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Is het op zijn plaats het eigenaarsaandeel in een 
schat bij schatvinding in etappes toe te kennen aan 
de tuinman, het sloopbedrijf of de baggeraar omdat 
de schat nu eenmaal is aangetroffen in een roe-
rende zaak waarvan zij de kersverse eigenaar zijn? 
Weegt de korte tijd dat de schat verscholen lag in een 
aardkluit op tegen het feit dat hij tot kort voor de 
blootlegging in de grond lag, en daar bovendien veel 
langer verborgen was? Het is interessant het Neder-
landse recht wat betreft schatvinding in etappes te 
vergelijken met enkele andere stelsels die de schat-
vinding op vergelijkbare wijze regelden.

J.E. Jansen1

Over de toewijzing van het eigenaarsaandeel bij 
schatvinding in etappes
Voor wie is het eigenaarsaandeel van een schat gevonden in een 
roerende zaak die bij werkzaamheden loskwam uit de grond?

NTBR 2020/12

1. Een Romeinse helm in de Woerdense 
bagger

De grens (limes) van het Romeinse Rijk liep dwars door ons 
land. Langs de grote rivieren legden de Romeinen een reeks 
van forten aan, die het Rijk moesten beschermen tegen 
invallen door inboorlingen. Op de plek waar nu het stadje 
Woerden ligt, stond ooit het fort Laur(i)um. De plaats waar 
het fort zich bevond is nog te zien door een lichte verhoging 
in het stratenplan. Tegenwoordig staan op die plek de Pe-
truskerk en de Castellum parkeergarage, die door zijn naam 
nog herinnert aan de Romeinse tijd. In de parkeergarage be-
vindt zich een drive-in museum: een vitrine waarin enkele 
van de kostbaarheden zijn tentoongesteld, die uit de bodem 
tevoorschijn kwamen. In Woerden werden Romeinse mun-
ten, altaarstenen, sieraden en Romeinse schepen gevonden. 
Het hoefde daarom niet te verbazen dat graafmachinist T. 
van Rooijen in de zomer van 2000 bij het uitbaggeren van de 
verontreinigde singel rondom het Woerdense centrum een 
Romeinse helm aantrof in de bagger. Van Rooijen nam de 
helm mee naar huis. Hij verkocht hem aan een hobbyist, een 
lid van de Coin Hunters, een vereniging van lieden die met 
metaaldetectoren speuren naar oude munten in de bodem. 
Er ontspon zich een geschil over de eigendom van de helm. 
De gemeente stelde dat sprake was van schatvinding (ar-
tikel 5:13 BW). Zij was als eigenaar van de bagger waarin 
de helm werd gevonden voor de helft eigenaar geworden, 
samen met de ontdekker, Van Rooijen. De koper beriep zich 
erop te goeder trouw te zijn ten aanzien van de gedeeltelijke 
beschikkingsonbevoegdheid van de verkoper (vgl. artikel 

1 Citeerwijze: J.E. Jansen, ‘Over de toewijzing van het eigenaarsaandeel bij 
schatvinding in etappes’, NTBR 2020/12, afl. 4. J.E. (Jelle) Jansen is ver-
bonden aan de vakgroep Romeins Recht van de Rijkuniversiteit Groningen 
als hoogleraar Ius Commune.

3:86 BW). Van Rooijen had van zijn leidinggevende namelijk 
te horen gekregen dat hij de helm mocht houden, de koper 
had hem daarom voor beschikkingsbevoegd gehouden. 
Rechtbank en hof wilden van goede trouw van de zijde van 
de koper niets weten. Zij oordeelden dat de helm inderdaad 
een schat was, een zaak van waarde die zolang verborgen is 
geweest dat daardoor haar eigenaar niet meer kan worden 
vastgesteld (vgl. artikel 5:13 lid 2 BW). Het ontdekkersaan-
deel was voor Van Rooijen omdat hij de schat had bloot-
gelegd.2 Het eigenaarsaandeel kwam toe aan de gemeente 
Woerden omdat dat deel volgens artikel 5:13 BW voor de 
eigenaar is van de onroerende of roerende zaak waarin de 
schat werd aangetroffen, en Woerden eigenaar was van de 
bagger. De koper had niet meer dan het ontdekkersaandeel 
van de helm verworven. Hij was mede-eigenaar, samen met 
de gemeente Woerden.3

1.1 Schatvinding in etappes
De vondst van een schat is geen alledaagse gebeurtenis, en 
nog minder vaak gebeurt het zoals in de Woerdense zaak 
dat schatvinding leidt tot rechtspraak. De Nederlandse 
leerboeken laten het gezien het geringe aantal gevallen van 
schatvinding veelal bij een beknopte schets van regeling 
van artikel 5:13 BW.4 Dat neemt niet weg dat er bij schatvin-
ding vaak grote financiële belangen een rol spelen omdat 
een schat veel waard is. Ik wil hier aandacht schenken aan 
de toewijzing van het eigenaarsaandeel in gevallen van wat 
ik zal noemen schatvinding in etappes. Daarvan is sprake 
wanneer een schat bijvoorbeeld bij sloop-, graaf- of bag-
gerwerkzaamheden terechtkomt in een roerende zaak 
(bouwpuin, een aardkluit, afgegraven bagger) zonder te zijn 
blootgelegd, om korte tijd later te worden ontdekt. Dat gold 
bijvoorbeeld voor de helm, die werd niet blootgelegd in de 
grond, maar in de bagger afkomstig uit die grond. Het Am-
sterdamse hof kende het eigenaarsaandeel toe aan de ge-
meente als eigenaar van de roerende zaak waarin de helm 
werd aangetroffen, de bagger, en niet aan de gemeente in 
haar hoedanigheid van eigenaar van de uitgebaggerde 

2 Vgl. TM bij art. 5.2.9. (5:13 BW), Parl. Gesch. Boek 5, Deventer: Kluwer 1981, 
p. 102.

3 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, 
nr. 226.

