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1 INLEIDENDE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN 

• Deze richtlijn behandelt de vondst van menselijke resten op het grondgebied van het volledige Vlaams 
Gewest. In de meeste gevallen gaat het hierbij om (delen van) skeletten, maar in specifieke gevallen 
zoals bij recente overlijdens of in anaerobe contexten kan ook weefsel bewaard zijn. Voor de 
eenvormigheid wordt in deze nota gesproken van “menselijk skeletmateriaal”. 

 
• Het begrip “oorlogsslachtoffer” dekt in deze nota de lichamen die de samenleving in het algemeen en 

de militaire overheden in het bijzonder beschouwen als “gesneuvelden”. Concreet gaat het om 
slachtoffers uit de recentere conflicten in Vlaanderen, met name de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog. Slachtoffers en menselijk skeletmateriaal van oudere conflicten (bijvoorbeeld de 
Napoleontische oorlogen, de Tachtigjarige oorlog, …) worden beschouwd als archeologisch erfgoed. 

 
• Het lichaam van een gesneuvelde bevindt zich op het raakpunt van twee regelgevingen.  

Vanuit militair oogpunt gaat het om een gesneuvelde die moet worden geborgen en overgedragen aan 
de militaire overheden van de betrokken staten, volgens de bepalingen van de Conventie van Genève 
(zie bijlage 2). Vanuit archeologisch oogpunt gaat het om een archeologische vondst die inzicht kan 
verschaffen op het verloop van het conflict. Deze verschillende uitgangspunten kunnen echter op 
elkaar afgestemd worden: het is perfect mogelijk om menselijk skeletmateriaal met archeologische 
technieken te bergen en nadien over te dragen aan de militaire overheden. Bovendien leiden deze 
archeologische technieken niet alleen tot het beoogde historisch inzicht, ze laten ook toe dat gegevens 
worden verzameld die mogelijk kunnen leiden tot identificatie. Dit biedt een meerwaarde voor zowel 
de betrokken overheden als de nabestaanden.  

 
• Alle archeologische handelingen worden uitgevoerd volgens de geldende wettelijke bepalingen zoals 

opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wijzigingen en bijhorende 
uitvoeringsbesluiten, waaronder het Ministerieel Besluit tot vaststelling van de Code van goede praktijk 
voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische 
opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren.  
Zie ook https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving. 
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2 TOEVALLIGE VONDST VAN MENSELIJK SKELETMATERIAAL BIJ 
GRAAF- EN BOUWWERKEN, LANDBOUWACTIVITEITEN, …  

2.1. DE VINDER VERWITTIGT DE POLITIE 

Bij elke vondst van menselijk skeletmateriaal wordt eerst en altijd de politie verwittigd en worden de 
graafwerken op deze locatie gestaakt, ook in geval van twijfel of het aangetroffen skeletmateriaal menselijk 
van oorsprong is.  

 

2.2. POLITIE BEOORDEELT OF HET OM EEN VERDACHT OVERLIJDEN GAAT 

De politie komt ter plaatste en doet de nodige vaststellingen, inclusief een gedetailleerde fotografische 
opname. Indien zij oordeelt dat er verdachte elementen zijn, wordt het parket verwittigd. De politie 
bewaakt de locatie tot het parket de zaak overneemt. Het agentschap Onroerend Erfgoed wordt in deze 
stap enkel op uitdrukkelijke vraag van politie en/of parket verwittigd.  
 
Indien het parket na onderzoek concludeert dat het geen verdacht overlijden betreft maar het over ouder 
menselijk skeletmateriaal gaat, handelt zij volgens stap 2.4 of 2.5, al naargelang er wel of geen indicaties 
zijn voor een oorlogsslachtoffer (2.3). Als in het kader van het onderzoek door het parket reeds menselijk 
skeletmateriaal en/of geassocieerde vondsten in beslag werden genomen, worden deze integraal ter studie 
overgemaakt aan het agentschap Onroerend Erfgoed. 
 

2.3. POLITIE MAAKT EEN INSCHATTING VAN DE AARD EN OUDERDOM 

Wanneer de politie op basis van eventueel aanwezige vondsten, de fysieke staat van het skeletmateriaal of 
de vondstlocatie oordeelt dat het om ouder menselijk skeletmateriaal gaat (meer dan 30 jaar), noteert zij 
minstens volgende elementen: 

• Is er sprake van meerdere beenderen die samen werden aangetroffen? Gaat het om beenderen in 
anatomisch verband?  

