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Jelle Jansen1

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt pakt het soms ongelukkig uit dat de Erfgoedwet niet van toepassing is op 

de toevallige vondst van een schat. Een vergelijking met het Engelse stelsel is hier nuttig. Zij maakt duidelijk 

dat het niet moeilijk is een stelsel te verzinnen dat de publieke belangen beter dient, zonder de private 

 belangen te verkwanselen en de vinder in de verleiding te brengen zijn vondst te verheimelijken, om te 

 smelten of te verpatsen. Een stelsel naar Engelse snit maakt een einde aan het onhoudbare onderscheid 

 tussen toevalsvondsten en opgravingsvondsten, zorgt voor een uniform regime voor schatvinding en 

beschermt cultureel erfgoed beter dan het huidige. Bovendien vormt het een mooi compromis tussen de 

 middeleeuwse regel dat de Vorst de eigendom van schatten verwerft, en de Romeinse regels die de ontdekker 

en de grondeigenaar in de eigendom laten delen.

Schatvinding en de 
bescherming van 
 cultureel erfgoed in 
Nederland en Engeland

1254Focus

1. Toevalsvondsten en opgravingsvondsten 
Een schat is volgens artikel 5:13 lid 2 BW een zaak van 
waarde die zolang verborgen is geweest dat daardoor de 
eigenaar niet meer kan worden opgespoord. Vaak gaat het 
om een zaak die de eigenaar lang geleden verstopt heeft 
zonder haar weer op te graven of zijn nabestaanden ervan 
te vertellen. Het is ook mogelijk dat de schat verborgen 
raakte door een natuurramp (een aardbeving bijvoor-
beeld).2 Met iedere erfopvolging dijt het aantal eigenaren 
van de zaak uit, maar neemt het aandeel in die eigendom 
juist steeds verder af.3 De vondst van een schat stelt het 
vermogensrecht voor een bewijsrechtelijk probleem. Het is 
onmogelijk alle eigenaren op te sporen. Het belang van al 
die eigenaren is bovendien zo gering dat het opgeofferd 
kan worden om ervoor te zorgen dat de zaak terug kan 
keren in het rechtsverkeer. De rechtsgeschiedenis biedt 
daarvoor twee alternatieven. In het Romeinse recht ver-
wierf de eigenaar van de grond waarin de schat zich 
bevond de gehele eigendom bij een gerichte zoektocht en 
de helft bij de toevallige vondst van een schat. De ontdek-
ker verwierf de andere helft.4 In de Middeleeuwen vielen 
schatten vaak toe aan de Koning op grond van diens vor-
stelijk prerogatief, het zogenoemde Schatzregal.5 

Je zou kunnen zeggen dat het moderne Nederlandse 
recht het Romeinse en het middeleeuwse stelsel volgt. Bij 
de toevallige vondst van een schat verwerven de ontdek-
ker en de eigenaar van de zaak waarin de schat wordt aan-
getroffen voor gelijke delen de eigendom (artikel 5:13 
BW): dat is de Romeinse regeling. Wanneer het gaat om 
een schat gevonden bij een opgraving, dan geldt de Erf-
goedwet. Die kent de eigendom toe aan een overheidsli-
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2. TM bij art. 5.2.9. (5:13 BW), Parl. Gesch. 

Boek 5, Deventer, 1981, p. 102 (overstro-

ming of aardstorting).

3. Rudolf von Jhering (1818-1892) sprak in 

dit verband van een homeopathisch ver-

dund eigendomsrecht, Scherz und Ernst in 

der Jurisprudenz, Leipzig, 1884 (heruitgave 

Wenen 2009), p. 299.

4. Dat bepaalde keizer Hadrianus in een 

keizerlijke wet opgenomen in Justinianus’ 

Instituten (2, 1, 39), een leerboek dat deel 

uitmaakte van diens codificatie van het 

Romeinse recht. Vgl. over deze ‘Hadriani-

sche Teilung’ bijv. R. Knütel/S. Lohsse, 

Römisches Privatrecht, 21e druk, München, 

2017, p. 157.

