Overeenkomst betreffende toestemming tot betreden van terreinen met als
doel het opsporen van archeologische artefacten met behulp van een
metaaldetector en de bestemming van de vondsten

Tussen
(naam en voornaam), erkend metaaldetectorist (erkenningsnummer
), hierna
genoemd ‘de metaaldetectorist’ en
(naam en voornaam), eigenaar van hieronder vermelde
terreinen, hierna genoemd ‘de eigenaar’.
De overeenkomst heeft betrekking op een terrein/terreinen gelegen te
(gemeente),
(straat +
nummer of situering), kadastraal gelegen afdeling
, sectie
, percelen
(cursief gedeelte in
te vullen indien gekend).

Inleiding
Er rust op de eigenaar geen wettelijke verplichting om de in hoofding vermelde toestemming te verlenen
of de eigendom van de vondsten over te dragen aan de metaaldetectorist, noch een overeenkomst
hieromtrent te ondertekenen.
De metaaldetectorist informeert de eigenaar over het wettelijke kader, en verklaart de metaaldetectie uit
te voeren conform de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet, het Onroerenderfgoeddbesluit en de
Code van Goede Praktijk.
De metaaldetectorist brengt de eigenaar op de hoogte van alle vondsten die hij/zij heeft aangetroffen
gedurende de metaaldetectie. Indien de eigenaar dit wenst worden alle vondsten hem/haar getoond of
bezorgt de metaaldetectorist aan de eigenaar een foto-overzicht.
Conform artikel 552, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bevat de eigendom van de grond in zich de
eigendom van hetgeen op en onder grond is. De eigenaar van de grond is dus eigenaar van de vondsten.
De metaaldetectorist laat het terrein in dezelfde toestand achter als in dewelke hij/zij het heeft
aangetroffen. Eventuele schade aan het terrein of aanhorigheden ten gevolge van zijn/haar handelingen
wordt door hem/haar vergoed of hersteld.
De metaaldetectorist handelt in eigen naam. Hij/zij vertegenwoordigt/handelt niet in opdracht van (lokale)
overheidsdiensten die instaan voor de zorg, bescherming en onderzoek van het onroerend erfgoed.

Artikel 1: betreding van terreinen
De eigenaar geeft aan de metaaldetectorist de toestemming om zijn/haar grond(en) te betreden met als
doel archeologische artefacten op te sporen.
Deze toestemming is geldig gedurende:
(aankruisen en invullen wat van toepassing is)
☐ 1 dag op
☐ van

(datum)
(datum) tot

(datum)

Artikel 2: bestemming van de vondsten
(aankruisen wat van toepassing is)
☐ A. de eigenaar wenst de eigendom van de vondsten te behouden en neemt de nodige maatregelen om
deze in goede staat te bewaren en desgevraagd ter beschikking te stellen voor onderzoek.
☐ B. de eigenaar wenst de eigendom van de vondsten te behouden, maar geeft de vondsten in bruikleen
aan de metaaldetectorist die de nodige maatregelen neemt om deze in goede staat te bewaren en
desgevraagd ter beschikking te stellen voor onderzoek.
☐ C. de eigenaar draagt de eigendom van de vondsten over aan de metaaldetectorist die de nodige
maatregelen neemt om deze in goede staat te bewaren en desgevraagd ter beschikking te stellen voor
onderzoek.
☐ D. De eigenaar wenst hierover te beslissen na onderzoek en kennisname van de vondsten (zie
ADDENDUM).

Ondertekend te

(plaats) op

(datum),

NAAM EIGENAAR:

NAAM METAALDETECTORIST:

Handtekening:

Handtekening:

ADDENDUM (enkel van toepassing indien in artikel 2 optie D werd aangekruist)
De eigenaar werd in kennis gesteld van alle vondsten die de metaaldetectorist op zijn/haar grond(en) heeft
aangetroffen en wenst deze te behouden of over te dragen conform:
☐ artikel 2A van de overeenkomst
☐ artikel 2B van de overeenkomst
☐ artikel 2C van de overeenkomst

Ondertekend te

(plaats) op

(datum),

NAAM EIGENAAR:

NAAM METAALDETECTORIST:

Handtekening:

Handtekening:

