorbeeld 1 - afbeeldingen met geluidsbestand: “Beiaard van Sint-Geertrui (07.04)” 
 

 
 
Op bovenstaande detailfiche wordt de beiaard beschreven en fotografisch gedocumenteerd. Maar 
indien men wil weten hoe deze beiaard klinkt, voorziet het Erfgoedregister in de mogelijkheid om ook 
een geluidsopname aan de registratie toe te voegen. 
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In het overzicht van de mediabestanden staat naast de foto’s ook een geluidsopname. Door hier op te 
klikken, kan men het mp3-bestand beluisteren. 
 

Een geluidsbestand hoeft niet gelimiteerd te zijn tot een instrument. Het kan ook een dialectoname 
zijn, een verhaal, een interview, een muziekstuk (illustratie bij partituur) of zelfs het geluid van een 
machine (bv. een motor in werking). 
 
 
Voorbeeld 2 - afbeeldingen met filmfragment: “Kolbtoestel (honinglosser of ratenbreker). (4-0026)” 
 

 
 
Om de werking van het kolbtoestel te demonstreren, werd een filmfragment toegevoegd (archiefmate-
riaal). Zeker wanneer de werking van een toestel complex is, verduidelijkt een opname meer dan een 
tekst kan beschrijven. 
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In het overzicht van de mediabestanden staat naast de foto’s ook een filmfragment. Door hier op te 
klikken, kan men het filmfragment bekijken. 
 

De filmfragmenten zelf kan men niet opladen met het Erfgoedregister. Bij de registratie wordt de mo-
gelijkheid geboden om een koppeling te leggen naar een videobestand op YouTube of op Vimeo.  
 

Om een koppeling te leggen met een video, dient men eerst een account aan te maken bij Vimeo of 
bij YouTube. Pas wanneer men hier een video heeft opgeladen, kan men met de URL voor deze video 
een koppeling aanmaken. 
 
 
Voorbeeld 3 - afbeelding met tekstbestand: “Militair fotografisch panorama van het IJzerfront voor 
Lombardsijde. (F166)” 
 

 
 

Documenten kan men met enkele foto’s illustreren en vervolgens als PDF aanbieden als men een 
totaalbeeld wil hebben van dit object. PDF’s staan rechtstreeks onder het fotoscherm. 
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In het overzicht van de mediabestanden staan enkele foto’s van het kaartboek ter illustratie. Voor een 
volledig overzicht van elke pagina, kan men de PDF openen. 
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Een afbeelding met situatieschets / orientatieplan 
Alle relevante beeldbestanden (jpg) kunnen worden opgeladen. Zo kan men beeldbestanden verster-
ken met kaartmateriaal. 
 
Voorbeeld: “Congolees werkbezoek aan de steenkoolmijn van Zwartberg (Genk, 1959). (168.24)” 
 

 
 
Het bovenstaande voorbeeld is onderdeel van een fotoreportage van de PR-dienst van Cockerill-
Ougrée op de mijnsite van Zwartberg. De site werd reeds in de jaren ’60 ontmanteld. Er resteren geen 
bouwwerken meer die in staat stellen om de plek van deze opname te situeren. 
 

 
 
Het zichtpunt van waaruit de foto genomen werd kan op een situatieschets getoond worden. Deze 
kaart kan men net zoals een foto opladen in het Erfgoedregister. 
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De situatieschets geeft de positie en de kijkrichting weer. Hierdoor is het voor de bezoeker mogelijk 
om de gebouwen op de achtergrond te identificeren. 
 
Deze toepassing in bijzonder interessant wanneer het bouwwerken betreft die inmiddels werden afge-
broken. Zo kan men bv. ook afbeeldingen van gebouwen combineren met eventuele (grond)plannen 
om duidelijk te maken welk deel van het bouwwerk men ziet. 
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KIK foto’s en fiches - koppelen in het Erfgoedregister 

 
 

1. KIK/IRPA 
Het ‘Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium / Institut royal du Patrimoine artistique’ is een fede-
rale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van 
het Belgisch culturele en artistieke erfgoed. Zij beheren een uitgebreide databank over het religieuze 
erfgoed. Het KIK is de uitgever van het ‘Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehui-
zen (FMBB)’, de zogenaamde ‘groene boekjes’. 
 

2. Koppelingen met het KIK 
Het ‘Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen (FMBB)’ is ook online te raad-
plegen. De gegevens zijn opvraagbaar via de BALaT databanken op de website van het KIK. Het BA-
LaT (Belgian Art Links and Tools) bevat onder meer de online fototheek van het KIK. 
 

Het is mogelijk om vanuit het Erfgoedregister een koppeling te leggen met deze BALaT fototheek. De 
fiche van een object wordt dan gekoppeld aan een fiche in BALaT. 
 

3. Wat en waar kan men koppelen? 
Een fiche in het erfgoedregister beschrijft één object. Een fiche in de KIK-databank beschrijft ook één 
object. Wanneer het handelt om hetzelfde object, kan men vanuit het Erfgoedregister een koppeling 
maken met het KIK (BALaT) voor; 
 

• één of meerdere foto’s uit de online fototheek van het KIK 
o op tabblad ‘Documentatie’ � nieuwe afbeelding (‘Reproductie’) 

• de objectfiche in de KIK-databank 
o op tabblad ‘Identificatie’ � ‘Ander nummer’ – ‘Type: Kik object’ 

 

4. STAP-VOOR-STAP KOPPELEN? 
Een koppeling met een KIK-objectfiche toont niet automatisch de bijbehorende foto’s in het Erf-
goedregister. Een koppeling met een KIK-foto zorgt niet automatisch voor een link naar de KIK-
objectfiche. Zowel foto als objectfiche moeten apart gekoppeld worden. 
 