5. Zie bijv. de Sachsenspiegel (1,35): Alle 

Schätze die tiefer unter der Erde begraben 

sind als ein Pflug geht, gehören der königli-

chen Gewalt.
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chaam:6 daarin kan men een navolging van het middel-
eeuwse systeem zien. Een opgraving is volgens de 
Erfgoedwet een ‘handeling met betrekking tot het opspo-
ren, onderzoeken of verwerven van cultureel erfgoed 
waardoor verstoring van de bodem, van een archeologisch 
monument of cultureel erfgoed onder water optreedt’. 
Degene die met een metaaldetector over akkers wandelt 
op zoek naar kostbaarheden en de schep na een piepje in 
de grond steekt, doet dus een opgraving.

2. Kritiek 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het ongelukkig dat 
degene die op grond van artikel 5:13 BW eigenaar wordt 
van een Romeins beeldje uit een periode waarvan in 
Nederlandse musea exemplaren ontbreken met dat 
beeldje mag doen wat hij wil. Hij kan het vernietigen of 
in zijn grafkist meenemen naar gene zijde,7 het verkopen 
aan een privé-verzamelaar of een buitenlands museum.8 
Dat laatste gevaar is iets minder groot wanneer de schat 
‘een cultuurgoed van bijzondere cultuurhistorische of 
wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid 

is, dat als onvervangbaar en onmisbaar behoort te wor-
den behouden voor het Nederlands cultuurbezit’. De 
minister kan de schat dan op grond van de Erfgoedwet 
bestempelen tot beschermd cultuurgoed (artikel 3.7 Erf-
goedwet). Het gevolg daarvan is dat de eigenaar die de 
schat wil verkopen, verhuren, veilen enzovoorts dat aan 
de minister moet melden en dat de voorgenomen hande-
lingen verboden zijn als de minister bedenkingen uit. De 
bedenkingen gelden als een aanbod tot aankoop door de 
Staat (zie artikel 4.4 e.v. Erfgoedwet).9 Waterdicht is dit 
systeem natuurlijk niet. De eigenaar hoeft op dat aanbod 
niet in te gaan. Bovendien geldt dit regime pas vanaf het 
ogenblik dat de minister de schat tot beschermd cultuur-
goed verklaart. Ik merk daarbij op dat degene die per toe-
val een schat vindt weliswaar verplicht is aangifte te 
doen van zijn vondst (zie artikel 5:13 lid 3 jo. 5:5 BW), 
maar dat hij ook eigenaar wordt als hij dat niet doet.10 De 
minister zal dus niet per definitie weten van de vondst 
van een bijzondere schat.

Salomons schreef in een artikel over de Monumen-
tenwet – die aan de Erfgoedwet voorafging maar op dit 
punt goed vergelijkbaar is met de Erfgoedwet –, dat de 
verschillen tussen toevalsvondsten en opgravingsvond-
sten ‘vanuit het perspectief van de bescherming van 
archeologisch erfgoed niet te verdedigen zijn’.11 Het komt 
immers met enige regelmaat voor dat – meestal bij bouw-
, bagger- of graafwerkzaamheden – per toeval schatten 
worden gevonden die vanuit cultureel oogpunt belang-
wekkend zijn. Zo werden in Serooskerke in 1965 bij de 
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sloop van enkele huizen in twee etappes meer dan 1100 
munten uit de 15e en 16e eeuw gevonden. De gemeente 
(de grondeigenaar) liet van de een deel van de opbrengst 
het zwembad ‘De Goudvijver’ aanleggen. Drie jaar later, in 
1968, kwamen in Goes bij het storten van een partij uit de 
Maas bij Roermond afgegraven grind zo’n 800 zilveren 
munten en 25 sieraden uit de negende eeuw tevoorschijn. 
De gehele vondst staat in de archeologische literatuur 
bekend als de Karolingische zilverschat van Roermond.12 
In 2001 ten slotte vond een kraanmachinist bij het uit-
baggeren van de verontreinigde singel van Woerden een 
Romeinse helm.13

