
Op 1 januari 2016 trad het archeologieluik van het Onroerenderf-
goeddecreet in werking. Dit heeft invloed op de deponering van 
archeologische ensembles binnen het archeologietraject. 

Een archeologisch ensemble is het geheel aan vondsten, stalen, 
rapportering en onderzoeksdocumenten van een archeologisch 
onderzoek. Zakelijkrechthouders (dit zijn eigenaars, erfpachters, 
vruchtgebruikers, opstalhouders en leasinggevers) en gebruikers 
van een archeologisch ensemble moeten dit in één geheel bewa-
ren, in goede staat behouden en beschikbaar houden voor 
wetenschappelijk onderzoek. Eigenaars kunnen zelf deze verant-
woordelijkheid dragen of het ensemble overdragen aan een 
erkend onroerenderfgoeddepot. (zie artikel 5.2.1 en 5.2.2 van het 
Onroerenderfgoeddecreet)

Een vlotte deponering start met het tijdig contacteren van het 
erkende onroerenderfgoeddepot: de depotbeheerders zullen je 
informeren over de aanvaardingscriteria en verpakkingsvoor-
waarden van hun depot. De stroomschema’s helpen je om een 
archeologisch ensemble correct van het terrein naar het depot 
te brengen. De schema’s geven geen informatie over wijze van 
verpakking of aanlevering (zie hoofdstuk 31 van de Code Goede 
Praktijk) en gelden niet voor onderzoek vanuit wetenschappelij-
ke vraagstelling.

Hoe lees je de schema’s? De verschillende stappen van het 
deponeringsproces en hun plaats binnen het archeologietraject, 
worden bepaald door het type archeologisch vooronderzoek of 
opgraving. Voor elk type onderzoek is er een ander schema:
• archeologische opgravingen,
• vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem,
• uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem.
De tijdstippen in het archeologietraject waarop rekening moet 
gehouden worden met deponering, worden aangegeven in het 
groen. De aspecten over deponering bij de archeologienota, 
nota, het archeologierapport en het eindverslag worden weerge-
geven met stippellijn in het lichtgroen. 

Meer informatie over deponering en erkende onroerenderfgoed-
depots vind je op de website van het agentschap Onroerend 
Erfgoed: https://www.onroerenderfgoed.be/. Voor informa-
tie over onroerenderfgoeddepots en hun werking kan je terecht 
op www.depotwijzer.be.
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