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BRL SIKB 4000 Archeologie, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Algemeen Algemeen Terminologie mbt kwaliteit en certificering is verder gestroomlijnd 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

1.2 1.2 Onderwerp Toevoeging doel van de BRL, zowel uitvoeringsdoel als beleidsmatig doel 

1.3 1.3 Toepassingsgebied Toevoeging: Indien organisatie is gecertificeerd voor Opgraven wb kan ook IVO-Onderwater- 
waarderend op het certificaat opgenomen worden.  
Toevoeging: indien organisatie is gecertificeerd voor Opgraven wb en of IVO wb (ongeacht 
onderdeel), kan ook archeologische begeleiding wb op het certificaat opgenomen worden. 
Toevoeging: aanvullende mogelijkheden voor ‘certificaat onder voorbehoud’ bij gravende protocollen 

1.4 1.4 Overgangsregeling Toevoeging overgangsregeling voor 
- Certificaat 4.0 → certificaat 4.1 
- Certificaat 4.0 onder voorbehoud → certificaat onder voorbehoud 4.1 
-  

1.5.1 1.5.1 wet- en regelgeving - algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er zijn geen criteria in dit protocol opgenomen die betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het Besluit Erfgoedwet Archeologie 

1.7.1 1.7.1 definities met betrekking tot 
certificeringsproces 

Enkele definities zijn aangescherpt 

1.7.2 1.7.2 definities met betrekking tot 
archeologisch onderzoek 

Lijst met definities mbt archeologisch waterbodemonderzoek is apart opgenomen (verwijzing naar 
bijlage 5, deel2) 

2.1.1 2.1.1 Protocollen De toelichting is aangescherpt 

 2.1.2 Processtappen Er is opgenomen dat de processtappen niet noodzakelijkerwijs in de volgorde uitgevoerd hoeven te 
worden, zoals ze 
in het deelproces zijn benoemd. Wel moet een processtap uitgevoerd zijn, alvorens de eerstvolgende 
in het deelproces genoemde controlestap uitgevoerd kan worden. 
De controle op bewijsmiddelen is aangepast 

2.2 2.2 Digitale informatieverwerking Eis toegevoegd: ook voor analogie informatie is een kopie (backup) vereist. 

2.4.2 2.4.2 Opstellen PvA Wachttijd op reactie bevoegd gezag is nader gespecifideerd 

2.5.2 2.5.2 Afwijking van de werkwijze Wijzigingen eis mbt informatievoorziening rond afwijking: 

• Wijzigingen ten opzichte van het Programma van Eisen worden gemeld aan de 
opdrachtgever en niet meer ter goedkeuring aan hem voorgelegd (wel aan het bevoegd 
gezag) 

• Wijzigingen ten opzichte van het Plan van Aanpak moeten ook worden gemeld aan de 
opdrachtgever 

2.5.4 2.5.4 Afwijkingen van verwachte sporen en 
vondsten 

Nuancering ten aanzien van toepassing specificatie PS04. 

2.6.1 2.6.1 Oplevering aan opdrachtgever Nuancering passage rond strijdigheid van aanvullende eisen met eisen uit BRL/Protocollen  

2.6.2 2.6.2 Aanleveren standaardrapporten Expliciete toevoeging dat deelrapport Specialistisch onderzoek onderdeel is van aanlevering 
standaardrapporten. 
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Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

2.6.3 2.6.3 Aanlevering projectdocumentatie Wijziging t.a.v. aanleveren digitale projectdocumentatie. Dit moet bij een e-depot. Als depotbeheerder 
geen eigen e-depot heeft, moet hij één aanwijzen. Als depotbeheerder geen e-depot aanwijst, moet 
organisatie deze zelf bepalen. 
Wijziging t.a.v. bewijsmiddelen mbt aanleveren van documentatie.  
Bepaling dat informatie die is voorgelegd aan depot, maar verwijtbaar is afgekeurd, als niet-
aangeleverd moet worden beschouwd. De term verwijtbaar is nader gespecificeerd. 