4.1. Voorbereiding 
 

a. objectfiche openen in het Erfgoedregister 
b. ga naar de website van het KIK/IRPA (http://www.kikirpa.be/) 

 
 

o klik op ‘BALaT (Databanken)’ 
 

 
 

o klik op de tekst ‘Klik hier om naar BALaT te gaan’ 
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o klik op ‘FOTOTHEEK’ 
 

 
 
 
 

c. object opzoeken in de KIK-databank (BALaT, online fototheek) 
 

 
 
Het zoekscherm laat toe om op verschillende manieren het gewenste object op te zoeken. De Foto-
theek van het KIK (BALaT) bevat niet alleen religieuze objecten. Maar omdat vooral kerkfabrieken in 
het Erfgoedregister met het KIK willen koppelen, gaan we in dit voorbeeld verder met religieus erf-
goed. 
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o opzoeken via ‘Gemeente’ en/of ‘Instelling’ (naam kerk) 
 

  +  ZOEKEN 
 

Door een opzoeking op gemeente, of op de naam van de kerk, krijgt men meteen een overzicht van 
alle objecten die op de locatie door het KIK geïnventariseerd en gefotografeerd werden. 
 

o opzoeken via ‘KIK objectnummer’ 
 

  +  ZOEKEN 
 

 

Indien men reeds het KIK objectnummer kent, doordat het bv. al in het Erfgoedregister genoteerd 
staat), kan men meteen de gewenste objectfiche oproepen. 
 

o opzoeken via ‘Negatiefnummer’ 
 

  +  ZOEKEN 
 

Gelijkaardig kan men ook zoeken op een nummer van een KIK-foto. Dit is handig wanneer men bv. 
enkel een KIK-foto heeft en men zoekt het KIK objectnummer. 
 
Het resultaat is ofwel een lijst objecten (a) ofwel de KIK detailfiche van één object (b en c): 
 

 a 
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 b, c 
 
Om koppelingen te leggen tussen het Erfgoedregister en de KIK-databank heeft men de KIK-
detailfiche nodig van het object (de nodige informatie staat rood omcirkeld). 
 

4.1. Foto’s koppelen 
 

Soms heeft het KIK maar één foto. Soms werden tientallen foto’s gemaakt van een object. Men kan 
zelf kiezen hoeveel foto’s men van de KIK fototheek wil opnemen in het erfgoedregister. 
 

� Onder elke foto staat aangegeven of er meerdere foto’s van een object bestaan: 
 

 
 
Door op ‘Alle foto’s van dit object’ te klikken, krijgt men een overzicht van alle beschikbare afbeeldin-
gen: 
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a. op de gewenste foto klikken 
� de gekozen foto staat nu in de detailfiche 

 

 
 
b. op de grote foto klikken 

� de foto verschijnt uitvergroot 
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c. met RECHTERMUISKNOP op de grote foto klikken 
� een keuzemenu verschijnt 

 

 
 
d. ‘Afbeeldingsinfo bekijken’ selecteren 

� een nieuw venster opent zich 
 

 
 

a. De URL naast ‘Locatie’ selecteren en kopiëren (CRTL+C) 
 

 
 
� Deze URL heeft men nodig om de foto als afbeelding op te laden in het Erfgoedregister. 
 
e. noteer de overige informatie over de KIK-foto: 

o Wie is de fotograaf? 
o Wanneer werd de foto gemaakt (jaartal of datum)? 
o De titel van het object. 

 
Men kan deze informatie onder elke foto vinden. Meestal zijn deze gegevens voor elke foto idem. De 
titel kan men vinden op de KIK-detailfiche. 
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f. in het Erfgoedregister op het tabblad ‘Documentatie’ een leeg veld ‘Reproductie’ kiezen 
 

 
 

� Indien er al afbeeldingen staan kan men een leeg veld ‘Reproductie’ aanmaken door op het 
groene plusteken te klikken: 

 
 
g. op de knop ‘Nieuw’ klikken 

o een venster verschijnt 
o in dit venster klikken op ‘afbeelding’ 

 

 
 
 
h. in het venster alle gegevens van de KIK-foto invullen 

o de URL plakken in het vel ‘Of, vanaf een url’ (CRTL+V) 
o ‘Titel’, ‘Datum’ en ‘Herkomst/Maker’ invullen -> (!) verwijzing naar het KIK! 
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i. na het invullen van de gegevens op de knop ‘OK’ drukken 
 

 
 

� De foto uit de KIK-fototheek staat nu als afbeelding in het Erfgoedregister: 
 

 
 
j. niet vergeten om de pagina OP TE SLAAN 
 

 
 

 
 

� Door de pagina ‘op te slaan’ blijven de wijzigingen behouden. Dit doet men best regelmatig 
wanneer men in het Erfgoedregister werkt. 