• Is er sprake van vondsten die duidelijk met het menselijk skeletmateriaal geassocieerd kunnen 
worden, zoals restanten van kledij, wapens, of medaillons?  

• Is er sprake van structuren (in steen, hout, metaal) of grondsporen (bv. Ver kleuringen) die met de 
beenderen in verband gebracht kunnen worden en die data kunnen verschaffen over plaats en 
omstandigheden van overlijden? 

• Werd het menselijk skeletmateriaal aangetroffen op een plaats waar logischerwijs geen menselijk 
skeletmateriaal verwacht zou worden (bv. indicaties voor kerkhof en/of slagveld)? Of omgekeerd, 
zijn er op basis van de locatie van de vondst aanwijzingen over de aard en datering? 

 

 

Als op minstens één van deze vragen een positief antwoord volgt, gelden één van volgende 
mogelijkheden: 

• Het gaat om een oorlogsslachtoffer  zie 2.4 
• Het gaat niet om een oorlogsslachtoffer  zie 2.5 

 
Als op alle vragen negatief geantwoord wordt  zie 2.6 
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2.4. PROCEDURESTAPPEN BIJ EEN OORLOGSSLACHTOFFER 

Wanneer het antwoord op één van de vragen uit 2.3 positief is én wanneer op basis van de locatie en/of de 
vondsten wordt ingeschat dat het om een oorlogsslachtoffer gaat, doet de politie tegelijkertijd twee 
meldingen: 

a) een melding van de vondst bij de Dienst Oorlogsgraven (War Heritage Institute) telefonisch of per 
mail; 

b) een melding van de archeologische toevalsvondst bij het agentschap Onroerend Erfgoed via het 
online-formulier. 

 
Na deze meldingen ligt de formele bergingsbevoegdheid bij het agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
De politie maakt een pv op van de vondst en van de meldingen met foto-illustratie. Het menselijk 
skeletmateriaal wordt fysiek afgedekt (bv. met plastiek en grond), de vondstlocatie wordt duidelijk 
gemarkeerd met veiligheidslint. De politie licht de vinder en eigenaar of gebruiker (mondeling) in. Het 
agentschap licht, binnen de procedure van de melding van een toevalsvondst, de zakelijkrechthouder en 
gebruiker van het terrein en de vinder schriftelijk in over de verdere procedure en termijnen van de 
opgraving.  
 
Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt duidelijke afspraken met de politie en de Dienst Oorlogsgraven 
over de termijnen van de berging en de modaliteiten van de overdracht van de vondsten die met het 
menselijk skeletmateriaal geassocieerd zijn.  
 
De locatie van de vondst moet tot de tiende dag na de melding in onveranderde toestand blijven en 
toegankelijk zijn voor onderzoek. Deze termijn kan door het agentschap Onroerend Erfgoed ingekort 
worden na onderzoek van de vondstlocatie. In uitzonderlijke gevallen en bij grote en complexe vondsten 
kan de termijn ook verlengd worden, om zo de nodige vaststellingen op het terrein mogelijk te maken. Dit 
gebeurt in overleg met de Dienst Oorlogsgraven. 
 
De archeologen (in opdracht) van het agentschap Onroerend Erfgoed bergen het menselijk skeletmateriaal 
volgens de wetenschappelijke methodes en bijgestaan of geadviseerd door een fysisch antropoloog. Na 
berging in het veld worden zowel het menselijk skeletmateriaal als het vondstenmateriaal zorgvuldig 
gereinigd, beschreven en geïnventariseerd.  
In principe binnen de 30 dagen na de melding van de vondst wordt het menselijk skeletmateriaal en het 
geassocieerde vondstenmateriaal overgedragen aan de Dienst Oorlogsgraven, vergezeld van het verslag 
van de berging, de fysisch-antropologische bevindingen en de inventaris van de vondsten.  
In onderlinge overeenstemming met de Dienst Oorlogsgraven kan deze termijn verlengd worden.  
 
Met “geassocieerd vondstenmateriaal” worden de vondsten bedoeld die behoren tot de rechtstreekse en 
persoonlijke bezittingen van de gesneuvelde: kledijfragmenten zoals knopen, insignes of riembeslag, 
sierraden zoals ringen of medaillons en persoonlijke spullen zoals zakmes, bril, vulpen, muntstukken, … .  
 
