
Revindicatie van een auto... in de praktiik!

DEEL2 HOE REVINDICEER
IK EEN GESTOLEN AUTO?
Deel I van dil artjke rn de vorige Beurst)etgle/ glfg if op de vrddg

wanreer een gesto en aulo gerevind ceerd kan worden ln dit vervolg

arl ke slaat de vraaq centraalhóe een geslo en aulo gerev nd ceerd

kaf worden. f4ensen die in de verzekeringsbranche werkzaarn z jn,

ziln rneesta c vie rechlelike geor ênteerd. Maar dil êrt kel loonl dal bil

de rev nd catie van een gesto en auto het strafrecht soms een (veell)

goedkoper a ternat ef biedt.

prakdjk een akle van eisendoms
oveÍdrachl opgemaakt, die door
zoivel de verzekeraar als de eise
naar van de auto wordt getekcnd.
Nadat de akle .loor beide partijen
is onde.rekend. is de vcrzckeraar
aldus eigcnaarvan de auto ge-

worden en kan hij als eisenaar
een gcstolen auto revjndiceren.
Zodrà een gesrolen auto als zoda-

ois wordt geidenriÍjcecrd zijn e.
neerdcre moselijlèeden.

DE l,llNNEtlJXE ROUTE

Wanneer de verkijser het ei
gendomvecht van de bestolenc
erkent. dan kaD hij uirernad de
auto reruggeven. voor ltel kope6
bltkr dcze stap toch te groot. zij

hebben ret een hoop geld uit
SeSeveDj jn de prakttk gaat het
soms wcl om bedragen rot 25.000
euro. en dan is het zuurom mer
lege handcn achter te blijven, met
slechts een vordering op de vcrko'
per die zich aliang uii de voeten
heeft gemnakt. Soms meent cen
verkrijger dat het nodig is dat de
rechteÍ zich ovcr zijn eisendoms
recht heeft uitgelàten, zodat bij
sterker íaaÍ in zrjD pognig om
de koopprijs terug te kijken van
degene van wic hij de anro kocht.
ln dat soort gevallen is eenjuridi
sche procedure onafNendbaarl

DE STRAFRECHTEI.IJKE ROUTE

De voor de eigenaar goedkoop-
sre route is de strafÍcchtclijte
routc, die vaak in beeld komtbii
'kloonautot'. van een klooDauto is

sprake wanneer een Sestolcn auÍo
de idcnlireil krijst vaD een andere
auto, zonder dat dc êigenaarvan
dic andere arÍo dàaÍnee lekend
h. Deze eigenaar krtgr ploEelins
een brielvaD de belastingdienst
over de houdcrschapsbeLasting,
omdar de auto verkocht zou zijn.
vaak zal de eigenaar van de auto

nen driejaar vanlvie dan ook
kan terugvordercn. Wanneer een

cascoverzekeraar de schade a1s

gevolg van de diefstal uitkeen.
ivordt hij dnardoor nos seen ei-
genaarvan de auto. wanneer een

verzekerde ccn \orderingsrecht
hceii op een derde, dan gaat dit
vorderingsrechr bij wijze van
subroSatie over op de verzekeraar
(art.7:962 BW). De verzel(eraár
subrogeert echter nier in de eiSen-
domsrechlen. Daarom wordr in de

Het voordeel
van de straf-
rechtelijke
route is dat
deze relatief
goedkoop is
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wiens identiteil is'geleend' aan

sifte doên bij d€ politie. De politie
zalde kloonauto strairechtelUk in
bêslas nemen voor ondenock. Tij-
d€ns dir onderzoek wordt achÍer
haald wat de werkelijke idcntiteit
(kenÍeken,/chassisnummer) van
d€ auto is. Zodra dezc identiteiÍ
is vastSesteld, kan het srmftech-
telijk b€slag worden opgeheven
(dar laat uiteraard o.verlet dat
het onderzoek naar de dieTheler

Art. 116lid 1 Sv bepaalt daÍ uit'
gangspunt is dat de (hulp)officier
van iustirie teruggav€ gelást van
het beslagene aar degene onder
wie het in beslagwerd senonên,
tenzij deze afstand heeft sedaan
van het bedagene. Desalnicttemin
kan het Openbaar Ministerie ook
teruggave gelasÍen aan de volgens
hem rechthebbende. tenzij de
beslagene binnen veenien dagen