4 Vgl. bijvoorbeeld W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, 14e 
druk Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 505-507; Asser-Bartels-Van Vel-
ten, 5-I, Eigendom en beperkte rechten, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nrs. 
64-68; H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, 6e druk, De-
venter: Wolters Kluwer 2017, nrs. 273-278. Het bijzondere regime dat geldt 
wanneer een schat een archeologische vondst is en gevonden wordt bij een 
opgraving (vgl. art. 5.7. Erfgoedwet) blijft hier buiten toepassing.
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singel. De Nederlandse literatuur oordeelt in gelijke zin.5 
Het is mij hier te doen om gevallen waarin de grondeigenaar 
en de eigenaar van de roerende zaak waarin de schat terecht 
komt twee verschillende personen zijn.6 Dat is bijvoorbeeld 
zo wanneer de overeenkomst die het baggerbedrijf, de tuin-
man of het sloopbedrijf een clausule bevat die als titel fun-
geert van eigendomsverkrijging van de afgegraven aarde, 
bagger of het verwijderde bouwpuin.7 Als er in zo’n aard-
kluit of een verwijderde deur een schat wordt blootgelegd 
krijgt de grondeigenaar niets, alhoewel de schat lange tijd in 
zijn grond verborgen was en dat nog wel te bewijzen zal zijn 
ook als de schat terecht komt in afgegraven aarde, die pas 
veel later en heel ergens anders wordt ontdekt.8

Is het op zijn plaats het eigenaarsaandeel in een schat bij 
schatvinding in etappes toe te kennen aan de tuinman, het 
sloopbedrijf of de baggeraar omdat de schat nu eenmaal is 
aangetroffen in een roerende zaak waarvan zij de kersverse 
eigenaar zijn? Weegt de korte tijd dat de schat verscholen 
lag in een aardkluit op tegen het feit dat hij tot kort voor 
de blootlegging in de grond lag, en daar bovendien veel 
langer verborgen was? Het is interessant het Nederlandse 
recht wat betreft schatvinding in etappes te vergelijken 
met enkele andere stelsels die de schatvinding op verge-
lijkbare wijze regelden, achtereenvolgens het Romeinse 
recht waarop de meeste Europese regelingen gebaseerd zijn 
(nr. 2), de Code Civil en het Oud BW (nr. 3) en het Duitse 
recht (nr. 4). Ik bespreek daarbij de schaarse gevallen van 
schatvinding in etappes die de rechtspraak haalden. Telkens 
wordt het eigenaarsaandeel toegekend aan de rechtheb-
bende van de grond waarin de schat verborgen was, en niet 
aan de eigenaar van de roerende zaak waarin de schat werd 
blootgelegd. Dat houdt verband met de rechtvaardiging van 
de toewijzing van het eigenaarsaandeel. Die is erin gelegen 
de eigenaar te belonen van de zaak waarin de schat zich al 
die tijd bevond. Hier wordt op dat spoor betoogd af te wijken 
van een grammaticale interpretatie van artikel 5:13 BW, en 
aan te nemen dat de grondeigenaar het eigenaarsaandeel 

5 De literatuur noemt als voorbeeld van een schat aangetroffen in een roe-
rende zaak een schat in een afgegraven grondlaag, zie J. de Boer, ‘De schat-
vinding in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek en in de Monumentenwet, mede 
gezien in het licht van haar geschiedenis’, in: RMThemis 1973, p. 421-465, 
p. 438; Asser-Bartels-Van Velten, 5-I, Eigendom en beperkte rechten, De-
venter: Wolters Kluwer 2017, nr. 67; P.J. van der Plank, GS Vermogensrecht, 
art. 5:13 aant. 1.

6 Wanneer het gaat om de sloop van een huis is het mogelijk dat de grond-
eigenaar niet de eigenaar is van dat huis en de uit dat huis verwijderde 
zaken, bijvoorbeeld als een opstalrecht is gevestigd. Ik spreek hier omwille 
van de leesbaarheid telkens van de grondeigenaar. 

7 Wanneer dergelijke afspraken ontbreken, verwerft de grondeigenaar van-
zelf de eigendom van de uit zijn grond verwijderde zaken en dus het eige-
naarsaandeel in de schat die daarin later wordt blootgelegd. De wetgever 
heeft deze wijze van eigendomsverkrijging door afscheiding (omgekeerde 
natrekking) niet geregeld, behalve wanneer het afgescheidene een vrucht 
is, vgl. art. 5:17 BW. Vgl. J.B. Spath, Zaaksvervanging, Deventer: Kluwer 
2010, nr. 109.

8 Ik noem hier twee praktijkvoorbeelden, die jammer genoeg niet tot recht-
spraak leidden. De Karolingische schat van Roermond werd gevonden in 
Goes, maar was afkomstig uit grind afgegraven uit de Maas bij Roermond. 
De Beilense Goudschat werd gevonden bij de bouw van een school, in 
grond die was aangevoerd vanaf het terrein van de plaatselijke melkfa-
briek, over beide gevallen F.C.J. Ketelaar, ‘Muntschat in grindlading wordt 
kluif voor juristen’, in: Spiegel Historiael 1968, p. 250-251. 

verwerft van de schat gevonden in een roerende zaak af-
komstig uit zijn grond, wanneer de ontdekker de vondst 
doet bij het slopen, baggeren of graven. Het blootleggen van 
de schat heeft dan zo weinig te maken met het eigendoms-
recht op de roerende zaak waarin de schat zich bevindt, dat 
het op zijn plaats is dat de grondeigenaar het eigenaarsaan-
deel verwerft. De eigenaar van de roerende zaak krijgt het 
eigenaarsaandeel als hij de schat blootlegt bij handelingen 
verband houdende met de bedongen eigendom (zie nr. 5).

2. Romeins recht

Voorafgaand aan de codificatie van het Romeinse recht in 
de zesde eeuw, golden verschillende regelingen met be-
trekking tot schatten. De juristen Brutus en Manilius, die 
in de tweede eeuw voor Christus leefden, namen bijvoor-
beeld aan dat de grondeigenaar rechthebbende was van de 
schat omdat hij bestanddeel was van de grond.9 Sommige 
keizers kenden de eigendom van een schat toe aan de vin-
der, anderen bepaalden dat de eigendom toekwam aan de 
Staatskas (fiscus), weer anderen verdeelden de eigendom 
in verschillende porties.10 De codificator van het Romeinse 
recht, keizer Justinianus (regeerjaren: 527-565), nam in zijn 
als wet uitgevaardigde leerboek (de Instituten) de volgende 
regel op van zijn ambtsvoorganger Hadrianus (regeerjaren: 
117-132):

‘Een schat die men op zijn eigen terrein vindt is door de 
vergoddelijkte Hadrianus in het voetspoor van de na-
tuurlijke billijkheid toegekend aan degene die hem ge-
vonden heeft. Maar voor het geval dat iemand op ander-
mans terrein toevallig en zonder dat hij daartoe moeite 
heeft getroost een vondst doet, is aan de eigenaar van de 
grond de helft toegekend.’11

Het Romeinse recht maakte een onderscheid tussen zoek-
tochten naar schatten en toevalsvondsten. Degene die 
een schat ontdekte bij een zoektocht op andermans grond 
ontving niet de helft van de eigendom. Alles was voor de 
grondeigenaar. Zo onthield het Romeinse recht de schatvin-
der die ongevraagd op andermans grond ging graven een 
goederenrechtelijke beloning. De schatvinder diende con-
tact op te nemen met de grondeigenaar, en met hem een 
regeling te treffen. Zo’n regeling omtrent de verdeling van 
de eigendom van de schat had slechts verbintenisrechtelijke 

9 D. 41,2,3,3.
10 Vgl. voor een overzicht van deze verschillende regelingen J. de Boer, ‘De 

schatvinding in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek en in de Monumentenwet, 
mede gezien in het licht van haar geschiedenis’, in: RMThemis 1973, p. 421-
465, p. 429-434; R. Knütel, ‘Von schwimmenden Inseln, wandernden Bäu-
men, flüchtenden Tieren und verborgenen Schätzen’, in: R. Zimmermann 
(red.), Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik (Festschrift H.H. Seiler), 
Heidelberg 1999, p. 549-577, p. 569-577.

