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Betreft: beslissing om uw aanvraag “Internationale Paardenprocessie 
Hakendover Tienen” te plaatsen op de Inventaris Vlaanderen van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed

Geachte,

Hierbij heb ik het genoegen u mee te delen dat de Vlaamse minister van Cultuur 
“Internationale Paardenprocessie Hakendover Tienen” zal plaatsen op de 
Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

De minister volgde voor zijn beslissing het positieve advies van de 
Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed die bijeenkwam op 14 juni 
2022:

De expertencommissie heeft het dossier met waardering gelezen. De aanvrager 
is aan de slag gegaan met de adviezen die eerder werden gegeven, wat de 
expertencommissie sterk apprecieert. Er is een mooi denkproces omtrent de 
traditie en het borgen gaande, er is een grote erfgoedgemeenschap betrokken 
die in het dossier helder omschreven staat.  
Er zijn heel wat organisaties uit de erfgoedsector betrokken bij de begeleiding 
(CAG, PARCUM, Histories en de dienst Erfgoed van Stad Tienen) en het 
starttraject voor erfgoedgemeenschappen van Werkplaats immaterieel erfgoed 
werd gevolgd in 2021, wat duidelijk zijn vruchten afwerpt.

De commissie vindt het erg mooi dat er veel oog is voor dynamiek en de 
toekomst. Er zijn veel groepen betrokken in de context van een klein dorp en 
ook de groep die de processie organiseert is verruimd. 
De bevraging via sociale media is een sterk punt. Er wordt gericht werk 
gemaakt van borgingsacties rond documenteren, educatie, verjonging, ... 
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Het is een voorbeelddossier op gebied van groeiende erfgoedreflex en bewuste omgang met borging.
De link met bedevaarders en bezoekers uit Nederland is een waardevol aspect van de traditie en wordt in 
het dossier belicht.
Als belangrijkste bedreiging wordt het steeds kleiner aantal deelnemende ruiters vermeld. De commissie 
mist in de aanvraag wat duiding hierbij, vooral rond de oorzaak van het ontbreken van contacten met de 
ruiterswereld. Aangezien de paarden centraal staan, lijkt het de commissie erg belangrijk hier de nodige 
aandacht aan te besteden. De commissie geeft als tip mee om eens te kijken hoe men dit aanpakt bij 
andere organisaties/tradities met paarden. 

Samenvattend feliciteert de commissie de aanvrager met deze mooie aanvraag: het dossier werd 
zorgvuldig opgesteld en de commissie geeft haar waardering mee rond het denkwerk: de borging, analyse 
van borgingsacties en het toekomstgericht denken. De commissie wenst de aanvrager dan ook veel succes 
met de komende edities van de paardenprocessie en de inzet voor het borgen van dit immaterieel 
erfgoed.

De commissie adviseert dan ook om Internationale Paardenprocessie Hakendover Tienen te plaatsen op 
de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Als bijlage stuur ik u een kopie van het door de minister ondertekende ministerieel besluit.

Rapportering
De plaatsing van immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen is geen eindpunt. De Vlaamse 
overheid moedigt de betrokkenen en dragers van het immaterieel cultureel erfgoed aan om zich blijvend in 
te zetten voor de zorg voor hun erfgoed.

We vragen u vriendelijk om, in naam van de cultureel-erfgoedgemeenschap met wie u de aanvraag hebt 
ingediend, tweejaarlijks verslag uit te brengen over de borgingsactiviteiten en de evolutie van het 
immaterieel cultureel erfgoed. Dit rapporteren gebeurt via het platform  www.immaterieelerfgoed.be.
Op basis van deze informatie adviseert de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed de minister 
over de voortgang van het element en eventueel te ondernemen stappen. Op deze manier wordt de 
Inventaris Vlaanderen een dynamisch instrument in een kwaliteitsvolle omgang met immaterieel cultureel 
erfgoed.
Daarnaast verwacht de Vlaamse overheid ook dat u de Verklaring van Ethische Principes respecteert, die u 
heeft ondertekend bij indiening.

Indien u niet rapporteert binnen de vooropgestelde termijn, of wanneer erfgoedactiviteiten worden 
ontwikkeld die strijdig zijn met de Verklaring van Ethische Principes, kan de minister het element schrappen, 
op advies van de Expertencommissie.

Het gebruik van het logo
De Vlaamse Gemeenschap ontwikkelde een logo voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Voor alle communicatie over het immaterieel cultureel erfgoed, over het borgen ervan of 
de promotie (met uitzondering van commerciële doeleinden) mag de organisatie of mogen de betrokken 
organisaties het logo ‘Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed gebruiken. 
Meer informatie en de grafische richtlijnen over hoe het logo te gebruiken, kan u opvragen bij de 
contactpersoon vermeld bovenaan deze brief. 
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Ik wens u tenslotte van harte proficiat en veel succes met alle initiatieven die u neemt rond de zorg voor 
het immaterieel erfgoed.

Met vriendelijke groeten

Carolien Coenen
Afdelingshoofd Waarborgen en Beheren

Bijlage:
- ministerieel besluit i.v.m. de opname van het element op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel 

Cultureel Erfgoed.
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