� � De verwijzing naar het KIK steeds in het opschrift van de foto’s vermelden! 
 
 

(!) BOVENSTAANDE STAPPEN DIENT MEN TE HERHALEN VOOR ELKE KIK-FOTO DIE MEN 
AAN HET ERFGOEDREGISTER WIL TOEVOEGEN 
 
 

 

4.2. Beschrijvingen koppelen 
 

Nu dient men enkel nog de KIK-detailfiche aan de eigen fiche te koppelen. Deze ingreep is eenvoudi-
ger en sneller dan het koppelen van een foto. 
 

a. het ‘Object nummer’ van de KIK-detailfiche kopiëren (CTRL+C) 
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b. in het Erfgoedregister op het tabblad ‘Identificatie’ een leeg veld ‘Ander nummer’ kiezen 
 

 
 
c. in het uitklapbare keuzemenu bij ‘Type’ de formulering ‘KIK object’ selecteren 
 

 
 
d. in het veld ‘Nummer’ het ‘Object nummer’ van de KIK-detailfiche plakken (CTRL+V) 
 

 
 
LET OP: in het veld ‘Nummer’ enkel het ‘Object nummer’ van het KIK invullen. Geen enkele 
andere informatie toevoegen. Ook niet het ‘Negatiefnummer’ vermelden. NIET: 

o KIK 21739 
o 21739 beeldhouwwerk 
o 21739 H. Sebastiaan 
o X032111 

���� Wanneer het nummer niet juist wordt ingevoerd, werkt de link naar de KIK-databank niet. 
 

j. niet vergeten om de pagina OP TE SLAAN 
 

 
 

 
 

� Door de pagina ‘op te slaan’ blijven de wijzigingen behouden. Dit doet men best regelmatig 
wanneer men in het Erfgoedregister werkt. 

 

5. Resultaat op Erfgoedplus.be 
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� De link op Erfgoedplus.be onder ‘Ander nummer’ voert naar de detailpagina van het beeldhouw-
werk van de heilige Sebastiaan op de website van het KIK/IRPA. 
 

� Door op één van de knoppen bij de afbeelding te klikken krijgt men de foto’s in detail: 
o in een uitvergroot venster waar men foto per foto kan doorbladeren 
o in een mozaïekoverzicht van alle foto’s samen 
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ID-DOC (MOT) - koppelen in het Erfgoedregister 
 

1. ID-DOC 
Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) heeft voor de identificatie van technische handwerk-
tuigen een online instrument uitgewerkt; het databestand "Identificatie Documenten" (afgekort tot "ID-
DOC"). 
 

http://www.mot.be/nl/opzoeken/iddoc 
 

2. wat kan je vinden in de ID-DOC? 
In de ID-DOC vind je de juiste benaming van technische voorwerpen (instrumenten, gereedschappen, 
handwerktuigen,…). De voorwerpen worden bovendien beschreven en afgebeeld. 
 

 
 

In de ID-DOC kan je zoeken op afbeelding (visueel opzoeken), toepassing/beroep en op trefwoorden. 
 

3. Meerwaarde ID-DOC voor de inventaris 
De ID-DOC helpt collectiebeheerders om hun objecten te identificeren en correct te benoemen. Indien 
men het object niet kent, geeft de ID-DOC meteen informatie over de werking en het gebruik. 
 

4. ID-DOC en het Erfgoedregister 
Er zijn twee mogelijkheden om de ID-DOC te verwerken binnen het Erfgoedregister: in functie van de 
objectnaam en het leggen van een link tussen de fiche en de ID-DOC objectbeschrijving. 
 

1. Objectnaam: 
Als de correcte term niet in de AAT-Ned voorkomt, kies je de meest relevante koepelterm. 
De juiste term uit de ID-DOC schrijf je in het titelveld. 
 

2. Linken tussen Erfgoedregister en ID-DOC: 
In elke fiche binnen het Erfgoedregister kan men een link leggen naar de beschrijving in de 
ID-DOC. Dit wordt later zichtbaar (en als link geactiveerd) op Erfgoedplus.be. 

 

5. Fiche uit het Erfgoedregister linken aan de ID-DOC 
Elke beschrijving in de ID-DOC heeft een ‘identificatiecode’ en daarnaast een nummer van de HTML-
pagina. Het nummer van de HTML-pagina hebben we nodig. 

� Vroeger was deze HTML-nummer zichtbaar op de beschrijvende pagina. Het MOT onderzoekt 
hoe ze deze nummer terug zichtbaar kunnen maken. In afwachting hiervan moeten enkele 
handelingen worden uitgevoerd om de verborgen paginanummer terug te vinden. 

 
De HTML-paginanummer zichtbaar maken. 
 

1. Op de gewenste beschrijving staan, in het voorbeeld deze van de ‘Trekschaar’. 
 

2. Rechtermuisknop klikken. Er verschijnt een venster. 
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3. OFWEL – klikken op ‘Paginabron bekijken’ 
 

 
 

4. OFWEL – klikken op ‘Element inspecteren’ 
 

 
 

5. Het nummer dat na de URL ‘…/resource/Tool/’ staat is het nummer dat we nodig hebben 
 

6. In het Erfgoedregister (tabblad ‘Identificatie’ - veld ‘Ander nummer’) kiezen voor ID-DOC en 
het nummer invullen (zoals met KIK). 
 