De Dienst Oorlogsgraven maakt een ontvangstmelding op en bezorgt een kopie van het verslag aan de 
korpschef van de lokale politie van de plaats van tussenkomst.  
 
Het is de autonomie van de Dienst Oorlogsgraven om te beslissen in welk stadium zij de betrokken 
natiestaat verwittigt. Zij waakt er wel over dat de betrokken natiestaat een kopie krijgt van alle 
inventarissen en verslagen. 
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2.5. PROCEDURESTAPPEN BIJ EEN ARCHEOLOGISCHE VONDST 

Indien niet blijkt dat het een oorlogsslachtoffer is, gaat het om een archeologische vondst en gelden (enkel) 
de archeologische procedures.  
 
De politie meldt de vondst als toevalsvondst bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Na deze melding ligt de 
formele bergingsbevoegdheid bij het agentschap Onroerend Erfgoed.  
 
De politie maakt een pv op van de vondst en van de melding met foto-illustratie. Het menselijk 
skeletmateriaal wordt fysiek afgedekt (bv. met plastiek en grond), de vondstlocatie wordt duidelijk 
gemarkeerd met veiligheidslint. De politie licht de vinder en eigenaar of gebruiker (mondeling) in. Het 
agentschap licht, binnen de procedure van de melding van een toevalsvondst, de zakelijkrechthouder en 
gebruiker van het terrein en de vinder schriftelijk in over de verdere procedure en termijnen van de 
opgraving.  
 
De locatie van de vondst moet tot de tiende dag na de melding in onveranderde toestand blijven en 
toegankelijk zijn voor onderzoek. Deze termijn kan door het agentschap Onroerend Erfgoed ingekort 
worden na onderzoek van de vondstlocatie. In uitzonderlijke gevallen en bij grote en complexe vondsten 
kan de termijn ook verlengd worden, om zo de nodige vaststellingen op het terrein mogelijk te maken.  
De archeologen (in opdracht) van het agentschap Onroerend Erfgoed bergen het skeletmateriaal volgens 
de wetenschappelijke methodes en bijgestaan of geadviseerd door een fysisch antropoloog. Na berging in 
het veld worden zowel het menselijk skeletmateriaal als het vondstenmateriaal zorgvuldig gereinigd, 
beschreven en geïnventariseerd.  
 
Als op basis van het onderzoek toch zou blijken dat het om een oorlogsslachtoffer gaat, meldt het 
agentschap dit onmiddellijk na vaststelling aan de Dienst Oorlogsgraven. Vervolgens gelden de bepalingen 
van 2.4. 
 
Bij een archeologische vondst gelden de wettelijke bepalingen over eigendomsrecht. Na registratie wordt 
het materiaal overgedragen aan de eigenaar of in overleg met de eigenaar gedeponeerd in een (erkend) 
erfgoeddepot. 
 

2.6. PROCEDURESTAPPEN BIJ LOS MENSELIJK SKELETMATERIAAL 

Wanneer niet blijkt dat het om een archeologische vondst gaat wordt het agentschap Onroerend Erfgoed 
niet verder betrokken in het proces. 
 
Als op basis van de vondstlocatie wordt geoordeeld dat het mogelijke oorlogsslachtoffers betreft, neemt de 
politie het menselijk skeletmateriaal in ontvangst en draagt zij deze vervolgens over aan de Dienst 
Oorlogsgraven. De politie maakt pv op.  
 
Wanneer het niet om een oorlogsslachtoffer gaat en er ook geen enkele indicatie is van enige potentiële 
archeologische waarde (zie 2.3), wordt het dossier zonder verder gevolg afgesloten. Het menselijk 
skeletmateriaal wordt overgedragen aan de diensten die bevoegd zijn voor de begraafplaatsen in de 
betrokken stad of gemeente. 

 
In geval van twijfel over de ouderdom van het menselijk skeletmateriaal wordt een toevalsvondst 
gemeld bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 
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3 VONDST VAN MENSELIJK SKELETMATERIAAL BIJ 
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

3.1. DE VINDER VERWITTIGT STEEDS DE POLITIE 

Bij elke vondst van menselijk skeletmateriaal wordt eerst en altijd de politie verwittigd en worden de 
graafwerken op deze locatie gestaakt, ook in geval van twijfel of het aangetroffen skeletmateriaal menselijk 
van oorsprong is.  

