Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Formulier voor het aanvragen van een toelating
voor het uitvoeren van archeologische opgravingen en peilingen

Kader I / Identiteit van de aanvrager
Ondergetekende (natuurlijke persoon of afgevaardigde van een rechtspersoon, houder van een erkenning als
archeologisch vorser afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Naam, voornaam, hoedanigheid (naam van de ondertekenaar) :
Afgevaardigde van (naam, statuut en identificatienummer van de rechtspersoon) 1 :
Adres (domicilie of maatschappelijke zetel) :
Nr.:
Bus :
Postcode :
Gemeente :
Telefoon :
Fax :
E-Mail :
Datim van het erkenningsbesluit als archeologisch vorser :
Kader II / Archeologische site
Gemeente :
Volledig adres :
Kadastrale referentie (Afdeling/Sectie/blad/perceelnummer) :
Aard van de geplande werken :
Peilingen  ou
Opgravingen  of
Archeologie van de ondergrond  en/of
Archeologie van het gebouwde .
Beknopte beschrijving van de archeologische site waarop de opgravingen of peilingen betrekking hebben 2 :

Verantwoording voor de opgravingen of peilingen
- op het vlak van het wetenschappelijk belang voor de archeologie en de geschiedenis :

- op het vlak van het behoud van het archeologisch patrimonium :

1
2

Schrappen indien zonder voorwerp.
Eventueel een gedetailleerde nota als bijlage toevoegen

1

Kader III / Organisatie van de werf
Aanvangsdatum van het veldwerk :
Einddatum van het veldwerk :

Beschrijving van de aan te wenden technische middelen (mechanisatie, stutting, pomp, endoscopie…) :

Beschrijving van de werforganisatie (fasering, beheer van de afgravingen, overleg met gebruikers en aannemers…) :

Beschrijving van de te treffen maatregelen voor het herstel van het terrein en de bewaring van eventuele vondsten
(bescherming van de vondsten gedurende de opgraving en/of tijdens het herstel van het terrein, wijze van herstellen,
bewaring in situ…) :

Kader IV / Beheer van de roerende vondsten
Beschrijving van de voorwaarden van bewaring en van tijdelijke bewaargeving van de roerende archeologische goederen
gedurende de behandeling en studie ervan.

Volledig adres van de tijdelijke opslagplaats (na afloop van de werf) :
Contactpersoon voor het beheer van deze tijdelijke opslagplaats :

2

Tel. :

Kader V / Identiteit en bevoegdheid van de persoon belast met de dagelijkse leiding van de werf
Naam, voornaam :
Volledig adres :
Volledige benaming van het diploma 1 :
Onderwijsinstelling :
Hoedanigheid bij de rechtspersoon (beheerder, werknemer…) 2 :

Jaar :

Kader VI / Expérience Ervaring van de persoon belast met de dagelijkse leiding van de werf

3

Tabel A
Lijst van het archeologisch veldwerk dat door de natuurlijke persoon vermeld in Kader V tijdens de jongste tien jaren voor
deze aanvraag werd uitgevoerd en waarmee voor minstens drie verschillende archeologische projecten een ervaring van
minstens drie jaar kan worden aangetoond.

1
2
3
…

Aanvangsdatum

Eind
datum

Land

Gemeente

Aard van de
site

Periode

Naam van de verantwoordelijke

Tabel B
Lijst van de verslagen van het in Tabel A vermelde archeologisch veldwerk waarvan een exemplaar of een afschrift bij
deze aanvraag moet worden gevoegd.
Autor
Volledige titel
Jaar
Aantal bladzijden
1
2
3
…

Kader VII / Samestelling van het archeologisch team
Uitvoering der werken
Archeoloog-Adjunct
…

Naam

Voornaam

Hoedanigheid

4

Technicus
…
Operator(s)
….

1
2
3
4

Een afschrift bijvoegen
Schrappen indien zonder voorwerp
Enkel vermelden indien de natuurlijke persoon belast met de dagelijkse leiding van de werf geen houder is van een
erkenning of niet vermeld is in de erkenning van de rechtspersonen die de toelating vraagt.
Voor elke functie een Curriculum Vitae toevoegen.

3

Wetenschappelijke
medewerkers
- fysische antropologie
- plantkunde
- pedologie
- dierkunde
Kader VIII / Verklaring van de aanvrager
Ik heb kennis genomen
- van het Brussels wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid van de artikelen 243 tot 249,
- van de uitvoeringbesluiten, inzonderheid van deze betreffende de artikelen 243 tot 249.
Ik voeg de volgende bijlagen aan dit formulier toe :
- een liggingsplan van de geplande opgravingen en peilingen op een kaartuittreksel op schaal 1/10.000e en een uittreksel
uit de kadastrale legger op schaal 1/500e , (als bijlage 1a en bijlage 1b aan dit formulier toevoegen) ;
- een afschrift van het schriftelijk akkoord met de eigenaar van de site betreffende het verloop van de werken, het herstel
van het terrein en, eventueel, de eindbestemming van de roerende archeologische goederen , (als bijlage 2 aan dit
formulier toevoegen) ;
Ik verbind me tot het mededelen aan de Directie Monumenten en Landschappen van elke wijziging die betrekking
heeft op de inlichtingen vermeld op dit formulier, inzonderheid de wijziging van werfverantwoordelijke, de
beperking van de beschikbare menselijke en technische middelen, de datums van de werf, het ontdekken van
vondsten van een andere aard dan deze die waren voorzien, de wijziging van de plannen voor het herstel van het
terrein of voor de bewaring van de vondsten.
Ik verbind me tegen …….. (datum) tot het overmaken aan de Directie Monumenten en Landschappen van een
exemplaar van het volledige en gedetailleerde verslag van de resultaten van de opgravingen en peilingen.
Ik bevestig dat de op dit formulier vermelde inlichtingen juist en oprecht zijn.
Gedaan te

op (datum)

(handtekening)

Kader voorbehouden voor het bestuur
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