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Aanvaardingsvoorwaarden archeologische ensembles aangehouden door het agentschap 
Onroerend Erfgoed1 
 
 
 
Op 1 januari 2016 trad het archeologieluik van het Onroerenderfgoeddecreet in werking. Dit heeft invloed 
op de bewaring en deponering van archeologische ensembles. Een archeologisch ensemble is het geheel 
aan vondsten, stalen, rapportering en onderzoeksdocumenten van een archeologisch onderzoek. 
Zakelijkrechthouders van een archeologisch ensemble zijn decretaal verplicht dit in één geheel te bewaren, 
in goede staat te behouden en beschikbaar te houden voor wetenschappelijk onderzoek. 
Zakelijkrechthouders kunnen zelf deze verantwoordelijkheid dragen of ze kunnen er voor kiezen het 
ensemble over te dragen aan een depot. Een zakelijkrechthouder voldoet sowieso aan de decretale 
verplichtingen als hij of zij het archeologisch ensemble deponeert in een erkend onroerenderfgoeddepot 
(zie artikel 5.2.1 en 5.2.2 van het Onroerenderfgoeddecreet). 
Alle erkende depots zijn verenigd in het Vlaams Depotnetwerk en hebben een eigen depotprofiel. Dat 
profiel beschrijft welke ensembles er terecht kunnen. Indien de zakelijkrechthouder dit wenst, kan het 
depotnetwerk bemiddelen bij het zoeken naar een geschikte bewaarplaats voor de archeologische 
ensembles. 
 
Volgende ensembles passen binnen het huidige depotprofiel van het agentschap: 

 Ensembles die voortkomen uit opgravingen uitgevoerd door het agentschap of haar voorgangers. 
 Ensembles die eigendom zijn van de Vlaamse overheid. 
 Ensembles die voortkomen uit studieopdrachten uitgevoerd in opdracht van het agentschap. 
 Ensembles die in beslag zijn genomen in functie van gerechtelijk onderzoek. 
 Ensembles die voorkomen uit opgravingen uitgevoerd in beschermde archeologische sites. 

 
De bewaring van archeologische ensembles in het depot is kosteloos. 
 
Voor vragen omtrent deponeringen, neem contact op met depotbeheerder Kim Quintelier 
 (via depot@onroerenderfgoed.be). Neem volgende informatie op in uw aanvraag: 

 Naam en contactgegevens van de zakelijkrechthouder van het archeologisch ensemble (een 
overeenkomst rond de deponering wordt rechtstreeks gesloten met de zakelijkrechthouder 
waarbij een erkend archeoloog als tussenpersoon kan optreden) 

 Archeologische site informatie (adres, vergunningsnummer, projectcode, enz.) 
 Aard van het te deponeren vondstmateriaal 
 Ruwe inschatting van het volume van het te deponeren materiaal 

 
Bij deponering in een erkend onroerenderfgoeddepot, wordt het archeologisch ensemble verpakt conform 
de aanvaardingscriteria van het desbetreffende depot. Aan volgende voorwaarden moet voldaan worden 
bij aanlevering van archeologische ensembles in het depot van het agentschap:  
 
1. Algemeen 

 Enkel volledige archeologische ensembles (dit bestaat uit het geheel van vondsten, stalen, 
rapportering en onderzoeksdocumenten) worden aanvaard.  

 Er wordt een overdrachtsformulier opgemaakt dat het aantal verpakkingen en een inventarislijst 
van de overgedragen vondsten, stalen, rapportering en onderzoeksdocumenten bevat. 

 De inventarislijst van de archeologische vondsten en stalen wordt opgemaakt aan de hand van het 
aangeleverde registratiesjabloon. Dit sjabloon wordt door alle erkende onroerend erfgoeddepots 
gebruikt.  

 
1 Versie 10/02/17. 
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 Het vondstmateriaal en de bijbehorende documentatie worden in stabiele toestand en 
schimmelvrij aangeleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen het met agentschap. 

 Het vondstmateriaal en de bijbehorende documentatie worden compleet en tegelijkertijd 
aangeleverd aan het archeologisch depot van het agentschap, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 Het vondstmateriaal en de bijbehorende documentatie wordt bij aanlevering in langdurige 
bewaarneming genomen en dit volgens de huisregels van het agentschap. Dit houdt in dat de 
collecties toegankelijk worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en publieke ontsluiting.  

