
WAT IS PAN?
PAN is een netwerk van universiteiten, 
(semi-)overheidsinstellingen, musea en 
De Nederlandsche Bank. Zij werken samen 
met als doel bodemvondsten van metaal 
(munten, kledingspelden, gespen, etc.) in 
privé-bezit te fotograferen, determineren en 
te publiceren op internet. De website is actief 
vanaf het voorjaar van 2017. PAN heeft 
vondstregistratoren in dienst, die met 
detectorzoekers en verzamelaars kunnen 
afspreken om hun collectie te fotograferen 
en beschrijven.

PAN: Portable Antiquities of the Netherlands

Website PAN www.portable-antiquities.nl    
Facebook www.facebook.com/PortableAntiquitiesNetherlands
Website Vrije Universiteit www.fgw.vu.nl
Algemeen mailadres: pan.fgw@vu.nl 
Postadres: PAN, p/a Stijn Heeren
 Faculteit Geesteswetenschappen
 Vrije Universiteit
 De Boelelaan 1105
 1081 HV Amsterdam
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MELDPLICHT IN DE ERFGOEDWET
Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet ingegaan. Metaaldetectie is sindsdien 
toegestaan, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo mag een 
detectorzoeker niet dieper dan 30 cm graven, mag niet op een monument of 
lopende opgraving worden gezocht, en er moet toestemming zijn gegeven 
door de grondgebruiker. Belangrijk is dat er ook een meldplicht bestaat: 
vondsten moeten worden gemeld. Het doel hiervan is om de 
wetenschappelijke informatiewaarde van de vondsten te behouden. 

WAAR MOET IK MELDEN?
Melden kan bij PAN. Via PAN krijgt u hulp van registratoren die de vondsten 
fotograferen en beschrijven en van diverse specialisten die de vondsten 
determineren. PAN stuurt de muntfoto’s door naar NUMIS 
(De Nederlandsche Bank). Archis3 van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed maakt ook gebruik van PAN gegevens. 

BENT U VERZAMELAAR EN HEBT U BODEMVONDSTEN (BIJVOORBEELD 
MUNTEN) GEKOCHT?
Als u weet waar de objecten zijn gevonden, komen we graag langs om de 
vondsten te documenteren. Als u niet weet waar de vondsten zijn gedaan, 
komen wij graag met de verkoper/vinder in contact.

ZIJN MIJN ZOEKPLAATSEN VIA PAN OPENBAAR?
Nee. Exacte vindplaatsen worden niet op de website getoond.

WORD IK ALS VINDER / EIGENAAR MET NAAM EN ADRES IN PAN GETOOND?
Nee. Privacy-gevoelige informatie wordt indien gewenst niet opgeslagen. 
Alleen een zelf gekozen naam (alias) is nodig.

RAAK IK MIJN VONDSTEN KWIJT?
Nee, vondsten blijven uw eigendom. Eventueel lenen wij uw vondsten voor 
fotografie maar u beslist of dat kan. Bij waardevolle vondsten dient volgens 
de wet de grondeigenaar de helft van de waarde te krijgen maar PAN is 
hierbij niet betrokken.

HOE KUNNEN DETECTORZOEKERS MEEDOEN?
Stuur een berichtje naar PAN en vermeld wanneer u graag zou afspreken 
met een PAN-vondstregistrator. In de provincie Utrecht benadert u 
Landschap Erfgoed Utrecht. De betreffende vondstregistrator neemt contact 
met u op en u maakt een afspraak, bij u thuis of bijvoorbeeld in een museum.

Even voorstellen........
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