
 Procedure voor behandeling van 
 incidentmeldingen archeologie 

Wat zijn de taken van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed? 
De Inspectie ziet toe op de naleving van de Erfgoedwet. Bij klachten of meldingen onderzoekt de 
Inspectie  of er in strijd met de Erfgoedwet is gehandeld. De Inspectie kan geen uitspraken doen over 
contractuele verplichtingen tussen opdrachtgevers en uitvoerders, en geeft geen juridisch advies. 

Wanneer kunt u bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed terecht met een klacht of 
melding over de uitvoering van archeologische werkzaamheden? 
De Inspectie analyseert in principe elke klacht of melding over de uitvoering van archeologische 
werkzaamheden. Op basis van deze analyse beslist de Inspectie of zij tot behandeling overgaat. 
Wanneer de werkzaamheden vallen binnen de werking van een 
certificaat zal de Inspectie in de meeste gevallen de klacht of melding niet zelf 
behandelen, maar doorgeven aan de Certificerende Instelling. 

Wanneer kunt u bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed terecht met een klacht of 
melding over archeologie bij gemeenten? 
In geval van een klacht of melding over archeologie bij gemeenten raadt de Inspectie u aan deze in 
eerste instantie aan de direct verantwoordelijke gemeente te richten. Als de gemeente uw klacht 
volgens u niet correct behandelt, zijn er in veel situaties wettelijke procedures die voorschrijven wat de 
volgende stappen zijn, zoals het indienen van bezwaar en beroep. Daarnaast heeft iedere gemeente 
een klachtenprocedure die u kunt benutten, indien u vindt dat er niet goed naar u is geluisterd. 

Hoe analyseert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een melding? 
Bij de analyse van een melding stelt de Inspectie de volgende vragen: 

1. Hoe verhoudt de melding zich tot de bepalingen in de Erfgoedwet en daaraan gerelateerde 
regelgeving; de voorschriften in het Certificatieschema Archeologie en de daaraan gerelateerde 
beleidsregels, de voorschriften in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en/of de prioriteiten in 
het jaarwerkplan van de Inspectie?

2. Welke middelen heeft de Inspectie om iets aan de melding te doen, en welke gevolgen kunnen 
daarvan verwacht worden?

3. Is eventueel handelen door de Inspectie effectief en/of wenselijk? 
Op basis van de uitkomst van deze analyse besluit de Inspectie of uw melding in behandeling  wordt 
genomen. 

Wat gebeurt er als een melding niet in behandeling wordt genomen? 
Als de Inspectie op basis van de analyse besluit uw melding niet in behandeling te nemen krijgt 
u hiervan bericht, onder opgaaf van redenen.

Hoe gaat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed om met een melding die in behandeling 
wordt 
genomen? 

Als de Inspectie een melding in behandeling neemt, wordt de betrokken overtreder/ 
uitvoerder schriftelijk op de hoogte gesteld van de melding en gevraagd hierop schriftelijk te 
reageren. Naar aanleiding van deze reactie besluit de Inspectie of al dan niet nader 
onderzoek moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het verzamelen van meer gegevens of het inwinnen 
van informatie bij derden. 

Op welke termijn kunt u een reactie verwachten? 
Als u bij de Inspectie een melding doet krijgt u binnen 2 werkdagen per e-mail een bevestiging van de 
ontvangst van uw melding. Vervolgens krijgt u binnen 10 werkdagen bericht of  uw melding in behandeling 
wordt genomen. Zodra de behandeling van uw melding is afgesloten,  stellen wij u op de hoogte van de 
conclusies van het onderzoek. De Inspectie hanteert hiervoor een termijn van 6 weken. Mocht deze termijn 
niet gehaald worden, dan krijgt u hierover tussentijds bericht. 

Indien u niet tevreden bent over onze wijze van reageren op uw melding kunt u terecht op de 
contactpagina van deze website. Daar vindt u informatie over de indiening en afhandeling van 
klachten. 
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