11 I 2,1,39 Thesauros quos suis in suo loco invenerit, divus Hadrianus natura-
lem aequitatem secutus ei concessit, qui invenerit. Idemque statuit si quis 
in sacro aut in religioso fortuito casu invenerit. At si quis in alieno loco non 
data ad hoc opera, sed fortuito invenerit, dimidium domino soli concessit. Et 
convenienter si quis in Caesaris loco invenerit dimidium inventoris dimidium 
Caesaris esse stauit. Cui conveniens est ut si quis in public loco vel fiscali in-
venerit, dimidium ipsius esse dimidium fisci vel civitatis.
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gevolgen: de grondeigenaar verwierf de gehele schat, maar 
was op grond van de overeenkomst met de schatvinder ver-
plicht een aandeel in die eigendom aan de vinder over te 
dragen.12 Hier stond de bescherming van de grondeigendom 
voorop: omdat de schat zonder inbreuken op dat eigen-
domsrecht niet ontdekt kon worden, verwierf hij de schat.13 
In Justinianus’ compilatie van het keizerlijke recht (de Codex 
Justinianus) is daarover een wet van de keizers Leo en Zeno 
opgenomen:

‘Op andermans terreinen echter moet niemand het wa-
gen tegen de zin van de eigenaren en stellig ook zonder 
dat zij het willen of daarvan op de hoogte zijn, op eigen 
naam te zoeken naar verborgen rijkdommen.’14

Bij een toevalsvondst verwierf de ontdekker de helft van 
de eigendom. Het eigenaarsaandeel van de toevalsvondst 
kwam toe aan de eigenaar van het terrein (dominus loci of 
dominus soli) waar de vondst plaatshad. De Romeinsrech-
telijke teksten besteden er dan ook geen aandacht aan of de 
schat werd aangetroffen in de grond of in een roerende zaak 
afkomstig uit die grond die mogelijk aan een ander toebe-
hoorde dan die grondeigenaar,15 zoals blijkt uit een ander 
fragment van de keizers Leo en Zeno:

‘Mocht hij echter toevallig bij het ploegen of het op een 
of andere wijze bewerken van andermans land door 
enigerlei toeval –niet met het opzet om te zoeken- op 
andermans gronden een schat gevonden hebben, dan 
moet, onder behoud van de helft en onder afgifte van de 
andere helft, hetgeen is gevonden met de eigenaar van 
de gronden worden gedeeld. Zo zal het er immers op uit-
lopen dat iedereen van zijn eigen zaken geniet en niet 
belust is op die van een ander.’16

12 K. von Czyhlarz, Glücks Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hell-
feld, Bd 41,42,1 Erlangen 1887, p. 218.

13 Het Romeinse recht kende dan ook geen regelingen waarbij het eigenaars-
aandeel aan een ander toekwam, zoals bijvoorbeeld aan een erfpachter 
of een vruchtgebruiker. Zij kwamen slechts in aanmerking voor het ont-
dekkersaandeel. In het moderne Nederlandse recht is dat anders, de erf-
pachter verwerft het ‘eigenaars’-aandeel op grond van art. 5:90 lid BW, als 
hij de schat ook ontdekt is hij er in zijn eentje eigenaar van. Vruchtgebruik 
strekt zich op grond van art. 3:213 lid 2 BW uit over een schat die uit de in 
vruchtgebruik gegeven zaak tevoorschijn mocht komen. 

14 Zie CJ. 10,15,2 In alienis vero terrulis nemo audeat invitis, immo nec volenti-
bus vel ignorantibus dominis opes abditas suo nomine perscrutari.

15 Vgl. hierbij D. 39,5,6: Wie mij bij wijze van schenking heeft toegestaan 
rotsgesteente uit zijn grond te graven, kan, omdat de steen mijn eigendom 
wordt zodra deze uit de grond genomen is, niet door mij te verbieden be-
werkstelligen dat deze ophoudt mij toe te behoren, aangezien deze op-
houdt mij toe te behoren, aangezien de steen in zekere zin door levering 
mijn eigendom geworden is (…). Qui saxum mihi eximere de suo permisit 
donationis causa, statim cum lapis exemptus est meus fit, neque prohibendo 
me evehere efficit, ut meus esse desinat, quia quodammodo traditione meus 
factus est (…). Over deze tekst J. de Boer, De winning van delfstoffen in het 
Romeinse recht, de middeleeuwse juridische literatuur en het Franse recht tot 
1810, Zwolle 1978, p. 77.

16 CJ. 10,15,4 Quod si forte vel arando vel alias terram alienam colendo vel quo-
cumque casu, non studio perscrutandi, in alienis locis thesaurum invenerit, 
id quod repertum fuerit dimidia retenta altera data cum locorum domino 
partiatur. Ita enim eveniet ut unusquisque suis fruatur en non inhiet alienis.

Wanneer de schat bij het ploegen of algemener gezegd bij de 
bewerking werd gevonden, kwam het eigenaarsaandeel toe 
aan de grondeigenaar. Bij schatvondst in etappes zal door-
slaggevend zijn geweest dat de schat bij het ploegen of bij 
de bewerking werd gevonden, en niet het eigendomsrecht 
van de roerende zaak waarin de schat werd aangetroffen. 
Het eigenaarsaandeel kwam toe aan de grondeigenaar. Dat 
is in lijn met de rechtvaardiging van de toewijzing van het 
eigenaarsaandeel die de literatuur geeft voor deze Romeins-
rechtelijke regels, die in veel delen van Europa vanaf de 11e 
eeuw deel gingen uitmaken van het ius commune.17 Johan-
nes Voet (1647-1713) onderscheidde de vangst van een wild 
dier (res fera) op het land van een ander bijvoorbeeld van 
de vondst van een schat op andermans land. In het eerste 
geval verwierf de jager door inbezitneming in zijn eentje de 
eigendom, in het tweede deelden de vinder en de grondei-
genaar de eigendom:

‘De reden daarvan is dat een schat gedurende onheug-
lijke tijd vertrouwde bewaring heeft gehad in die grond, 
hij is daarom meer een aan die grond gelieerde zaak dan 
een wild dier; daarmee was het in overeenstemming dat 
niet de gehele eigendom toevalt aan de vinder, maar voor 
een deel aan de grondeigenaar, als het ware als beloning 
voor de bewaking, zo lang voortgezet dat zij het geheu-
gen van de mens overstijgt.’18