2.6.4 2.6.4 Aanlevering vondsten en monsters Wijziging t.a.v. bewijsmiddelen mbt aanleveren van vondsten en monsters  
Bepaling dat vondsten en monsters die zijn voorgelegd aan depot, maar verwijtbaar zijn afgekeurd, 
als niet-aangeleverd moet worden beschouwd. De term verwijtbaar is nader gespecificeerd. 

2.6.5 2.6.5 Aanlevering bij Archis Expliciete toevoeging dat deelrapport Specialistisch onderzoek onderdeel is van aanlevering 
standaardrapporten. 

2.7 2.7 Termijnen Toelichting opgenomen over de (reactie-)termijnen van de overheid in relatie met bestuursrecht 

3.2.1 3.2.1 kwaliteitsmanagementsysteem Overgangstermijn voor niet sanctioneerbaarheid van sommige kwaliteitselementen verwijderd (deze 
verviel in versie 4.0 per 1 juli 2018)  

3.3 3.3 Borging eisen 
kwaliteitsmanagementsysteem 

Nuancering: niet ‘alle medewerkers’ maar ‘alle actoren + directie en kwaliteitsmedewerkers’ zijn op de 
hoogte van het kwaliteitsmanagementsysteem 
Eis: de organisatie zorgt voor het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem 

3.4 3.4 Organisatie en personeel Toevoeging van Senior KNA Onderwaterarcheoloog als mogelijke Senior KNA functionaris binnen de 
waterbodem-protocollen 

3.5.1 3.5.1 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties, waarbij KNA Specialist 
Scheepsarcheoloog een apart specialisme is 
KNA Conserveringsspecialist gewijzigd in KNA Specialist Conserveren 
Toevoeging: De actoren ‘KNA Archeoloog Ba specialisme Waterbodems’, ‘KNA Archeoloog Ma 
specialisme Waterbodems’ en ‘Senior 
KNA Archeoloog specialisme Waterbodems’ zullen op termijn vervallen bij IVO onderdeel 
Onderwater-waarderend en 
Opgraven (Waterbodems). In 2022 zal de actuele situatie rond deze statussen worden geëvalueerd. 
Uitbreiding van de lijst van actoren wier taken door de Senior KNA Onderwaterarcheoloog resp. KNA 
Onderwaterarcheoloog Ma uitgevoerd kunnen worden. 

3.6 3.6 Uitbesteden van werkzaamheden Wijziging:  De organisatie mag werkzaamheden waarvoor zij gecertificeerd is deels of volledig 
uitbesteden aan 
een derde partij, mits deze partij aantoont dat zij beschikt over een certificaat op grond van deze 
BRL voor de werkzaamheden die aan haar uitbesteed worden. 
Toevoeging voor protocol 4103: bepaling dat deel van het boorwerk of geofysisch voor IVO-opwater 
uitbesteed kan worden aan een niet-gecertificeerde partij, mits deze geen archeologische inhoud 
bijdraagt aan het eindresultaat. De gecertificeerde organisatie blijft verantwoordelijk voor de 
archeologische inhoud. 
Toevoeging voor de waterbodemprotocollen: bepaling dat duikwerkzaamheden uitbesteed kunnen 
worden aan een niet-gecertificeerde partij, mits deze geen archeologische inhoud bijdraagt aan het 
eindresultaat. De gecertificeerde organisatie blijft verantwoordelijk voor de archeologische inhoud. 

3.7 3.7 Inlenen van personeel of materieel Term ‘inhuren’ is vervangen door term ‘inlenen’ 
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Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

4.2.3 4.2.3 Initieel onderzoek, ad b Wijziging: ‘Bij elke vestiging waar de organisatie werkzaamheden onder dit certificatieschema uitvoert 
wordt een beoordeling uitgevoerd’ in plaats van ‘Per vestiging wordt een beoordeling uitgevoerd’ 

4.2.3 4.2.3 Initieel onderzoek, ad c Toevoeging: ‘Elk protocol dat op het certificaat wordt opgenomen wordt beoordeeld. Deze beoordeling 
wordt uitgevoerd op één of meer onderzoeksprojecten’. 
Vervallen: toelichting inzake beeldopnamen bij onderwateronderzoek. 
Wijziging: ‘(NB: dit is geen beoordeling van de juistheid van de inhoudelijke archeologische synthese 
en conclusies)’ in plaats van ‘(NB: dit is geen beoordeling van het antwoord)’ 
Nuancering: Indien er meerdere vestigingen op het certificaat worden opgenomen, moet per vestiging 
tenminste 
één onderzoeksproject beoordeeld worden. 

