
SIKB wil opdrachtgevers ondersteunen bij 
het aanbesteden van archeologisch onder-
zoek. Een daartoe op te stellen Branche-
dossier Archeologie wordt door een breed 
opgezette werkgroep, met onder andere aan-
bestedingspecialisten en het archeologische 
bedrijfsleven, begeleidt. Dit Branchedossier 
Archeologie wordt beschikbaar gesteld op 
onder meer de website van PIANOo, het 
expertisecentrum aanbesteden van het mi-
nisterie van Economische Zaken en Klimaat. 
PIANOo geeft advies en voorlichting aan 
aanbestedende diensten, met oog voor doel-
matigheid, rechtmatigheid en het bevorderen 
van duurzaamheid en innovatie. 

Waarvoor is het Branchedossier 
Archeologie? 
Het Branchedossier Archeologie is een toelichting 
voor opdrachtgevers bij de inkoop van archeolo-
gische diensten. Opdrachtgevers worden geïnfor-
meerd over archeologisch onderzoek en de wijze 
waarop dat is georganiseerd, welke eisen er zijn en 
wat de bijzonderheden zijn waar opdrachtgevers op 
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Aanbesteden van archeologisch 
onderzoek: een uitleg voor 
opdrachtgevers  

moeten letten. Het doel van het branchedossier is 
een bijdrage te leveren aan betere aanbestedingen 
en aan goed opdrachtgeverschap. Dit komt ook 
de kwaliteit van een archeologisch onderzoek ten 
goede.

Niet iedere opdrachtgever heeft ervaring met 
archeologie bij het starten van een aanbesteding. 
Hij/zij staat dan voor allerlei vragen. Welke eisen 

Het Branchedossier Archeologie 

www.pianoo.nl/nl/markten/brancheinformatie
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en bijzonderheden zijn ‘eigen’ aan de archeologie? 
Waar vind ik relevante informatie, bijvoorbeeld over 
de Aanbestedingswet? Wat zijn geslaagde voor-
beelden of juist eerder gemaakte fouten? 
Het is belangrijk dat de opdrachtgever in een 
vroeg stadium al een aantal bijzonderheden van de 
archeologie kent. Een greep uit deze bijzonder-
heden die in het dossier zullen worden uitgelegd:

•  Aanbieders van archeologische diensten  
dragen wettelijk vastgelegde en voorge- 
schreven verantwoordelijkheden die elders, 
zoals bijvoorbeeld in de grond, weg- en 
waterbouw, doorgaans zijn neergelegd bij de 
initiatiefnemer.

•  Archeologisch onderzoek dient het publieke 
belang van de Archeologische Monumenten-
zorg, maar wordt meestal geïnitieerd door 
publieke en private ontwikkelaars van een 
gebied.

•  De bevoegde overheid bepaalt middels een 
archeologisch Programma van Eisen hoe  
het onderzoek dient te worden uitgevoerd en 
ziet erop toe dat een archeologisch dienst-
verlener dit naar behoren, conform wet- en 
regelgeving, heeft verricht.

•  Voor de meeste vormen van professioneel 
archeologisch onderzoek moet een archeo- 
logische partij zijn gecertificeerd. Er wordt 
altijd gewerkt volgens de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie (KNA).

Voor wie is het Branchedossier Archeologie? 
Het Branchedossier Archeologie is met name be-
doeld voor opdrachtgevers en inkoopafdelingen van 
overheidsinstellingen (Rijk, Provincie, Gemeente, 
Waterschappen). Ook particuliere ontwikkelaars 
en ontgronders kunnen er hun voordeel mee doen. 
Daarnaast is het een hulpmiddel voor de archeo-
loog, als adviseur bij het informeren van de inkoper 
(namens de opdrachtgever).

Welke informatie bevat het branchedossier?
Het Branchedossier Archeologie bevat een op de 
opdrachtgever toegesneden toelichting op de 
eigenschappen van het werkveld, voorbeelden van 
‘best practice’, voorbeelddocumenten, een termi-
nologielijst, nuttige websites, links en downloads 
voor verdere verdieping in de materie. Het 
Branchedossier bevat de volgende onderdelen: 

1. Archeologie en markt
2. Partijen en hun rollen
3.  Het proces van Archeologische  

Monumentenzorg
4. Strategische inkoopvragen
5. Handreikingen en voorbeelddocumenten

Wanneer is het klaar en waar kunt u het 
terugvinden? 
Naar verwachting zal het Branchedossier  
Archeologie in 2019 op de website van PIANOo, 
www.pianoo.nl, worden gepubliceerd onder  
branchedossiers. Het zal door SIKB actueel worden 
gehouden. 

Kennis van kwaliteit in bodembeheer Burgemeester van Reenensingel 101   |   Postbus 420, 2800 AK Gouda

Tel.  085 - 486 24 50   |   info@sikb.nl   |   www.sikb.nl
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