 
 

 
 

� (boven) Voorbeeld van de link op Erfgoedplus.be. 
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Complexere koppelingen (LIAS / MIRADOR) 
Naast koppelingen met het KIK en ID-DOC zijn er meerdere mogelijkheden om aan externe databan-
ken te koppelen. Zo kan men koppelingen maken met objectbeschrijvingen en hoge-resolutie scans 
op LIAS en MIRADOR (Vlaams Erfgoeddatabanken). 
 
Dit is niet zondermeer te realiseren en gebeurt steeds in samenspraak met de beheerders van deze 
databanken. In het overzicht wordt het wel als voorbeeld overgenomen. 
 
Voorbeeld 1: “Collectie Prentenkabinet van de KUL, La Maison de Ville de Louvain (008011568, LI-
AS: 774191)” 
 
 

 
 
De link op de detailfiche van Erfgoedplus.be voert naar de detailfiche van dit object op Teneo, de da-
tabank/viewer in beheer van LIAS. 
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Voorbeeld 2: “Codex Eyckensis, Codex A en Codex B  (KIK object: 18032, kerkinventaris: 185, LIAS: 
IE5258806)” 
 

 
 
 
In het voorbeeld van de Codex Eyckensis wordt zowel een koppeling gelegd naar de informatie in 
BALaT (KIK) als naar MIRADOR (LIAS) waar men de codex in hoge resolutie kan raadplegen.. 
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Koppeling van fiches / kruisverwijzingen 
 
Kruisverwijzing tussen twee prentbriefkaarten (Feldpost) van Johann Bogner. 
 

 
 
Fotobriefkaart van soldaat Johann Bogner met kar en paard. (HA21.101.501D.23) 
 

 
 
Graf van Duits soldaat Johann Bogner in Brébières. (HA21.101.501D.02) 
 



Erfgoedregister en Erfgoedplus.be voor gevorderden. Pagina 30 van 54 

 

Bij een kruisverwijzing wordt een link gelegd tussen één of meerdere fiches. Deze link is enkel zicht-
baar en actief op de website Erfgoedplus.be. Een kruisverwijzing best spaarzaam toepassen en enkel 
wanneer dit relevant is; 

• wanneer twee objecten expliciet bij mekaar horen 

• wanneer er een duidelijk verband bestaat tussen beide objecten 

• om een onderlinge relatie of evolutie aan te tonen 
 
In het voorbeeld van Johann Bogner refereren de foto met de soldaat en het graf naar één en dezelf-
de persoon. Door de kruisverwijzing legt men meteen een relatie tussen de soldaat en zijn graf. Wie 
met een opzoeking bij de ene prentbriefkaart uitkomt, kan meteen ook doorgaan naar de bijbehorende 
kaart. 
 
Er kan zowel een link gelegd met een fiche uit het Erfgoedregister als naar een detailfiche van een 
collectie die via een conversie op Erfgoedplus.be staat. 
 
De basis voor een kruisverwijzing is het ‘Erfgoedplus.be ID’. Het is hetzelfde ID dat men nodig heeft 
voor een URL naar een detailfiche. 
 
 

 
 
 
Op het tabblad ‘Identificatie’ kiest men bij het veld ‘Ander nummer’ uit de lijst het type ‘Erfgoedplus.be’. 
Het Erfgoedplus.be ID wordt in het veld ‘Nummer’ ingevuld. Van zodra de fiche op Erfgoedplus.be 
staat, wordt de koppeling geactiveerd. 
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Gehelen en delen registreren 
In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn om een geheel en daarnaast ook nog elk onderdeel 
apart te beschrijven. Voor beelden hiervan zijn o.a. fotoboeken, fotoalbums en dagboeken. 
 
Het fotoalbum wordt dan beschreven als een samengesteld geheel; het album met de foto’s. Maar 
daarnaast kan het nuttig zijn om ook nog eens elke foto apart te registreren. In dat geval wordt ge-
zorgd voor een kruisverwijzing. 
 
 
Voorbeeld 1 – het geheel: Gedrukt cahier met 40 ingebonden prentbriefkaarten 
 

 
 
In dit voorbeeld worden zowel het cahier (het geheel) als elk van de 40 fotografische prentbriefkaarten 
weergegeven; 

• het gedrukte cahier met alle prentbriefkaarten is het hoofdonderwerp en wordt als een geheel 
beschreven 

• elke prentbriefkaart wordt hier bovenop ook apart beschreven 
o innen de beschrijving van elke prentbriefkaart wordt dit ook duidelijk aangegeven 
o vanuit elke prentbriefkaart wordt een kruisverwijzing gelegd naar het hoofdonderwerp 

(het gedrukte cahier) 
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Hoofdonderwerp: “Fotoboek 'Charbonnages André Dumont' (MOD2015.213.925)” 
 

 
 
Het gedrukte cahier met alle prentbriefkaarten wordt als een geheel beschreven. Meerdere foto’s wor-
den toegevoegd ter illustratie. 
 

 
 



Erfgoedregister en Erfgoedplus.be voor gevorderden. Pagina 33 van 54 

 

Onderdeel van het geheel: “Maison Sociale. (MOD2015.213.925-v)” 
 

 
 
Elke fotografische (prentkaart) uit het bovenstaande boek wordt apart als object beschreven. Er wordt 
een kruisverwijzing gelegd vanuit elke prentbriefkaart naar de detailbeschrijving van het fotoboek. 
 
