
Revíndicatie van een auto... ín de praktíjk!

DEEL ] WANNEER KAN EEN
GESTOLEN AUTO
GEREVI N DICEERD WORDEN?

ln 2010 werden er n Nederland volgens de stichting Aanpak Voertuig-

crimina itelt 11.733 auto's gesto en. Éen dee van deze auto's verdw jnt

voorgoed, maar geregeld worden auto's teruggevonden. De meeste

mensen die z ch professioneel bez ghouden met autoschades, n het

b jzonder met schades n verband met gestolen auto's, komen dan

ook n de praktilk in aanrak ng met vragen als 'kan een auto gerevindi-

ceerd worden en zo ja, hoe?' n dit artikel wordt ingegaan op de vraag

wanreer een gestolen aulo gerevind ceerd kan worden. ln het tweede

dee van dit artikel, dat n de volgende Eeursbergel staat, wordt be-

schreven hoe revindicatie (opeisinq van eigendom) plaatsvindt.

kan worden, geldt
dat het uitgangspunt

3:84lid 1BW Voor
de overdrachÍ vatr een zaak, zoals
een auto, is vereist dat de levering

Seschiedl kaótens een geldige ti-
tel (zoals een koopovereenkomst)
en venicht wordt door degêne
die bevoegd is om over her goed
te beschikkên. Bij de overdracht
van een Sesrolen auto Saat het op
het laatste punt fout. D€ koper t
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heefi immers de auro gekocht van

een diefc.q. heler dje zelfniet
bevoegd was om over het goed te
beschikken- Deze onbevoesdheid
wordt 8erepareerd in art.3:86lid
I BW Ondanks dat de vemeem-
der onbevoesd was, is de over
drachr seldig indien de overdÍacht
anders dan om niet (dus niet sra-
Íis) is geschi€d en de verkijger/
koper te goeder Íouw was. Wel

noet de kop€r dan kort gezegd

- onvetrijld de Segevens verstrek-
ken van diesene van wie hij de

auto heeft gekocht. Daarmee is de

kous echter nog niet al

HET REVINDICATIERECHT

In art. 3:86 Bw is een afr{ijkende
regel geformuleed voor hel seval
de eigenaar zijn bezir is kwijtge-
raakt door diefstal. Lid 3 van dit
artikel bepaalt namelijk dat de
eigenaar van een roerende zaak,

die het bezit daarvan door diefstal
is kwttseraakt, binnen driejaar
na de diefstal de roerende zaak
van een ieder kan terusvorderen.
Dit tenzij:
1-de zaak werd sekocht door een

natuurlijk persoon dic nier hán
delde in bedrtl of bercep;

2.de zaak werd verkresen van
een venreemder die van bet
verhandelen aan het publiek
van derselijke goederen, ánders

dan als veilinShouder zijn be-

drtfmaakii
3.dit bednjl zich in een daartoe

bestemde bedriifsruimre be

vindt, ztnde een sebou$de on
roerende zaak ofeen sedeelte
daarvan, waaronder blijkens HR
14 lovenber 1997, NJ 1998,

147 ook veFtaan moet worden
een rerrein waaroP duuzaan
caravans worden verkochÍ, mer
een caravan als kantooftjei

4. de venreender in de nornale
rdtoefening van dat bedrijlhan-

s.de verkrjjger desene aanwtst
van wie hij het goed kocht.
Deze ïreswijsplichf is Sereseld
in art.3:87 BW

Aan deze vooNaarden moet cu

m latielworden voldaan. Wordt
in een concreet geval niel voldaan
aan alle vooftraarden, naar slechts
aan een enkele daaNan. dan kont
de koper geen beroep toe op de
tenzij'regel'en zal de koper de

auro moeten afstaan aan de besto-

lene. Voor de toepassing van aÍ.
3:86lid 3 BW is het, volgens HR
l8januari 1991, NJ 1992, 667.
niet relevant ofde bestolene zelf
onachtzaam is geweesr

