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1. Inleiding
Wie Back to the Future II uit 1985 heeft gezien, 
kent ook de vliegende DeLorean van Doc. De 
DeLorean zou deze upgrade in de film hebben 
gekregen in 2015: het jaartal dat destijds 30 jaar 
in de toekomst lag. Sterker nog, in de film vlo-
gen alle auto’s al in 2015. Gezien het jaartal van 
de film, is het wellicht niet vreemd dat de voor-
spellingen die werden gedaan over het jaar 2015 
niet héél accuraat waren. Tijdreizen is voorals-
nog niet mogelijk,1 maar vliegende auto’s be-
staan al wel.2 Hoewel we nog in de startfase 
zitten,3 verwachten analisten van Morgan 
Stanley dat de markt voor vliegende auto’s in 
2040 rond de $1500 miljard waard zal zijn.4 Voor 
vliegende auto’s bestaan – nu het grotendeels 
een toekomstig fenomeen betreft – (logischer-
wijs) nog geen specifieke regels.5 Denkbaar is 
dat bijvoorbeeld een combinatie van de regels 
met betrekking tot motorvoertuigen en de re-
gels met betrekking tot luchtvaartuigen van 
toepassing wordt. Door de Nederlandse wetge-
ver lijkt vooralsnog, afgezien van de terloopse 
vermelding in enkele rapporten en een kamer-
brief,6 ook weinig aandacht te worden besteed 
aan het concept van vliegende auto’s. In de 
Nederlandse juridische literatuur lijkt evenmin 
hierover te worden geschreven.7

De komst van vliegende auto’s roept veel juridi-
sche vragen op. Met deze bijdrage gaan wij in op 
enkele vragen die bij ons opkwamen. Allereerst 
zullen we ingaan op de vraag of de vliegende 
auto juridisch bezien zowel als een motorvoer-
tuig als een luchtvaartuig kwalificeert (paragraaf 
2).8 Vervolgens zullen we ingaan op de goederen-
rechtelijke gevolgen van een dergelijke (dubbel)
kwalificatie, waarbij we eerst ingaan op de vraag 
welke gevolgen dit heeft (dan wel kan hebben) 
voor het toepasselijke recht op en de overdracht 
van vliegende auto’s (paragraaf 3) en daarna 
stilstaan bij de bij ons opgekomen vragen om-
trent derdenbescherming en onderzoeksplicht 
bij de verkrijging van een vliegende auto (para-
graaf 4).9 We sluiten af met een conclusie.

2. Kwalificatie van vliegende auto’s
2.1 Inleiding
Het antwoord op de vraag hoe de vliegende auto 
goederenrechtelijk gekwalificeerd zou moeten 
worden, zou anders kunnen luiden voor verschil-
lende rechtsgebieden. Het komt bijvoorbeeld 
met regelmaat voor dat civiele begrippen een 
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voor hun werkgever niet betrokken geweest bij enige 
advisering rondom vliegende auto’s of aan de producen-
ten daarvan.

1. Wellicht wordt dit anders als Mallet zijn tijdmachine 
creëert. Leestip: R.L. Mallet, Time Traveler: A 
Scientist’s Personal Mission to Make Time Travel a 
Reality, New York: Thunder’s Mouth Press 2006.

2. Zie bijvoorbeeld M. Steinbuch, ‘De lucht boven de stad 
is nu nog onontgonnen’, FD 25 juni 2021, Z. Kleinman, 
‘Flying car completes test flight between airports’, BBC 
News 30 June 2021, F S. Pfeifer & P. Georgiadis, 
‘Investors pledge a record $4.3bn for air taxi start-ups’, 
FT 24 augustus 2021, D. Kalliath, ‘Flying cars: the future 
of mobility?’, Forbes India 19 oktober 2021 en S. Pfeifer 
& P. McGee, ‘Air taxis: flight of fantasy or truly set for 
lift off?’, FT 31 januari 2022; zie ook: https://www.
mckinsey.com/about-us/new-at-mckinsey-blog/
are-flying-cars-finally-ready-to-take-off.

3. De eerste vliegende auto in Nederland mag inmiddels al 
wel de weg op, maar nog niet de lucht in. Zie ook 
https://www.pal-v.com/en/press/flying-car-pal-v-first-in-
the-world-to-finalize-certification-basis-with-easa.

4. Morgan Stanley Research, Flying Cars: Investment 
Implications of Autonomous Urban Air Mobility, 
Bluepaper, 2 december 2018.

5. Bijvoorbeeld regels over de kentekenregistratie en 
overschrijving daarvan, welke belastingen een houder 
van een vliegende auto verschuldigd is en de toepasse-
lijke milieunormen.

6. Zie bijvoorbeeld: ontwerp-Voorkeursbeslissing Lucht - 
ruimherziening, bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 
31 936, nr. 832, p. 33; Plan-MER Luchtruimherziening, 
bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 31 936, nr. 832, 
p. 101; Kamerstukken II 2018/19, 31 305, nr. 290.

