Infoblad Bouwrecht

Terugvorderen
van (onbetaalde)
bouwmaterialen

In de bouwsector is het gebruikelijk om te werken in
een keten waarbij meerdere partijen betrokken zijn.
Het betreft onderaannemers, leveranciers, tussenhandel,
producenten etc. Bij het niet betalen van geleverde
bouwmaterialen die door een of meer partijen in de
keten zijn (door)geleverd, kan zich de vraag voordoen
wie daarvan eigenaar is geworden en of die materialen
kunnen worden teruggevorderd. Antwoorden op
deze vragen kunnen vanuit juridisch oogpunt lastig
liggen. Steeds zijn de omstandigheden van het geval
doorslaggevend. Dit infoblad gaat in op de diverse
situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen.

Algemene uitgangspunten
Vragen over eigendom van bouwmaterialen doen zich met name
voor in het geval waarin een partij in de keten een zogenaamd
eigendomsvoorbehoud in de overeenkomst heeft opgenomen, veelal
in algemene voorwaarden. Daarin is dan bepaald dat de materialen
eigendom blijven, tot het moment waarop daar ook daadwerkelijk voor
is betaald. Wordt toch zonder betaling aan een derde doorgeleverd,
dan gaat de eigendom niet over op die derde, en kunnen de materialen
in beginsel worden teruggevorderd. Terugvorderen kan echter niet
indien deze derde op het moment van levering van die bouwmaterialen
te goeder trouw is geweest.
Bijzondere aandacht verdient nog de bepaling die men in de praktijk
vaker aantreft en waarin is bepaald dat wel een eigendomsvoorbehoud
wordt gemaakt, maar dat dit voorbehoud niet geldt voor door
leveringen die plaatsvinden in het kader van de normale bedrijfsvoering
van degene aan wie wordt geleverd. In die gevallen zal de eigendom
wel overgaan op derde partij in de keten waaraan wordt doorgeleverd
en zijn de bouwmaterialen niet (meer) terug te vorderen.
Om bouwmaterialen te kunnen terugvorderen is dus allereerst
vereist dat degene die daartoe overgaat aantoont a) dat en welke
materialen hij heeft geleverd, b) dat daarvoor niet is betaald en
c) dat er een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen. Is zo’n
eigendomsvoorbehoud opgenomen in algemene voorwaarden, dan
zal ook moeten worden aangetoond dat die algemene voorwaarden
van toepassing zijn. Degene van wie de bouwmaterialen worden
teruggevorderd, zal, om teruggave te voorkomen, kunnen aantonen
dat hij te goeder trouw is geweest op het moment van de levering.
Niet te goeder trouw is degene die wist of behoorde te weten dat
iemand niet bevoegd was om de materialen over te dragen.
Naast het bovenstaande heeft een ieder in de keten die bouw
materialen aan een volgende schakel verkoopt en levert (producent,
tussenhandel of leverancier), en welke materialen zich nog in dezelfde
staat bevinden, het recht om die bouwmaterialen terug te vorderen
op basis van het recht van reclame. Het recht van reclame is het recht
van een verkoper om een geleverde zaak terug te vorderen indien de
koopprijs niet is betaald. Dit moet hij dan doen door een tot de koper
gerichte schriftelijke verklaring, waardoor de koop wordt ontbonden.
De wederpartij is hierna verplicht om de zaken terug te leveren.
Deze bevoegdheid om een zaak terug te vorderen, vervalt wanneer
aan twee voorwaarden is voldaan: er zijn zes weken verstreken nadat

de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden én er
zijn 60 dagen verstreken, te rekenen van de dag waarop de zaak onder
de koper of bijvoorbeeld op de bouwplaats is opgeslagen. De koper
aan wie de bouwmaterialen anders dan om niet zijn overgedragen
en die redelijkerwijs niet behoefde te verwachten dat het recht van
reclame zou worden uitgeoefend, met andere woorden te goeder trouw
is, geniet bescherming. Die bescherming heeft de koper niet indien
de bouwmaterialen bij de verkoper blijven liggen om bijvoorbeeld op
afroep te worden afgehaald. Vanwege de tamelijk korte termijnen heeft
het recht van reclame in de praktijk beperkte werking.