- 4.2.3.1 Bepalingen bij certificaat onder 
voorbehoud 

Nieuwe paragraaf, was reeds bestaande tekst  
Nieuw: toelichting over status in relatie tot Erfgoedwet en het niet kunnen uitvoeren van 
referentiewerk, voordat er een certificaat is. 
Nuancering: na afgifte van een certificaat onder voorbehoud moet het eerste veldwerk beoordeeld 
worden.  

- 4.2.3.2 Overige bepalingen bij intieel 
onderzoek 

Toevoeging: Indien organisatie wordt gecertificeerd voor Opgraven wb kan ook IVO-Onderwater- 
waarderend op het certificaat opgenomen worden.  
Toevoeging: indien organisatie wordt gecertificeerd voor Opgraven wb en of IVO wb (ongeacht 
onderdeel), kan ook archeologische begeleiding wb op het certificaat opgenomen worden. 

4.2.4 4.2.4 Opvolgingsonderzoek, ad b De steekproef voor het opvolgingsonderzoek is beter beschreven. 

4.2.4 4.2.4 Opvolgingsonderzoek, ad c Toevoeging ‘Elk protocol dat op het certificaat wordt opgenomen wordt jaarlijks beoordeeld. Deze 
beoordeling wordt uitgevoerd op één of meer onderzoeksprojecten’. 
ziging: ‘(NB: dit is geen beoordeling van de juistheid van de inhoudelijke archeologische synthese en 
conclusies)’ in plaats van ‘(NB: dit is geen beoordeling van het antwoord)’ 

- 4.2.4.1 Overige bepalingen 
opvolgingsonderzoek 

Toevoeging: Indien organisatie wordt beoordeeld voor Opgraven wb kan beoordeling voor IVO-
Onderwater- waarderend achterwege blijven, en vice versa. Wel moet elk onderdeel van Opgraven 
wb resp. IVO Onderwater-waarderend tenminste eens per vier jaar beoordeeld worden. 
Toevoeging: indien organisatie wordt beoordeeld voor Opgraven wb en of IVO wb (ongeacht 
onderdeel), kan beoordeling van Archeologische begeleiding wb achterwege blijven. 
Nuancering: bij gebrek aan een werk en of referentiewerk ten tijde van de audit alsmede tijdens de 6 
maanden daaropvolgend kan geen audit plaats vinden en wordt het certificaat ingetrokken. 

4.2.5 4.2.5 Verlengingsonderzoek Toevoeging toelichting: ’Na voltooiing van het verlengingsonderzoek zijn alle actoren en alle eisen ten 
minste een keer beoordeeld sinds de afronding van het initieel certificatieonderzoek of sinds de 
afronding van het vorige verlengingsonderzoek.;  

4.2.7 4.2.7 Tijdsbesteding Tijdsbesteding bij onderzoek op projecten wordt niet meer gegeven ‘per project’, maar ‘per protocol’ 
Nuancering: gedurende het certificatieonderzoek moet alle benodigde auditexpertise aanwezig zijn., 
dit is excl. de voorbereiding  
Wijziging: ‘De certificatie-instelling houdt zich aan deze tabel maar kan hier naar boven van afwijken 
indien de omvang van de beoordeling daar aanleiding toe geeft (bijv. indien er veel actoren op één 
bezocht project beoordeeld moeten worden).’ in  plaats van ‘De certificatie-instelling houdt primair zich 
aan deze tabel’ 
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Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

4.3.1 4.3.1 Toevoeging: ‘De schemabeheerder is verantwoordelijk voor het informeren van de Raad voor 
Accreditatie over relevante ontwikkelingen in dit schema en gerelateerd aan dit schema.’ 