7. Zie echter wel (beperkte) behandeling in het buitenland: 
S. Gibson, ‘Aviation Law: An Analysis of the Develop-
ment of Flying Cars for the 2020s Decade’, HG.org 
(ongedateerd, online); A. Mofolasayo, ‘Potential Policy 
Issues with Flying Car Technology’, Transportation 
Research Procedia 2020/48, p. 8-22; K. Milner & J. Turner, 
‘’Flying Cars’, Aren’t Cars. (And They Might Not Fly.)’, 
Wiley Newsletter June 2017, Wiley.law (online).

8. We kijken in het bijzonder naar een dergelijke kwalifice-
ring in de zin van de Wegenverkeerswet 1994, het 
Burgerlijk Wetboek en de Wet luchtvaart.

9. De komst van vliegende auto’s zal vermoedelijk ook erg 
interessant zijn voor andere rechtsgebieden zoals het 
verzekeringsrecht, fiscale recht en het strafrecht, maar 
het strekt te ver om die te behandelen in deze bijdrage.
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andere kwalificatie krijgen in het fiscale recht.10 
In het privaatrecht kennen we het begrip ‘auto’ 
of ‘personenauto’ niet.11 Desondanks is de kwali-
ficatie van het rijdende aspect nog steeds rele-
vant voor deze bijdrage, omdat deze wel van 
publiekrechtelijke betekenis is en deze publiek-
rechtelijke betekenis op haar beurt weerslag 
heeft in de derdenbescherming en bijbehorende 
onderzoeksplicht.12 Wij zullen derhalve voor de 
overzichtelijkheid van deze bijdrage de kwalifica-
tievraag systematisch onderzoeken, waarbij we 
eerst onderzoeken hoe we het rijdende aspect 
van de vliegende auto juridisch moeten kwalifi-
ceren en vervolgens het vliegende aspect. Hierbij 
zullen wij ook onderzoeken of eventueel sprake is 
van botsende regels bij deze kwalificatie13 of dat 
er bijvoorbeeld sprake is van een soort flexibele 
kwalificatie, waarbij het gaat om een motorvoer-
tuig als de vliegende auto op de weg rijdt en een 
luchtvaartuig als de vliegende auto zich in het 
luchtruim begeeft.14 Omdat het aantal vliegende 
auto’s in ontwikkeling erg groot is en de model-
len uiteenlopende technieken gebruiken en ken-
merken hebben, zijn we genoodzaakt om één 
model vliegende auto als uitgangspunt te nemen. 
Wij zullen bij ons onderzoek derhalve uitgaan van 
de vliegende auto van het Nederlandse bedrijf 
PAL-V (de Liberty),15 nu deze ten tijde van het 
schrijven van dit artikel in Nederland het verst in 
de ontwikkeling lijkt te zijn.16 De juridische ana-
lyse in deze bijdrage zou dus anders kunnen 
luiden voor een ander model vliegende auto, 
maar zal in ieder geval wel opgaan voor iedere 
vliegende auto met dezelfde juridische kwalifica-
tie als de Liberty. 

2.2 Rijdende aspect
Het antwoord op de vraag hoe het rijdende as-
pect van de Liberty juridisch moet worden ge-
kwalificeerd, hangt af van zowel het Nederlandse 
als het Europese recht. De Liberty heeft drie 
wielen, dus we vinden ons antwoord niet in de 
Kaderverordening vierwielige motorvoer tuigen.17 
Voor de kwalificatie van de Liberty kan wel 
worden gekeken naar de EU-verordening die ziet 
op driewielers.18 Op grond van art. 4 lid 2 sub e 
onder i van deze verordening is de Liberty een 
L5e-A-voertuig,19 zijnde een gemotoriseerde 
driewieler die bedoeld is om op de openbare weg 
te rijden20 en voornamelijk voor personenvervoer 
is ontworpen (en dus niet kwalificeert als een 
L5e-B-voertuig, zijnde een bedrijfsdriewieler).21 
Naar Nederlands recht is de Liberty geen per-
sonenauto, omdat hij slechts drie wielen heeft.22 
Immers, voor de kwalificatie ‘personenauto’ is 
vereist dat het gaat om een voertuig op vier of 
meer wielen. Wel is de Liberty een motorvoer-
tuig.23 Op grond van de wet zou het dus onzuiver 
zijn om de Liberty als personenauto aan te 
merken. Ook de Van Dale definieert de auto als

“een vierwielig voertuig, aangedreven door een 

motor, voor het transport van personen of 

goederen.”