 

3.2. POLITIE BEOORDEELT OF HET EEN VERDACHT OVERLIJDEN BETREFT 

De politie komt ter plaatste en doet de nodige vaststellingen, inclusief een gedetailleerde fotografische 
opname. Indien zij oordeelt dat er verdachte elementen zijn, wordt het parket verwittigd. De politie 
bewaakt de locatie tot het parket de zaak overneemt. Het onderzoek van het parket primeert 
vanzelfsprekend op het archeologisch onderzoek. 
 
Wanneer het parket na onderzoek concludeert dat het geen verdacht overlijden betreft maar het over 
ouder menselijk skeletmateriaal gaat, handelt zij volgens onderstaande bepalingen, al naargelang er wel of 
geen indicaties zijn voor een oorlogsslachtoffer. Als in het kader van het onderzoek door het parket reeds 
menselijk skeletmateriaal en/of geassocieerde vondsten in beslag werden genomen, worden deze integraal 
ter studie overgemaakt aan de archeologen die belast zijn met het archeologisch onderzoek in uitvoering. 
 

3.3. PROCEDURESTAPPEN BIJ EEN ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK 

Wanneer het menselijk skeletmateriaal wordt aangetroffen bij een archeologisch vooronderzoek, oordeelt 
de politie of het al dan niet om een oorlogsslachtoffer gaat. Het spreekt voor zich dat het aanwezige 
archeologische team hierin adviserend kan optreden.  

Mogelijkheid 1: geen oorlogsslachtoffer 

Als de politie op basis van de locatie en/of de vondsten van oordeel is dat het niet om een 
oorlogsslachtoffer gaat, kan het archeologisch vooronderzoek zonder verdere beperkingen worden 
voortgezet. 

Mogelijkheid 2: een oorlogsslachtoffer 

Als de politie oordeelt dat het mogelijk wél om een oorlogsslachtoffer gaat, meldt zij dit onmiddellijk aan de 
Dienst Oorlogsgraven. Vervolgens gaat het archeologisch team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van het archeologisch vooronderzoek over tot een verdere waardering om een inschatting te maken van 
het aantal aanwezige individuen, de omvang van de vondstlocatie en de archeologische waarde van het 
geheel – zoals gebeurt bij elk archeologisch vooronderzoek. 
 
Hierbij wordt niet meer opengelegd dan strikt noodzakelijk is voor een goede waardering van de vindplaats: 
in geval meerdere individuen aanwezig zijn, is het niet de bedoeling om in de vooronderzoekfase al het 
menselijk skeletmateriaal bloot te leggen en te bergen.  
 
Indien uit de waardering blijkt dat het om een geïsoleerde vondst gaat, wordt het menselijk skeletmateriaal 
reeds in de vooronderzoekfase opgegraven/geborgen door het aanwezige archeologisch team, mede om te 
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verifiëren of er zich nog menselijk skeletmateriaal onder zouden bevinden. Zo’n berging maakt integraal 
deel uit van het archeologisch vooronderzoek.  
 
In principe binnen de 30 dagen na de melding van de vondst wordt het skeletmateriaal en al het 
geassocieerde vondstenmateriaal overgedragen aan de Dienst Oorlogsgraven (als het om een 
oorlogsslachtoffer gaat), vergezeld van het verslag van de berging, de fysisch-antropologische bevindingen 
en de inventaris van de vondsten. Dit impliceert dat het menselijk skeletmateriaal en de direct 
geassocieerde vondsten uit het archeologisch ensemble worden gehaald. De opgemaakte verslagen 
worden geïntegreerd in het eindrapport van het vooronderzoek. 
 
Het is de autonomie van de Dienst Oorlogsgraven om te beslissen in welk stadium zij de betrokken 
natiestaat verwittigt. Zij waakt er wel over dat de betrokken natiestaat een kopie krijgt van alle 
inventarissen en verslagen. 
 
De archeologen communiceren niet met externen of met de pers over de vondst van gesneuvelden, tenzij 
mits uitdrukkelijke toestemming van de natiestaat. 