4.3.7 4.3.7 Afgifte certificaat Nuancering: een ‘certificaat onder voorbehoud’ wordt buiten accreditatie afgegeven. 

4.4 4.4 Sancties Verduidelijking: indien organisatie 6 maanden geen Senior KNA Functionaris heeft, wordt certificaat 
ingetrokken. 

Bijlage 2 Bijlage 2: Beeldmerk Er is een onderscheid aangebracht naar beeldmerk ‘onder accreditatie’ (voor reguliere certificaten) en 
beeldmerk buiten accreditatie (voor certificaten ‘onder voorbehoud).   

Bijlage 4 Bijlage 4; 1 inleiding Er zijn bepalingen opgenomen die gelden bij het vervallen van een actorstatus 

Bijlage 4 Bijlage 4: tabellen 1a, 1b Er is een aantal extra mogelijkheden mbt opleidingen tbv actorstatus opgenomen 
De regio ‘Noord-West Europa is gedefinieerd’ 
De (Senior) KNA Specialist Scheepsarcheologie is, incl. kennisvereisten, opgenomen 

Bijlage 4 Bijlage 4: tabel 2a De (Senior) KNA Specialist Scheepsarcheologie is, incl. ervaringseisen, opgenomen 
Leidinggeven voor Senior Specialisten is genuanceerd (conform eerder wijzigingsblad bij versie 4.0) 
Er zijn bepalingen voor doorgroeien van specifieke actorstatussen naar andere actorstatussen 
opgenomen. 

Bijlage 4 Bijlage 4: tabel 2b De werkervaring voor de inspectieduiker is aangepast van 2000 uur naar minimaal 15 duiken op 
minimaal 5 projecten 

Bijlage 4 Bijlage 4: 3 Onderhoudseisen Opgenomen toelichting: CCvD kan nadere regels stellen omtrent opschorten en uitschrijven in het 
Actorregister. 
Het aantal te behalen punten voor onderhoud, te behalen in categorie B (Ervaring) is gewijzigd. Het 
totaal aantal te behalen punten blijft daarbij gelijk. 
Het mede opstellen van rapporten kan ook tot punten leiden. 

Bijlage 4 Bijlage 4: Overgangsregeling Het gebruik maken van zwangerschapsverlof in de overgangsperiode, kan leiden tot verlenging van 
deze periode. 
De overgangsregeling voor inspectieduikers is aangepast. 

Bijlage 5 Bijlage 5, Definities Bijlage 5 is gesplitst in “Deel 1 Algemene Archeologische definities“ en “deel 2 Definities 
onderwaterarcheologie” 
Bij Deel 1 is een aantal definities aangescherpt of toegevoegd. 
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Protocol 4001 Programma van Eisen, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

2 2 Actoren Toevoegen Senior KNA Onderwaterarcheoloog als actor 

3.1 3.1 Toevoegen status wettelijke bepalingen: er zijn geen criteria in dit protocol opgenomen die betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1a: opstellen PvE bij 
landbodem 

Processtap 1.1: ‘Werken conform beleid’ in plaats van ‘Controleren en implementeren beleid’ 
Processtap 1.7: toevoegen voetnoot inzake bewijsmiddel 
Processtap 1.8: ‘Het vastgestelde PvE’ in plaats van ‘Het goedgekeurde PvE’ 

3.3 3.3 Deelproces 1b: opstellen PvE bij 
waterbodem 

Processtap 1.1: ‘Werken conform beleid’ in plaats van ‘Controleren en implementeren beleid’ 
Processtappen 1.3a en 13b alsmede controlestap: toevoegen Senior KNA Onderwaterarcheoloog 
Processtap 1.7: toevoegen voetnoot inzake bewijsmiddel 
Processtap 1.8: ‘Het vastgestelde PvE’ in plaats van ‘Het goedgekeurde PvE’ 
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Protocol 4002 Bureauonderzoek, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