Voorbeeld 2 – het geheel: Stereoscoop met 106 stereoafbeeldingen 
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De zoekresultaten op erfgoedplus.be geven zowel de stereoscoop als alle 106 stereoafbeeldingen. De 
stereoscoop is het hoofdonderwerp. De stereoafbeeldingen wordt evenzeer apart beschreven, maar 
met een kruisverwijzing naar de stereoscoop. 
 
Hoofdobject: ‘Holmes-Bates' stereoscoop met open frame. (HA21.923.098) 
 

 
 
De stereoscoop met alle stereokaarten wordt als een geheel beschreven. Meerdere foto’s – waaron-
der een impressie van de stereokaarten - worden toegevoegd ter illustratie. 
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Onderdeel van het geheel: “Vluchten van Antwerpen op de Schelde (HA21.923.098.072)” 
 

 
 
 
Elke stereokaart uit het bovenstaande geheel wordt apart als object beschreven. Er wordt een kruis-
verwijzing gelegd vanuit elke stereokaart naar de detailbeschrijving van de bijbehorende stereoscoop. 
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Koppeling/verwijzing naar een collectie 
Het is eveneens mogelijk om in het Erfgoedregister een koppeling te leggen naar een volledige collec-
tie op Erfgoedplus.be. Dit is enkel in uitzonderlijke gevallen relevant. Er kan een link gelegd naar elke 
collectie die online raadpleegbaar is op Erfgoedplus.be. De basis voor deze verwijzing is de collectie-
code. Het is dezelfde ‘COLLECTIECODE’ die men nodig heeft voor een URL naar een collectie. 
 

 
 
Voorbeeld: “Collectie kaasproductie, -verpakking en -promotie Theo Broers. (COLL038)” 
 

 
 
Een geregistreerd interview met Theo Broers wordt gekoppeld aan een link naar de online collectie 
van Theo Broers op Erfgoedplus.be. 
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Koppeling plaatsen / gebouwen / (namen) 
Het Erfgoedregister en Erfgoedplus.be worden gevoed door ondersteunende databanken voor plaat-
sen (steden, dorpen, gehuchten, straten), gebouwen (bv. kerken, monumenten,…) en namen (ver-
vaardigers, personaliteiten,…). 
 
Tijdens het registreren in het Erfgoedregister kan men op het tabblad ‘Inhoud’ koppelingen leggen met 
plaatsen, gebouwen en namen. 
 
Voorbeeld 1: “Zuid-Willemsvaart met Het Eilandje en voetgangersbrug.(017a / 08)” 
 

 
 
In het bovenstaande voorbeeld werd het onderwerp op de foto (inhoudelijke duiding) gekoppeld aan 
de onderliggende databank voor plaatsen en bouwwerken; beide kanalen en de jaagbrug. 
 

 
 
In het Erfgoedregister wordt de koppeling op deze wijze gelegd. Via een selectievenster kan men ge-
richt naar het onderwerp op zoek gaan en deze selecteren. 
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Voorbeeld 2: “Mijnsite van Beringen. Kolenbunkers en kolenwasserij. (654.18)” 
 

 
 
Op deze foto zijn meerdere gebouwen zichtbaar. In het Erfgoedregister werd een link gelegd naar elke 
beschrijving die in de onderliggende databank voor plaatsen en gebouwen beschikbaar was. 
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C. INTERNET APPLICATIES / SOCIALE MEDIA 
 
 

Website’s & eigen kanalen 
 
De URL’s van detailfiches, collecties en ook (thematische) zoekresultaten kunnen verwerkt worden op 
de eigen website. 

• met kennis van HTML-code kan men linken verwerken naar informatie op Erfgoedplus.be 

• via CMS systemen en webbuilding programma’s kan dit zelfs zonder kennis van HTML 

• in digitale nieuwsberichten kan een men oproepen lanceren met een link naar de detailfiche 
 
De URL’s uit deel A vormen de basis om dit te realiseren. Deze URL’s zijn eigenlijk het enige wat men 
nodig heeft om kosteloos aan de slag te gaan met de eigen inventaris. 
 
Ook zonder URL of link naar Erfgoedplus.be kan men aan de slag. De informatie kan nadien steeds 
verwerkt in de inventaris. 
 

 
 
 
‘Crowdsourcing’ (of een ‘publieksbevraging’) is met digitale kanalen sterk vereenvoudigd. De boven-
staande reactie geeft mooi de essentie weer van gedigitaliseerd erfgoed. Digitaal erfgoed is een 
voortdurend leerproces waarbij de consument even belangrijk is als de producent om de kennis te 
verbeteren, te verrijken. 
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe men concreet aan de slag kan met informatie op Erf-
goedplus.be binnen sociale media en webapplicaties. De mogelijkheden zijn ruimer dan hier bespro-
ken. 
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Crowdsourcing - Facebook 
De basis om met facebook aan de slag te gaan, zijn de URL’s van de website Erfgoedplus.be. Om 
meer controle te hebben over het eindresultaat, voorzie je best ook fotomateriaal dat je apart aan het 
bericht koppelt. 
 
