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Uitgebreide samenvatting Besluit Erfgoedwet Archeologie (BEA) 

 

Ministerie van OCW, directie Erfgoed en Kunsten, 17 juli 2015 

 

Algemeen 

De Erfgoedwet bevat een aantal grondslagen op grond waarvan ten aanzien van archeologische 

opgravingen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur andere regels gesteld kunnen 

worden.  Het besluit strekt er toe het stelsel van certificering rond het verrichten van een 

archeologische opgraving nader vorm te geven en regelt uitzonderingen van gevallen waarvoor het 

hebben van een certificaat niet proportioneel wordt geacht. Tot slot zijn in het besluit technische 

wijzigingen van andere besluiten opgenomen die noodzakelijk zijn vanwege het inwerking treden 

van de Erfgoedwet en daarmee het intrekken van enkele andere wetten. Het officiële besluit wordt 

naar verwachting in januari 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. 

 

Uitzonderingen op het opgravingsverbod 

Universiteiten en hogescholen 

Het opgravingsverbod is niet van toepassing op universiteiten en hogescholen als bedoeld in de 

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten en hogescholen 

verrichten in het kader van het onderwijsprogramma ten aanzien van bepaalde opleidingen soms 

onderzoek waarbij men aan opgraven doet. Deze opleidingen zijn geaccrediteerde opleidingen. Het 

opleggen va een feitelijk tweede certificaat is onevenredig.  

Opgravingen verricht in het kader van onderwijs door een hogeschool of universiteiten zijn wel aan 

te merken als opgravingen in de zin van de wet en men dient daarom ook te voldoen aan alle 

kwaliteitsnormen. De instellingen hoeven alleen niet een certificaat te hebben. Onderzoek dat de 

universiteit of hogeschool in een commerciële hoedanigheid verricht is wel verboden zonder een 

daartoe strekkend certificaat. 

 

Metaaldetectoren 

Het opgravingsverbod in is niet van toepassing op opgravingen, voor zover deze worden verricht 

met gebruik van een metaaldetector en daarbij de bodem niet dieper verstoord wordt dan tot 

dertig centimeter onder het landoppervlak. Een vondst die wordt gedaan wordt behandeld als 

toevalsvondst. Vondsten mogen worden behouden, zolang ze maar ter beschikking worden gesteld 

voor onderzoek. De vrijstelling is in geen geval van toepassing op terreinen met een archeologische 

bestemming of op gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten en rijksmonumenten. 

Het gemeentebestuur kan voor diens grondgebied het opgravingsverbod in stand laten, 

bijvoorbeeld middels een verordening.  

 

Verenigingen voor amateurarcheologie 

Het opgravingsverbod is niet van toepassing op een opgraving die wordt verricht door een 

vereniging die het behouden en beoefenen van archeologie als statutair doel heeft. Daaraan is een 

aantal voorwaarden verbonden. 

 Het moet gaan om terreinen waarvan het gemeentebestuur heeft vastgesteld dat nader 

archeologisch onderzoek niet is vereist. Dat is voornamelijk het geval bij het afgeven van 

een omgevingsvergunning waarbij verstoring van de bodem een gegeven is, zoals bij 

woningbouw, en dat blijkens de vergunning die conclusie getrokken is. Het gaat 

uitdrukkelijk niet om verwachtingswaarden op grond van een bestemmingsplan of 
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omgevingsplan. Er moet een besluit genomen zijn naar aanleiding van een voornemen tot 

verstoring van de bodem.  

 De vereniging mag niet in opdracht van een derde handelen. Zo wordt voorkomen dat 

amateurverenigingen concurrentie vormen voor anderen die volledig voldoen aan alle 

kwaliteitscriteria.  

 De vrijstelling geldt niet voor rijksmonumenten, en monumenten waarvoor een 

voorgenomen aanwijzing geldt en provinciale monumenten. 

 Verenigingen moeten wel voldoen aan de vereisten voor documentatie, rapportage en 

melding van vondsten. 

 

Nadere regels rond certificering 

Vaststellen richtlijn 

De richtlijn (het normdocument) dient bij ministeriële regeling worden vastgesteld. De richtlijn 

geldt voor de certificerende instellingen, de certificaathouders en universiteiten en hogescholen. 