Vinnius (1558-1657) noemde een schat in zekere zin een 
weldaad (beneficium) van de grond waarin hij door de tijd 
bewaard was, daarom kenden verschillende Romeinse 
keizers de eigenaar van die plek de halve eigendom toe.19 
De negentiende-eeuwse beoefenaar van het ius commune 
Czyhlarz schreef over de rechtvaardiging van de verdeling 
van de eigendom van een schat in een ontdekkers- en een 
eigenaarsaandeel:

‘Für den Finder offenbar darin dass er den bisher verbor-
genen Schatz entdeckt, Werthsachen, die faktisch durch 
lange Zeit dem Verkehre entzogen waren, wider dem 
Verkehre zugänglich gemacht hat; für den Grundeigen-
thümer dagegen darin dass der Schatz eben in seiner 
Sache gefunden worden ist, dass seine Sache bisher den 

17 Zie voor een per streek gerangschikt overzicht G. Hill, Treasure trove in law 
and practice, Oxford 1936, over de Lage Landen op p. 163 e.v. Niet geheel 
zeker is of in Holland het Romeinse recht gold of de middeleeuwse regel 
dat de landsheer eigenaar werd als onderdeel van een aan de soevereiniteit 
verbonden voorrecht, vgl. H. de Groot, Inleiding tot de Hollandsche Rechts-
geleertheyd I, (heruitgave L.J. van Apeldoorn, Arnhem 1926), p. 38. In Fries-
land gold het Romeinse recht, U. Huber, Heedendaegse Rechtsgeleertheyt I, 
Leeuwarden 1686, p. 130-131, nrs. 22-24. Ook in Westerwolde (Oost-Gro-
ningen) golden de Romeinse regels, zie de art. 80 tot en met 84 van het in 
1470 opgetekende Landrecht, in een hertaling online te vinden op https://
sites.google.com/site/westerwolders/het-recht.

18 J. Voet, Commentarius ad pandectas II, Den Haag 1726, ad D. 41,1 nr. 4 
(p. 721): ejus illa ratio est, quod immemoriali tempore fidem habuerit in illo 
fundo custodiam, indeque magis isti fundi alligata quam fera; cui consenta-
neum erat, ut non totus inventori, sed pro parte domino quaereretur, veluti 
in remunerationem custodiae, ultra tempus, memoriam hominum excedens, 
continuatae. 

19 A. Vinnius, Institutionum Commentarius I, Leiden 1777 Ad I. 2,1,39 nr. 6 
(p. 213).
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Schatz bewahrt hat, es somit ihr zu danken ist, dass der 
Schatz noch besteht und gefunden werden konnte.’20

3. Code Civil en Burgerlijk Wetboek 1838

De Code Civil van 1804 legde de Romeinsrechtelijke rege-
ling vast in artikel 716. Degene die een schat vond in de 
eigen grond (‘dans son propre fonds’), verwierf daarvan 
de eigendom. Degene die een schat vond in andermans 
grond, deelde de eigendom met de eigenaar. De Code Civil 
hanteerde niet het Romeinse onderscheid tussen toevals-
vondsten en zoektochten naar schatten. In 1825 kwam in 
de rechtspraak een geval van schatvinding in etappes aan 
de orde. Het ging om het volgende: Rousseau moest een aan 
de stad Parijs toebehorend huis slopen. Rousseau en de op-
drachtgever kwamen overeen dat hij (Rousseau) eigenaar 
zou worden van wat hij verwijderde tijdens het slopen. Bij 
de sloop van een muur vond een metselaar (Halbout) een 
blikje met daarin 273 munten met beeltenissen van Franse 
Koningen. De munten hadden een waarde van zo’n 6000 
francs. De toegesnelde Rousseau nam het blikje onder zich. 
Van wie waren de munten? De Cour Royale oordeelde dat 
sprake was van schatvinding, dat Rousseau als opdracht-
gever als ontdekker gold en dus de halve eigendom verkreeg, 
en dat de stad Parijs als eigenaar van het gebouw de andere 
helft kreeg. Het eigenaarsaandeel van de schat was volgens 
het hof een accessoire du fonds, een uitvloeisel van de ei-
gendom van de onroerende zaak. De aanschaf door Rous-
seau van de sloopmaterialen deed daarom niet ter zake.21 
Demolombe stemde met dit oordeel in:

‘Nous ne croirions pas non plus que l’on pût considérer 
comme propriétaire du fonds, celui qui aurait acheté. Pour 
le démolire s’en approprier les matériaux, un mur ou un 
bâtiment dans lequel un trésor était caché; car la vérité 
est qu’il n’a acqui la propriété d’aucune partie du fonds, et 
que l’objet de son droit à savoir: les matériaux à provenir 
de la démolition est purement mobilier; or, le trésor ne 
saurait certainement être consideré comme une partie 
des matériaux, qui seuls ont étés vendus.’22

In het op de Code Civil gebaseerde Burgerlijk Wetboek van 
1838 was schatvinding geregeld in artikel 642. Het artikel 
kende de eigendom toe aan de vinder en aan de eigenaar 
van de grond waarop de schat werd gevonden.23 Diephuis 
besteedde aandacht aan de vraag of ook sprake was van 
schatvinding wanneer de schat niet in de grond lag, maar 
in een huis, bijvoorbeeld in een balk of iets dergelijks. Hij 

20 K. von Czyhlarz, Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, Bd 
41,42,1 Erlangen 1887, p. 225.

21 De uitspraak is van de Cour Royale de Paris van 28 december 1825 is bij-
voorbeeld afgedrukt in: Journal du Palais, jurisprudence française, XIX 
1825, p. 1083-1085.

22 C. Demolombe, Cours de Code Napoleon, XIII, Parijs 1879, nr. 48, p. 57-58. 
Zie ook instemmend met het oordeel F. Laurent, Principes de droit civil 
français, VIII, Brussel-Parijs 1878, nr. 448 (p. 533).