Voor het beste resultaat: 

• de URL noteren (copy-paste) 

• een afbeelding opslaan of met screenshot maken 
 

 
 
Het is mogelijk om zowel een object, een volledige collectie, een zoekopdracht en zelfs webinhoud in 
het bericht te vermelden. In het bovenstaand voorbeeld wordt een nieuwsbericht doorgegeven. 
 

 
 
Informatie en URL’s kunnen ook gebruikt worden om te mobiliseren rond een thema of event. In het 
bovenstaand voorbeeld wordt een collage van foto’s gecombineerd met de URL van een zoekresul-
taat. 



Erfgoedregister en Erfgoedplus.be voor gevorderden. Pagina 41 van 54 

 

 
 
 
In het bovenstaande voorbeeld werd bij een lokale Facebook-groep een oproep gelanceerd om meer 
informatie in te zamelen rond een specifiek object. De doelstelling was om eventuele extra info te ver-
werken binnen de inventaris van de betrokken kerkfabriek. 
 
Hiervoor werd de oproep gecombineerd met een foto, een link naar de brondatabank (KIK) en een link 
naar de detailfiche op Erfgoedplus.be. 
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Om het publieke geheugen aan te spreken, hoeft men niet steeds zichtbaar te linken naar webpagi-
na’s op Erfgoedplus.be. De omschrijving en reacties op een Facebook account kunnen nog steeds 
verwerkt worden binnen de inventaris om zo via het Erfgoedregister op Erfgoedplus.be geraken. 
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Uitstalraam / bezoekers aantrekken- Pinterest 
Pinterest biedt de mogelijkheid om rond een thema ‘prikborden’ aan te maken. Een prikbord bestaat 
uit een aantal afbeeldingen (of ‘pins’) die men van uitleg kan voorzien. Verder kan men links inbou-
wen. Dit maakt het mogelijk om van de ‘pronkstukken’ uit de eigen collectie een uitstalraam of vitrine 
te maken en vervolgens bezoekers naar je website te brengen (of collectie op Erfgoedplus.be). 
 
 

 
 
In Pinterest kan men meerdere prikborden aanmaken. Hieronder een voorbeeld van een prikbord over 
het Limburgs mijnerfgoed (aangemaakt naar aanleiding van 100-jaar steenkoolmijnen in 2017). 
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Reeds vanuit het overzicht aan pins kan men doorlinken naar het bronbestand waar de afbeelding 
vandaan komt. In dit geval is dat detailpagina op Erfgoedplus.be. 
 
 

 
 
Eenmaal men een pin aanklikt, komt men op het detail uit. Ook hier weer de mogelijkheid om door te 
linken naar het bronbestand op Erfgoedplus.be. 
 
Het is juist deze mogelijkheid om links in te bouwen, dat Pinterest interessant maakt als aanvullend 
medium om de eigen collectie in beeld te brengen. Pinterest is een visuele webapplicatie, het staat 
voor zich dat men hier sterk inzet om visueel mooie afbeeldingen. 
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Een link hoeft niet noodzakelijk naar het bronbestand te leiden. Dit kan evenzeer een URL van een 
collectie zijn of een zoekresultaat. In het bovenstaande geval werd gekozen voor een link naar een 
gewone inhoudelijk webpagina. 
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In de vorige voorbeelden lag de nadruk sterk op het visuele aspect. Afbeeldingen kan men ook meer 
uitgebreid van informatie voorzien. Het prikbord Limburg 1914-1918 voorziet in beschrijvende informa-
tie bij elke afbeeldingen in combinatie met een link naar de detailpagina’s op Erfgoedplus.be. 
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Een gebiedsstudie of ‘case’ - Google Earth 
Google Earth geeft de mogelijkheid om de kaartweergave te personaliseren. Met tal van opties kan 
men gebieden – zelfs in meerdere lagen - van markers en indelingen voorzien. De mogelijkheid be-
staat bovendien om deze markers van aanvullen informatie te voorzien en links in te bouwen naar 
externe website’s. 
 
Google Earth is bijzonder interessant als men overzichten wil presenteren of oudere situaties wil be-
schrijven die op het terrein niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. 
 
De plaatsen die men aanmaakt, kan men als file opslaan (een ‘.kmz’ file) en vervolgens uitwisselen 
met derden of via de eigen website aanbieden. Google Earth is een performante applicatie. Men is 
snel vertrouwd met de basistoepassingen. Maar indien men markers van informatie wil voorzien, is 
een basiskennis van HTML erg handig. 
 
 

 
 
 
In het bovenstaande voorbeeld werd de mijnsite van Beringen voorzien van markers. Elk bouwwerk of 
gebouw krijgt zijn eigen marker. Deze markers worden vervolgens voorzien van informatie en uiteinde-
lijk ook van links naar plaatsen waar men meer informatie kan vinden. 
 
In dit specifieke voorbeeld kan men zien dat men de markers kan selecteren naargelang de eigen 
noden of indelingen die men wil maken; 

• het groene huisje als ‘centrale marker’ voor de site met algemene informatie over de voorma-
lige Steenkoolmijn van Beringen 

• groene markers met de letter ‘B’ voor de beschermde bouwwerken 

• de rode markers met het kruis voor afgebroken bouwwerken/constructies 

• (uit beeld nog meerdere indelingen…) 
 
De keuze van de markers ligt geheel vrij. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om eigen grafische elemen-
ten op te laden en op een kaart te plaatsen. 
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Situatie op de mijnsite met satellietbeelden van 2007. De afbraak van een deel van de site heeft dan 
al plaatsgevonden maar de opbouw van de nieuwe bestemmingen is nog niet aangevat. 
 