2 2 Actoren Toevoegen Senior KNA Onderwaterarcheoloog en KNA Onderwaterarcheoloog als actoren 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er zijn geen criteria in dit protocol opgenomen die betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1a: uitvoeren BO bij 
landbodem 

Processtap 1.9: ‘Inclusief een advies ten aanzien van de eventuele vervolgstappen in plaats van 
‘Inclusief een advies ten aanzien van het geformuleerde onderzoeksdoel’  
Processtap 1.11: ‘aangeleverd bij een e-depot’ in plaats van ‘aangeleverd bij het e-depot’ 

3.3 3.3 Deelproces 1b: uitvoeren BO bij 
waterbodem 

Processtappen 1.7, 1.10 en 1.11: toevoegen KNA Onderwaterarcheoloog Ma 
Processtap 1.11: ‘Inclusief een advies ten aanzien van de eventuele vervolgstappen in plaats van 
‘Inclusief een advies ten aanzien van het geformuleerde onderzoeksdoel’  
Controlestap: toevoegen Senior KNA Onderwaterarcheoloog 
Processtap 1.13: ‘aangeleverd bij een e-depot’ in plaats van ‘aangeleverd bij het e-depot’ 

5.2 5.2 Specificatie LS02: Huidig gebruik Wijziging kwaliteitseis:  
‘(alleen bij landbodems) inzicht in de actuele situatie, bijvoorbeeld aan de hand van een veldbezoek, 
recente foto’s / google-earth / beschrijving (per mail) van de opdrachtgever’ in plaats van ‘Controle 
gegevens aan de hand van een bezoek aan de locatie (alleen landbodems)’ 
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Protocol 4003 IVO landbodems, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

Algemeen Algemeen Termen ‘subproces IVO-P’ en ‘subproces IVO-O’ vervangen door ‘onderdeel IVO-P’ resp. ‘onderdeel 
IVO-O’ 

2 2 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties 
KNA Conserveringsspecialist gewijzigd in KNA Specialist Conserveren (let op, dit werkt door in de 
tekst (niet inhoud) van het protocol, dit wordt verder niet nader geduid in deze wijzigingstabel) 
Toevoegen KNA Archeoloog Ba bij IVO-O 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1: voorbereiden IVO-P Processtap 1.1: Het selectiebesluit van het BG is vervallen als informatie bij voorbereiding van IVO-P 

3.3 3.3 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk IVO-P Processtap 2.2: Specificatie OS11b (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 

3.4 3.4 Deelproces 3: uitwerken veldwerk IVO-P Processtap 3.2: Specificatie OS11b (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 
Processtap 3.6: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 

3.5 3.5 Deelproces 4: deponeren IVO-P Processtap 4.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

3.6 3.6 Deelproces 1: voorbereiden IVO-O Processtap 1.1: Het selectieadvies is vervallen als informatie bij voorbereiding van IVO-O 

3.7 3.7 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk IVO-O Controlestap: ‘Hij/zij beoordeelt of voldoende en betrouwbare gegevens zijn verzameld conform 
opdracht’, in plaats van ‘’Hij/zij beoordeelt of voldoende en betrouwbare gegevens zijn verzameld om 
waardering te kunnen doen conform opdracht.  

3.8 3.8 Deelproces 3: uitwerken veldwerk IVO-O Processtap 3.6: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 

3.9 3.9 Deelproces 4: deponeren IVO-O Processtap 4.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

4 4 Termijnen Termijnomschrijving bij processtap 3.6 van zowel IVO-P als IVO-O (betreft aanleveren 
standaardrapportage) is aangepast  

5.1 5.1 Specificatie VS01: opstellen PvA Kwaliteitseis: vergunningen moeten aanwezig/raadpleegbaar zijn indien afgegeven 
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Protocol 4004 Opgraven landbodems, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

2 2 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties 
KNA Conserveringsspecialist gewijzigd in KNA Specialist Conserveren (let op, dit werkt door in de 
tekst (niet inhoud) van het protocol, dit wordt verder niet nader geduid in deze wijzigingstabel) 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1: voorbereiden veldwerk Processtap 1.1: Het selectieadvies is vervallen als informatie bij voorbereiding 