- nadat het Openbáar Ministerie
dit voornemen bekend heeft ge

maakt - een klaagschrift indient.
Is de auto in beslag Senomcn, d.n
loont het de moeitê voor de beslo-
lere orÍr zich bU het Openbaar Mi-
nisrerie re melden en uitdrukkeluk
een beroep te doen op arr.3:86
lid 3 BW (uitêraard alleen wan'
neer de beslasene seen beroeP
roekomr op de 'tenzij'-re8€ling,
zie deel r in de vorigeBerxben-

s€l). Is het Openbaar Ministerie
niet bereid om de auÍo aan de
b€srolenc rerug te geven oÍwordÍ
door de beslasene daartegen een
klaasschrift inSediend, dan is het
raadzaám om als bestolen€ een
klaagschrift ex. an. 552a sv in tc
dienen- In dit klaagschrÍít moet
genotiv€erd worden aangeseven
dar en waarom de auto moct
woÍden teruSSegeven aan de
bêstolene/klager. Dit klaaSschrilt
wordr insediend bi de rechtbank
in wiens rechrsgebied de auto
zich bevindt. dan welwaar de
strafzaak (te8en de dieTheler) in
behandeling is.

Her k-laasschrift moet woÍden
ingedicnd door de beslolene
zelí een advocaat. dan wel een
schrifreliike semachtisde bij de

srifie. Hier lopen d€ Sebruiken
in het land uiteen. Bij sommige
rechtbrnken moet dit dáadirer-
kelik in peFoonbij de sritrie
lvorden 8edáan. zodater een akle

kin worden opsernaakt, terwijl
andere rechtbankeD senoesen
nemen met een schriftelijk beklas
(waarbij somnrise rechtbanken
dan wel weer verlanSen dat dit
aansetekend wordt verzonden).

Na indiening van het klaag
scbrift wordt het Openbáar Mi-
nisteÍic in de Seiesenheid gesleld
te reagêren op her beklaS. vervol
sens wordr een nondelins behaD
deling gepland. De mondelinSe
bchandeling van hêÍ klaàgschrift
vindt in her openbaar plaats in
dc raadkamer, die v€rolgens bij
bcschikkins op heÍ klaasschrift
oordeelt. Volgens HR 6 mci 2003,
NJ 2003.459 dienr de rá.dkamer
niet te treden in de beslechtins
van burgenechtelijke eis€ndoms-
en bezitskwesties, maar mogen
er ivel civielrccblelijke aspecten
in de beoord€ling worden betrok-
ken. De praktijklêêft dat rechF
bankcn door8aans klaasschrift en
van deze strckking toetsen aan
art.3:86lid 3 BW

Het voordcel van de strafÍech-
leltke route is dar deze reladef
goedkoop is. Zolang het beslas
voonduuft, wordt de auro be-
heerd door dc sraat en voor het
indieÍen van een klaagschrift zijn
geen sriSierechren verschuldisd.
De dooÍlooptijd van deze proce-

dure is enkele naanden.

DE CIVIELRECHTELIJKE ROUIE
wannecr er van een strafrechtelijk
beslag geen sprake (meer) is. dan
resr sl€chB de civielrechtelijke
route. Die route is niet alleen veel
bewerkelijker, naar ook veei kost-

op de eerste plaats is het raad-

zaam om corseoaron bedaS te
lcggen op de auto. Het zou veNe-
lend ztn wanneer de rechrerde
auto aan de besrolene toewrjÍ,
maar de kopcrde auto inmiddels
weer heeít doorseleverd oí anders
zns hecfr 'kwitsemaakf. voor het
leggen van conseraioir b€íag tot
algifre 2al een advocaatcen ver'
zoekschrjfr moeten indienen bij de
vooÍzicningcnrechrer van de recht-
bank. NaaÍ de advocaatkoÍen
moeten ook 8riiferechieD 'vordenbcraald. Omdar de rechter nog
moet oordelen wie er recbt heefl
op de atrro, zalde auto, geduÍende
hct be!1a9. Sestald moeten worden
bij een bewaamemer. Uit€raard
rckent deze bewaarnemer stal-
Iingsgcld voor zín inspanninsen.
Hoe lanSer d€ proccdure duurt,
h@ verder de stallingskosten oplo-
pcn. Voorrs moet er rekening mee
worden gehouden dat alteen de
deurwaarder het beslag efectief
kan le88en. DaaNoor is rvel nodig
dat dc deunïaarder de auto daad-
werkelijk ondcr zich kan nemen.
Daarmee vocgen r{€ aan het lijstje
van kosien ook de deuNaarders-
kosten toe. omdar de srarus en de
verzekering van de auto onduide-
lijk zjjn. rrordt een derselijke anlo
doorgaans, onder het ioeziend
oog ván de deuNaa.dêi op e€n
autoambulance seladen, !vaarmee
we opnieuw een kostenpost ioe-
voeSen aan het overzicht.