Zo bezien zou de Erfgoedwet ook van toepassing 
moeten zijn op de toevallige vondst van een schat: het 
doel van die wet is immers de bescherming van cultureel 
erfgoed.14 Doordat de Staat de eigendom verwerft, kunnen 
wetenschappers de schat onderzoeken en zal hij allicht 
terechtkomen in een museum waar hij voor het publiek 
toegankelijk is. Dat de Erfgoedwet bij toevalsvondsten niet 
geldt, is volgens de toelichtende stukken bij die wet geen 
al te groot probleem. Er geldt bij de toevallige vondst van 
een schat de verplichting de vondst zo snel mogelijk te 
melden aan de minister (artikel 5.10 lid 1).15 Een melding 
kan leiden tot nader onderzoek en eventueel tot bescher-
ming van het terrein.16 Bovendien is de eigenaar van een 
toevallig gevonden schat verplicht hem gedurende zes 
maanden na de melding beschikbaar te houden of te stel-
len voor wetenschappelijk onderzoek (artikel 5.10 lid 2). 
Dat neemt niet weg dat degene die als gevolg van een toe-
valsvondst eigenaar werd na die zes maanden vrij is te 
doen met de zaak wat hij wil, tenzij de minister er zoals 
hiervoor al is opgemerkt voor kiest de schat aan te wijzen 
als cultureel erfgoed.  

Het is bovendien maar de vraag of het systeem met 
de meldingsplicht zal werken. Zal een bouwbedrijf dat bij 
het graven enkele munten vindt en vermoedt dat er meer 
liggen, de minister waarschuwen met het risico dat de 
bouw wordt stilgelegd, en dat de overheid bovendien eige-
naar wordt van de later gevonden munten, die immers 
opgravingsvondsten zijn?17 Of zal het bouwbedrijf door-
graven en stellen dat het alle munten tegelijkertijd en toe-
vallig vond?18 Soortgelijke vragen rijzen in het wat roman-
tische geval dat iemand door archiefonderzoek ontdekt 
dat zich ergens vermoedelijk een schat bevindt.19 Als hij 
gaat graven is weliswaar sprake van een opgravingsvondst 
zodat de Staat eigenaar wordt, maar zal hij zijn vondst 
melden en nalaten de schat te gelde te maken ondanks 
alle moeite die hij deed? 

Een oplossing zou zijn de Erfgoedwet zo aan te pas-
sen dat zij niet alleen geldt voor opgravingsvondsten, 
maar ook voor toevalsvondsten. Artikel 5:13 BW zou dan 
geschrapt kunnen worden. De vergelijking met het Engel-
se recht, waar eeuwenlang zo’n stelsel gold, leert dat dat 
geen goed idee is. Het werd aangepast omdat schatten te 

6. Art. 5.7. Erfgoedwet: de provincie, de 

gemeente of de Staat.

7. Vgl. bij deze voorbeelden A.F. Salomons, 

De genade en ongenade van den eigenaar. 

Omvat het eigendomsrecht de bevoegdheid 

om eigen cultuurgoederen te vernietigen? 

Een pleidooi voor aanpassing van de Wet 

tot Behoud van Cultuurgoederen, Amster-

dam 2002; zie ook J.L. Sax, Playing Darts 

with a Rembrandt: Public and Private 

Rights in Cultural Treasures, Ann Arbor 

1999.

8. Vgl. de ophef die recent ontstond toen 

prinses Christina tekeningen van de hand 

van Rubens liet veilen in plaats van ze eerst 

althans aan Nederlandse musea aan te 

bieden.

9. Vgl. hierover A.F. Salomons & I. van der 

Vlies, ‘Recht inzake cultuurgoederen’, het 

vierde hoofdstuk van I. van der Vlies (red.), 

Kunst, recht en beleid, 3e druk, Den Haag, 

2017, p. 123-189.

10. Zie H.J. Snijders & E.B. Rank-Beren-

schot, Goederenrecht, 6e druk, , 2017, nr. 

275.

11. A.F. Salomons, ‘Nieuwe regels omtrent 

de eigendom van roerende monumenten 

ingevolge de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg’, in: WPNR 2007/6718, 

p. 613-620, p. 618. De Erfgoedwet trad in 

2016 in werking. Daarvoor gold de Monu-

mentenwet waarvan de eerste versie in 

1961 werd ingevoerd. Zij werd in 1988 

aangepast en in 2007 nogmaals, toen om 

het Verdrag van La Valletta (Malta) te 

implementeren. Salomons’ artikel gaat over 

deze laatste wijziging.