3.3 3.3 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk  Toevoeging algemene opmerking: ‘Er is bij de processtappen geen doorlooptijd opgenomen. Deze 
wordt bepaald door de voorgeschreven actor.’ 
Processtap 2.9: Specificatie OS11b (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 

3.4 3.4 Deelproces 3: evaluatiefase Processtap 3.4: Specificatie OS11b (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 

3.5 3.5 Deelproces 4: analyse en rapportage Processtap 4.2b: Specificatie OS11b (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 
Processtap 4.5: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 

3.6 3.6 Deelproces 5: deponeren Processtap 5.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

4 4 Termijnen Termijnomschrijving bij processtap 4.5 (betreft aanleveren standaardrapportage) is aangepast  

5 5 Specificaties Opgraven Toegevoegd aan lijst: Specificatie OS11b (eisen aan transito-depots)  

5.1 5.1 Specificatie OS01: opstellen PvA Kwaliteitseis: vergunningen moeten aanwezig/raadpleegbaar zijn indien afgegeven 

5.2 5.2 Aanleg meetsysteem Term ‘nauwkeurigheid’ is vervangen door term ‘precisie’ 
Toevoeging: Bij meetsystemen m.b.v. GPS, (r)TS, etc. worden geen grondslagpunten gebruikt. 

5.11 5.11 OS11 Materiaalcategorie ‘monsters voor metallurgisch onderzoek’ toegevoegd (lijst pag 35) 

5.15 5.15 OS11 subspecificatie monsters Materiaalcategorie ‘monsters voor metallurgisch onderzoek’ toegevoegd (lijst pag 54 + eisen pag. 65) 
Bij monsters voor dendrochronologisch onderzoek is ‘eisen aan lichten, onderdeel datering’ de 
toevoeging ‘(In Nederland eik, esp, iep, fijnspar, zilverspar, grove den)’ vervallen.  

5.16 5.16 OS11 subspecificatie hout Bij scheepsresten is verwijzing naar RCE te Lelystad vervallen 

- 5.21 OS11b specificatie eisen aan transito-
depots 

Nieuwe specificatie.  

5.17 t/m 5.26 5.18 t/m 5.27 Omnummering paragrafen ivm toevoeging nieuwe paragraaf 5.21 
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Protocol 4006 Specialistisch onderzoek, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

1.3 1.3 Toevoeging Scheepsarcheologie als apart specialisme 

2 2 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1: voorbereiden veldwerk SO Processtap 1.3: toevoeging voetnoot inzake bewijsmiddelen 

3.3 3.3 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk SO Processtap 2.1: Specificatie OS11b / OS11b-wb  (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 

3.4 3.4 Deelproces 3: evaluatiefase SO Processtap 3.3: toevoeging voetnoot inzake bewijsmiddelen 

3.5 3.5 Deelproces 4: analyse en rapportage SO Processtap 4.1: Specificatie OS11b / OS11b-wb (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 
Processtap 4.4: toevoeging voetnoot inzake bewijsmiddelen 
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Protocol 4010 Depotbeheer, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1: informatieverstrekking  Processtap 1.6: passage rond aanwijzing e-depot is aangepast (zie ook BRL) 
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Protocol 4103 IVO waterbodems, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

Algemeen Algemeen Termen ‘subproces’ (bij IVO-opwater en IVO-onderwater) vervangen door term ‘onderdeel’  

2 2 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties 
Bij IVO Onderwater: toevoegen Senior KNA Onderwaterarcheoloog / KNA Onderwaterarcheoloog Ba 
Toevoeging passage over de uitvoering van taken van de KNA Archeoloog Specialisme waterbodems 
door de KNA Onderwaterarcheoloog.  
Toevoeging voetnoot: op termijn vervalt KNA Archeoloog specialisme waterbodems (Senior, Ba, Ma) 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1: voorbereiden IVO-Opwater Processtap 1.2: Vervallen specificatie VS03wb 