 

3.4. PROCEDURESTAPPEN BIJ EEN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING 

Wanneer het menselijk skeletmateriaal wordt aangetroffen bij een archeologische opgraving, kan een 
verschil gemaakt worden tussen menselijk skeletmateriaal dat reeds bij een vooronderzoek was 
aangetroffen en dus al door de politie gescreend werd, en menselijk skeletmateriaal dat nog niet 
aangetroffen was.  

Mogelijkheid 1: reeds gekende vondst 

Wanneer het gaat om menselijk skeletmateriaal dat reeds vooraf was aangetroffen en gekend was, 
of wanneer het gaat om een grafveld of kerkhof dat reeds bij het vooronderzoek was vastgesteld, 
meldt de leidinggevend archeoloog de start van de archeologische opgraving aan de politie en, als 
het oorlogsslachtoffers betreft, ook aan de Dienst Oorlogsgraven. In dit laatste geval worden 
praktische afspraken gemaakt over de termijnen en modaliteiten van overdracht. 
Ongeacht de aard van de vondst maakt de berging van het menselijk skeletmateriaal en het 
onderzoek van de geassocieerde vondsten integraal deel uit van het opgravingsproject. Dit houdt 
onder meer de integratie van een fysisch antropoloog in. Volgens de wettelijke bepalingen zijn de 
kosten verbonden aan een archeologische opgraving ten laste van de bouwheer.  

Mogelijkheid 2: nieuwe vondst 

Wanneer het gaat om menselijk skeletmateriaal dat nog niet was aangetroffen bij het 
vooronderzoek (bijvoorbeeld omdat het opgravingsvlak zich verder uitstrekt dan de proefsleuf) 
wordt de politie verwittigd. Zij oordeelt of het al dan niet een verdacht overlijden betreft.  

 

Wanneer dit niet het geval is en het niet om een oorlogsslachtoffer gaat, kan de opgraving zonder 
verdere beperkingen worden verdergezet.  
 
Gaat het echter wel om een oorlogsslachtoffer, dan meldt de politie dit onmiddellijk aan de Dienst 
Oorlogsgraven. Er worden praktische afspraken gemaakt over termijnen en modaliteiten van 
overdracht, en vervolgens gaat het aanwezige archeologisch team over tot opgraving van het 
menselijk skeletmateriaal. De berging van dit menselijk skeletmateriaal en het onderzoek van de 
geassocieerde vondsten maakt integraal deel uit van het opgravingsproject. Dit houdt onder meer 
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de integratie van een fysisch antropoloog in. Volgens de wettelijke bepalingen zijn de kosten 
verbonden aan een archeologische opgraving ten laste van de bouwheer.  

 
In principe binnen de 30 dagen na de melding van de vondst wordt het skeletmateriaal en al het 
geassocieerde vondstenmateriaal overgedragen aan de Dienst Oorlogsgraven, vergezeld van het verslag 
van de berging, de fysisch-antropologische bevindingen en de inventaris van de vondsten. Dit impliceert dat 
het menselijk skeletmateriaal en de direct geassocieerde vondsten uit het archeologisch ensemble worden 
gehaald. De opgemaakte verslagen worden geïntegreerd in het eindrapport van de opgraving. Dit 
eindrapport wordt aan de Dienst Oorlogsgraven bezorgd. 
 
Het is de autonomie van de Dienst Oorlogsgraven om te beslissen in welk stadium zij de betrokken 
natiestaat verwittigt. Zij waakt er wel over dat de betrokken natiestaat een kopie krijgt van alle 
inventarissen en verslagen. 
 
De archeologen communiceren niet met externen of met de pers over de vondst van gesneuvelden, tenzij 
mits uitdrukkelijke toestemming van de natiestaat. 

 