12. Vgl. over de Roermondse schat bijvoor-

beeld L. Verhart, ‘De Karolingische zilver-

schat van Roermond’, in: De Spiegel van 

Roermond 2017, p. 72-83; F.C.J. Ketelaar, 

‘Muntschat in grindlading wordt kluif voor 

juristen’, in: Spiegel Historiael 1968, p. 

250-251; Uitgebreid over de archeologische 

aspecten van de vondst de online te vinden 

scriptie van J. Zuyderwyk, De Karolingische 

zilverschat van Roermond. Beschrijving en 

interpretatie van een negende-eeuwse 

gemengde zilverschat, Amsterdam 2007.

13. De zaak leidde tot een twist over de 

eigendom van de helm. De rechtbank en 

het hof oordeelden dat de kraanmachinist 

en de eigenaar van de bagger op grond van 

artikel 5:13 BW eigenaar waren geworden, 

zie Rb Utrecht 5 februari 2003, 

ECLI:NL:RBUTR:2003:AF4007, NJ 

2003/221; Hof Amsterdam 3 maart 2005, 

ECLI:NL:GHAMS:2005:AT8332, NJF 

2005/226.

14. In de toelichtende stukken bij de Erf-

goedwet wordt gesproken over het behoud 

en beheer van Nederlands erfgoed. Kamer-

stukken II 2014/15, 34109, 3, in 1.2. (op p. 

4). 

15. ‘dat wil zeggen op het moment dat de 

vinder hier redelijkerwijs toe in staat moet 

worden geacht’, Kamerstukken II 2014/15, 

34109, 3, MvT bij 5.10 Erfgoedwet, op p. 

92. Volgens diezelfde toelichtende stukken 

komt het vaak voor dat amateur-archeolo-

gen schatten vinden, dat melden aan 

archeologen die bij een overheidslichaam 

werken (een provincie, een gemeente, een 

museum) en dat die laatste vervolgens de 

minister inlichten. De wetsgeschiedenis 

noemt deze indirecte meldingen een bevre-

digende praktijk, vgl. C.J.J.M. Stolker 

(bew.), Tekst en Commentaar, artikel 5:13 

aant. 3.

16. Kamerstukken II 2014/15, 34109, 3, 

MvT bij 5.10 Erfgoedwet, p. 91.

17. Strikt genomen is sprake van een toe-

valsvondst wanneer iemand in zijn tuin een 

gat graaft om een zwembad aan te leggen, 

maar van een opgravingsvondst als hij daar-

bij (ook) het oogmerk heeft te speuren naar 

overblijfselen van de middeleeuwse neder-

zetting die er ooit lag. 

18. Zie A.F. Salomons, ‘Nieuwe regels 

omtrent de eigendom van roerende monu-

menten ingevolge de Wet op de Archeolo-

gische Monumentenzorg’, in: WPNR 

2007/6718, p. 613-620, p. 616, noot 17.

19. Vgl. E.M. Meijers, ‘Rechtsvraag 15’, Ars 

Aequi 1953, p. 31-32: O.B. vindt in een 

boek een kaart met als onderschrift ‘Mijn 

Goud’. T.P. herkent in de kaart Terschelling. 

Op de boot daarnaartoe weet M.B. de kaart 

te kopiëren, hij is O.B. en T.P. te snel af en 

graaft 50 gouden tientjes op met de beelte-

nis van Koningin Wilhelmina met loshan-

gend haar. Van wie zijn de tientjes?  De 

beantwoording in: Ars Aequi 1954, op  

p. 121-125. Olivier Bommel en Tom Poes 

vissen achter het goederenrechtelijke net, 

de Markies (de Canteclaer) van Barneveldt 

de Basse Cour en de grondeigenaar delen 

de eigendom van de schat. 

