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Archeologisch opgravingswerk is 
gebonden aan nationale regelgeving. In 
Nederland staan de wettelijke richtlijnen 
voor archeologische werkzaamheden 
sinds 1 juli 2016 gebundeld in de 
Erfgoedwet. Voor archeologisch 
onderzoek betekent dit heel concreet 
dat de klassieke opgravingsvergunning 
voortaan vervangen wordt door een 
wettelijk geregelde certificering. SGS 
kan uw organisatie certificeren voor 
archeologisch onderzoek. Bovendien 
kunnen wij u ondersteunen bij uw 
verplichte registratie in het Actorregister 
Archeologie. Opgesomd bieden we u op 
die manier een totaalpakket aan diensten 
voor professionals in de archeologie.

DE ERFGOEDWET EN ARCHEOLOGIE

Erfgoed is geen speelgoed. Daarom 
ging op 1 juli 2016 in Nederland de 
Erfgoedwet van kracht. Verdeeld over 
drie domeinen – musea, monumenten 
en archeologie – moet deze wet 
garanderen dat alle betrokken partijen 
zorgvuldig omgaan met het Nederlandse 
erfgoed. Voor de archeologische sector 
betekent de Erfgoedwet concreet dat 
archeologisch onderzoek op regelmatige 
basis zal worden getoetst aan een reeks 
kwaliteitseisen, gebundeld onder het 
processchema archeologie BRL SIKB 
4000. Deze wettelijk verplichte audits 
moeten garanderen dat opgravingen 
professioneel worden uitgevoerd. Enkel 
een externe, onafhankelijke partij kan 
deze beoordeling realiseren. SGS kan 
u hiermee helpen en zal de certificatie 
verzorgen. Pas na deze certificering 
bent u bevoegd om archeologische 
werkzaamheden te verrichten. 

Het certificaat wordt afgegeven voor een 
periode van vier jaar, op voorwaarde van 
een jaarlijks terugkerende positieve audit. 

OP WELKE VLAKKEN WORDT U 
GECERTIFICEERD?

De BRL SIKB 4000 is opgesteld door 
het Centraal College van Deskundigen 
Archeologie van SIKB, met daarin 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, 
overheden en de wetenschap. De 
certificering is onderverdeeld in een aantal 
verplichte en vrijwillige protocollen, die 
verschillende expertises omvatten.

Verplichte protocollen

• Protocol 4003 – Inventariserend 
Veldonderzoek IVO (landbodems)

• Protocol 4103 – Inventariserend 
Veldonderzoek IVO (waterbodems)

• Protocol 4004 – Opgraven 
(landbodems)

• Protocol 4104 – Opgraven 
(waterbodems)

Vrijwillige protocollen

• Protocol 4002 – Bureauonderzoek

• Protocol 4001 – Programma van 
Eisen

• Protocol 4006 – Specialistisch 
Onderzoek

• Protocol 4107 – Archeologische 
begeleiding (waterbodems)

• Protocol 4010 – Depotbeheer

TIJDSPANNE VOOR CERTIFICATIE

De Erfgoedwet voorziet een 
overgangsfase tot 1 juli 2017. Als 
archeologisch onderzoeker met 
opgravingsvergunning heeft u tot dan de 
tijd om het BRL SIKB 4000 certificaat te 
verkrijgen. 

ACTORREGISTER ARCHEOLOGIE

Naast de nieuwe procescertificatie, 
bevat de Erfgoedwet ook een 
registratieverplichting voor personen 

met een archeologische functie. Waar u 
voorheen als KNA-actor (Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie) erkend werd, 
dient u zich sinds 1 juli 2016 bijkomend 
aan te melden in het Actorregister 
Archeologie. Gelijklopend met de gekende 
KNA-erkenning, vereist deze inschrijving 
de documenten die uw kennis en 
ervaring aantonen. Wel is het nieuw dat 
u moet aantonen dat u uw kennis blijft 
onderhouden. Dat gebeurt op basis van 
een puntensysteem, of een opleidingsplan 
van uw werkgever. Ook voor uw 
registratie in het Actorregister geldt een 
overgangstermijn tot 1 juli 2017. SGS kan 
u helpen met dit proces.

OVER SGS

SGS is wereldleider op gebied van 
inspectie, controle, analyse en 
certificering en staat bekend als de global 
benchmark voor kwaliteit en integriteit. 
SGS onderhoudt wereldwijd een netwerk 
van ca. 2.000 kantoren en laboratoria met 
meer dan 90.000 werknemers.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Wilt u meer informatie of kunnen wij 
u mogelijk verder helpen met een 
probleem of vraag? Neem gerust contact 
met ons op om het te bespreken. Wij 
denken graag met u mee.

SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg 
T +31 (0)88 214 51 33

E: nl.intron@sgs.com 
W: www.sgs.com/intron-certificatie 
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