23 De eigendom van eenen schat behoort aan dengenen, die denzelven op zijn 
eigen grond gevonden heeft. Indien de schat op den grond van een ander 
gevonden wordt, behoort de helft aan den vinder, en de wederhelft aan den 
grondeigenaar.

kwam tot de conclusie dat in zulke gevallen de schatvin-
dingsregel gold, onder andere omdat artikel 642 OBW sprak 
van de schat gevonden ‘op den grond’ en niet (zoals in de 
Code Civil) in die grond. Hij besprak vervolgens het geval 
van de vondst van een schat in een gebouw dat op afbraak 
was verkocht:

‘Wanneer een gebouw op afbraak is verkocht, zoodat de 
kooper enkel het regt verkrijgt om het af te breken en 
de bouwstoffen voor zich te nemen, en het gebouw als 
zoodanig niet wordt overgedragen, en dus zoolang en 
voor zoo ver het niet is afgebroken, het eigendom blijft 
van den eigenaar van den grond wien het toebehoorde, 
zal deze ook nog als eigenaar regt hebben op den schat, 
die onder het afbreken wordt gevonden.’24

4. Duits recht

Het Duitse wetboek volgt de ‘Hadrianische Teilung’ van de 
eigendom van schatten, wanneer althans geen bijzondere 
regelingen gelden die een deelstaat tot eigenaar bestempe-
len.25 § 984 BGB kent de eigendom van een schat toe aan 
de ontdekker die hem in bezit neemt en aan de eigenaar 
van de zaak waarin hij verborgen was.26 Het is net als in het 
Franse recht en het OBW niet van belang of sprake is van 
een zoektocht of van een toevalsvondst. Als rechtvaardiging 
voor de verwerving van het eigenaarsaandeel noemt de 
Duitse literatuur soortgelijke argumenten als die van het ius 
commune. De schat is zolang verborgen geweest in de ver-
bergende zaak dat hij als het ware een bestanddeel van de 
verbergende zaak wordt: de eigendom van de verbergende 
zaak strekt zich daarom automatisch uit over de ontdekte 
schat.27 De schat was de verbergende zaak het meest nabij.28 
De eigenaar van de zaak waarin de schat lag, had de beste 
kans de schat erin te ontdekken.29 Het is aan de verbergende 
zaak te danken dat de schat al die tijd is blijven bestaan.30

De Duitse literatuur rekent gevallen waarin een schat wordt 
blootgelegd door niet menselijke activiteit om vervolgens 
gevonden te worden tot schatvinding: de wet eist immers 
slechts dat de schat zo lang verborgen was dat de eigenaar 
niet meer op te sporen valt, en kent het eigenaarsaandeel toe 

24 G. Diephuis, Het Nederlandsch burgerlijk regt, VI, Groningen 1886, p. 51.
25 Vgl. bijv. K.H. Gursky & W. Wiegand, Staudingers Kommentar zum BGB, Ber-

lijn 2017, § 984 Rn 21.
26 Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer 

nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und infolge der Entdeckung 
in Besitz genommen, so wird das Eigentum zur Hälfte von dem Entdecker, 
zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache erworben, in welcher der Schatz 
verborgen war. 

27 M. Pappenheim, ‘Eigentumserwerb an Althertumsfunden’, in: Jherings 
Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts 48 (1903), p. 141-160, 
p. 148. 

28 K.H. Gursky & W. Wiegand, Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn 2017, 
§ 984 Rn 12: ‘am nächsten stand’. 

29 M. Schermaier, BeckGrossKommentar zum BGB, online 2020, § 984 Rn 24.
30 W. Scheinhütte, Über die Eigentumsverhältnisse am Schatz in einem her-

renlosen (aufgegebenen) Grundstücke, Leipzig 1914, p. 21 (geciteerd naar: 
M.K. Hermans, Der Schatzfund, Münster 2011, p. 136). Volgens M. Wolff en 
L. Raiser ontbreekt een goede reden voor de verwerving van het eigenaars-
aandeel, Sachenrecht, 10e druk Tübingen 1957, p. 317.
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aan de eigenaar van de zaak waarin de schat verborgen was. 
Het is dus niet vereist dat de schat tot de ontdekking ver-
borgen blijft.31 Als een hond ergens een schat opgraaft en een 
wandelaar hem in bezit neemt, delen de wandelaar als ont-
dekker, en de grondeigenaar de eigendom van de schat. Het 
doet er niet toe wanneer tussen de blootlegging van de schat 
en zijn waarneming enige tijd verstrijkt. Het eigenaarsaan-
deel komt immers toe aan de eigenaar van de zaak waarin 
de zaak verborgen was. Oechsler merkt op dat het eigenaars-
aandeel toekomt aan degene die kort voor de ontdekking, 
ten tijde van de blootlegging, eigenaar was van de verber-
gende zaak.32 Het BGH oordeelde in gelijke zin in de zaak van 
de Lübeckse muntenschat. Bij de sloop van een gebouw in 
Lübeck kwamen meer dan 23.000 (!) zilveren en zo’n 200 
gouden munten tevoorschijn bij de verwijdering van het fun-
dament. Er brak een juridische strijd uit tussen verschillende 
belanghebbenden over zowel het ontdekkersaandeel als het 
eigenaarsaandeel. De provincie claimde als eigenaar van de 
grond het eigenaarsaandeel. Ook het bouwbedrijf maakte 
daarop aanspraak. De munten waren immers gevonden in de 
schuifbak van de bulldozer te midden van puin dat het be-
drijf zojuist in eigendom had verworven, omdat afgesproken 
was dat het bedrijf de verwijderde bouwmaterialen mocht 
houden.33 Het BGH wilde daar niet aan:

‘Es sei auch lebensfremd und gekünstelt, wollte man in-
nerhalb des einheitlichen nur sehr kurze Zeit dauernden 
Bloßlegungs- und Entdeckungsvorganges zunächst die 
mit dem Boden fest verbundenen Bauteile, sodann aber 
deren abgeschobene und aufgenommenen Teile als ver-
bergende Sache ansehen. Der nur kurze und vorüberge-
hende Zustand, in dem sich die aufgenommenen Teile auf 
der Baggerschaufel befunden hätten, könne gegenüber 
dem ursprünglichen Versteck, das den Schatz über Jahr-
hunderte nachhaltig der Wahrnehmung entzogen habe, 
bei natürlicher Betrachtung nicht ernsthaft entschei-
dend sein.’34

In dit soort gevallen geeft het tijdstip van blootlegging de door-
slag. Het doet er niet toe dat de schat pas later wordt opgemerkt. 
Gursky merkt in zijn annotatie bij het arrest het volgende op 
over gevallen waarin de munten nog later, bij het storten van 
het bouwpuin bijvoorbeeld, waargenomen worden:

‘Schwieriger wäre die Zuordnung des Eigentümeranteils, 
wenn die Münzen überhaupt erst beim Abkippen des 
aufgenommenen Bauschutts, der in diesem Zeitpunkt 
bereits im Eigentum des Abbruchunternehmers stand, 
zutage gekommen wären. Aber auch dann würde man 
wohl mit der in der Entscheidung des BGH mitgeteilten 

31 M. Schermaier, BeckGrossKommentar zum BGB, online 2020, § 984 Rn 6; 
K.H. Gursky & W. Wiegand, Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn 2017, 
§ 984 Rn 1. 

32 J. Oechsler, Münchener Kommentar zum BGB, 2020, § 984 BGB Rn 11.
33 Vgl. § 956 BGB: Gestattet der Eigentümer einem anderen, sich Erzeugnisse 

oder sonstige Bestandteile der Sache anzueignen, so erwirbt dieser das Ei-
gentum an ihnen, wenn der Besitz der Sache ihm überlassen ist, mit der 
Trennung, anderenfalls mit der Besitzergreifung.