VOORBEELD I

John koopt via Marktplaats.nl een

wV Golfvoor 15.000 euro. De

auro wordt aangeboden door een
pafticulier. De overdracht vindt
plaars bij de lokale McDonald's.
Na enkele dagen blijkt het een
gestolen ldoonauto te zijn. Nu
niet wordt voldaan aan de eisen
2.3,4 en 5. komt John geen be
roep toe op de 'tenzij reseL. Hij
zaL de auto moeten afstaan aan de

VOORBEELD 2

Jeroen koopr bij Garáse Beun
de Haas een Opel AsÍa. Enkele
dasen later blÍjkt dit een gesiolen
kloonauro re zijn. ondat nu wel
wordt voldaan áan de vooruaar
den I rot en met 5 komtJeroen
een beroep Íoe op de'tenzjj re-

selins'. Hij mas de auto houden,
zolang hij zelf te goeder trouu' is

en aanwijst waarhij de auro heeft

De siruatie wordt complexer wan-
neer ertussen de diefÍal en de
laatste verkrijger neerdere over
drachten hebben plaatsgevon-
den- Hebben deze overdrachten
plaatsgelonden tussen meerdere
professionele partijen, dan veran
derr dirweinig, zoals blijkt uithet

VOORBEELD ]
carasebedrijf Janssen heeft een
wV Transport€r ingekocht van
een parriculie. verolgens is de
auto doorverkochr aan Ga.age
bedrijfPeters, die de auto daarna
doorerkochl aan caragebedrijf
Hendriks. Dan blijkt her een se
srolen kloonauto te zijn. Nu in de
hele keten nietwordt voldaan aan
vereisre 1., zal Garagebedrijf Hen'
drik de auto moeten áfstaan.

Maar wat nu als ih de keten één
persoon zir, die êen beroep kan
doen op de tenzij-regeling'?
Vreemd genoeg is hier nogwei-
nig tot geen (gepubliceerde)
jurisprudentie over te vinden.
Van belang is op re merken dat
het revindicatievraagstuk zich
afspeelt in heÍ soederenrcch
telijk donein. Een domein dat
gekenmerkt wordt door harde en
srrenge reSels. Het ligt dan ook
voorde hand om voor de uaas ol
er serevindiceerd mag worden te
ktken naar de laatste verkijger.
Kan deze een beroep doen op de

tenzrj reseling', dan is revindi-
catie - wanneer deze verkrijser
voldoet aan de 'we$4ijspiichf -
niet moselijk. Komr deze laatste
verkrijser geen beroep toe op de
lenzrj-resel'. dan kan de auto ge-

revindiceerd worden. Deze laaÍsre
verkrijger kán zich verolsens
omdráaien en de koopprjjs lerug
vorderen van degene van wie hij
de alrto kocht. Dit 8aaÍ zo door
tordar nen aankont bjj degene
die zich wel op de 'tenzii resel'

ln art" !:86
BW is een
aÍwijkende
íegel gefor-
muleerd
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had kunDen beroepen. Wanneer
deze verkoper venolgens aanwtsr
lan wie hij de auro kochr, dan
springt deze partij ertussenuir en
zal degene aan wie hiide auto
vêrko.hi zi.h moeren wendPn

tot deg€ne van !'ie deze partij de
auro kochr. Deze oplossing is in
lijn met de bedoelins van de rret
en is praktisch zeer goed uitvoer-

GE'N AUTO, WEL GEID
Wat nu als de koper wel een be-
roep ro€koml op de tenzij'resel'?
ookdan Íaat de beíolene niet
meÍ lesc handen. Hij zalde auto
lveliswaar niet kunnen revindice.
ren, maar kan noselijk een deel
van dc ontstane schade verhalen.
Bij een succesvol beroep op de
len,ij-re8el' zal de koper moeren
voldoen aan de wegwijsplicht
van art. 3:87 BW Dat wilzegg€n
dar de koper aan wie binDen drie
jaar na zijn verkrijsins sevraasd
wordi wie het goed aàn hem veÍ.
Eeemdde, onvenvtld de scsevens
dient t€ verschaffen die nodig zijn
om de vewreemder teru8 re vin-
den of die de koper lcn tijde ván
zijn verkrijsins daaÍoe voldoende
mochr achten- Kan de koperdeze
informarie niet verstrekken. dan
kan hij dc beschermins van an.
3:86 BW niet inroepcn en moet
hij de auto alsnos alsr.an áan d€

