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Aanleveren van ‘oude projecten’ met of zonder een KNA Pakbon
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Status en in werking treden van deze werkafspraak:
• Het CCvD Archeologie heeft deze Notitie met werkafspraak op 13 april 2022 vastgesteld.
• Datum van in werking treden van deze werkafspraak: 14 april 2022.
Deze notitie geldt voor:
• Provinciale depothouders (vertegenwoordigd door de provinciale depotbeheerders).
• Certificaathouders BRL SIKB 4000 en protocollen met een verplichting tot deponeren.
Deze notitie bevat het kader voor het aanleveren van zogenaamde ‘oude projecten’ met of
zonder een KNA Pakbon aan het Provinciaal Depot Bodemvondsten (PDB). Dit zijn projecten
waarvan het veldwerk is gestart in de periode vanaf 1 juli 2011 -en verplicht vanaf 1 oktober
2011 m.i.v. KNA versie 3.1 - tot 1 juni 2017 het moment waarop het PDBS (later Archeodepot)
volledig draaide. Het kan ook gaan om een later moment, namelijk het moment waarop het
PDB heeft aangegeven dat projecten met de pakbon moeten worden aangeleverd of het
moment waarop het PDB zich bij Archeodepot aansloot.
Aanleiding en achtergrond
Sinds 1 juli 2011 is deponering met de pakbon verplicht gesteld in de KNA. De praktijk is hier
echter op achtergebleven, omdat de implementatie van de KNA Pakbon, zowel wat betreft
genereren als inlezen, tussen alle partijen tijd nodig heeft gehad. In de afgelopen jaren is
hierdoor een deponeringsachterstand ontstaan. In het voorjaar van 2017 is het centrale loket
Archeodepot gelanceerd, waar KNA Pakbonnen kunnen worden ingelezen, geüpload en
verwerkt. Om het wegwerken van nog niet aangeleverde projecten te vergemakkelijken,
kunnen aan de hand van deze notitie werkafspraken gemaakt worden tussen
certificaathouders archeologie en het PDB over het deponeren van archeologische projecten
uit de periode na 1 juli 2011 tot in ieder geval 1 juni 2017.
Algemene uitgangspunten:
1. Eerder gemaakte bilaterale en schriftelijk vastgelegde afspraken tussen certificaathouders
met het PDB gaan voor deze notitie.
2. Voor alle projecten geldt de vigerende (= de vigerende versie van de KNA die gold op het
moment van start veldwerk) KNA specificatie OS17 voor het gestandaardiseerd
beschrijven van projectdocumentatie.
3. De Gebrekennotitie (www.sikb.nl) wordt altijd meegeleverd; ook als er geen gebreken zijn.
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4. Vondsten en monsters kunnen tegelijkertijd aangeleverd worden bij het PDB waarbij de
verplichting geldt dat opmerkingen van het PDB op de documentatie na aanlevering
verwerkt worden. Het PDB geeft pas na goedkeuring van documentatie en vondsten de
Definitieve verklaring van overdracht af.
5. De reactietermijn voor de depothouder van 16 weken blijft voor de projecten die binnen
het kwaliteitssysteem zijn uitgevoerd ongewijzigd1. Deze termijn is echter niet geldig voor
eerdere projecten (voor KNA versie 3.1). Hierover moeten bilateraal afspraken gemaakt
worden.
6. De certificaathouder moet voor 1 september 2022 contact opnemen met het PDB. Indien
dit niet gebeurt, moeten ‘oude KNA projecten’ met de KNA Pakbon worden aangeleverd.
7. Over de wijze van aanleveren met of zonder KNA Pakbon, om hoeveel projecten het gaat,
planning en reactietermijn wordt door de certificaathouder met het betreffende PDB voor 1
december 2022 een afspraak gemaakt.
8. PDB moeten beschikbaar zijn voor het maken van afspraken. Als een certificaathouder
aantoonbaar moeite heeft gedaan contact op te nemen voor 1 september 2022 -en het is
niet gelukt om een afspraak over aanleveren te maken met het PDB door de
certificaathouder, dan kunnen de projecten zonder KNA Pakbon worden aangeleverd.
9. Op 1 januari 2026 zijn alle projecten die vallen binnen deze werkafspraak gedeponeerd
bij het betreffende PDB.
Uitgangspunten aanleveren met pakbon
1. In Archeodepot zijn nu nog KNA Pakbonnen in te lezen en te uploaden vanaf KNA 3.1.
2. De ingangsdatum voor het verplicht aanleveren en inlezen van de KNA Pakbon is de
datum waarop het PDB de KNA Pakbon ook daadwerkelijk kan inlezen c.q. technisch kan
verwerken en dit toentertijd ook kenbaar heeft gemaakt aan de certificaathouder. De
vroegste startdatum daarvoor is 1 juni 2017 (het moment waarop het PDBS, later
Archeodepot, volledig draaide). Dit is na te vragen bij het betreffende depot.
Uitgangspunten aanleveren zonder pakbon
1. Over de wijze en manier van aanleveren, tijdstippen en reactietermijnen, worden
afspraken gemaakt tussen de certificaathouder en het betreffende PDB.
2. Op verzoek van het PDB kan de analoge depotmap (voor deponeringen die niet via
Archeodepot lopen) bijgeleverd worden voor projecten die zonder digitale KNA Pakbon
worden gedeponeerd.
3. Projecten die voor 1 juli 2011 zijn gestart, worden in overleg met het PDB op een andere
wijze beschikbaar gesteld, onder de eisen van de op het moment van opdrachtverlening
vigerende KNA.
4. De digitale deponeringseis bij DANS valt terug naar de certificaathouder en dient conform
de wet- en regelgeving door het bedrijf zelf verzorgd te worden.
Nb: Voor aanleverende partijen die digitaal aanleveren en depots die nog niet digitaal kunnen inlezen is
een rapportagetool beschikbaar zie: https://www.sikb.nl/datastandaarden/kennisdeleneninnovatie/digitaal-normaal-archeologie?term=Rapportagetool&p=1.
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16 weken is de reactietermijnen voor documentatie (8 weken) en vondsten (8 weken) bij elkaar opgeteld. Zie KNA protocol
4010 Depotbeheer.