3.3 3.3 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk IVO-
Opwater 

Processtap 2.1: Specificatie VS10wb en VS11wb zijn toegevoegd 

3.4 3.4 Deelproces 3: uitwerken veldwerk IVO-
Opwater 

Processtap 3.3: Specificatie VS06wb is vervallen 
Processtap 3.6: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 

3.5 3.5 Deelproces 4: deponeren IVO-Opwater Processtap 4.3 toegevoegd, betreft aanleveren vondsten en monsters conform DS03 en OS17wb 
Processtappen 4.3 en 4.4 omgenummerd 
Processtap 4.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

3.6 3.6 Deelproces 1: voorbereiden IVO-
Onderwater-verkennend 

Processtap 1.1: voorgeschreven actorstatus is aangepast 
Processtap 1.2: voorgeschreven actorstatus is aangepast 
Processtap 1.2: ‘PvA Onderwater-verkennend’ in plaats van ‘PvA-Opwater’ 

3.7 3.7 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk IVO-
Onderwater-verkennend 

Processtap 2.4: voorgeschreven actorstatus is aangepast 
 

3.8 3.8 Deelproces 3: uitwerken veldwerk IVO-
Onderwater-verkennend 

Processtap 3.3: Specificatie VS06wb is vervallen 
Processtap 3.6: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 

3.9 3.9 Deelproces 4: deponeren IVO- 
Onderwater-verkennend 

Processtap 4.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

3.10 3.10 Deelproces 1: voorbereiden IVO-
Onderwater-waarderend 

Processtap 1.1: voorgeschreven actorstatus is aangepast 
Processtap 1.2: voorgeschreven actorstatus is aangepast 

3.12 3.12 Deelproces 3: uitwerken veldwerk IVO-
Onderwater-waarderend 

Processtap 3.6: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 

3.13 3.13 Deelproces 4: deponeren IVO- 
Onderwater-waarderend 

Processtap 4.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

4 4 Termijnen Termijnomschrijving bij processtap 3.6 van zowel IVO-Opwater als IVO-Onderwater-verkennend en 
IVO-Onderwater-waarderend (betreft aanleveren standaardrapportage) is aangepast  

5.1 5.1 Specificatie VS01wb: opstellen PvA Kwaliteitseis: vergunningen moeten aanwezig/raadpleegbaar zijn indien afgegeven 
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Protocol 4104 Opgraven waterbodems, wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

2 2 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties 
KNA Conserveringsspecialist gewijzigd in KNA Specialist Conserveren (let op, dit werkt door in de 
tekst (niet inhoud) van het protocol, dit wordt verder niet nader geduid in deze wijzigingstabel) 
Toevoeging passage over de uitvoering van taken van de KNA Archeoloog Specialisme waterbodems 
door de KNA Onderwaterarcheoloog.  
Toevoeging voetnoot: op termijn vervalt KNA Archeoloog specialisme waterbodems (Senior, Ba, Ma) 

3.1 3.1 Algemeen Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

3.2 3.2 Deelproces 1: voorbereiden veldwerk Processtap 1.1: Het selectieadvies is vervallen als informatie bij voorbereiding 

3.3 3.3 Deelproces 2: uitvoeren veldwerk  Toevoeging algemene opmerking: ‘Er is bij de processtappen geen doorlooptijd opgenomen. Deze 
wordt bepaald door de voorgeschreven actor.’ 
Processtap 2.9: Specificatie OS11b-wb (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 

3.4 3.4 Deelproces 3: evaluatiefase Processtap 3.4: Specificatie OS11b-wb (eisen aan transito-depots) is toegevoegd 

3.5 3.5 Deelproces 4: analyse en rapportage Processtap 4.6: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 
Tweede controlestap: uitvoering door Senior KNA Archeoloog specialisme Waterbodems  (NB dit mag 
ingevolge BRL 4000, par. 3.5.1 ook door de Senior KNA Onderwaterarcheoloog uitgevoerd worden) 

3.6 3.6 Deelproces 5: deponeren Processtap 5.4: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 