Uitzonderingen op de algemene uitgangspunten
Hoewel hiermee de algemene uitgangspunten zijn besproken, zijn er in
de praktijk meerdere situaties die daarop een uitzonderingen vormen.
Voor die situaties is de vraag of al dan niet sprake is geweest van een
eigendomsvoorbehoud, welke goederen er zijn geleverd, of er wel of
niet is betaald, of de derde te goeder trouw is geweest, en of het recht
van reclame kan worden uitgeoefend, niet zo relevant.
De bouwmaterialen zijn verwerkt in het werk dat de hoofdaannemer
voor zijn opdrachtgever realiseert
Zijn de door de aannemer of diens leverancier (door)geleverde
bouwmaterialen reeds verwerkt in het werk, dan zullen deze in de
meeste gevallen door natrekking eigendom zijn geworden van de
opdrachtgever van de aannemer. Die opdrachtgever is als eigenaar van
de grond namelijk ook eigenaar van alle werken die daarmee duurzaam
zijn verenigd. Ook is hij ook eigenaar van alle bestanddelen van die
werken. Bestanddelen zijn bijvoorbeeld zaken die ‘aard en nagelvast’
zijn aangebracht of die naar verkeeropvattingen onderdeel uitmaken
van het werk. Bouwmaterialen die door verwerking bestanddeel of
een onderdeel daarvan zijn geworden kunnen dus niet meer worden
teruggevorderd door degene in de keten die de bouwmaterialen in
eerste instantie heeft geleverd en die niet betaald heeft gekregen.
Voorbeeld
Een installateur brengt in opdracht van aannemer A een E- en
W-installatie aan in een gebouw, met een eigendomsvoorbehoud.
Aannemer A betaald niet of gaat failliet, de installateur haalt
vervolgens zijn zaken terug. De opdrachtgever van aannemer A is hier
natuurlijk niet blij mee. Volgens de rechtspraak moet een gebouw dat
is bestemd voor bewoning als onvoltooid moet worden beschouwd als
daarin onderdelen van de elektriciteits- of watervoorziening ontbreken.
Wanneer deze zijn aangebracht, zijn zij bestanddeel van het gebouw
geworden. Dit betekent dat de opdrachtgever als eigenaar van het
pand ook eigenaar is geworden van deze materialen, ook al was
de installatie nog niet bedrijfsklaar en het pand nog niet gereed en
opgeleverd. De installateur mag de materialen dan ook niet weghalen.
De bouwmaterialen zijn door een partij in de keten verwerkt tot een
nieuwe (roerende) zaak
Indien deze partij uit bouwmaterialen die van hem én een of meer
derden of van meerdere derden afkomstig zijn een nieuwe zaak maakt
of laat maken, wordt deze partij eigenaar van deze nieuwe (dat wil
zeggen eigen, van de oorspronkelijk bouwmaterialen te onderscheiden,
identiteit) zaak. Daarop is één uitzondering namelijk wanneer de
kosten om die nieuwe zaak te maken heel gering zijn geweest, dan
wordt degene die de nieuwe zaak maakt of laat maken geen eigenaar.

Voorbeeld
Een goed voorbeeld van een nieuwe zaak die is gevormd uit
bouwmaterialen, is een kozijn gemaakt in een eigen werkplaats
met door derden geleverd hout en glas. De timmerfabriek die deze
kozijnen maakt krijgt daarmee ook de eigendom van die kozijnen,
waarbij het niet uitmaakt of tussen de timmerfabriek en de houtof glasleverancier een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen.
De timmerfabriek kan de eigendom van de kozijnen dan ook aan
derden overdragen.

Faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
natuurlijke personen

De bouwmaterialen zijn standaard materialen en na levering niet meer
individualiseerbaar

Indien degene aan wie de bouwmaterialen zijn geleverd die zich
nog in originele en individualiseerbare staat bevinden, vanwege
betalingsonmacht, in een van deze regelingen terecht komt, is snel
handelen geboden. Het terugvorderen van bouwmaterialen kan slechts
tot het moment waarop de curator/bewindvoerder de bouwmaterialen
heeft verkocht. Daarna kan men slechts een vordering indienen.
Neem dus zo snel mogelijk contact op met de curator/bewindvoerder
om het eigendomsrecht van de bouwmaterialen kenbaar te maken,
en afspraken te maken over het gebruik van deze bouwmaterialen.

Omdat degene die stelt eigenaar te zijn (gebleven) van door hem
aan een derde geleverde bouwmaterialen, is het aan hem om te
bewijzen welke zaken exact zijn geleverd zijn, wil hij deze kunnen
terugvorderen. Dit kan problematisch zijn indien het gaat om
bouwmaterialen die door meerdere partijen kunnen zijn geleverd,
bijvoorbeeld in een situatie waarin deze zaken in een voorraad
terecht komen en niet meer afzonderlijk zijn te onderscheiden als
één geleverde partij. Degene aan wie geleverd is, wordt dan geacht
eigenaar te zijn.

Als er sprake is van een belastingschuld, kan de Belastingdienst
eventueel bodembeslag leggen op alle roerende zaken die zich op
de bodem van de gefailleerde belastingschuldige bevinden en die ter
stoffering van die bodem dienen. Dit recht geldt ongeacht of die zaken
aan de belastingschuldige of een derde toebehoren. Het bodemrecht
van de belastingdienst ziet echter alleen op inventaris en machines;
voorraden en grondstoffen vallen hier niet onder. Bodembeslag zal bij
de eigendomskwesties met betrekking tot bouwmaterialen daarom
normaal gesproken geen rol spelen.

Voorbeeld
Een leverancier levert bijvoorbeeld standaard isolatie materiaal,
dakpannen, houten balken en bakstenen af bij een aannemer die ze
aan een reeds bestaande voorraad toevoegt. Als niet meer is na te gaan
welk bouwmateriaal door wie op welk moment is geleverd dan blijft
de aannemer eigenaar. Is daarentegen een partij bouwmateriaal voor
een bestaand werk op de bouwplaats afgeleverd en ligt het daar nog
ingepakt met pakbon, dan is het terugvorderen ervan wel mogelijk.

Het hiervoor beschreven recht van reclame blijft onder deze genoemde
regelingen overeind.
Tot slot
Zoals aangegeven zijn hiervoor de meest voorkomende situaties
aan de orde geweest, en zijn allerlei complicerende factoren buiten
beschouwing gelaten. Het is daarom altijd verstandig om contact op
te nemen met Bouwend Nederland Advies, om te checken of in uw
situatie deze factoren wellicht toch een rol spelen. U kunt hiervoor
contact opnemen via 079 325 2250 (kies optie Bouwrecht) of
advies@bouwendnederland.nl.
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