3.5. BEHOUD IN SITU? 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een bouwheer zijn bouwproject nier (verder) uitvoert of 
aanpast na het archeologisch vooronderzoek, waardoor er geen bedreiging meer is en er dus geen 
opgraving wordt opgestart. Het archeologisch onderzoek richt zich immers enkel op de structuren die 
bedreigd worden. In zulke gevallen is er sprake van een behoud in situ, voor de reguliere archeologie altijd 
te verkiezen boven een (destructieve) opgraving. 
Als bij het vooronderzoek menselijk skeletmateriaal aan het licht kwam en er werd op basis van 
bovenstaand stappenplan beslist om dit pas te bergen in de opgravingsfase, dan zou dit betekenen dat het 
menselijk skeletmateriaal ongestoord in de bodem blijft.  
Zeker wanneer het om gesneuvelden gaat, kan het maatschappelijk evenwel wenselijk zijn om toch een 
gerichte berging op touw te zetten. Het initiatief hiervoor ligt in dit geval niet langer bij een bouwheer, 
maar bij een (militaire) overheid of natiestaat. Beslist men om over te gaan tot berging, dan moet de 
procedure gevolgd worden die is opgenomen in artikel 5.5.1. e.v. van het Onroerenderfgoeddecreet 
(“archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstelling”). De (militaire) overheid geeft 
een erkend archeoloog de opdracht om op een archeologisch correcte wijze de berging uit te voeren; zij 
draagt hiervoor de kosten. Het plan van aanpak dient vooraf uitgetekend te worden door de erkend 
archeoloog en goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De (militaire) overheid kan een 
beroep doen op het agentschap Onroerend Erfgoed voor begeleiding en ondersteuning bij het uitschrijven 
van deze opdracht.   
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4 CONTACTADRESSEN 

Lokale politie 
Tel. 101 
http://www.lokalepolitie.be/ 

 
 
Agentschap Onroerend Erfgoed 

VAC Herman Teirlinck 
Havenlaan 88, bus 5 
1000 Brussel 
02 553 16 50 
 
www.onroerenderfgoed.be 
info@onroerenderfgoed.be 
 
Online vondstmeldingsformulier:  
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier 
 
 

War Heritage Institute – Dienst Oorlogsgraven 
Renaissancelaan 30 
1000 Brussel 
02 227 63 00 
0474 27 02 24 
 
www.warheritage.be 
info@warheritage.be 
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5 OPSPLITSING VAN DE WERKWIJZE PER ACTOR 

5.1. POLITIE 

 
• Gaat ter plaatse bij elke melding van de vondst van menselijk skeletmateriaal. 
 
• Maakt van elke vondst een pv op, inclusief een gedetailleerde fotografische opname. 
 
• Maakt bij elke vondst een inschatting, al dan niet na consultatie van aanwezige archeologen, en doet 

de vereiste meldingen: 
o Zijn er indicaties voor een verdacht overlijden? Zo ja, parket verwittigen 
o Zijn er indicaties dat het om een oorlogsslachtoffer gaat? Zo ja, vondstmelding bij Onroerend 

Erfgoed (behalve bij een archeologisch onderzoek) én een melding bij de Dienst Oorlogsgraven 
(ook bij een archeologisch onderzoek) 

o Zijn er geen verdachte indicaties en wijst niets op een oorlogsslachtoffer? Dan een 
vondstmelding bij Onroerend Erfgoed, behalve bij een archeologisch onderzoek in uitvoering. 
In dat geval gaat het archeologisch onderzoek gewoon verder. 

 
• Bij een verdacht overlijden: locatie bewaken tot het parket overneemt. Als het parket na onderzoek 

oordeelt dat het toch om een oude vondst betreft, doet de politie een vondstmelding bij Onroerend 
Erfgoed. 

 
• Bij een vondstmelding aan Onroerend Erfgoed (en eventuele melding aan de Dienst Oorlogsgraven): 

locatie fysiek afdekken en betrokkenen informeren. 
 
• Enkel bij los en verspreid menselijk skeletmateriaal zonder enige context en zonder enig geassocieerd 

vondstenmateriaal, wordt het skeletmateriaal in beslag genomen en overdragen aan gemeentelijke 
diensten die bevoegd zijn voor begraafplaatsen of aan de Dienst Oorlogsgraven, wanneer het omwille 
van de geografische locatie wellicht om een oorlogsslachtoffer gaat. 

 

5.2. AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 

• Start na een vondstmelding onmiddellijk de procedure om het menselijk skeletmateriaal fysiek te 
bergen, cf. de wettelijke bepalingen over toevalsvondsten. 

 
• Bij een oorlogsslachtoffer: praktische afspraak maken met de Dienst Oorlogsgraven over termijnen en 

overdracht van skeletmateriaal, verslag en direct geassocieerde vondsten. 
 
• Bij ontvangst van een vondstmelding van menselijk skeletmateriaal door derden: onmiddellijk politie 

verwittigen en wachten op hun oordeel. 
 