Evenwel zal niemand raar opkijken als de 
Liberty een ‘vliegende auto’ wordt genoemd 
vanwege haar fysieke vormgeving. Desondanks 
zullen we voor het vervolg van deze bijdrage 
omwille van de zuiverheid spreken van ‘motor-
voertuig’ wanneer het gaat over de juridische 
aspecten van de Liberty. Wanneer het echter om 
de object groepering of het concept van vliegende 
auto’s gaat, zullen wij blijven spreken over de 
‘vliegende auto’.24 Overigens is het onderscheid 

10. Bijvoorbeeld de kwalificatie van bitcoin als wettig 
betaalmiddel, vgl. HvJ EU 22 oktober 2015, ECLI:EU:C: 
2015:718, NTFR 2015/2920 m.nt. J.T. Sanders (Skattever-
ket/Hedqvist); J.N.T. van Ditzhuijsen, ‘Bitcoins: het niet zo 
wettige betaalmiddel en de niet zo bindende uitspraak’, 
BtwBrief 2016/3; Rb. Overijssel 14 mei 2014, ECLI:NL: 
RBOVE:2014:2667, JOR 2014/266 m.nt. B. Bierens; Hof 
Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016: 
4219, RCR 2016/82.

11. Een zoekopdracht op het woord ‘ auto’ in alle negen 
boeken van het BW levert niets op.

12. Zie paragraaf 4.
13. Zoals regels die elkaar uitsluiten of anderszins 

tegenwerken.
14. Zie voor een mooi voorbeeld van een dergelijke insteek 

ook artikel 1 lid 1 onder i van de Engelse Hovercraft Act 
1968.

15. Een serieuze concurrent van PAL-V is de vliegende auto 
‘AirCar’ van het Slowaakse bedrijf Klein Vision die 
recent haar eerste intercity-vlucht heeft uitgevoerd: 
https://www.klein-vision.com.

16. Zie het persbericht van PAL-V op hun website: 
https://www.pal-v.com/en/press/flying-car-pal-v-first-in-
the-world-to-finalize-certification-basis-with-easa. 
Hieruit volgt onder meer dat de Europese vliegveilig-
heidsinstantie EASA de certificeringsbasis voor de 
Liberty - als allereerste vliegende auto - heeft vastgesteld. 
De laatste fase is de demonstratie van de naleving van de 
eisen van de EASA voordat de typecertificering van de 
Liberty kan worden afgegeven. Het EASA typecertificaat 
is geldig voor Europa en wordt ook geaccepteerd in 80% 
van de wereldmarkt, waaronder de VS en China. 
Overigens heeft AirCar inmiddels haar goedkeuring voor 
de lucht gekregen, zie https://www.freethink.com/
technology/air. Desondanks maakt dit geen verschil voor 
onze keuze voor de Liberty, nu deze een eerdere geplande 
leveringsdatum heeft.

17. Verordening (EU) 2018/858.
18. Verordening (EU) 168/2013.
19. Bepaalde trikes of quads zijn voorbeelden van andere 

L5e-A voertuigen.
20. Een vliegtuig is geen L5e-A-voertuig aangezien deze 

niet is bedoeld is om op de openbare weg te rijden.
21. Dit heeft tot gevolg dat de RDW een nationale kleine 

serie typegoedkeuring hiervoor kan afgeven (art. 3.3.2 
jo. 5.5.1 Regeling voertuigen). De Liberty is reeds door 
de RDW als L5e-A voertuig gekwalificeerd en heeft op 
basis daarvan een officiële weglicentie (kenteken 
J-771-PT) toegekend gekregen: https://autorai.nl/
kenteken-j-771-pt-pal-v-liberty/ en https://voertuig.net/
kenteken/J771PT.

22. Art. 1.1 Regeling voertuigen.
23. Art. 1.1 Regeling voertuigen jo. art. 1 lid 1 onder c WVW 

1994.
24. Immers, ‘het vliegende motorvoertuig’ klinkt gewoon 

niet zo lekker.
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tussen de kwalificaties personenauto en motor-
voertuig voor deze bijdrage van ondergeschikt 
belang, omdat ‘motorvoertuig’ een verzamelterm 
is waaronder ook door mechanische kracht aan-
gedreven personenauto’s vallen25 en beide een 
kenteken van het RDW krijgen (hetgeen relevant 
is voor de derdenbescherming en de bijbehorende 
onderzoeksplicht).26 Dit gedeelte van de analyse 
zal dus hetzelfde zijn voor iedere vliegende auto 
die als motorvoertuig kwalificeert.

2.3 Luchtvaartuig
Het juridisch kader aan de hand waarvan moet 
worden beoordeeld of de Liberty juridisch gezien 
een luchtvaartuig is, is gebaseerd op annex 6 bij 
het Verdrag van Chicago.27 Het luchtvaartuig 
wordt zowel in het Burgerlijk Wetboek (BW) als 
in de Wet luchtvaart gedefinieerd. De definitie 
van het luchtvaartuig in de Wet luchtvaart is

“een toestel, dat in de dampkring kan worden 

gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht 

daarop uitoefent, anders dan de krachten van 

de lucht tegen het aardoppervlak” (art. 1.1 Wet 

luchtvaart).

