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Vrijwilligers in de 
archeologie en de 
Erfgoedwet

Vrijwilligers
Het liefst laten we archeologische overblijfselen ongemoeid. 
Rustig in de bodem, waar ze al eeuwen, soms millennia liggen en 
ongestoord nog tijden kunnen voortbestaan. Deze ondergrondse 
bescherming zorgt ervoor dat het archeologische erfgoed een 
toekomstige bron van kennis over ons verleden blijft. Na inwer-
kingtreding van de Erfgoedwet kunnen organisaties alleen arche-
ologische vindplaatsen opgraven als zij daarvoor gecertificeerd 
zijn. Het certificaat garandeert dat zij de opgraving volgens de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie uitvoeren. Een aantal 
organisaties is onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd van 
de certificeringsplicht. Het gaat om verenigingen van vrijwilligers 
en detector-amateurs, universiteiten, hogescholen, buitenlandse 
bedrijven.
Vrijwilligers spelen van oudsher een belangrijke rol in de archeo-
logie. Deze rol houden ze ook onder de Erfgoedwet. Het zou te veel 
vergen van verenigingen van vrijwilligers om aan de professio-
nele standaarden te voldoen die nodig zijn om een certificaat te 
behalen voor het doen van opgravingen. Bovendien zijn met het 
behalen van zo’n certificaat kosten gemoeid, die verenigingen, in 
tegenstelling tot archeologische bedrijven, niet kunnen terugver-
dienen. Daarom zijn er in de Erfgoedwet uitzonderingen opgeno-
men op het verbod op opgraving zonder certificaat.

De gemeente
Archeologische verenigingen hebben de mogelijkheid om zelf-
standig opgravingen te verrichten op locaties waar geen profes-
sioneel archeologisch onderzoek gedaan hoeft te worden. De 
vrijstelling van het opgravingsverbod is alleen van toepassing 
wanneer een gemeente voor het gebied heeft besloten dat daar 
geen nader archeologisch onderzoek is vereist. Meestal zal dat een 

Hoe we in Nederland met archeologische 
resten omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. 
Deze brochure belicht vanuit die invalshoek de 
archeologische activiteiten van vrijwilligers en 
detector-amateurs.
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besluit op een omgevingsvergunning zijn. Ook is overeenstem-
ming met de eigenaar van het terrein noodzakelijk. Het feit dat het 
gebied een lage verwachtingswaarde heeft in het bestemmings-
plan of omgevingsplan is hiervoor niet voldoende.
De vrijstelling geldt niet als de vindplaats een provinciaal monu-
ment of een rijksmonument is, ook als deze nog slechts een 
voorbeschermde status heeft. Bij een gemeentelijk monument 
kan de gemeente zelf afwegen of dit verstoord mag worden en of 
het daarbij dan professioneel onderzocht moet worden.

Verenigingen
Archeologie is een gezamenlijke inspanning. Daarom wordt de uit-
zondering gemaakt voor verenigingen van vrijwilligers en niet voor 
individuele archeologen. Archeologische verenigingen beschikken 
bovendien over handboeken voor het doen van onderzoek en over 
gedragscodes die bevorderen dat de aangesloten leden goed met 
het bodemarchief omgaan. Hierdoor is de basiskwaliteit geborgd. 
Als voorwaarde is in de Erfgoedwet gesteld dat verenigingen het 
behouden en beoefenen van archeologie als statutair doel hebben.
Verenigingen moeten de start van een opgraving via de website 

Archis melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de 
vondsten overdragen aan het archeologische depot van de pro-
vincie of de gemeente en bij de Rijksdienst rapporteren over hun 
bevindingen. Belangrijk is dat onderzoek door vrijwilligers geen 
alternatief mag zijn voor professioneel onderzoek, bijvoorbeeld 
uit kostenoverwegingen. Vrijwilligers mogen daarom geen onder-
zoeken uitvoeren in opdracht van derden. Het is wel toegestaan 
om een archeologisch bedrijf te helpen bij een opgraving. Dit 
moet dan zijn opgenomen in het programma van eisen.