34 BGH 20 januari 1988, NJW 1988, 1204-1207, 1207. 

Argumentation des Berufungsgerichts auf die Eigentum-
slage bei Beginn des ja nur ganz kurze Zeit dauernden 
einheitlichen Bloßlegungs- und Entdeckungsvorgangs 
abzustellen haben.’35

Gursky neemt aan dat de storting van het bouwpuin die tot 
de ontdekking leidde zo kort volgde op de blootlegging van 
de schat door de verwijdering van het fundament, dat de 
grondeigenaar het eigenaarsaandeel verwerft. Hij besteedt 
geen aandacht aan gevallen waarin de schat terecht komt 
in een roerende zaak afkomstig uit een onroerende zaak 
zonder daarbij blootgelegd te worden. Welke zaak geldt dan 
als degene waarin de schat verborgen was? De negentiende-
eeuwse beoefenaar van het ius commune Jhering noemde in 
zijn voor het onderwijs geschreven casebook Civilrechts-
fälle ohne Entscheidung zo’n geval: Wat bijvoorbeeld te doen 
wanneer een muur van het kerkhof in eigendom van A in-
stort, terecht komt op het erf van buurman B en later kin-
deren of werklieden een schat vinden tussen de brokstuk-
ken?36 Gursky en Wiegand stellen dat in zulke gevallen de 
eigendom van de brokstukken doorslaggevend is: die zal in 
de regel bij A liggen, maar kan door tijdsverloop bij B komen 
te liggen. Zo kan uit het gegeven dat A de brokstukken laat 
liggen volgens hen stilzwijgende afstand van de eigendom 
worden afgeleid, en kan het ook zo zijn dat de brokstuk-
ken langzaam maar zeker onderdeel worden van B’s grond-
eigendom.37 Müller vindt dat in zo’n geval A als eigenaar van 
de muur de halve schat verwerft omdat de schat in die muur 
verborgen lag. Dat wordt pas anders wanneer niet meer te 
bewijzen valt dat de schat in A’s muur verborgen was, dan 
zal B het eigenaarsaandeel verwerven.38 Hij merkt anders 
dan Gursky en Wiegand niets op over de tijd dat de brok-
stukken op het erf van B lagen.

Met name wanneer er bij schatvinding in etappes tussen de 
verwijdering uit de grond en de blootlegging in de roerende 
zaak weinig tijd verstrijkt doet het ‘lebensfremd und gekün-
stelt’ aan om aan te nemen dat de schat verborgen was in de 
aardkluit, de bagger of het brokstuk, en niet in de grond. Maar 
hoeveel tijdsverloop is vereist voordat de roerende zaak als 
de zaak geldt waarin de schat verborgen was? Voor wie is het 
eigenaarsaandeel van de schat die de tuinman in de aardkluit 
aantreft als hij de aarde uit de kruiwagen in zijn aanhanger 
stort? Van wie is de schat die een medewerker van het sloop-
bedrijf aantreft als hij de deur die hij een week tevoren ver-
wijderde uit het huis van de opdrachtgever in stukken zaagt, 
om hem op te stoken in de allesbrander in de loods waar het 
bedrijf gevestigd is? Schermaier wil het oordeel van het BGH 
in de zaak van de Lübeckse muntenschat zo lezen dat niet 
telkens enkel doorslaggevend is wie eigenaar is van de zaak 
waarin de schat zich bij de blootlegging bevindt:

35 K.H. Gursky, ‘Zum Eigentumserwerb an einem bei Abbrucharbeiten freige-
legten Schatz’, in: Juristenzeitung 1988, p. 665-671, p. 671. 

36 R. von Jhering, Civilrechtsfälle ohne Entscheidung zum akademischen Ge-
brauch, 2e druk Jena 1870, p. 161-164. 

37 K.H. Gursky, W. Wiegand, Staudingers Kommentar zum BGB, Berlijn 2017, 
§ 984 Rn 14.

38 W. Müller, Zur Lehre vom Schatz, Keulen 1898, p. 46.
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‘Der BGH hat damit nur klargestellt, dass der Schatz im 
Haus verborgen war und nicht im Bauschutt und das des-
halb das Land (als Eigentümerin des Grundstücks) Mit-
eigentum am Schatz erwerbe. Das ist selbstverständlich, 
denn dass der Schatz im Bauschutt gefunden wurde, hat 
mit dem Abriss des Hauses und nicht mit der Veräußerung 
des Bauschutts an das Abbruchunternehmen zu tun.’39

Bij de vondst van een schat in bouwpuin of in een aardkluit 
is voor de toewijzing van het eigenaarsaandeel beslissend of 
de ontdekking plaatsvond bij het slopen, graven enzovoorts, 
of dat de vondst te maken had met het door de ontdekker 
verworven eigendomsrecht op de zaak waarin de schat ver-
borgen was. In dit door Schermaier voorgestelde criterium 
is de eigendom van de roerende zaak waarin de schat te-
recht kwam alleen niet voldoende. De blootlegging van de 
schat moet te maken hebben met dat eigendomsrecht. Deze 
lezing van het arrest van het BGH werkt in het voordeel van 
de grondeigenaar: hij zou bijvoorbeeld het eigenaarsaandeel 
verwerven van de schat die de tuinman in zijn kruiwagen aan-
treft kort nadat hij de eigendom van de aarde verwierf, en ook 
voor de helft eigenaar worden van de schat die bij de stort in 
de aanhanger van het tuinbedrijf blootgelegd wordt. Schatten 
die de tuinman nog weer later in de aarde aan mocht treffen, 
bij de storting van die aarde in de tuin van een andere cliënt 
bijvoorbeeld, zijn van de tuinman. Zo’n maatstaf doet denken 
aan de hierboven geciteerde constitutie van de keizers Leo en 
Zeno waarin het eigenaarsaandeel van de bij het ploegen of 
andersoortige bewerking van de grond toekwam aan de eige-
naar van die grond: de ontdekking houdt dan meer verband 
met de eigendom van de grond dan met het eventueel ver-
worven eigendomsrecht van de losgeploegde aardkluit. Ook 
het Franse oordeel uit 1825 is met dit criterium in overeen-
stemming, het noemde de bij de sloop van een huis gevonden 
schat een accessoire du fonds, een met de grondeigendom 
verbonden zaak. Het deed er dus niet toe dat de sloper de 
eigendom van de losgemaakte onderdelen van het huis ver-
worven had. Artikel 642 OBW kende het eigenaarsaandeel toe 
aan degene op wiens grond de schat gevonden werd.