De definitie in het BW is vergelijkbaar.28 Hieron-
der vallen onder andere een gemotoriseerd zeil-
vliegtuig29 en een luchtballon,30 maar niet een 
raket.31 De Liberty is een autogiro: een autogiro 
heeft een motorloze rotor, welke in beweging 
wordt gebracht door de langsstromende lucht.32 
Er kan derhalve niet verticaal worden opgeste-
gen, maar de autogiro moet eerst voldoende 
snelheid maken zodat de lucht het voertuig kan 
doen opstijgen. De Liberty kan worden aange-
merkt als een luchtvaartuig, omdat het onder de 
bovenstaande definities valt. De Liberty hoeft 
namelijk geen krachten uit te oefenen op het 
aardoppervlak om in de lucht te blijven. Indien 
een ander model vliegende auto met andere tech-
nieken opstijgt kan de uitkomst dus anders zijn 
en is mogelijk geen sprake van een luchtvaartuig 
in de zin van het BW en de Wet luchtvaart. 

2.4 Dubbelkwalificatie
Op basis van het bovenstaande moet worden 
geconcludeerd dat de Liberty juridisch gezien 
zowel een motorvoertuig als een luchtvaartuig is. 
De Nederlandse wet kent naar ons weten voor-
alsnog geen expliciete beperkingen voor het 
tegelijkertijd zijn van een luchtvaartuig en een 
motorvoertuig. Dit is anders voor een mogelijke 
dubbelkwalificatie van een voertuig dat zowel als 
een schip als een luchtvaartuig zou kunnen gel-
den. De wetgever heeft hier wel rekening mee 
gehouden door een luchtvaartuig expliciet van 
de definitie ‘schip’ uit te zonderen in art. 8:1 BW. 
Om die reden kan een luchtvaartuig nooit een 
schip zijn.33 In art. 8:1 lid 2 BW is verder bepaald 

dat zaken die geen schepen zijn, voor de toepas-
sing van bepalingen van Boek 8 BW bij AMvB als 
schip kunnen worden aangewezen (voor lucht-
vaartuigen is dezelfde bepaling opgenomen in 
art. 8:3a lid 3 BW). Een dergelijke AMvB kan 
voorts deze wettelijke bepalingen buiten toepas-
sing verklaren op zaken die wel schepen of lucht-
vaartuigen zijn. Op die manier heeft de wetgever 
zich de vrijheid voorbehouden om bepaalde 
vervoersmiddelen onder de definitie van schip of 
luchtvaartuig te rangschikken dan wel bepaalde 
voertuigen daarvan juist uit te sluiten gelet op 
mogelijk onvoorziene ontwikkelingen en techni-
sche constructies. In de memorie van toelichting 
wordt hierbij expliciet gesproken over een amfi-
bieauto.34 Tot op heden is een dergelijke AMvB 
overigens niet vastgesteld. 

Hoewel aan een motorvoertuig in het BW geen 
aparte betekenis toekomt, verdient het ons in-
ziens wel aanbeveling om een soortgelijke uit-
sluiting als voor schepen in de definitie van een 
luchtvaartuig te introduceren voor vliegende 
auto’s. Dit om alle eventuele rechtsonzekerheid 
die met een dubbelkwalificatie ontstaat weg te 
nemen.35 Een alternatief zou kunnen zijn om 

25. Art. 1.1 Regeling voertuigen jo. art. 1 lid 1 onder c WVW 
1994.

26. Art. 36 lid 1 WVW 1994 jo. hoofdstuk 3 Regeling 
voertuigen.

27. Verdrag van Chicago inzake de internationale burger-
luchtvaart 1944, Stb. 1947, H 165 (laatste versie Trb. 
2021, 27).

28. Art. 8:3a lid 1 BW: “toestellen die in de dampkring 
kunnen worden gehouden ten gevolge van krachten die 
de lucht daarop uitoefent, met uitzondering van 
toestellen die blijkens hun constructie bestemd zijn zich 
te verplaatsen op een luchtkussen, dat wordt in stand 
gehouden tussen het toestel en het oppervlak der 
aarde”.

29. HR 14 september 1981, NJ 1981/642.
30. Rb. Rotterdam 30 september 1999, S&S 2000/56.
31. Kamerstukken II 1993/94, 23 814, nr. 3, p. 11-12 (MvT).
32. S. Ahmad Shah, Improved autogyro flying qualities 

using automated control methods (diss. University of 
Glasgow), Glasgow: University of Glasgow Press 2018, 
p. 1-5.

33. Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nr 3, p. 7.
34. Kamerstukken II 1975/76, 14 049, nr 3, p. 9.
35. Artikel 8:3a lid 1 BW zou dan als volgt kunnen luiden: 

“In dit wetboek worden onder luchtvaartuigen verstaan 
toestellen die in de dampkring kunnen worden 
gehouden ten gevolge van krachten die de lucht daarop 
uitoefent, met uitzondering van toestellen die blijkens 
hun constructie bestemd zijn zich te verplaatsen op een 
luchtkussen dat wordt in stand gehouden tussen het 
toestel en het oppervlak der aarde of motorrijtuigen in 
de zin van de Wegenverkeerswet 1994.”
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gebruik te maken van de hiervoor genoemde 
AMvB, waarbij enkel voor de tegenstrijdige re-
gels een kwalificatie wordt gekozen en voor het 
overige beide kwalificaties van toepassing zijn. 
Hoewel wij dit alternatief zuiverder achten, lijkt 
ons dit niet realistisch vanwege het grote scala 
aan regelgeving dat van toepassing is op lucht-
vaartuigen en motorvoertuigen. De Wet lucht-
vaart voorziet ook in de mogelijkheid om die wet 
geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te ver-
klaren op bepaalde luchtvaartuigen, indien toe-
passing van die wet in redelijkheid niet kan wor-
den gevergd en de veiligheid van het lucht ver - 
keer niet in gevaar wordt gebracht.36 

Wij wijzen nog op art. 6:215 BW (een bepaling uit 
het algemeen verbintenissenrecht), waarin is 
bepaald dat wanneer een overeenkomst aan de 
omschrijving van twee of meer door de wet gere-
gelde overeenkomsten voldoet, de bepalingen 
van deze bijzondere overeenkomsten naast el-
kaar van toepassing zijn op de overeenkomst, 
‘behoudens voor zover deze bepalingen niet wel 
verenigbaar zijn of de strekking daarvan in ver-
band met de aard van de overeenkomst zich 
tegen toepassing verzet.’ Deze uitzondering is 
door de wetgever zonder oplossing opgenomen, 
omdat het aan de rechter wordt overgelaten hoe 
om te gaan met dergelijke conflicterende situa-
ties.37 Dit kan bijvoorbeeld tot het oordeel leiden 
dat dwingend recht voorgaat bij botsing.38 Met 
het oog op deze (weliswaar verbintenisrechte-
lijke) bepaling, gecombineerd met het feit dat de 
term ‘motorvoertuig’ geen goederenrechtelijke 
betekenis heeft, zien wij voldoende rechtvaardi-
ging voor de benadering dat beide kwalificaties 
– i.e. luchtvaartuig en motorvoertuig – naast 
elkaar kunnen bestaan onder de huidige wetge-
ving. [dit laatste stuk is eigenlijk wat thuishoort 
bij 2.5, lijkt me).

2.5 Tussenconclusie
De Liberty is zowel een motorvoertuig als een 
luchtvaartuig, maar geen (personen)auto, in de 
zin van de Nederlandse wet. Wij nemen aan dat 
– bij gebrek aan een specifieke regeling – beide 
kwalificaties naast elkaar kunnen bestaan. Hier-
door hebben we dan ook geen reden om aan te 
nemen dat de kwalificatie flexibel moet zijn, in 
die zin dat het gaat om een motorvoertuig als de 
Liberty zich over de weg verplaatst, en een lucht-
vaartuig indien de Liberty zich door de lucht 
verplaatst. Hoewel de dubbelkwalificatie met de 
bestaande regels kan worden ingekaderd in het 
BW, verdient het ons inziens aanbeveling om 
alsnog een regeling te treffen voor vliegende 
auto’s specifiek. 

3. Goederenrechtelijke gevolgen van 
dubbelkwalificatie
3.1 Inleiding
Ervan uitgaande dat de Liberty in Nederland 
wordt aangekocht voor gebruik in Nederland, 
heeft men in beginsel alleen te maken met het 
Nederlandse privaatrecht.39 In deze paragraaf 
staan we stil bij de goederenrechtelijke gevolgen 
van dubbelkwalificatie. Voordat we hier aan toe-
komen kijken wij eerst aan de hand van het inter-
nationaal privaatrecht naar het goederenrechte-
lijke regime dat van toepassing is op de Liberty.

3.2 Toepasselijk recht van de Liberty
In beginsel wordt het goederenrechtelijke regime 
met betrekking tot een zaak beheerst door het 
recht van de staat waarin de zaak zich bevindt 
(lex rei sitae).40 Het Verdrag van Chicago bepaalt 
echter dat een teboekstaand luchtvaartuig of 
een luchtvaartuig dat staat ingeschreven in het 
nationaliteitsregister wordt beheerst door het 
recht van de staat waar het luchtvaartuig te-
boekstaat of in het nationaliteitsregister is inge-
schreven (lex registrationis).41 Het nationali-
teitsregister in Nederland is het register voor 
burgerluchtvaartuigen (art. 3.3 lid 2 Wet lucht-
vaart). Dit register is een openbaar register en in 
te zien via de site van de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT).42 Het register geeft een actu-
eel overzicht van alle in Nederland geregistreer-
de luchtvaartuigen. Indien de Liberty dus in 
Nederland teboekstaat of in het Nederlandse 
nationaliteitsregister staat ingeschreven, dan is 
het Nederlandse goederenrechtelijke regime van 
toepassing. Voor het verdere verloop van dit 

36. Art. 1.2 leden 2 en 3 Wet luchtvaart.
37. C.J. van Zeben & W.H.M. Reehuis, Parlementaire 

geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
Invoering Boek 3, 5 en 6. Boek 3, Vermogensrecht in het 
algemeen, Deventer: Kluwer 1990, p. 1432.