Een oplossing zou zijn de 

Erfgoedwet zo aan te passen 

dat zij niet alleen geldt voor 

opgravingsvondsten, maar ook 

voor toevalsvondsten
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vaak in de smeltkroes belandden (zie par. 3). Salomons 
verwachtte ook voor Nederland in zo’n stelsel dergelijk 
gedrag.20 Aan de oplossing waarin telkens de regel van 
artikel 5:13 BW geldt, kleeft weer het nadeel dat belangrijk 
cultureel erfgoed niet per se (voor ons land) behouden 
blijft. Ook hier is de vergelijking met het Engelse recht 
zinvol. Zij maakt duidelijk dat het niet moeilijk is een stel-
sel te verzinnen dat de publieke belangen beter dient, 
zonder de private belangen te verkwanselen en de vinder 
in de verleiding te brengen zijn vondst te verheimelijken, 
om te smelten of te verpatsen. In Engeland geldt de regel 
dat de Staat desgewenst de eigendom verwerft van schat-
ten, maar dan verplicht is de vinder en de grondeigenaar 
de waarde van de schat te betalen. Steeds als de toevallig 
gevonden schat de moeite waard is en/of er nog budget is, 
licht de overheid haar optie, zodat het allemaal niet te 
duur wordt (zie par. 4). 

3. Engels recht 
In het Engelse recht gold van oudsher de regel dat de 
vorst als onderdeel van het koninklijk prerogatief de 
eigendom verwierf van schatten.21 De regel stond in de 
Engelse literatuur bekend als treasure trove, een naam 
ontleend aan het Frans van de Normandiërs die Engeland 
vanaf 1066 koloniseerden. De regels van treasure trove 
golden alleen voor voorwerpen van goud of zilver die 
waren verstopt. De voorwerpen moesten voor een sub-
stantieel deel uit zilver bestaan. Zo was de vondst van zo’n 
7000 Romeinse munten uit de 2e eeuw geen treasure trove 
omdat de munten weliswaar van zilver waren, maar het 
percentage zo laag was – de munten waren destijds ver-
valst – dat het niet ging om een schat.22 

In 1861 wierp Lord Talbot de Malahide in zijn hoeda-
nigheid van voorzitter van het Brits-Ierse archeologisch 
instituut in het Hogerhuis de vraag op of de Engelse 
regels vanuit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord 
waren. Degene immers die een schat vond, kreeg niets. 
Dat zette maar aan tot onwenselijk gedrag:

‘The law of treasure trove in England, Ireland, and Scot-
land, equally tended to the concealment of such discove-
ries, and many articles of the greatest value had found 
their way to the melting-pot.’23 

De Lord riep op tot een wetswijziging: de vinder zou in 
navolging van het Deense recht een vergoeding moeten 
krijgen. Zo ver kwam het niet. Wel paste de Treasury het 
beleid aan: voortaan kregen de vinders de zilver- of goud-
waarde van de schat, later kregen zij de waarde van die 
voorwerpen die de Koning wenste te behouden minus een 
bepaald percentage. Sinds 1931 is het officiële beleid de 
vergoeding van de volledige marktwaarde.24 

Dat is sindsdien niet veranderd. Wel geldt sinds 1996 
in Engeland, Wales en Noord-Ierland de Treasure Act die 
een wat ruimer (en ingewikkeld) begrip hanteert van 
schatten (zie sections 1 en 2).25 De vinder is op grond van 
section 8 van die wet verplicht om als hij vermoedt een 
schat te hebben gevonden de behartiger van de belangen 
van de Kroon, die de dezer dagen wat ongelukkige naam 
coroner heeft, van de vondst te vertellen en de zaak aan 
hem af te geven. Als hij dat niet doet, riskeert hij een 
gevangenisstraf tot drie maanden, een geldboete of beide. 
De Treasure Valuation Committee (medewerkers van 
musea en andere deskundigen) bepaalt of de zaak een 
plek verdient in een Engels museum en als dat zo is of er 
voldoende fondsen zijn om de waarde van de schat te ver-
goeden (zie hiervoor de tamelijk uitgebreide en online te 
vinden Code of Practice (2e versie uit 2008), nrs. 65-70). 
Wanneer de beslissing is dat de Staat geen aanspraak 
wenst te maken op de schat (een zogenoemde disclaim), 
wordt de schat geacht geen eigendom te zijn geworden 
van de Staat (section 6 (4) a). De coroner geeft de voorwer-
pen dan terug aan de vinder: de gebruikelijke regels van 
de common law bepalen dan van wie de schat is (Code, nr. 
48-52).26 