 

Nadere gronden voor aanwijzing certificerende instelling 

Het besluit benoemt een set aan minimumeisen waar een instelling over moet beschikken wil deze 

in aanmerking komen als certificerende instelling, naast de wettelijke vereiste van accreditatie. 

Deze eisen zijn vooral van formele aard en gaan over zaken als rechtspersoonlijkheid, 

onafhankelijkheid, kennis en deskundigheid, administratieve organisatie, wettelijke 

aansprakelijkheid, klachtenregeling, bezwaar- en beroep en het kunnen voldoen aan de 

rapportage- en informatieverplichtingen. Is dat het geval dan kan de instelling worden 

aangewezen. De geldigheidsduur van de aanwijzing is gekoppeld aan de geldigheid van 

accreditatie, omdat het hebben van accreditatie de wettelijke voorwaarde voor aanwijzing is. Een 

ministeriële regeling is mogelijk ten aanzien van het regelen van praktische elementen zoals de 

aanvraag. 

 

Werkzaamheden certificerende instelling 

In het besluit worden de werkzaamheden die de certificerende instelling verricht ten aanzien van 

het afgeven van een certificaat nader beschreven. Bepaald wordt dat  

 de aanvraag voor een certificaat wordt ingediend bij een certificerende instelling; 

 een termijn van zes maanden wordt gehanteerd voor het beslissen op de aanvraag (mag 

uiteraard sneller); 

 dat de aanvrager een vergoeding verschuldigd is aan de certificerende instelling voor de 

behandeling van de aanvraag; 

 dat bij ministeriële regeling tarieven  (zowel minimum- als maximumtarieven) vastgesteld 

kunnen worden (OCW zal zeer terughoudend hierin zijn). 

 

Einde geldigheid certificaat 

Het besluit bevat regels over de geldigheid van een certificaat. Van een certificerende instelling die 

failliet is of waarvan de aanwijzing is ingetrokken, zijn de afgegeven certificaten ten hoogste zes 

maanden geldig na de datum van het uitspreken van de faillietverklaring respectievelijk datum van 

intrekking.   
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Schorsing of intrekking van de aanwijzing 

In het besluit wordt geregeld dat indien de accreditatie voortijdig is beëindigd, de minister kan 

besluiten de aanwijzing in te trekken. Het gaat hier om een bevoegdheid van de minister, niet om 

een verplichting. Het is mogelijk dat om bepaalde redenen de aanwijzing in stand gehouden wordt, 

ook als de accreditatie vervalt. Bijvoorbeeld als het verlies aan accreditatie te wijten is aan een 

betalingsgeschil tussen Raad voor Accreditatie en certificerende instelling.  

Ook regelt het besluit dat indien een certificerende instelling in strijd handelt met enig wettelijk 

voorschrift (bijvoorbeeld fraude) de minister de aanwijzing kan schorsen of intrekken. Intrekking 

betekent dat vanaf dat moment de certificerende instelling geen werkzaamheden meer mag 

verrichten. Schorsing betekent dat de certificerende instelling geen certificaten meer mag afgeven, 

maar de minister aan het besluit voorwaarden kan verbinden die bepaalde werkzaamheden toch 

mogelijk maken. Bijvoorbeeld de verplichting om de bestaande certificaathouders te controleren. 

 

Faillissement of surseance van betaling  

In het besluit is, gelet op de toezicht en handhavende taak van de minister, een meldplicht ten 

aanzien van faillissement en surseance van betaling van een certificerende instelling opgenomen. 

Bij ministeriële regeling kan een modelformulier voor de melding worden vastgesteld.  

 

Informatieverstrekking 

Het besluit voorziet in diverse meldings- en informatieverplichtingen. Bepaald wordt dat de 

certificerende instelling de afgifte, schorsing, weigering of intrekking van een certificaat meldt aan 

de minister. Ook wordt voorgeschreven dat de certificerende instelling desgevraagd kosteloos 

inlichtingen verstrekt aan de minister. De certificerende instelling zendt de minister jaarlijks een 

verslag van de uitgevoerde werkzaamheden, de rechtmatigheid en doeltreffendheid van die 

werkzaamheden en de werkwijze in het afgelopen jaar. Bij ministeriële regeling 

kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit verslag. 

Tot slot wordt bepaald dat de Raad voor Accreditatie de intrekking of schorsing van een 

accreditatie van een certificerende instelling meldt aan de minister.  

 

 