5. Nederlands recht

Vergeleken met de hierboven beschreven stelsels biedt het 
Nederlandse recht minder bescherming aan de belangen van 
de grondeigenaar bij de vondst door een graaf-, sloop- of 
baggerbedrijf in een roerende zaak waarvan het zojuist de ei-
gendom verwierf. Omdat de zaak nu eenmaal in de aardkluit, 
bagger of verwijderde deur aangetroffen wordt, verwerft het 
bedrijf het eigenaarsaandeel. Ter verdediging daarvan kan 
men aanvoeren dat het passend is bij zoiets toevalligs als 
schatvinding dat dat de kersverse eigenaar van de roerende 
zaak het eigenaarsaandeel verwerft.40 Zo verwerft bijvoor-

39 M. Schermaier, BeckGrossKommentarzumBGB, § 984 BGB online 2020, Rn 
28.1. 

40 Schatvinding wordt in de Romeinse bronnen wel omschreven als een do-
num fortunae, een geschenk van de fortuin. Zie bijvoorbeeld D. 41,1,63,1, 
vgl. T. Mayer-Maly, ‘Ducente fortuna’, in: R.S. Bagnall & W. Harris (ed.), Stu-
dies in Roman Law in memory of A. Arthur Schiller, Leiden 1986, p. 141-146.

beeld de koper van een huis het eigenaarsaandeel van de 
schat gevonden in dat huis kort (een dag, een uur) nadat hij 
eigenaar werd.41 Vóór de in de Nederlandse literatuur gehul-
digde opvatting kan men ook nog aanvoeren dat de grondei-
genaar zijn positie contractueel kan verbeteren door met de 
opdrachtnemer af te spreken dat hij mag doen met de grond, 
bagger en bouwmaterialen wat hij wil, maar dat hij er geen 
eigenaar van wordt. Zulke afspraken zullen wel heel zelden 
gemaakt worden,42 en zeker niet met het oog op de zeld-
zaamheid van schatvinding. De overeenkomst die bij graaf-, 
sloop-, of baggerwerkzaamheden wordt overeengekomen 
bevat juist wel vaak de clausule dat het bedrijf de eigendom 
verwerft van de aarde, bagger en bouwmaterialen, omdat de 
opdrachtgever daarvan af wil en het bedrijf als eigenaar de 
handen vrij heeft om ermee te doen wat het wil. De tuinman 
kan de aarde wegbrengen naar een depot, opslaan op het be-
drijfsterrein of storten in de tuin van een andere klant. Ook 
bij het maken van deze afspraken speelt de mogelijkheid van 
schatvinding geen rol, wel beslissen zulke afspraken het goe-
derenrechtelijke lot bij schatvinding in etappes. Het bedrijf 
krijgt het eigenaarsaandeel, de ontdekker (doorgaans de me-
dewerker van het bedrijf) het ontdekkersaandeel, de grond-
eigenaar krijgt niets.

Dat is zoals hierboven geschetst in strijd met de rechtvaardi-
ging van de toewijzing van het eigenaarsaandeel in een schat 
die in de Romeinse en Duitse literatuur wordt genoemd: de 
eigenaar van de zaak te belonen waarin de schat bewaard 
bleef en zonder het gebruik waarvan de schat niet gevonden 
kon worden. Ik geloof niet dat op dit punt met artikel 5:13 BW 
een breuk met de traditie is beoogd. Om beter recht te doen 
aan belang van de grondeigenaar zal een rechter moeten af-
wijken van de letterlijke betekenis van de woorden van ar-
tikel 5:13 BW, dat het eigenaarsaandeel immers toekent aan 
de eigenaar van de zaak ‘waarin de schat wordt aangetrof-
fen’. Ik zie daar wel ruimte voor. Zo zal in veel gevallen van 
schatvinding in etappes eenvoudigweg niet vast te stellen 
zijn in welke zaak een schat werd aangetroffen. Dat speelde 
ook bij de Romeinse helm, het was volgens het hof niet dui-
delijk of hij was blootgelegd tijdens het baggeren of tijdens 
de overslag van de bagger.43 De rechter zal dan buiten artikel 
5:13 BW om moeten beslissen aan wie het eigenaarsaandeel 

41 Zie bijvoorbeeld Bartolus, die in zijn commentaar bij D. 6,1,1,67 (een tim-
merman vindt in een zojuist aangeschaft huis munten) opmerkt dat deze 
afgestaan moeten worden aan de koper als het een schat betreft: pecunia 
inventa, si est thesaurus, redditur emptori, afgedrukt in: Opera omnia, Venetië 
1603, p. 176. Zie met verdere verwijzingen J. de Boer, ‘De schatvinding in het 
Nieuwe Burgerlijk Wetboek en in de Monumentenwet, mede gezien in het 
licht van haar geschiedenis’, in: RMThemis 1973, p. 421-465, p. 452 en 453.

42 De Engelse rechtspraak biedt een voorbeeld, er kwam een geval aan de 
orde waarin de verkoper onder eigendomsvoorbehoud het de koper toe-
stond het geleverde (brandstof) te verbruiken, PST Energy 7 Shipping LLC 
and another/OW Bunker Malta Ltd and another (Res cogitans), 2016 UKSC 22.

43 Hof Amsterdam 3 maart 2005, ECLI:NL:GHAMS:2005:AT8332, NJF 2005, 
nr. 226, r.o. 4.1.4. Nu was dat hier niet beslissend voor de toewijzing van 
het eigenaarsaandeel, maar dat kan het natuurlijk wel zijn.
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van de schat toekomt.44 In het algemeen lijkt het wel erg for-
malistisch aan te nemen dat een schat aangetroffen werd in 
een balk, als die balk pas enkele ogenblikken daarvoor werd 
losgemaakt uit een huis en kort na dat ogenblik, toen hij in 
tweeën werd gezaagd door het sloopbedrijf bijvoorbeeld, een 
schat blijkt te bevatten. Wordt een beeldje dat de tuinman 
aantreft in een aardkluit die hij uit de grond schepte, aange-
troffen in die aardkluit, of in de grond waarin het begraven 
lag? Wordt het anders als de tuinman het beeldje aantreft 
als hij de aarde die hij in zijn kruiwagen gooide gladstrijkt en 
het beeldje vindt, als hij de aarde in zijn aanhangwagen stort 
om dan het beeld te vinden enzovoorts? De tekst van artikel 
5:13 BW voegt hier kortom weinig toe: hij is niet geschreven 
met gevallen van schatvinding in etappes in het achterhoofd.