De Staat keert als hij de schat wenst te behouden de 
marktwaarde uit aan de belanghebbenden bij de vondst 
(Section 10 Treasure Act). De Code bevat een gedetailleerde 
regeling voor wie precies de waarde krijgt (nrs 71-85). In 
het kort komt de regeling erop neer dat bij een toevals-
vondst de ontdekker en de grondeigenaar de beloning 
delen. Gaat het om een zoektocht dan ontvangt de grond-
eigenaar de gehele beloning als de ontdekker geen toe-
stemming had om te graven. Als de ontdekker kan bewij-
zen dat hij wel toestemming had, dan delen de ontdekker 
en de grondeigenaar de beloning en/of volgt de Staat de 
afspraak die partijen daarover gemaakt mochten hebben. 
De overheid keert geen beloning uit aan de vinder en of de 
grondeigenaar als zij hebben nagelaten de overheid van de 
vondst op de hoogte te stellen (Code, nr. 79).27 

4. Een Engels stelsel voor Nederland?
Nederland heeft in het recente verleden enige ervaring 
opgedaan met een stelsel waarin de overheid de eigen-
dom verkreeg van bepaalde schatten en daarbij de ver-
plichting had een vergoeding te betalen. Van oudsher gol-
den in ons land de Romeinse regels zodat de Staat het 
eigenaarsaandeel verwierf van op zijn grond gevonden 
schatten en het ontdekkersaandeel wanneer zijn mede-
werkers een schat blootlegden.28 Daarin kwam verande-
ring met de invoering van de Monumentenwet in 1961. 
Volgens die wet verkreeg de Staat de eigendom van schat-
ten die bevoegdelijk waren opgegraven (artikel 22). Oor-
spronkelijk was hierbij niet voorzien in vergoedingen aan 

Focus
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20. Zie A.F. Salomons, ‘Nieuwe regels 

omtrent de eigendom van roerende monu-

menten ingevolge de Wet op de Archeolo-

gische Monumentenzorg’, in: WPNR 

2007/6718, p. 613-620, p. 617. 

21. Vgl. voor een uitgebreid historisch over-

zicht naast de in de volgende noot genoem-

de rechtspraak, G. Hill, Treasure trove in 

law and practice, Oxford, 1936, p. 185 e.v.; 

zie ook R. Hickey, Property and the law of 

finders, Oxford-Portland, 2010, p. 65-67.

22. A.G. of the Duchy of Lancaster/G.E. 

Overton (Farms) Ltd, WLR 1982, p. 397-

407. De beroemde rechter Denning, die de 
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in Westerwolde (Oost-Groningen) golden 

de Romeinse regels, zie art. 80 t/m 84 van 

het in 1470 opgetekende daar geldende 

landrecht, in een vertaling online te vinden 

op https://sites.google.com/site/wester-

wolders/het-recht.

29. Bijlage Handelingen 1960/61, 4115, 

10, p. 1: ‘Indien een vergoeding niet alleen 

van de directe schade, maar ook van een 

gedeelte van de waarde van de vondst in 

het uitzicht wordt gesteld, is de kans op een 

vrijwillige medewerking van de grondeige-

naar groter dan in het systeem van de oor-

spronkelijke redactie van artikel 23, tweede 

lid.’ 

30. J. de Boer, ‘De schatvinding in het Nieu-
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deriks die in zijn proefschrift stelde dat het 

vanuit het perspectief van monumentenbe-

scherming het beste was dat de Staat van 

schatten telkens de gehele eigendom ver-

kreeg. Hij noemde deze oplossing evenwel 

‘vrij gevaarlijk’ omdat de vinder in de verlei-

ding zou kunnen komen de vondst te ver-

zwijgen en zich de gevonden voorwerpen 

toe te eigenen. Hij stelde daarom voor de 

wet zo te wijzigen dat de Staat in plaats van 

de grondeigenaar samen met de vinder de 

eigendom van schatten zou verkrijgen, 

Monumentenrecht, Leiden, 1912, p. 416-
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op p. 52.
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de eigendom van roerende monumenten 

ingevolge de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg’, WPNR 2007/6718,  

p. 613-620, p. 618.

