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Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Aan de leden van de Vaste Commissie OCenW  
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
          20 mei 2015 
 
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor OCenW, 
 
Voor de plenaire  behandeling van het wetsvoorstel Erfgoedwet, in de eerste week van juni, willen 
wij u namens de leden van het Convent van Gemeentelijke  Archeologen, als aanvulling op onze 
eerdere brief van 23 april, nog graag enkele zaken meegeven ter overweging. 
 
Certificering in plaats van opgravingsvergunning 
De Minister heeft besloten om de opgravingsvergunning af te schaffen. Daarvoor in de plaats moet 
een kwaliteitssysteem komen waarmee de kwaliteit van archeologisch onderzoek geborgd is. De 
Minister heeft in het kader van zelfregulering het veld gevraagd om te komen tot een 
kwaliteitssysteem waarin het veld zich kan vinden. Het Centraal College van Deskundigen archeologie 
heeft de Minister hierover geadviseerd. Op 17 mei 2014 schreef zij in een reactie (referentie 
590946), dat er een verplichte certificering komt voor organisaties die archeologische opgravingen 
verrichten. In dezelfde reactie geeft de Minister aan dat certificerende instellingen door middel van 
audits toezien op de naleving van de normen en certificaten kan afgeven en intrekken. De Raad van 
Accreditatie ziet toe op deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid van 
de certificerende instelling. 
 
Papieren kwaliteit tegenover wetenschappelijk inhoudelijke kwaliteit 
U zult zich goed kunnen voorstellen dat het onmogelijk is om de wetenschappelijk inhoudelijke 
component te grijpen in protocollen en normen. Er bestaat namelijk geen norm voor 
wetenschappelijk inhoudelijke kwaliteit. Die is persoonsafhankelijk. Het auditeren van processen 
(heeft de juiste persoon wel op de juiste wijze gehandeld)  voorziet enkel in een papieren kwaliteit. 
Daarom hecht het veld minder waarde aan deze vorm van certificering dan aan de toetsing van de 
inhoudelijke kwaliteit van het rapport en de inhoudelijke toets door collegae (gemeentelijke 
deskundige archeologen) tijdens het veldonderzoek. Het zwaar inzetten op audits betekent in dit 
opzicht dan ook een te grote lastenverzwaring (kosten en inzet personeel). 
 
Lastenverzwaring een gevaar voor burgerparticipatie 
Zowel VNG als het Convent van Gemeentelijke Archeologen hebben gepleit voor een zo goedkoop 
mogelijk systeem. Pas afgelopen week is echter geconstateerd dat in de Memorie van Toelichting op 
de Erfgoedwet wordt gesteld dat de certificerende instellingen moeten beschikken over een 
passende accreditatie en dat aan deze accreditatie wettelijke eisen zijn verbonden. Eén van die eisen 
is de jaarlijkse externe audit. Zeker voor kleine organisaties die opgravingen verrichten, lopen de 
kosten en de personele inzet hoog op. U kunt zich voorstellen dat opdrachtgevers van archeologische 
onderzoeken een nog hogere rekening krijgen voorgeschoteld. Dat strookt naar ons idee niet met de 
wensen van deregulering en zeker niet met lastenvermindering. In het geval van gemeentelijke 
archeologische diensten waar soms maar één of twee archeologen een aanstelling hebben, wordt dit 
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een ongewenste situatie. De maatschappelijke rol van deze diensten, waarbij veel vrijwilligers 
betrokken zijn, komt zodoende in de knel. Burgerparticipatie is alleen dan mogelijk wanneer de 
burgers in hun eigen stad/gemeente een bijdrage kunnen leveren. Hoe meer commerciële 
opgravingen er worden uitgevoerd, des te minder burgerparticipatie  er zal plaatsvinden. 
 
Maatschappelijk belang versus commercieel belang 
Gemeentelijke archeologische diensten hebben in tegenstelling tot commerciële bureaus geen 
winstoogmerk, maar een maatschappelijk oogmerk. Gemeentelijke opgravingsdiensten kunnen op 
prijs niet altijd concurreren met deze commerciële bureaus. Maar de gemeentelijke diensten kunnen 
door hun lokale/regionale deskundigheid en kennis de resultaten wel beter in hun context plaatsen. 
Zodoende leveren zij vaak een meer op maat geschreven product en is de prijs-kwaliteitverhouding 
beter. Met de aanwezige kennis en kundigheid kan veel beter ingespeeld worden op de situatie die 
zich voordoet. Dat komt vooral de opdrachtgever ten goede.  
 
Laat het veld voorzien in een kwaliteitsborging 
Als Convent van Gemeentelijke Archeologen willen wij u vragen de Minister te verzoeken om aan het 
archeologisch veld over te laten met welke frequentie de audits uitgevoerd moeten worden. Zij heeft 
ons immers gevraagd zelf te komen met een kwaliteitssysteem. Dat er van bovenaf dan toch weer 
beperkende maatregelen (in kosten en inzet) worden opgelegd, maakt het systeem bij aanvang al 
dubbel. Een beetje privaat maar ook een beetje publiek. Omdat het grootste deel van het 
archeologisch veld gruwelt van de bureaucratisering van onze wetenschappelijke discipline en 
minder waarde hecht aan het toetsen van processen, willen wij zorgen voor een zo licht mogelijke 
certificering. We hebben immers ook een beroepsregister ontwikkeld, waarin de deskundigheid van 
archeologen wordt vastgelegd. Wanneer een organisatie kan aantonen dat zij deskundigen uit het 
register inzet voor archeologisch onderzoek moet dit een afdoende borging zijn van de 
archeologische (inhoudelijke!) kwaliteit van het onderzoek. Het wettelijk verplichten van dit 
beroepsregister zou naar ons oordeel meer recht doen aan de kwaliteit dan de verplichte 
certificering. 
 
Toezicht en handhaving 
In de huidige situatie van de opgravingsvergunning ziet de Erfgoedinspectie in het veld toe op het 
naleven van de kwaliteitsnormen. Omdat de inspectie bestond uit archeologisch deskundigen werd 
er ook een inhoudelijke controle gepleegd. Met de toekomstige certificering zal in het veld geen 
inhoudelijke toets meer plaatsvinden, iets dat wij betreuren. Een vorm van intervisie of meer 
toezicht vanuit gemeenten met een archeologisch deskundige zou uitkomst kunnen bieden.  
 
Hoogachtend, 
Namens het Convent van Gemeentelijk Archeologen, 
 
 
M.H. Wispelwey  
voorzitter Convent van Gemeentelijke  Archeologen 