Detector-amateurs
Volgens de wet is het een opgraving als een detector-amateur een 
vondst uit de grond haalt. Zonder certificaat zou dat een overtre-
ding van de Erfgoedwet zijn, een schending van het opgravings-
verbod. Dat is echter maatschappelijk niet wenselijk, zolang deze 
opgraving niet te ingrijpend is voor het zogenoemde bodemar-
chief. Omdat detector-amateurs een waardevolle bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van archeologische kennis is er voor hen een 
uitzondering op het opgravingsverbod gemaakt. Verstoring van 
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Uitzonderingen certi�ceringsplicht
Het nieuwe certi�ceringsstelsel

Voor universiteiten en 
hogescholen bestaat 
een uitzondering op 
de certi�ceringsplicht

Vereisten:

Bodemverstoring: 
30 cm (een spade diep) 
is toegestaan
Vondsten melden bij 
de Rijkdienst

Vereisten:

Verenigingsverband
Archeologie statutair doel 
Start van opgraving melden bij Rijksdienst
Vondsten overdragen aan archeologisch 
depot provincie of gemeente
Rapporteren bevindingen aan de Rijksdienst

Voorwaarde:
Geen alternatief voor professioneel 
onderzoek

Als de gemeente hee� 
bepaald dat er op een 
terrein geen professioneel 
archeologisch onderzoek 
nodig is, mogen daar 
vrijwilligers aan de slag.

NIET TOEGESTAAN
onderzoek op een archeologisch 

gemeentelijk, provinciaal 
of rijksmonument 

Gemeenten hebben 
mogelijkheid om verbod 
op detectie op te nemen 
in hun algemene 
plaatselijk verordening
Detectie niet toegestaan 
als een professionele 
opgraving aan de gang is 
De uitzondering geldt  
niet onder water
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de bovenste dertig centimeter van de bodem, de zogenaamde 
bouwvoor, is toegestaan.
Op deze regel geldt een aantal uitzonderingen. Zo is het met 
behulp van metaaldetectie uit de grond halen van archeologische 
resten niet toegestaan op een archeologisch gemeentelijk, pro-
vinciaal of rijksmonument. Ook op een terrein waar een opgraving 
door een certificaathouder of universiteit plaatsvindt, mag een 
detector-amateur niet opgraven. Gemeenten hebben verder de 
mogelijkheid om de uitzondering voor metaaldetectie niet te laten 
gelden voor delen van hun grondgebied, bijvoorbeeld door middel 
van een algemene plaatselijke verordening. De uitzondering is tot 
slot alleen van toepassing op land en niet onder water.

Archeologische toevalsvondst
Vondsten die worden gedaan met behulp van een metaaldetector 
worden gezien als archeologische toevalsvondst en hoeven niet 
te worden overgedragen aan het provinciale of gemeentelijke 
depot. Wel moeten deze vondsten via Archis worden gemeld bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit is belangrijk, omdat 
ze zo kunnen bijdragen aan de kennis van ons verleden. Op een 
archeologische toevalsvondst zijn de eigendomsregels uit titel 2 
van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Bij een 
gevonden schat – een zaak van waarde die zo lang verborgen was 
dat de eigenaar niet meer op te sporen is – is de helft eigendom 
van de eigenaar van de grond en de helft van de vinder. Hierbij 
geldt wel de verplichting om aangifte van de vondst te doen bij 
de gemeente. De eigenaar moet de vondst ook een half jaar lang 
beschikbaar houden voor wetenschappelijk onderzoek. Vrijwilligers helpen bij de opgraving van een scheepswrak

