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Toelichting bij de begrippen 

(1) Een premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem kan enkel aangevraagd 

worden voor een vooronderzoek met ingreep in de bodem (proefsleuvenonderzoek, 

proefputtenonderzoek, verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek), niet 

voor vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek, landschappelijk 

bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering) of voor een opgraving.  

(2) Het vooronderzoek met ingreep in de bodem moet kaderen in de verplichte opmaak van 

een archeologienota of nota. Vooronderzoek dat vrijwillig gebeurt of dat verplicht is via 

vroegere regelgeving, komt niet in aanmerking voor de premie.  

(3) Met initiatiefnemer wordt de persoon of organisatie bedoeld die optreedt als 

initiatiefnemer van de vergunde ontwikkeling (bouw, verkaveling, …). Vaak wordt 

hiernaar verwezen als de “bouwheer”. Dit is de persoon die de kosten voor het verplichte 

archeologische onderzoek betaalt.  

(4) Initiatiefnemers die een premie voor archeologisch vooronderzoek willen verkrijgen, 

mogen de laatste tien jaar niet schuldig bevonden zijn, bij definitieve gerechtelijke of 

bestuurlijke beslissing, aan deelname aan een inbreuk of een misdrijf tegen het 

Monumentendecreet van 3 maart 1976, het Archeologiedecreet van 30 juni 1993, het 

Landschapsdecreet van 16 april 1996, het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het 

Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, of erfgoedwetgeving van een lidstaat van de 

Europese Unie.  

(5) De premie kan enkel toegekend worden voor vooronderzoek met ingreep in de bodem 

dat gebeurt in het kader van de opmaak van een archeologienota bij 

omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 5.4.1 van het 

Onroerenderfgoeddecreet). Vooronderzoek in het kader van verkavelingen (artikel 5.4.2 

van het Onroerenderfgoeddecreet) komen niet in aanmerking.  

(6) De premie menselijke inhumatieresten kan niet gecombineerd worden met een premie 

vooronderzoek met ingreep in de bodem, premie buitensporige opgravingskosten, 

erfgoedpremies of onderzoekspremies voor beschermd erfgoed of erfgoedlandschappen 

uit het Onroerenderfgoeddecreet. Indien het vooronderzoek gebeurt in het kader van 

handelingen aan beschermd erfgoed en via die weg al een dergelijke premie verkregen 

werd voor het vooronderzoek, kan men geen premie voor archeologisch vooronderzoek 

met ingreep in de bodem meer aanvragen.  