 

2. Vondsten 
 De vondsten worden aangeleverd in stabiele toestand. 
 De vondsten zijn geordend en uitgesplitst per materiaalsoort, per vondstnummer en per 

bewaarcategorie. 
 Het residu van monsters is verwerkt, geordend, uitgesplitst en verpakt per vondstnummer en per 

bewaarcategorie. Nat of vochtig residu wordt niet aanvaard, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 De vondsten zijn per verpakkingseenheid voorzien van een compleet ingevuld waterbestendig 
vondstkaartje, beschreven met potlood of watervaste inkt. 

 

3. Verpakking 
Archeologische artefacten worden per vondstnummer of staalnummer en per materiaalcategorie verpakt 
om gescheiden opslag mogelijk te maken. De recipiënten zijn daarbij voldoende in aantal en omvang, en 
aangepast qua vorm en materiaal, zodat de archeologische artefacten niet beschadigd worden door de 
druk die ze op mekaar kunnen uitoefenen. De gebruikte materialen mogen niet schadelijk zijn voor de 
archeologische artefacten. 
Een verpakking: 

 immobiliseert een object en ondersteunt het zodat het beschermd is tijdens transport en bij 
hanteren;  

 schermt een object af tegen schadelijke omgevingsfactoren, stof en vervuiling; 
 is gemaakt uit geschikte materialen, aangepast aan de archeologische artefacten die erin verpakt 

worden; 
 is bij metalen voorwerpen luchtdicht en voorzien van silicagel zodat een gecontroleerd 

microklimaat gecreëerd wordt; 
 is goed toegankelijk; 
 is gekenmerkt met een etiket, dat leesbaar is zonder de verpakking te openen, waarop de 

identificatie van de archeologische site en de inhoud weergegeven zijn; 
 heeft indien nodig ‘voorzichtigheidspictogrammen’; 
 heeft bij complexe verpakkingen een handleiding voor het in- en uitpakken. 

 

Voor het verpakken van menselijke resten gelden bijkomend volgende principes: 
 Skeletten worden verpakt per individu dat tijdens het onderzoek onderscheiden kon worden, op 

een manier dat onderdelen van deze individuen niet vermengd kunnen geraken; 
 Delen van een individu die op het terrein als afzonderlijke eenheid zijn ingezameld, blijven apart 

verpakt. 
 

4. Onderzoeksdocumenten2 
 Alle onderzoeksdocumenten, zowel analoog als digitaal, beantwoorden aan de technische vereisten 

zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (zie hoofdstukken 6 en 14). Het gaat hierbij om alle 

 
2 Voor ensembles gevormd voor 1 juni 2016 geldt de vroegere regelgeving volgens het Archeologiedecreet en de minimumnormen. 
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documenten die tijdens het onderzoek werden aangemaakt of verzameld, zowel de ruwe data als 
de verwerkte gegevens. 

 De overgedragen onderzoeksdocumenten zijn conform de richtlijnen inzake gegevensdragers en 
verpakkingen zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (zie hoofstukken 31.2 en 31.3). 

 Alle archiefstukken worden voorzien van een volgnummer (aan de rand van het vel of op de 
achterzijde) of een unieke benaming in het geval van digitale bestanden, en opgenomen in een 
inventaris waarbij de metadata van het stuk en een verwijzing naar het doosnummer of padnaam 
worden opgenomen. Deze inventaris wordt, zowel in digitale als in analoge vorm, opgenomen in 
het archief als eerste stuk. De inventaris van de onderzoeksdocumenten beantwoordt aan de 
richtlijnen zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (zie hoofdstuk 31.4). 

 Alle archiefstukken zijn op een logische manier geordend en worden verpakt in aangepaste 
verpakkingen, naargelang de vorm en de aard van de stukken. Het verpakkingsmateriaal wordt 
voorzien van de projectcode en een doosnummer. De digitale gegevensdrager wordt voorzien van 
de projectcode. 

 

Het onroerenderfgoeddepot van het agentschap kan archeologische ensembles weigeren of doorverwijzen 
(via het depotnetwerk) indien: 

 Het ensemble niet past binnen het depotprofiel van het agentschap. 
 Niet wordt voldaan aan de beschreven voorwaarden. 
 De vondsten de verantwoordelijkheid of de draagkracht (bewaringsomstandigheden, …) van het 

depot overstijgen. 

 
 