38. Vgl. Hof ’s-Hertogenbosch 2 september 2014, ECLI:NL: 
GHSHE:2014:3379, RCR 2015/22.

39. Dit neemt niet weg dat ook Europese- of zelf buiten-
landse nationale regelgeving van toepassing kan zijn op 
de Liberty, bijvoorbeeld de EASA-regelgeving inzake de 
luchtvaartveiligheid. Wij laten hier het toepasselijke 
recht op eventuele contracten met buitenlandse 
financiers en verzekeraars buiten beschouwing.

40. Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/253.
41. Vgl. Rb. Rotterdam 2 augustus 2010, 

ECLI:NL:RBROT:2010:BN3503, NIPR 2011/122 
(Deleclass Shipping Co. Ltd./Liebermann & Partners 
Co. Ltd.).

42. Zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/luchtvaartuigre-
gister.
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artikel gaan we van die situatie uit. Het feit dat 
de Liberty naast een luchtvaartuig ook een mo-
torvoertuig is waarvoor de lex rei sitae-regel 
geldt, maakt dit niet anders.43

3.3 Goederenrechtelijke status van de Liberty
In paragraaf 2.4 hebben wij geconcludeerd dat 
de Liberty juridisch gezien zowel een motorvoer-
tuig als een luchtvaartuig is. Een motorvoertuig 
en een luchtvaartuig zijn beide roerende zaken 
zodat in beginsel hetzelfde goederenrechtelijke 
regime van toepassing is. Een luchtvaartuig kan 
echter ook teboekgesteld zijn. In dat geval is het 
luchtvaartuig een registergoed (art. 8:1306 BW). 

Om een luchtvaartuig te boek te stellen moet 
aan een tweetal aanvullende voorwaarden zijn 
voldaan (art. 8:1303 lid 1 BW).44 Allereerst moet 
het een Nederlands luchtvaartuig zijn in de zin 
van de Wet luchtvaart. Een Nederlands lucht-
vaartuig is een luchtvaartuig dat alleen is inge-
schreven in het hiervoor omschreven nationali-
teitsregister.45 Daarnaast moet het luchtvaartuig 
een maximaal toegelaten startmassa van ten 
minste 450 kilogram hebben.46 Deze gewichtson-
dergrens zal voorkomen dat lichte, onbemande 
luchtvaartuigen teboekgesteld kunnen worden.47 
Dit betekent dat de Liberty met een maximaal 
toegelaten startmassa van 910 kilogram voor 
teboekstelling vatbaar is indien het is ingeschre-
ven in het nationaliteitsregister.48

3.4 Goederenrechtelijke gevolgen van 
dubbelkwalificatie
De vraag rijst of de dubbelkwalificatie an sich 
gevolgen heeft in het goederenrecht. Meer con-
creet: moeten de kwalificaties ‘motorvoertuig’ en 
‘luchtvaartuig’ als separate goederenrechtelijke 
statussen worden gezien, ook al zijn ze verenigd in 
een enkele zaak? Indien twee goederenrechtelijke 
statussen toepasselijk zijn, dan zou dit bij een 
teboekgestelde Liberty bijvoorbeeld tot gevolg 
hebben dat voor de levering zowel een bezitsver-
schaffing (motorvoertuig) als een notariële akte en 
inschrijving in de openbare registers (luchtvaar-
tuig) vereist is.49 Dit zou ook betekenen dat zowel 
een pandrecht (motorvoertuig) als een hypotheek-
recht (luchtvaartuig) kan worden gevestigd. 

Voor beantwoording van deze vraag is relevant dat 
hoewel inderdaad sprake is van een dubbelkwalifi-
catie, enkel de kwalificatie ‘luchtvaartuig’ van 
goederenrechtelijke betekenis is. Nergens in het 
BW wordt van ‘motorvoertuig’ gesproken.50 Daar 
komt bij dat zowel motorvoertuigen als luchtvaar-
tuigen in beginsel roerende zaken zijn. Bij teboek-
stelling van een schip of luchtvaartuig wordt – 
hoewel nog steeds sprake is van een roerende zaak 
– de hoofdkwalificatie een registergoed. Dit volgt 
uit de wettekst van art. 3:90 lid 1 BW (“levering 

van roerende zaken, niet registergoederen”). Im-
mers, op het moment dat de roerende zaak een 
registergoed is, wordt die kwalificatie leidend 
voor de levering.51 Hoewel een dergelijk onder-
scheid niet terugkomt in de wettekst voor de 
vestiging van een pandrecht,52 volgt uit art. 8:1305 
BW dat een in de openbare registers teboek-
staand luchtvaartuig enkel het voorwerp kan zijn 
van eigendom, de hypotheek en de zakelijke rech-
ten als bedoeld in art. 8:1308 en 8:1309 BW. Zo lijkt 
de wetgever te hebben geregeld dat niet óók een 
pandrecht op een teboekgesteld luchtvaartuig 
kan worden gevestigd.

