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Overzicht wijzigingen SIKB0102 versie 3.3 

 

1. Bugfix domeintabel Complextype (tabel 5) 

 

 

 

 

2. Gemeentelijke herindeling domeintabel gemeenten (tabel 10) 

 

 

 

 

3. Toevoeging ‘Conserveringsrapport’ aan domeintabe l Documenttype (tabel 

14) 

 

 

 

 

4. Bugfix toevoeging ontbrekende waarde domeintabel  contexttype (tabel 15) 

 

 

  



 

5. Toevoeging ontvangend depot in pakbon 

 

Reden 

In de pakbon staat op dit moment welk bedrijf of organisatie de opgraving verricht en 

wie de opdrachtgever is, maar er staat niet vermeld welk depot de opgegraven 

stukken ontvangt.  

 

Natuurlijk kan er van uitgegaan worden dat de pakbon naar het juiste depot gestuurd 

wordt, maar dat is uit de pakbon alleen af te leiden uit de locatie van onderzoek. En 

wanneer de opgravingslocatie grensoverschrijdend (tussen gemeente en provincie of 

tussen twee provincies) is zal dat onduidelijkheid kunnen geven.  

Daarnaast kan een depot er misschien van uitgaan dat het bedrijf dat de opgraving 

verricht geen fout maakt en dat de ontvangen pakbon ook echt voor haar bestemd is, 

maar als een landelijke, overkoepelende, organisatie gebruik maakt van de 

gegevens op de pakbon zal die voor elke pakbon moeten uitzoeken onder welk 

depot een opgravingslocatie valt. 

 

Naar de toekomst toe zou het heel goed mogelijk zijn dat alle pakbonnen in eerste 

instantie binnen komen bij 1 loket om van daar doorgestuurd te worden naar het 

juiste depot voor verdere afhandeling. Ook dan is het van belang dat het 

ondubbelzinnig duidelijk is voor welk depot de pakbon bedoeld is. 

 

Los van deze argumenten is het in elke vorm van communicatie heel gebruikelijk om 

aan te geven aan wie het stuk geadresseerd is, in dit geval, het depot. 

 

Plaats in de pakbon  

In de pakbon zou een verwijzing naar het ontvangend depot een logische plaats 

kunnen krijgen in de buurt van de complextypes voor organisatie, uitvoerder en 

bevoegd gezag (gemakshalve “boven aan de pakbon”). 

 



Omdat de pakbon als communicatiemiddel door diverse organisaties worden gebruikt 

zal het geen verplicht veld kunnen zijn. Maar wanneer de pakbon als (digitaal) 

begeleidingsstuk voor een depot bedoeld is, moet het veld ingevoerd zijn.  

 

Codering 

De depots die via de pakbon hun materiaal aangeleverd krijgen zullen in een 

codelijst vastgelegd worden. Zo is het altijd duidelijk en ondubbelzinnig waar de 

pakbon naar toe moet. Dit leidt tot toevoeging van een nieuwe domeintabel (27).  

  



Codetabel 27: Ontvangend depot 

Naam Ontvangend depot 

  Code Omschrijving 

0001 Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie 
0020 Groningen NAD Nuis 
0021 Friesland NAD Nuis 
0022 Drenthe NAD Nuis 
0023 Overijssel 
0024 Flevoland 
0025 Gelderland 
0026 Utrecht 
0027 Noord-Holland 
0028 Zuid-Holland 
0029 Zeeland 
0030 Noord-Brabant 
0031 Limburg 
0796 ‘s-Hertogenbosch 

0361 Alkmaar 

0307 Amersfoort 

0363 Amsterdam 

0479 Archeologie West-Friesland Zaandam 

0202 Arnhem 

0748 Bergen op Zoom 

0758 Breda 

0503 Delft 

0505 Dordrecht 

0772 Eindhoven/Helmond 

0512 Gorinchem 

0513 Gouda 

0014 Groningen 

0392 Haarlem 

0405 Hoorn 

0166 Kampen 

0546 Leiden 

0935 Maastricht 

0268 Nijmegen 

0603 Rijswijk 

0599 Rotterdam 

0518 's-Gravenhage 

0344 Utrecht 

0622 Vlaardingen 

0301 Zutphen 

0193 Zwolle 

  

 