4 4 Termijnen Termijnomschrijving bij processtap 4.6 (betreft aanleveren standaardrapportage) is aangepast  

5 5 Specificaties Opgraven Toegevoegd aan lijst: Specificatie OS11b-wb (eisen aan transito-depots)  

5.1 5.1 Specificatie OS01wb: opstellen PvA Kwaliteitseis: vergunningen moeten aanwezig/raadpleegbaar zijn indien afgegeven 

5.2 5.2 Aanleg meetsysteem Term ‘precisie’ is vervangen door term ‘nauwkeurigheid’ 
Toevoeging: Bij meetsystemen m.b.v. GPS, (r)TS, etc. worden geen grondslagpunten gebruikt. 

5.11 5.11 OS11wb Materiaalcategorie ‘monsters voor metallurgisch onderzoek’ toegevoegd (lijst pag 35) 

5.15 5.15 OS11wb subspecificatie monsters Materiaalcategorie ‘monsters voor metallurgisch onderzoek’ toegevoegd (lijst pag 54 + eisen pag. 64) 
Bij monsters voor dendrochronologisch onderzoek is ‘eisen aan lichten, onderdeel datering’ de 
toevoeging ‘(In Nederland eik, esp, iep, fijnspar, zilverspar, grove den)’ vervallen.  

- 5.21 OS11wb-b specificatie eisen aan transito-
depots 

Nieuwe specificatie.  

5.17 t/m 5.26 5.18 t/m 5.27 Omnummering paragrafen ivm toevoeging nieuwe paragraaf 5.21 
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Protocol 4107 Archeologische Begeleiding (waterbodems), wijzigingen versie 4.1 t.o.v. versie 4.0 

Versie 4.0 Versie 4.1 Beschrijving aanpassing in versie 4.1 

Algemeen Algemeen Nieuwe lay-out, tekstuele verbeteringen 

Colofon Colofon Toevoegen datum inwerkingtreding versie 4.1 en datum intrekken versie 4.0 

1.1 1.1 Doel Nadere specificatie van de mogelijkheden van het selectiebesluit : vrijgeven, opgraven en / of 
archeologische begeleiding 

2 2 Actoren Uitwerking KNA Specialisten naar verschillende differentiaties 
Toevoeging passage over de uitvoering van taken van de KNA Archeoloog Specialisme waterbodems 
door de KNA Onderwaterarcheoloog. 

3.1 3.1 Algemeen Toevoeging bepaling dat proces- en controlestappen die zijn gemarkeerd met een ‘#’ niet beoordeeld 
worden bij externe audits.  
Toevoegen status wettelijke bepalingen: er is aangegeven welke criteria uit het protocol betrekking 
hebben op wettelijke bepalingen uit de Erfgoedwet en of het  Besluit Erfgoedwet Archeologie 

 3.2 Deelproces 1: voorbereiden 
archeologische begeleiding 

Processtap 1.1: is voorzien van ’#’ 

3.3 3.3 Deelproces 2: uitvoeren archeologische 
begeleiding wb  

Processtap 2.9: Specificatie OS09-wb (duik-, dag- en weekrapporten) is toegevoegd 
Tweede controlestap: is voorzien van ’#’ 

3.4 3.4 Deelproces 3: uitwerken archeologische 
begeleiding 

Processtap 3.4: termijnomschrijving voor aanleveren standaardrapport bij Archis is aangepast 
Tweede controlestap: is voorzien van ’#’ 

3.5 3.5 Deelproces 4: deponeren archeologische 
begeleiding  

Processtap 4.1: is voorzien van ’#’ 
Processtap 4.3: passage aanleveren digitale projectdocumentatie is aangepast (zie ook BRL) 
Controlestap: is voorzien van ’#’ 

4 4 Termijnen Termijnomschrijving bij processtap 3.4 (betreft aanleveren standaardrapportage) is aangepast  

5 5 Specificaties Toegevoegd aan lijst: Specificatie OS09b-wb (duik-, dag- en weekrapporten)  

 

 

 

 

 

 