de grondeigenaar op wiens land de schat gevonden werd. 
Een onkostenvergoeding moest volstaan. In de Tweede 
Nota van Wijzigingen kreeg de grondeigenaar daarnaast 
een vergoeding ter hoogte van de helft van de waarde toe-
gekend om te verzekeren dat hij medewerking zou verle-
nen aan graafwerk door van overheidswege ingeschakelde 
archeologen op zijn land (artikel 23).29 Deze regeling werd 
in de Monumentenwet van 1988 gehandhaafd (in artikel 
43 lid 3). De Boer was in een uitgebreid artikel uit 1973 in 
Themis over schatvinding en de rol van de Monumenten-
wet 1961 kritisch op het gegeven dat de grondeigenaar 
wel een vergoeding kreeg, maar degene die de schat vond 
niet en evenmin degene die de aanwezigheid van de schat 
aannemelijk maakte en daar anderen op wees. Waarom 
zou iemand die toevallig een schat vond en vermoedde 
dat er daar meer van zulke voorwerpen lagen de overheid 
waarschuwen?30 Wij zagen hierboven dat in het huidige 
recht soortgelijke vragen rijzen als gevolg van het onder-
scheid tussen opgravingsvondsten en toevalsvondsten. 

Bij de invoering van de Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg ter implementatie van het Verdrag van 
Valletta (ook wel bekend als het Verdrag van Malta, het is 
erop gericht de bescherming van cultureel erfgoed in de 
bodem te bevorderen) is het vergoedingsrecht gesneuveld. 
Waarom? De toelichtende stukken geven twee redenen: 
ten eerste is het lastig de voorwerpen te taxeren omdat 

degene die ze vindt verplicht is ze aan de staat over te 
dragen: ze komen dus niet in het rechtsverkeer. Salomons 
wees er in het hierboven al meermaals genoemde artikel 
in het WPNR op dat dit argument geen hout snijdt. Hier is 
sprake van een cirkelredenering. Het tweede argument uit 
de wetsgeschiedenis is principiëler: archeologisch erfgoed 
is ‘van ons allemaal’: het gaat dan niet aan er een particu-
lier voor te betalen.31 De schat wordt dan in feite een res 
publica. Zou men dit principe hanteren, dan zou ook bij 
de toevallige vondst van een schat de staat zonder vergoe-
dingsplicht eigenaar moeten worden. Dat zou er ongetwij-
feld toe leiden dat vondsten – zoals in Engeland tot in de 
negentiende eeuw – in de smeltkroes verdwijnen of in het 
zwarte circuit. Salomons noemde twee redenen waarom 
hij met afschaffing van het vergoedingsrecht instemde: de 
overheid kreeg de eigendom van opgravingsvondsten van 
rechtswege of zij dat nu wilde of niet, en de vergoedingen 
konden een fikse aderlating betekenen voor archeologi-
sche diensten met vaak krappe budgetten.32 

Een stelsel naar Engelse snit komt tegemoet aan bij-
na alle hiervoor genoemde bezwaren tegen vergoedings-
rechten in het algemeen en de regeling ervan in de oude 
Monumentenwetten. Anders dan in de oude Monumen-
tenwetten komen de grondeigenaar én de vinder in aan-
merking voor deze vergoeding. De Staat krijgt de eigen-
dom van de bij een opgraving gevonden schat niet 
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34. Door de commissie Mastboom in 1955, 

zie: Monumentenwet, Rapport van de 

Commissie-Mastboom, Den Haag, 1955,  

p. 51, onder nr. 3.  

35. Wanneer onduidelijk is of sprake is van 

schatvinding, op wiens land de schat precies 

gevonden is of wanneer onduidelijk is wie als 

ontdekker geldt, bestaat de mogelijkheid dat 

de gemeente op grond van art. 5:5 lid 1 sub 

c afgifte vordert, zie MvT Inv., art. 5:13, Parl. 

Gesch. Inv. Boek 5, Deventer: Kluwer 1991. 

p. 1019-1020. De aangifte is (zie ook hier-

boven aan het begin van nr. 2) geen vereis-

te voor de eigendomsverkrijging. Wel kan 

de gemeente afgifte vorderen als aangifte 

achterwege bleef. Maar hoe komt zij er 

zonder aangifte achter dat een schat 

gevonden is, zodat zij ook de minister kan 

inseinen en deze de schat bijvoorbeeld kan 

aanwijzen als beschermd erfgoed? 