• Na afronding van het onderzoek (verwerking opgravingsgegevens, fysisch-antropologisch onderzoek, 

studie vondstenmateriaal) wordt een verslag opgemaakt dat aan de Dienst Oorlogsgraven wordt 
bezorgd, binnen de afgesproken termijnen. 
 

• De archeologen communiceren niet met externen of met de pers over de vondst van gesneuvelden, 
tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de natiestaat. 
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5.3. WAR HERITAGE INSTITUTE – DIENST OORLOGSGRAVEN 

• Verwittigt de betrokken natiestaat van de vondst en maakt het skeletmateriaal, het verslag van de 
opgraving, het fysisch-antropologisch verslag en het geassocieerde vondstenmateriaal samen over. 

 
• Bezorgt een kopie van het onderzoeksverslag aan de politie. 

 

5.4. ARCHEOLOGEN DIE HET ONDERZOEK UITVOEREN 

• Bij elke nieuwe vondst van menselijk skeletmateriaal: onmiddellijk politie verwittigen. 
 
• Wanneer het niet om een verdacht overlijden gaat maar over een archeologische vondst wordt het 

onderzoek verder gezet, na goedkeuring door politie. 
 
• Bij vooronderzoek: bij een geïsoleerde vondst: berging tijdens vooronderzoek, in het kader van 

waardering van de vondst. Bij meerdere lichamen: grondige waardering van de context, nadien 
menselijk skeletmateriaal fysiek afdekken en berging uitstellen tot de opgravingsfase.  

 
• Bij opgraving: wanneer het om menselijk skeletmateriaal gaat dat reeds was aangetroffen bij het 

vooronderzoek en dat dus reeds door de politie werd gescreend: de start van de opgraving wordt aan 
de politie gemeld, nadien onmiddellijke opgraving.  

 
• Wanneer bij een opgraving menselijk skeletmateriaal wordt aangetroffen dat nog niet gevonden was 

bij prospectie, wordt opnieuw contact genomen met politie. Zij bepalen of de opgraving kan verder 
gezet worden, of het parket de site overneemt.   

 
• Wanneer het een oorlogsslachtoffer gaat: 

o Bij nieuwe vondst: politie verwittigt de Dienst Oorlogsgraven, nadien wordt de opgraving 
verder gezet. 

o Bij vondsten die gekend waren uit het vooronderzoek: de leidinggevend archeoloog meldt 
de start van de opgraving ook aan de Dienst Oorlogsgraven. 

o In principe binnen de 30 dagen wordt het skeletmateriaal en al het geassocieerde 
vondstenmateriaal overgedragen aan de Dienst Oorlogsgraven, vergezeld van het verslag 
van de berging, de fysisch-antropologische bevindingen en de inventaris van de vondsten.  

 
• De opgemaakte verslagen worden geïntegreerd in het eindrapport van het archeologisch onderzoek. 

Dit wordt aan de Dienst Oorlogsgraven bezorgd. 
 

• De archeologen communiceren niet met externen of met de pers over de vondst van gesneuvelden, 
tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de natiestaat. 
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6 SCHEMA 
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7 BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: OMZENDBRIEF PARKET-GENERAAL HOF VAN BEROEP VAN 

GENT VAN 28 JUNI 1961 
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BIJLAGE 2: UITTREKSEL UIT DE CONVENTIE VAN GENEVE  

Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. 
Geneva, 12 August 1949. 
 
Prescriptions regarding the dead. Graves Registration Service 
 
ARTICLE 17  
 
Parties to the conflict shall ensure that burial or cremation of the dead, carried out individually as far as 
circumstances permit, is preceded by a careful examination, if possible by a medical examination, of the 
bodies, with a view to confirming death, establishing identity and enabling a report to be made. One half of 
the double identity disc, or the identity disc itself if it is a single disc, should remain on the body. 
Bodies shall not be cremated except for imperative reasons of hygiene or for motives based on the religion 
of the deceased. In case of cremation, the circumstances and reasons for cremation shall be stated in detail 
in the death certificate or on the authenticated list of the dead. 
They shall further ensure that the dead are honourably interred, if possible according to the rites of the 
religion to which they belonged, that their graves are respected, grouped if possible according to the 
nationality of the deceased, properly maintained and marked so that they may always be found. For this 
purpose, they shall organize at the commencement of hostilities an Official Graves Registration Service, to 
allow subsequent exhumations and to ensure the identification of bodies, whatever the site of the graves, 
and the possible transportation to the home country. These provisions shall likewise apply to the ashes, 
which shall be kept by the Graves Registration Service until proper disposal thereof in accordance with the 
wishes of the home country. 
As soon as circumstances permit, and at latest at the end of hostilities, these Services shall exchange, 
through the Information Bureau mentioned in the second paragraph of Article 16 lists showing the exact 
location and markings of the graves together with particulars of the dead interred therein. 
 