 

 
 
Situatie op de mijnsite met satellietbeelden van 2016. De herbestemming van de site is al voor een 
groot deel afgerond. De meest ingrijpende constructies zijn dan al gebouwd. 
 
Het interessante aan Google Earth is dat men vlot kan wisselen (met een schuifbalkje) tussen satel-
lietopnames over een periode van een tiental jaar. Voor een gebied kan je zo de historiek en de ingre-
pen opvolgen, terwijl de markers zelf onveranderd blijven. 
 
Specifiek voor het voorbeeld van Beringen kan je de verandering zien van 2007 (voor de bouwwer-
ken) naar 2014 (eerste voorbereidingen) over 2015 (bouwwerf) en uiteindelijk tot 2016 (afgewerkte 
gebouwen). 
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(!) Wie zich verder verdiept in Google Earth kan zelfs elders luchtopnames of satellietbeelden opzoe-
ken en deze als laag over de huidige opnames plaatsen. 
 
 

 
 
 
Markers kan men van afbeeldingen en tekst voorzien. De marker van het onthaalgebouw toont (na 
aanklikken) een historische opname, aangevuld met informatie over de historiek en functie van het 
gebouw. Dit wordt verder aangevuld met links naar diverse websites met extra informatie. 
 
 

 
 
 
Afbeeldingen, tekst en links kan men toevoegen met het menu voor de eigenschappen van deze spe-
cifieke marker. Hoewel Google Earth voorziet in hulpmiddelen (knoppen ‘Link toevoegen’ en ‘Afbeel-
ding toevoegen’) blijft een basiskennis van HTML handig. Een gevorderde kennis is ook niet nuttig. 
Niet alle HTML codes of scripts worden geaccepteerd. 
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De links die men inwerkt kunnen naar eender welke website voeren. In dit voorbeeld leidt de link naar 
de detailpagina van het portiersgebouw op Erfgoedplus.be. 
 
Andere links in dit venster voeren naar ruime zoekresultaten op Erfgoedplus.be, het Mijnmuseum, de 
Inventaris Bouwkundig Erfgoed en de stedelijke website van Beringen. 
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D. BRUIKLEEN / COLLECTIEDYNAMIEK 
 
 

Uitwisselen van fiches 
Het is mogelijk om tussen twee (aparte) collecties in het Erfgoedregister fiches uit te wisselen. Een 
collectie kan in bruikleen worden gegeven. Een collectiestuk kan van één collectie geschonken wor-
den aan een andere collectie. In deze gevallen hoeft men de informatie niet over te typen. Men kan de 
ingevulde fiches uitwisselen. 
 
Uitwisselen kan enkel tussen twee collecties in het Erfgoedregister. Fiches uitwisselen gebeurt op het 
tabblad ‘Identificatie’. Hiervoor wijzigt men informatie in de velden ‘Primaire collectie’ en ‘gastcollectie’. 
 
 

Primaire collectie 
Een ‘Primaire collectie’ is de eigenaar van het object. Elke fiche in het Erfgoedregister heeft standaard 
een ingevuld veld voor ‘Primaire collectie’; 

• een ’Collectienaam’ die automatisch wordt gegenereerd, maar die kan wijzigen 

• een ‘Collectiecode’ die vast getoond wordt 

• een ‘Inventarisnummer’, een vrij in te vullen – maar verplicht - veld 
 

Gastcollectie 
Een ‘Gastcollectie’ is een collectie die een object tijdelijk in bezit krijgt (een bruikleennemer of een 
bewaarplaats). In elke fiche is het veld ‘Gastcollectie’ standaard leeg. Het kan echter wel worden inge-
vuld; 

• wanneer het object in bruikleen wordt gegeven (bv. tentoonstelling) 
o tijdelijke bruikleen, of 
o bruikleen voor onbepaalde duur 

• wanneer het object geschonken wordt, en dus van eigenaar wisselt 
 
 

Een fiche delen - (bruiklenen, bewaargeving,…) 
Voor een langdurige bruikleen of een bewaargeving tussen twee collecties kan het noodzakelijk zijn 
om de fiches te delen. De collectie die het object tijdelijk in beheer krijgt, moet informatie kunnen 
raadplegen en wanneer nodig ook deze gegevens kunnen aanpassen. 
 
In het onderstaande voorbeeld wordt een fiche van de ‘collectie over het Industriële erfgoed van de 
Limburgse spoorlijnen (PCCE)’ gedeeld met de ‘collectie over de molens in Limburg’. 
 
1. Startsituatie. 
Voor elke objectbeschrijving is het veld ‘Primaire collectie’ ingevuld en is het veld ‘gastcollectie’ stan-
daard leeg.  
 

 
 
2. Een ‘Gastcollectie’ opzoeken 
Elke erfgoedcollectie die haar inventaris beheert met het Erfgoedregister kan men opzoeken en als 
‘gastcollectie’ selecteren. 
 
