
	

	
	
	

	 	
	

	 	
	

	
	

	
	

	
	

	

	 	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	
	
	

	
	

Artikel	34 vragen:	Scheepswrakje	en	rechtszaak 

Inleiding:	Volgens	het	Openbaar	Ministerie	en	de	rechter	was	er	geen	enkel	bewijs	dat	de	 
Vlissingse	amateurarcheologen	zich	schuldig	maakten	aan	het	verstoren	van	een	 
oudheidkundige	vindplaats. Uitspraak:	integrale	vrijspraak. 

Vraag	1: 

Waarom	heeft	de	gemeente	de	twee	amateurarcheologen	gedagvaard?	 
Graag	uitleg. 

Vraag	2: 

Op	het	moment	dat	de	heren	bij	het	scheepswrakje	actief	waren, 	was	er	nog	geen	sprake	 
van	een	officiële	archeologische vindplaats. 
Had	de	gemeente	dit	niet	eerst	moeten	onderzoeken? 
Graag	uitleg. 

Vraag	3: 

Waarom	was	er	tijdens	de	zitting	geen	enkele	vertegenwoordiger	van	de	gemeente	 
Vlissingen	aanwezig?	 
Dit	vinden	wij	vreemd.	Juist	omdat	vanuit	de	gemeente	de	rechtszaak tegen	de	twee	 
amateurarcheologen	is	aangespannen. 
Graag	uitleg. 

Vraag	4: 

Is	de 	wethouder, 	of	een	andere	vertegenwoordiger	van	de 	gemeente, 	voornemens	contact	 
op	te	nemen	met	de	twee	amateurarcheologen?	 
Graag	uitleg. 

Fractie	VVD: 
Albert	van	der	Giessen	en	 Tamara	Vork-Ritter 
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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
30-08-2019 1130510 / 1131468 26 september 2019
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
B. Meijlink Paul Krugerstraat 1 0118-487000

ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 VVD betreffende scheepswrakje en rechtszaak mbt 
twee amateurarcheologen

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding: Volgens het Openbaar Ministerie en de rechter was er geen enkel bewijs dat 
de Vlissingse amateurarcheologen zich schuldig maakten aan het verstoren van een
oudheidkundige vindplaats. Uitspraak: integrale vrijspraak.

Vraag 1
Waarom heeft de gemeente de twee amateurarcheologen gedagvaard?
Graag uitleg.

Ons antwoord
De gemeente heeft aangifte gedaan van een strafbaar feit, namelijk het illegaal opgraven 
van archeologische resten. Volgens de Erfgoedwet artikel 5 is opgraven zonder certificaat 
verboden en wordt het gerekend als een misdrijf. Voorafgaand aan de aangifte heeft de 
gemeente in een vooroverleg met de politie nog gevraagd of het doen van deze aangifte 
zinvol en correct was. Dat is toen bevestigd.

Vraag 2
Op het moment dat de heren bij het scheepswrakje actief waren, was er nog geen sprake 
van een officiële archeologische vindplaats.
Had de gemeente dit niet eerst moeten onderzoeken?
Graag uitleg.

Ons antwoord
De wraklocatie is al sinds 2007 bij de gemeente en de Walcherse Archeologische Dienst als 
een archeologische vindplaats bekend. In 2007 en in 2014 is het wrak ingemeten en zijn de 
resten die boven het zand uitstaken beschreven. Het vermoeden was toen dat het om een 
wrak van een vissersboot handelde. De wraklocatie is in 2008 al in de landelijke database 
Archis3 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemeld en staat daarmee sindsdien 
als archeologische vindplaats te boek.
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Vraag 3
Waarom was er tijdens de zitting geen enkele vertegenwoordiger van de gemeente 
Vlissingen aanwezig?
Dit vinden wij vreemd. Juist omdat vanuit de gemeente de rechtszaak tegen de twee 
amateurarcheologen is aangespannen.
Graag uitleg.

Ons antwoord
Bij strafrecht waarbij geen sprake is van een ernstig misdrijf, in tegensteling tot 
bestuursrecht, is het niet gebruikelijk dat degene die aangifte heeft gedaan op inhoud zaken 
aandraagt.
Formeel is de gemeente daarmee niet direct partij, maar achteraf was het beter geweest dat 
er wel iemand van de gemeente aanwezig was.

Vraag 4
Is de wethouder, of een andere vertegenwoordiger van de gemeente, voornemens contact 
op te nemen met de twee amateurarcheologen?
Graag uitleg.

Ons antwoord
De archeoloog heeft al contact gehad met één van de amateurarcheologen. De wethouder 
heeft inmiddels beide heren gesproken. De gemeente wacht nadere toelichting op de 
uitspraak van de rechtbank af.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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