BIJLAGE 3: VONNIS VAN 10/11/2008 DOOR DE CORRECTIONELE 

RECHTBANK VAN IEPER  

 
Vonnis van de Correctionele Rechtbank van Ieper van 10/11/2008:  
 

“(…) Oorlogsmunitie zoals in casu te relateren aan WO1, valt wel degelijk onder de definitie van 
archeologisch patrimonium, meer bepaald van archeologisch monument, zoals voorzien in artikel 3 
van het archeologiedecreet. Oorlogsmunitie is immers conform art 3.2 uit zijn aard ‘een voorwerp 
van menselijk bestaan hetwelke getuigenis aflegt van een tijdperk waarvoor opgravingen of 
vondsten een betekenisvolle bron van informatie is’. De oorlogsperiode 1914-1918 maakt 
onmiskenbaar een dergelijk relevant tijdperk uit in de wereldgeschiedenis en de aard van de 
gebezigde munitie is daarvoor een indicatief element.” 

 
Het vonnis dateert van voor de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet en maakt gebruik van 
de definities van het archeologiedecreet van 30/06/1993. Het hanteert als belangrijk principe de term 
“getuigenis afleggen van”. Deze omschrijving komt niet meer voor in de nieuwe definitie van archeologie, 
waar de klemtoon ligt op “betekenisvolle bron van informatie”. 
  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.07.2018 Procedures bij de vondst van menselijk skeletmateriaal pagina 19 

BIJLAGE 4: CONSULTATIERONDE 

De directe aanleiding voor de opmaak van dit document was de nood vanuit het veld (politie, archeologen, 
parket) voor concretere richtlijnen hoe te handelen bij de vondst van menselijk skeletmateriaal. Het tot 
voor kort meest gebruikte document hierbij was het Vademecum “Omgaan met bodemvondsten en 
opgravingen WO1”, uitgegeven in 2002/2004 door de provincie West-Vlaanderen, in opdracht van 
gouverneur Breyne.  
Anderhalf decennium later is niet alleen de wetgeving op meerdere vlakken gewijzigd, ook heeft de manier 
waarop met bodemvondsten uit de Eerste Wereldoorlog wordt omgesprongen een sterke wending 
genomen, waarbij de archeologie van WO1 een volwaardige discipline is geworden. Dit alles maakt dat het 
Vademecum aan een grondige herwerking toe was.  
Omdat de problematiek van menselijk skeletmateriaal zich niet beperkt tot West-Vlaanderen heeft het 
agentschap Onroerend Erfgoed hierop het initiatief genomen om deze richtlijn op te maken, in 
samenspraak met gouverneur Decaluwé. 

Deze richtlijn kwam tot stand na een lange en uitgebreide consultatieronde van volgende actoren: 

- Carl Decaluwé, Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen
- Marie-Christine Durieu, Procureur des Konings in Ieper
- Vicky Boerjan, FOD Binnenlandse zaken (federale diensten van de gouverneur)
- Frank Debrock, hoofdcommissaris politie, provinciaal verbindingsambtenaar
- Erik Wauters, beleidsadviseur gerechtelijke politie
- Luc Vercaigne, commissaris lokale politie arro Ieper
- Luc Verweirder, inspecteur lokale politie arro Ieper
- Mario Dujardin, inspecteur lokale politie arro Ieper
- Didier Pontzeele, Dienst Oorlogsgraven
- Karl-Heinz Voigt, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
- Richard Nichol, Commonwealth War Graves Commission
- Barry Murphy, Commonwealth War Graves Commission
- Sarah Camerlynck, Commonwealth War Graves Commission
- Steve Arnolds, Commonwealth War Graves Commission
- Django Maekelberg, Commonwealth War Graves Commission
- Pierre Lemaire, Ambassade van Frankrijk in België (DPMA) 