Hier is de vergelijking met het Duitse recht interessant. Het 
Duitse recht kent een met artikel 5:13 BW vergelijkbare re-
geling van schatvinding, en kampt bij de toewijzing van het 
eigenaarsaandeel bij schatvondst in etappes met eenzelfde 
probleem. § 984 BGB kent het eigenaarsaandeel toe aan de 
eigenaar van de zaak waarin de schat verborgen was. Die 
bewoording brengt ons voor schatvinding in etappes niet 
heel veel verder, juist omdat de schat - hoe kort het ook 
maar was - in twee zaken van twee eigenaren verborgen 
was. Hoe langer de schat in de roerende zaak waarin hij te-
recht kwam verborgen blijft, des te sterker wordt de aan-
spraak van de eigenaar van die roerende zaak op de schat: 
de schat blijft dan immers ook bewaard in zijn zaak en 
kan zonder gebruik te maken van zijn zaak niet gevonden 
worden. Omgekeerd neemt de kracht van de aanspraak van 
de grondeigenaar waarin de schat oorspronkelijk lag af. Ik 
zou daarom geen voorstander zijn van een stelsel waarin 
bij schatvinding in etappes het eigenaarsaandeel per se toe-
komt aan de grondeigenaar.45

44 Dat geldt ook wanneer een schat bijvoorbeeld door een dier wordt opgegraven 
en dan gevonden wordt. Art. 5:13 BW geldt dan alhoewel de schat niet aange-
troffen wordt in een zaak, maar erop. De grondeigenaar en de vinder delen de 
eigendom. Zou men aannemen dat hier geen sprake is van schatvinding, dan 
gelden de regels van vinderschap die de vinder een jaar later in zijn eentje 
eigenaar zouden maken (zie art. 5:5 en 5:6 BW). Het toepassen van de regels 
van vinderschap is evenwel onjuist omdat de regels van schatvinding als lex 
specialis de algemene regels van vinderschap opzijzetten. Zo is de schatvinder 
niet als vanzelf verplicht om aangifte te doen van de vondst zoals geldt voor de 
vinder van een onbeheerde zaak, maar is daarvoor een derde lid aan art. 5:13 
toegevoegd. Er gelden bovendien andere regels voor eigendomsverkrijging. De 
vinder van een onbeheerde zaak verwerft niet direct de eigendom zoals bij 
schatvinding, maar pas na een jaar zodat de eigenaar die een zaak verloor wat 
tijd krijgt om zijn zaak van de vinder terug te vragen tegen betaling van vinder-
sloon (art. 5:10 lid 2 BW). Dat speelt bij een schat allemaal niet omdat die zo 
lang verborgen was dat de eigenaar niet meer kan worden vastgesteld. Ik wijs 
er hierbij nog op dat het voorstel om de ‘nodeloos gecompliceerde regeling’ 
van schatvinding te schrappen zodat telkens de regels van vinderschap zouden 
gelden blijkens de wetsgeschiedenis terzijde is geschoven, zie VVII en M.O. bij 
art. 5.2.9 (art. 5:13), Parl. Gesch. boek 5, Deventer: Kluwer 1980, p. 104.

45 Vaak zal weliswaar wel te bewijzen zijn in wiens grond de schat lag die 
uit een uit die grond afkomstige roerende zaak tevoorschijn komt ook als 
dat lange tijd later is, zie de hierboven in noot 8 genoemde gevallen, daar-
uit volgt nog niet dat de grondeigenaar het eigenaarsaandeel verwerft. Ik 
vraag mij bovendien - een praktisch punt - af of zo’n stelsel nageleefd zou 
worden. Stel bijvoorbeeld dat een medewerker van een sloopbedrijf in een 
jaren geleden uit het huis van A verwijderde deur een schat aantreft. Zal 
het bedrijf de moeite nemen om uit te zoeken of A nog eigenaar is van het 
huis, en als dat niet zo is nagaan wie nu de eigenaar is, om te vertellen van 
de verwerving van de mede-eigendom in de schat? 

Schermaier betoogt, zoals wij hiervoor zagen, voor het 
Duitse recht dat bij schatvinding in etappes het eigendoms-
recht van de roerende zaak waarin de schat terecht kwam 
alleen niet voldoende is voor het sloop-, graaf- of bagger-
bedrijf om het eigenaarsaandeel te verwerven. Daarvoor is 
daarnaast vereist dat de blootlegging van de schat verband 
houdt met de verwerving van de eigendom. Het komt erop 
neer dat de grondeigenaar het eigenaarsaandeel verkrijgt 
wanneer een schat gevonden wordt bij sloop-, graaf- of bag-
gerwerkzaamheden voordat het bedrijf de aarde, bagger of 
het bouwpuin afvoert naar elders (een depot, het eigen be-
drijf). Dat het sloopbedrijf allicht contractueel niet alleen 
tot sloop verplicht zal zijn, maar ook tot verwijdering van 
de bouwmaterialen (tegen een meerprijs), maakt niet dat 
de grondeigenaar als opdrachtgever het eigenaarsaandeel 
verwerft van de schat die wordt blootgelegd bij het inleve-
ren van de sloopmaterialen. Het sloopbedrijf maakt immers 
door het bouwmateriaal weg te brengen gebruik van een 
bevoegdheid waarvoor het op grond van de overeenkomst 
nu juist de eigendom verwierf. Zo bezien is het te recht-
vaardigen dat het bedrijf het eigenaarsaandeel verwerft, en 
niet de eigenaar van de grond waarin de schat veel langer 
verborgen was. Wij zagen hiervoor dat de Franse rechter in 
1825 en Diephuis voor het Oud BW tot soortgelijke resulta-
ten kwamen voor het geval van schatvondst in etappes bij 
een slooppand. De uitkomst is ook in overeenstemming met 
de hierboven besproken Romeinsrechtelijke teksten over 
schatvondst bij het ploegen van een akker.

Ik zou artikel 5:13 BW ook zo willen uitleggen, en willen 
aannemen dat het eigenaarsaandeel bij schatvondst in etap-
pes toekomt aan de eigenaar van de roerende zaak waarin 
hij terecht kwam als de blootlegging verband houdt met 
het contractueel verworven eigendomsrecht. Het sloop-
bedrijf dat een uit een huis verwijderde balk ter plekke in 
twee stukken zaagt en daarbij een schat blootlegt, verwerft 
dus niet het eigenaarsaandeel: de blootlegging hangt samen 
met de opdracht tot slopen en niet met de eigendomsver-
krijging afgesproken met de opdrachtgever. De grondeige-
naar en de ontdekker zijn voor gelijke delen eigenaar van de 
schat, een verdeling die volgens keizer Hadrianus volgde uit 
de natuurlijke billijkheid. Zo’n door rechtsvergelijking geïn-
spireerde, rechtshistorische interpretatie46 van artikel 5:13 
BW, lijkt mij bij uitstek geschikt voor de oeroude figuur van 
schatvinding die wij niet alleen ontlenen aan de Romeinen, 
maar die ook van toepassing is op de overblijfselen van hun 
aanwezigheid in onze streken, zoals de helm in de Woer-
dense bagger.

46 Vgl. over het (geringe) belang van rechtshistorische interpretatie I. Giesen, 
Rechtsvorming in het privaatrecht (Monografieën BW nr. A3), Deventer: 
Wolters Kluwer 2020, nr. 27. In nr. 34 besteedt Giesen aandacht aan de (be-
perkte) rol van rechtsvergelijking bij de uitleg van het BW.
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