Onder het veld ‘Gastcollectie’ klikt men bij ‘Collectienaam’ op het uitklapsymbool. Hierop verschijnt 
een zoekvenster zoals dit het geval is voor de velden met een thesaurus (‘Objectnaam’, ‘Materiaal’ of 
‘Naam’). 
 



Erfgoedregister en Erfgoedplus.be voor gevorderden. Pagina 52 van 54 

 

 
3. Gastcollectie selecteren. 
Typ de collectienaam of een deel van deze naam in het zoekveld en druk op de knop ‘Zoeken’. 
 

 
 
Kies de gewenste collectie uit de lijst van de zoekresultaten. Klik op de juiste collectie en vervolgens 
op de knop ‘OK’. 
 
4. Nieuwe situatie – gedeelde fiche in de Primaire collectie 
 

 
 
Vanaf dit moment wordt de fiche gedeeld tussen beide collecties. Beide collecties kunnen aanpassin-
gen aanbrengen. Binnen de gastcollectie gaat het object een (tijdelijk) inventarisnummer krijgen. In-
dien men deze nummering reeds kent, kan men dit aanbrengen. Men kan dit veld ok leeg laten en dit 
door de gastcollectie laten invullen. 
 
5. Nieuwe situatie  – gedeelde fiche in de gastcollectie 
De gastcollectie ziet in het startscherm voorlopig enkel nog maar de lijst van de eigen collectiestukken. 
(Enkel de fiches die tot haar eigen primaire collectie behoren, worden getoond.) 
 

 
 

Wanneer fiches werden gedeeld, verschijnt de mogelijkheid ‘Objecten van Gastcollecties’. Door dit 
aan te vinken, worden nu ook de gedeelde fiches getoond. 
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De fiche die door de primaire collectie werd gedeeld, wordt nu in de inventarislijst van de gastcollectie 
getoond. Het inventarisnummer is dat van de primaire collectie. Om de fiche te bekijken, klikt men 
deze aan en klikt vervolgens op ‘Beschriiving’. 
 

 
 
Beide collecties worden vervolgens weergegeven op de fiche. Vervolgens kan men de inventaris-
nummer noteren. Ofwel werd dit veld reeds ingevuld door de primaire collectie. Indien niet, kan men 
als gastcollectie dit veld alsnog invullen. 
 
(!) opmerking 
De gastcollectie kan de fiche niet verwijderen. De fiche blijft raadpleegbaar zolang de primaire collec-
tie niets wijzigt. Evenmin kan ze de fiche ‘opeisen’. De gastcollectie kan de rol van primaire collectie 
niet wijzigen. 
 
Wanneer een object permanent van collectie (eigenaar) wisselt, moet het initiatief hiertoe genomen 
worden door de primaire collectie. 
 
 

Een fiche overdragen - (schenking, ruil, afstoten,…) 
Wanneer een object van eigenaar wisselt, kan men de fiche permanent overdragen aan de andere 
collectie. De collecties wisselen van rol. Door een object te schenken, verandert de rol van de schen-
ker van primaire collectie naar gastcollectie. Uiteindelijk kan de nieuwe eigenaar ook deze rol aanpas-
sen en de fiche bv. niet meer delen met de oude eigenaar. 
 
Het initiatief voor een overdracht kan enkel genomen worden door de oorspronkelijke eigenaar. 
 
1. Startsituatie 
Voor een overdracht worden alle bovenstaande stappen herhaald; 

• de primaire collectie (eigenaar) selecteert de toekomstige eigenaar als gastcollectie 

• de gastcollectie opent de fiche en noteert een nieuw inventarisnummer 

• vervolgens is de primaire collectie terug aan zet om de rollen te veranderen 
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2. Rollen veranderen 
De primaire collectie (huidige eigenaar) klikt bij ‘Collectienaam’ op het uitklapsymbool. Hierop ver-
schijnt een zoekvenster. 
 

 
 
Vervolgens zoekt men in de lijst naar de collectie die de nieuwe eigenaar zal worden. Aangezien de 
fiche eerst met de nieuwe collectie werd gedeeld, is dat dus de collectie die wordt geselecteerd. 
 
Door deze collectie aan te klikken en op ‘OK’ te drukken, wisselen de rollen van de collecties voor 
deze fiche. De primaire collectie wordt gastcollectie en omgekeerd. 
 

 
 
Door op ‘Bewaar’ te klikken, wordt de rolwisseling bevestigd. 
 
3. Rollen accepteren & verder wijzigen 
De oorspronkelijke collectie heeft het initiatief genomen om de rollen te wijzigen. De nieuwe eigenaar 
kan vervolgens beslissen om de oude eigenaar als gastcollectie te behouden. De oude eigenaar blijft 
dan toegang hebben tot de gegevens, maar kan zich nooit meer de fiche (of het object) toe-eigenen 
zonder ingreep van de nieuwe eigenaar. 
 

 
 
Indien er geen noodzaak is om de fiche met de oude eigenaar te delen, kan men deze rol eenvoudig 
uitschakelen door de velden leeg te maken. Door op het rode kruisje te klikken, gebeurt dit in één 
handeling. 
 

 
 
De fiche wordt hiermee niet meer gedeeld met de oude eigenaar. De overdracht van de fiche wordt 
hiermee geheel afgerond. 
 