Uitgangspunten van de Erfgoedwet
De overheid heeft in de Erfgoedwet overzichtelijk vastgelegd 
hoe er met ons culturele erfgoed wordt omgegaan, wie daar-
bij welke verantwoordelijkheden heeft en hoe het toezicht 
daarop wordt uitgeoefend. Dat elk type cultureel erfgoed een 
eigen regime voor bescherming kent, doet recht aan de ver-
schillen die er tussen de soorten cultureel erfgoed bestaan.
Via de Erfgoedwet legt de overheid de verantwoordelijkheid 
voor de bescherming van het culturele erfgoed zo veel moge-
lijk bij de erfgoedzorgers zelf: musea, collectiebeheerders, 
archeologen, monumentenorganisaties, eigenaren en ook de 
overheid zelf. Daarmee spreekt de wetgever het vertrouwen 
uit dat de sector voldoende kennis, deskundigheid en betrok-
kenheid heeft om de zorg voor ons culturele erfgoed in de 
praktijk samen met de overheid waar te maken.
In de Erfgoedwet zijn enkele algemene uitgangspunten gehan-
teerd. Ten eerste zijn de beschermingsniveaus van eerdere, in 
deze wet geïntegreerde wetten ten minste gehandhaafd. In 
de tweede plaats worden, waar mogelijk, particuliere orga-
nisaties ingezet bij het behoud van het culturele erfgoed. Ten 
derde wordt er een redelijk evenwicht nagestreefd tussen de 
rechten van de eigenaar van cultureel erfgoed en de bescher-
ming van het algemene belang dat zijn bezit vertegenwoor-
digt. Ten slotte zijn de internationale verplichtingen die 
Nederland op het gebied van cultureel erfgoed is aangegaan 
in de wet meegenomen.

Archeologische vrijwilligers aan het werk. Foto AWN
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Maritieme archeologie
In de afgelopen jaren is gebleken dat de bescherming van archeo-
logisch erfgoed onder water onvoldoende is. Dat komt vooral 
doordat de wettelijke omschrijving van de begrippen ‘opgraving’ 
en ‘archeologisch monument’ niet altijd toereikend was onder 
water. Maritieme archeologische monumenten liggen namelijk 
vaak op de bodem in plaats van in de bodem. In de Erfgoedwet is 
de formulering van de belangrijkste begrippen aangepast. Ook 
het verwijderen of verplaatsen van cultureel erfgoed dat zich op 
de waterbodem bevindt, is met de Erfgoedwet dus duidelijk een 
opgraving, waarvoor een certificaat verplicht is.
Voor vrijwilligers heeft deze verandering gevolgen voor hun 
activiteiten onder water. Met de Erfgoedwet is veel duidelijker 
dan voorheen dat het niet is toegestaan om onderdelen van 
historische scheepswrakken of andere vindplaatsen onder water 
te verplaatsen of op te duiken. Een mogelijkheid tot een legale 
opgraving door vrijwilligers is als er bijvoorbeeld een scheepswrak 
wordt gevonden, waarvan na onderzoek blijkt dat het een lage 
archeologische waarde heeft. Een gemeente kan dan besluiten het 
scheepswrak vrij te geven voor onderzoek door vrijwilligers.

Universiteiten, hogescholen en dienstverleners
Universiteiten, hogescholen en dienstverleners op tijdelijke basis 
graven professioneel op, maar voor hen bestaat net als voor 
vrijwilligers in de archeologie een uitzondering op de certifice-
ringsplicht. Universiteiten en hogescholen zijn al geaccrediteerd 
via de onderwijswetgeving. Archeologisch onderzoek door 
universiteiten is bovendien vaak kleinschalig, wordt georganiseerd 
binnen onderwijsprogramma’s en werkt daarom niet marktver-
storend. Voorwaarde voor deze uitzondering is dan ook dat het 
gaat om archeologisch onderzoek in het kader van het onderwijs-
programma. Het archeologische onderzoek mag geen commer-
cieel karakter hebben. Op de opgravingen van universiteiten en 
hogescholen houdt de Erfgoedinspectie toezicht. Een buitenlandse 
organisatie die in het bezit is van een vergunning of certificaat van 
een andere lidstaat van de Europese Unie hoeft niet ook nog eens 
in Nederland een certificaat te behalen. Belangrijk is wel dat dit 
alleen gaat om opgravingen op incidentele basis.
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Archeologische vrijwilligers assisteren bij een opgraving. Foto AWN, Jeanet Engelkes
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