3.5 Tussenconclusie
Hoewel de Liberty zowel als luchtvaartuig en als 
motorvoertuig kwalificeert, heeft dit voor het 
civiele recht geen gevolgen: de kwalificatie van 
luchtvaartuig gaat bij mogelijke botsing voor. Dit 
komt door het feit dat een motorvoertuig niet als 
species van een roerende zaak heeft te gelden in 
het BW, terwijl dit bij een luchtvaartuig wel het 
geval is.53 Ook is een luchtvaartuig een roerende 
zaak die kan worden teboekgesteld en daarom 

43. Dit blijkt ook uit de wettekst van art. 10:127 lid 1 BW 
(“Behoudens voor zover in de leden 2 en 3 anders is 
bepaald”).

44. Wanneer aan die vereisten niet is voldaan, heeft een 
teboekstelling geen rechtsgevolg.

45. Een teboekstelling van een luchtvaartuig dat reeds in 
een verdragsregister of in enig soortgelijk buitenlands 
register staat ingeschreven is niet mogelijk, tenzij de 
eigenaar de eigendom van het luchtvaartuig heeft 
verkregen door toewijzing na een executie, welke in 
Nederland heeft plaatsgevonden.

46. Artikel 4 van de Maatregel teboekgestelde luchtvaar-
tuigen 1996.

47. W.H.E. Parlevliet, Handboek luchtrecht: Europese en 
nationale verkenning van een rechtsgebied in 
ontwikkeling, Deventer: Wolters Kluwer 2014/2.5.2.

48. https://www.pal-v.com/en/explore-pal-v#specifications.
49. Zie art. 3:89 lid 4 BW en art. 3:90 BW. Overigens zal ook 

bij een teboekgesteld luchtvaartuig feitelijk bezitsver-
schaffing nodig zijn (zonder sleutels kan de vliegende 
auto niet worden gestart). Dit is echter geen juridisch 
vereiste voor eigendomsovergang. Vgl. Voorts Pitlo/
Reehuis & Heesterkamp 2019/372.

50. Althans, in de zin van een goederenrechtelijke status. 
Motorrijtuigen (verzamelterm waar ook motorvoertuigen 
onder vallen) worden wel in andere context genoemd. 
Zie bijvoorbeeld de regeling over de schadeverzekering 
bij motorrijtuigen (art. 2:441 lid 4 BW) en de overeen-
komst van reisdienst (art. 7:500 lid 1 onder iii BW).

51. Logisch gevolg van de toepasselijkheid van art. 3:89 lid 4 
BW is dat niet meer aan toepassing van art. 3:90 BW 
wordt toegekomen.

52. In art. 3:236 BW worden enkel roerende zaken genoemd 
en wordt niet gesproken over roerende zaken, niet 
registergoederen zoals in art. 3:90 BW.

53. Zie bijvoorbeeld art. 10:127 BW.
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wordt gekwalificeerd als registergoed. De toepas-
selijkheid van de goederenrechtelijke regels met 
betrekking tot registergoederen heeft als het 
ware het gevolg dat de regels met betrekking tot 
roerende zaken worden ‘opgeslokt’ bij botsing. 

4. Derdenbescherming en onderzoeksplicht 
4.1 Inleiding
Auto’s worden regelmatig gestolen.54 Wij kunnen 
ons voorstellen dat het risico van diefstal nog 
groter wordt als het om een (zeer waardevolle) 
vliegende auto gaat. Vanwege de dubbelkwalifi-
catie van de Liberty rijst de vraag hoe het dan zit 
met de invulling van de goede trouw en de daar-
aan gekoppelde onderzoeksplicht bij verkrijging 
van een beschikkingsonbevoegde. Immers, er 
zijn meerdere raadpleegbare registers en onder-
zoekbare feiten: leidt dit dan tot een verzwaarde 
onderzoeksplicht van de verkrijger? Omdat het 
om een dubbelkwalificatie gaat, zullen wij eerst 
separaat kijken naar het juridisch kader dat van 
toepassing is op motorvoertuigen en luchtvaar-
tuigen. Daarna zullen wij ingaan op de Liberty.