Veelal zal de koper ecn au
tobedrU f aanwijzcn. Zou dat
anders zijn, dan is het noeiljjk
voorsrelbaar daÍ voldsan wordr
aan dc lenzÍ-re8ei'. vcnolSens
kan de besiolene een vorderirs
instellen tegen het autobedrtl De

srondslas van deze vordcrins zaL

primair de onrechtmarise daad
(an. 6:162 Bw) zijn en subsidiair
ongercchtlaardiSdc verrijking
(árt. 6:212 BW). De vordering uit
onrechtmatige daad kan worden
gebaseerd op het volgende:
1 Her aulobedrijfheeft de auto

verkochr en geteverd zonder
eisenáar ie zijn eD ma.kr zo
inbreuk op het ciscndomsrechr

2-Door de verkoop is revindicárie
door d€ bestolenê nicr meer
moseliik. De onrechtmatige
daad moet wel toegcrekend
l<unnen worden. Is heÍ aurobe
dnjf t€ goeder trouw. wat nÍet

snel her seval zal zijn, dan zal
de onrecbrmatigc gedÍa8ing
veelal niêt rocserekend kunnen
worden. mrar reÍcêft slechis
de vordering uit ongerechtvaar
disde !errijkins.
Bij de vordering uit onge.cchr.

vaardÍgde verrijkinS is echter
de vraag tot welk bedrag het
aLrtobedriif ongcrechtvaardigd
vcrrijk! is. De Rcchrbank Haarlem
(29 oktobeÍ 1996, VR 1997, 148)
rvaárdeerde dÍ op de vcrkoopprijs
minus de gemaakte kosren van
schadehersrel. Ovcrwcgendc dat
de ongerecbtvaardigde veriikins
is 8clesen in dc omsrandishcid
dat zt door dooNerkoop van
de auro aan ecn consumenr dc
revindicatic illusoir maakte. Dc
Rechlbank Zurphen (18 novem.
bcr 199, NJ 2000,6s1) wccs de
gehele verkoopsom toe aan dc

8csubroseerdc verzekeraar. De

inkoopprtsv n het autol€driiÍ
rvcrd niet in mnrde.hg gebracht

Hoewel de vordenng uir on-
icchtmaiise dïad of onsercchl
vaardisde verÍi.jking de beskncnc
oizijn verzekcraar nier met lege
h.nden ácht.il.at. wóÍdr d.7.

ook nier (alrijd) Eeheel schadeloos

Sesteld. wannccr de verzeker.ar
de daslvaárde vàn de auto heeft
verSoed, maar her alltobedriif
dc aoto voor ecn aanmerkelijk
laSer bedraS hecft verkocht, dan
is slechts verhaal moSelijk rot het

SAMENVATTEND

Degene die zijn auto doordielsral
is kwijtseraakt kan zijn eisendom

binnen driejáar na de diefstal

- van een ieder tcrusvorderenj
behalve als dczc verkrijser een
beroep toekomr op dc lenzij
regeling lan arr. 3:86lid 3 BW.

I(an niet worden Screvindiceerd,
dan kan noselijk een deel van dc
schade worden vcrhaald op dc

sene die de auro aan de verkrijser
heeft verkocht. Daarmee is duidc
Itk s{nnee. er serevindiceerd kan
wordcn. In deel 2 van dit anikcl.
dat u kunt lezcn in de volgeDdc
tcu,rbensel, zal nader wordcD
ingcgaan op dc vraagÀoe een
gcsrolen aulo scrcvindiceerd kín

Dê altêoris àdvocari bijEvêrts vosêlà5r
Sp iêr Advocàtên tê Honselê.sd,ik.

Kàn niet
worden ge-
revindiceerd,
dan kan
mogeliik een
dêel van de
schade wor.
den verhaald
op degene
die de auto
aàn de ver-
krijger heeft
verkocht
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