Venolgens moet de dagvaarding
worden uirsebracht, r'aarin:
1.een verkláring voor recht wordi

Sevraagd dat de auto ioebe-
hooii àán dê besiolenc: en

2.dat de auto aán de bêstolene

De civiel-
rechteliike
route is niêt
alleen veel
bewe*e-
lijkeÍ, maar
ook veel
kostbaaldel
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moet worden afgestaan.
Uiteraard doet de bestolene er
goed aan om de koÍen van het
beslaS (inclusief het bewaarloon
van de bewaamenêr) nêe tê
vorderen in de daSvaarding. Het
is het €chrer altijd de !ïaag of
de wederyártí voldoende ver
haál biedr voor dêzê kostên. áh
z€ worden toegewezen. Voor de
bodernprocedure moet de dag-
vaarding door de dêuMaarder
worden betekend, war opnieuw
een kostenposten oplevêft. Daaí-
naast moeten ervoor de bodem,
proc€dure 8riffi erechten worden
betaald. De sriffier€chten dje
voor het conservatoir beslag zin
betaaid, worden ovedgens op de
gíffierechten voor de bodempro-
cedure in mindedng gebracht.

Zodra de rechter bij vonnis
heeft Seoord€eld dat de auto
toekomt aên de bestolene. kan
deze de auto bij de bewaarnemer
ophalen. Uiteraad zát de bewaar'

De auto is te
revindiceren
gedurende
driejaar

nemer dan wêl betaald moeten
worden. Het is vervolgens aan de
bestolene om dit bewaarloon te
vêrhalen op de koper die neende
dar hij een betêr lecht had op de
auto dan d€ bestolene.

Al met al lopen de kosten bij
een civiehêchtetijke benadering
bêhoorlijk op. Een (groot) dêe1

van de kosten is weïiffaar te ver-
halen op de v€rkijger naar datr
moet deze wel verhaal bied€n.
Een kale kp laat zich immerc,
zelfs met een vonnis in de hand,
slecht plukl<en. De doorlooprid
van dit trajed is eveneens enkele
maanden. Deze doorlooptijd kan
worden bekoft door niet voor
een bodenprocedure te kiezen
maar voor een kort Seding. Het
voorde€l van dezewegis dat de
doorlooptijd wordt bekon, waar
door kan worden bespaard op de
koÍen van d€ bewaarnemer. Het
nade€l is dat de rechter de auto
wel kan toewijzen aan de bestole

ne, maar niet voor recht kan ver-
klaren dat de bestolene eigenaar
is van de auto. Dat b€rekent dat
de verkrijser nos een bodempro,
cedure kan bê8inn€n om de auto
weer terug te krijgen. In dat gêval
lopen d€ kosten vêrder op.

CONCLUSIE

Raal<t de bestolene het bezir van
zijn auto door diêfstal kwijt, dan
kan hij in besinsel Sedurende
driejaar de auto revindiceren. Is
de verkijger niet bereid om nin-
nelijk het eigendomsrecht van de
bestolene te erkennen en de auto
uijwillig t€rug te geven, dan rest
sl€chts een juddische procedure.
Afhankelijk van d€ omstandighe
den van het geval kan dit zowel
een straf- als cMelrechtelijk
procedure zijn, waaJbij de ee6te
aannerkelijk goedkoper is. .
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BU voasd & Vóósd wadï hatd
gewerkÏ én hebbeh we et Pleziêt in
Hóe we dat doen? Bij ans krijs je de
íutnte am attes uitje ïalênt re haten

ên een Matdeealle biid?sè tê
lerercn aan de vedee anÍwikkètns
van anze on.letnêning. Je ïhuts

voeíen in ons bedtiit, aP zijn l|id
klnne' /a.hên en dandachr hebben

voosd & Voogd is êen sêvolmê.h
lisd vezekeringsbedr jÍ ên ict-diènst-
ver ênêr Wt behoren tót d€ groolste

sery ceprov deÍs in de veuekerings-
wêr€ld met vestigingen in Middê-
hámis, Rot',êrdam e. Roosendaal.

Doór ons brêde diensrenpakker vind
je bij ons uiieei ope.de, maar a tijd

Kijk voor meer inïormatie over de
hier genoemde en and€rê vacatures
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