
Toelichting op de voorschriften die verbonden zijn aan de 
opgravingsvergunning 

In de Monumentenwet is het verbod opgenomen om zonder vergunning archeologische 
opgravingen uit te voeren. Per maart 2008 zijn er, naast de al bestaande 
vergunninghoudende gemeenten en universiteiten, vijfentwintig archeologische 
opgravingsbedrijven en instellingen die beschikken over een opgravingsvergunning op 
grond van de herziene Monumentenwet 1988.  

Op grond van de artikelen 45 en 46 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 19 tot en 
met 25 van het Besluit archeologische monumentenzorg worden aan de 
opgravingsvergunning in ieder geval de volgende voorschriften verbonden. 

De vergunninghouder houdt zich aan de normen die in de archeologische beroepsgroep 
gelden voor het doen van opgravingen. Zie de artikel 24 Bamz en artikel 4 Regeling 
archeologische monumentenzorg. Indien de vergunninghouder zich houdt aan de in de 
Regeling archeologische monumentenzorg aangewezen delen van de Kwaliteitsnorm voor de 
Nederlandse Archeologie is het aannemelijk dat deze voldoet aan het voorschrift. 

De vergunninghouder handelt in overeenstemming met het door hem ingediende 
organisatieplan. Zie artikel 46, vijfde lid van de Monumentenwet 1988 en de toelichting op 
het Besluit archeologische monumentenzorg onder paragraaf 3.5. De verplichting van de 
vergunninghouder om zich aan het organisatieplan te houden spreekt voor zich.  

De vergunninghouder zorgt ervoor dat de leidinggevenden bij het doen van een opgraving, in 
relatie tot de uit te voeren opgraving, beschikken over voldoende werkervaring. Zie artikel 46, 
vijfde lid van de Monumentenwet 1988. Een opgraving van bijvoorbeeld een bronstijdsite uit 
holoceen Nederland moet worden uitgevoerd door een ter zake kundige leidinggevende, in dit 
geval dus met kennis over en ervaring in de bronstijd in het holocene gebied.  

De vergunninghouder zorgt ervoor dat een ieder in zijn organisatie die zich daadwerkelijk 
bezig houdt met het doen van opgravingen in zijn organisatie, zijn kennis en vaardigheden 
onderhoudt. Zie artikel 25 van het Besluit Het opleidingsplan van de opgravingsorganisatie is 
een middel om aan dit vereiste te kunnen voldoen. 

De vergunninghouder verleent aan de Erfgoedinspectie alle medewerking bij de uitvoering 
van inspecties. Zie artikel 46, vijfde lid van de Monumentenwet 1988. De erfgoedinspectie 
houdt toezicht op de naleving van de Monumentenwet 1988 bij archeologische opgravingen, 
en bij de omgang met vondsten en wettelijk beschermde archeologische monumenten. De 
sector kijkt met name of opgravingen gebeuren volgens de in de beroepsgroep geldende 
normen en of onderzoeksrapporten en andere opgravingsdocumentatie voldoen aan de 
kwaliteitseisen. 

De vergunninghouder meldt onvoorziene ontwikkelingen in zijn organisatie. Zie artikel 46, 
vijfde lid van de Monumentenwet 1988 en de toelichting op het Besluit archeologische 
monumentenzorg onder paragraaf 3.5.  

De vergunninghouder meldt de opgraving uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan 
(onderzoeksmelding). Zie artikel 46, eerste lid Monumentenwet 1988 



De vergunninghouder meldt binnen twee weken na voltooiing van de opgraving de eerste 
bevindingen daarvan (melding eerste bevindingen). Zie artikel 46, tweede lid 
Monumentenwet 1988 

De vergunninghouder conserveert binnen twee jaar na voltooiing van de opgraving de 
roerende monumenten die daarbij zijn gevonden en draagt de geconserveerde monumenten 
alsmede de daarbij behorende opgravingsdocumenten over aan de eigenaar, bedoeld in 
artikel 50 van de Monumentenwet 1988. Zie artikel 46, derde lid Monumentenwet 1988 

De vergunninghouder legt binnen twee jaar na voltooiing van de opgraving aan de RACM (in 
tweevoud in analoge en enkelvoud in digitale pdf versie) als aan de eigenaar, bedoeld in 
artikel 50 van de Monumentenwet 1988, als aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente waar de opgraving is voltooid, een rapport over, waarin de resultaten van de 
opgraving zijn beschreven,en meldt de afronding van het onderzoek (gereedmelding 
onderzoek). Zie artikel 46, vierde lid Monumentenwet 1988. 

De vergunninghouder voert de melding onvoorziene ontwikkelingen, de onderzoeksmelding, 
melding eerste bevindingen,de gereedmelding onderzoek en de aanlevering van het rapport 
waarin de resultaten van de opgraving zijn beschreven, uit overeenkomstig de richtlijn 
invoering melding, die onderdeel uitmaakt van deze voorschriften. Zie artikel 46, vijfde lid 
Monumentenwet 1988 en artikel 24, eerste lid van het Besluit. Het is van belang dat 
meldingen op de juiste wijze worden uitgevoerd. In de richtlijn invoeren melden wordt dit 
nader omschreven.  

Voor opgravingen die zijn uitgevoerd met toestemming van de directeur van de RACM danwel 
onder een eerder verleende opgravingsvergunning en waarvoor de melding eerste 
bevindingen, het conserveren en deponeren van vondsten, het aanleveren van een rapport 
waarin de resultaten van de opgraving zijn beschreven of de gereedmelding onderzoek nog 
dienen plaats te vinden, zijn bovengenoemde voorschriften van overeenkomstige toepassing. 
Zie artikel 46, vijfde lid Monumentenwet 1988 Bovengenoemde voorschriften zijn vanaf het 
moment van vergunningverlening ook van toepassing op de nog lopende opgravingen van de 
vergunninghouder. 

 