36. Het Nederlandse recht kent immers 

geen recht van voorkoop of iets dergelijks, 

vgl. J. de Boer, ‘De schatvinding in het 

Nieuwe Burgerlijk Wetboek en in de Monu-

mentenwet, mede gezien in het licht van 

haar geschiedenis’, RMThemis 1973,  

p. 421-465, p. 462-463.

opgedrongen, omdat hij ervoor kan kiezen geen aan-
spraak te maken op eigendomsverwerving. Wanneer de 
schat geen toegevoegde waarde heeft voor musea of een-
voudigweg onbetaalbaar is, kan de Staat daartoe beslui-
ten. Dan zou telkens artikel 5:13 BW gelden. De Boer liet 
zich in zijn hiervoor al genoemde Themis-artikel uit 1973 
in gelijke zin uit: zijn voorkeur ging uit naar een stelsel 
waarin de Staat een recht van voorkoop had op voorwer-
pen die in aanzienlijke mate van belang waren voor 
wetenschap en kunst. De grondeigenaar en de vinder zou-
den de waarde van de schat delen, minus eventuele door 
de Staat gedragen graafkosten.33 Hij wees erop dat ook al 
vóór de invoering van de Monumentenwet gepleit werd 
voor een dergelijk mechanisme.34 

Het is jammer dat de wetgever niet ingegaan is op 
deze pleidooien, niet bij de latere aanpassingen van de 
Monumentenwet en evenmin bij de invoering van Erf-
goedwet. Ik herhaal het pleidooi van De Boer om wat ik 
hier een Engels stelsel noem in te voeren. Ik wijs daarbij 
nog op een ander voordeel van zo’n stelsel: het zet dege-
ne die een schat vindt er beter toe aan zijn vondst te 
melden: degene die zijn vondst verzwijgt, verspeelt zijn 
vergoedingsrecht, de Staat heeft dan dus de mogelijk-
heid de schat kosteloos te verwerven. In het huidige arti-
kel 5:13 BW geldt weliswaar zoals hiervoor al is opge-
merkt een meldingsplicht bij toevalsvondsten (vgl. art. 
5:13 lid 3 BW), maar zijn aan het niet-nakomen daarvan 
verder geen verstrekkende gevolgen verbonden.35 Het 

lijkt mij geen onoverkomelijk bezwaar dat de Staat moet 
betalen voor schatten waarvan hij de eigendom wenst. 
Hij maakt daar immers een weloverwogen keuze voor in 
overleg met musea en experts. Dogmatisch bezien is de 
optionele eigendomsverkrijging van schatten door de 
Staat lastig in ons privaatrechtelijke stelsel in te bed-
den.36 Ook dat lijkt mij niet heel erg: het gaat hier meer 
om publiekrecht dan om het privaatrecht en zijn stelsel. 
Zo is ook het bijzondere regime dat nu geldt als de 
minister een zaak aanwijst als cultureel erfgoed een 
vreemde eend in de privaatrechtelijke bijt. Erg veel wet-
gevingswerk is er voor de invoering van een Engels stel-
sel niet nodig: steeds wanneer de Staat immers geen 
gebruik wenst te maken van zijn prerogatief geldt de 
gebruikelijke regel van artikel 5:13 BW. Een kleine aan-
passing van artikel 5:13 BW en de Erfgoedwetwet vol-
staat. Tegen de hierboven genoemde nadelen staat 
bovendien een groter voordeel: een Engels stelsel maakt 
een einde aan het onhoudbare onderscheid tussen toe-
valsvondsten en opgravingsvondsten, zorgt voor een uni-
form regime voor schatvinding en beschermt cultureel 
erfgoed beter dan het huidige. Bovendien vormt het een 
mooi compromis tussen de middeleeuwse regel dat de 
Vorst de eigendom van schatten verwerft, en de Romein-
se regels die de ontdekker en de grondeigenaar in de 
eigendom laten delen. Is dat niet passend bij regelgeving 
over de vondst van kostbare voorwerpen veelal afkom-
stig uit de Middeleeuwen en de Romeinse tijd?  

Het is jammer dat de wetgever niet ingegaan is op deze 

pleidooien, niet bij de latere aanpassingen van de 

Monumentenwet en evenmin bij de invoering van de Erfgoedwet


