
 

 
 

 

 

 
 

Notitie 1 
 
 

Aanleveren Pakbon niveau Artefactcode projecten vóór 2017 d.m.v. de KNA 
Pakbon 

 

Van: Programmabureau SIKB  

Aan:  Provinciale depothouders en Certificaathouders BRL SIKB 4000 

Datum en versie: 15 maart 2022, versie 1.0 definitief 

 

 

Status en in werking treden van deze werkafspraak: 

• Het CCvD Archeologie heeft deze Notitie met werkafspraak op 14 maart 2022 vastgesteld.  

• Datum van in werking treden van deze werkafspraak: 15 maart 2022. 

 

Deze notitie geldt voor: 

• Provinciale depothouders (vertegenwoordigd door de provinciale depotbeheerders). 

• Certificaathouders BRL SIKB 4000 en protocollen met een verplichting tot deponeren. 

 

Toelichting en achtergrond bij deze werkafspraak  

  

• Deze notitie bevat de overeengekomen werkafspraak voor het aanleveren van het 
niveau van de artefactcode voor projecten die vóór 2017 zijn uitgevoerd, bij 
aanlevering aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten (PDB) waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de KNA Pakbon1.  

• Bij  certificaathouders liggen veel onderzoeken van vóór 2017 die nog niet 
gedeponeerd kunnen worden bij het PDB omdat er discussie is over het niveau van de 
Artefactcode in de mee te leveren KNA Pakbon.  

• Aan de hand van deze werkafspraak kan een groot aantal onderzoeken inclusief de 
complete dataset alsnog via de KNA Pakbon gedeponeerd worden bij het PDB. 

• Provinciale depots zullen zich voorbereiden om deze projecten de komende tijd ook te 
gaan verwerken.  

• Deze werkafspraak is met raadpleging van het Petit Comité tot stand gekomen in het 
Regieoverleg Stroomlijnen Deponeren op 6 december 2021. In dit door SIKB 
gefaciliteerde overleg Regieoverleg Deponeren zijn depotbeheerders, depothouders 
en de certificaathouders  BRL SIKB 4000 vertegenwoordigd. 

 

De overeengekomen werkafspraak tussen de Provinciale depothouders en 

certificaathouders BRL SIKB 4000 is als volgt:  

  

• Het gaat om het deponeren van projecten bij het PDB die zijn uitgevoerd vóór 2017 en 

ná oktober 2011 en die via de KNA Pakbon worden aangeleverd;  

• De pakbon wordt digitaal aangeleverd bij het PDB (conform SIKB0102); 

• De generieke eisen uit de KNA OS17 aan het deponeren blijven van kracht;  

 
 
1 Zie Notitie 2 met de werkafspraak  ‘Aanleveren met of zonder KNA Pakbon oude projecten’. 
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• Naast de KNA Pakbon wordt altijd (conform OS17) de volledige specialisten database 

als originele projectdocumentatie aangeleverd (in preferred format tenzij anders 

overeengekomen door certificaathouder en depot; waarbij een preferred format niet 

geweigerd mag worden, en een non-preferred format niet geeist);  

• Certificaathouders leveren aan volgens KNA OS17 voor de gestandaardiseerde 

beschrijving van de inhoud van de Pakbon, waarbij de specificatie op onderstaande 

punten aangepast is met de volgende aanvullende minimumeisen:  

 

- Het veld ‘artefacttype’ in de pakbon is minimaal gevuld met een relevante ‘Algemene’ 

code uit Codetabel 1: Artefacttype (ten behoeve van de zoekindex). 

- Naast het ‘artefacttype’ bevat de pakbon tevens de relevante Periode (velden 

‘vondst_begindatering’ en vondst_einddatering’) uit Codetabel 3: Periode, indien het 

‘artefacttype’ te algemeen is. 
- Aanvullende (ongestructureerde) vondstinformatie wordt aangeleverd via het veld 

‘vondst_opmerking’. Zie bijlage A voor enkele voorbeelden van acceptabele 
aanvullende vondstinformatie.  

 

 

Deze afspraak geldt als gelijkwaardig alternatief voor de aanlevering waarbij de 

dichtstbijzijnde ‘Specifieke’ ABR code wordt gebruikt. Ingeval de ‘Specifieke’ ABR code kan 

worden aangeleverd, dan heeft dat de voorkeur. In dat geval gelden voor datering en 

aanvullende informatie de regels uit de Pakbon deel A.   

 
 

Bijlage A: voorbeeld acceptabele gegevensvelden bij gebruik ‘vondst_opmerking’ 

 

Onderstaand enkele voorbeelden van acceptabele aanvullende vondstinformatie indien 

gebruik gemaakt wordt van het veld ‘vondst_opmerking’ met de opmerking dat indien mogelijk 

de voorkeur blijft dat een zo specifiek mogelijke ABR artefacttype code gebruikt wordt. Dus 

bijv. PINGSDRF voor Pingsdorf aardewerk en niet AWG. 

 

 

Naam Materiaalcategorie Artefacttype  Informatie  Beginperiode  Eindperiode  

1 KAW AWG 
grijs Bataafs AW vormgroep 1, type Holwerda 
55c of Deru B21–22 

ROMM ROMM 

2 KAW AWH Besmeten urn/pot, type Hartpstedt IJZV IJZV 

3 KAW KOM of TS 
Arretina kommetje type Conspectus 31.1.met 
stempel XANT 

ROMVA ROMVA 

4 KHL HUTTENLEEM Ovenwand ijzeroven ROM ROM 

5 KBW TEGEL Vlaamse mozaïektegel MEL NTV 

6 SVU SPITS A-spits, B-spits MESO MESO 

7 OXB BOT haring, zwarte Rat, rund, gans  IJZ NT 

8 OXX ZAAD 
Gerst, emmer, lisdodde (Typha latifolia), 
kersenpit 

ME ME 

9 MXX SLAK Herverhittingsslak, smeedslak XXX XXX 

10 MAU MUNT Aureus, Claudius RIC I,3 ROMVA ROMVA 

 

 

 

https://www.archeodepot.nl/Zoeken?Type=0&Materiaalcategorie=KAW&Artefacttype=AWG&Toelichting=&Exposabel=&AantalPerPagina=10&SorterenOp=Naam&Sorteervolgorde=0
https://www.archeodepot.nl/Zoeken?Type=0&Materiaalcategorie=KAW&Artefacttype=AWG&Toelichting=&Exposabel=&AantalPerPagina=10&SorterenOp=Materiaalcategorie&Sorteervolgorde=0
https://www.archeodepot.nl/Zoeken?Type=0&Materiaalcategorie=KAW&Artefacttype=AWG&Toelichting=&Exposabel=&AantalPerPagina=10&SorterenOp=Artefacttype&Sorteervolgorde=0
https://www.archeodepot.nl/Zoeken?Type=0&Materiaalcategorie=KAW&Artefacttype=AWG&Toelichting=&Exposabel=&AantalPerPagina=10&SorterenOp=Informatie&Sorteervolgorde=0
https://www.archeodepot.nl/Zoeken?Type=0&Materiaalcategorie=KAW&Artefacttype=AWG&Toelichting=&Exposabel=&AantalPerPagina=10&SorterenOp=Beginperiode&Sorteervolgorde=0
https://www.archeodepot.nl/Zoeken?Type=0&Materiaalcategorie=KAW&Artefacttype=AWG&Toelichting=&Exposabel=&AantalPerPagina=10&SorterenOp=Eindperiode&Sorteervolgorde=0
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lisdodde
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