4.2 Derdenbescherming en onderzoeksplicht bij 
motorvoertuigen
Een motorvoertuig is een roerende zaak. Dit 
betekent dat, in geval een motorvoertuig wordt 
geleverd door een beschikkingsonbevoegde, de 
eigendomsoverdracht alsnog geldig kan zijn 
indien de verkrijger te goeder trouw is.55 Deze 
goede trouw hoeft enkel aanwezig te zijn ten 
tijde van de verkrijging: na de verkrijging erach-
ter komen dat de vervreemder beschikkingson-
bevoegd was, heeft geen verdere gevolgen voor 
de geldigheid van de levering.56 Goede trouw 
wordt ingevolge art. 3:118 lid 3 BW vermoed 
aanwezig te zijn bij de bezitter van een zaak.57 
Het antwoord op de vraag of een verkrijger te 
goeder trouw is, moet worden gevonden aan de 
hand van een subjectieve beoordeling. Onder-
zocht moet worden of de beschikkingsonbe-
voegdheid van de vervreemder niet bekend was 
én niet bekend behoorde te zijn (art. 3:11 BW). 
Beoordeeld moet dus worden of er bij de verkrij-
ger geen (gegronde) reden tot twijfel bestond.58 
De omstandigheden van het geval moeten tel-
kens worden gewogen, waarbij onder andere 
gedacht kan worden aan de hoedanigheid van de 
vervreemder, de prijs waarvoor de zaak wordt 
aangeboden en de locatie waar de zaak wordt 
aangeboden.59 Voorts kunnen relevant zijn de 
mogelijkheid van het raadplegen van een register 
en relevante documentatie.60 

Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de 
verkrijger van een tweedehands motorvoertuig 
tenminste de relevante papieren moet hebben 
onderzocht wil hij of zij ten tijde van zijn of haar 
verkrijging te goeder trouw zijn (onderzoeksplicht 

1e fase).61 Voor een Nederlandse auto omvat dit 
bijvoorbeeld minstens de kentekencard en te-
naamstellingscode. Indien de autopapieren ont-
breken, onvolledig zijn of onregelmatigheden 
vertonen, mag een verkrijger niet zonder meer 
vertrouwen op de beschikkingsbevoegdheid van 
de vervreemder maar is hij of zij verplicht nader 
onderzoek te doen naar de bevoegdheid van de 
verkoper (onderzoeksplicht 2e fase).62 Na ont-
vangst van de relevante papieren zal een verkrij-
ger ofwel de geldigheid daarvan moeten controle-
ren via de website van de RDW of wachten op 
ontvangst van het tenaamstellingsverslag van het 
RDW-kentekenloket of een RDW-erkende ga-
rage.63 Voorts dient een verkrijger, afhankelijk van 
zijn of haar aanwezige expertise, een grotere mate 
van zorgvuldigheid te betrachten bij het onder-
zoek doen naar onregelmatigheden. Denk hierbij 
aan het voorbeeld van de professionele autohan-
delaar die niet doorvraagt bij de verkoop van een 
buitenlandse auto waarvan het kentekenbewijs 
pas één dag voor de verkoop is afgegeven.64

54. In de eerste helft van 2021 zijn er 2.578 personenvoertui-
gen gestolen, hetgeen ook nog eens een daling van 21,2% 
tegen dezelfde periode in 2020 betreft (zie: https://liv.nl/
diefstalcijfers/). Overigens heeft deze daling wellicht te 
maken met de COVID-19 pandemie (zie in internationale 
context: D.S. Abrams, ‘COVID and crime: An early 
empirical look’, J Public Econ 2021/194:104344).

55. Zo volgt uit art. 3:86 lid 1 BW.
56. Dit mala fides superveniens nonnocet-beginsel volgt uit 

art. 3:118 lid 2 BW. Zie tevens Asser/Bartels & Van Mierlo 
3-IV 2021/423.

57. HR 20 september 2002, ECLI:NL:2002:AE2513, NJ 2004/171 
(Van der Wal/Duinstra).

58. Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1029.
59. Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/419.
60. Pitlo/Reehuis & Heesterkamp 2019/153 e.v.
61. Concl. A-G E.B. Rank-Berenschot, ECLI:NL:PHR: 

2020:481 bij HR 15 mei 2020, RvdW 2020/1201; HR 4 april 
1986, ECLI:NL:HR:1986:AB9446, NJ 1986/810 m.nt. 
W.M. Kleijn (Apon/Bisterbosch); HR 11 oktober 2002, 
ECLI:NL:HR:2002:AE4361, NJ 2003/399, m.nt. 
W.M. Kleijn (Bull’s Eye/Chrysler).

62. HR 7 oktober 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2555, NTBR 
2006/27, m.nt. L.P.W. van Vliet (Coppes/Van de Kolk); HR 
21 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3057, JOR 2011/383, 
m.nt. B.A. Schuijling (DFM/Mobiel Lease).

63. Zo schrijft V.J.M. van Hoof, ‘De nieuwe kentekenbewijzen 
en de gewijzigde rol bij derdenbescherming’, WPNR 
2016/7089, p. 3-6. Dit lijkt ook te volgen uit lagere recht- 
 spraak, zie o.a. Rb. Den Haag 9 januari 2019, ECLI:NL: 
RBDH:2019:287, Prg. 2019/50; Rb. Noord-Holland 4 maart 
2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:2057; Hof ‘s-Hertogenbosch 
26 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2738.

64. Hof ‘s-Hertogenbosch 2 februari 2021, ECLI:NL:GHSHE: 
2021:276, NJF 2021/141.
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4.3 Derdenbescherming en onderzoeksplicht 
luchtvaartuigen
Voor luchtvaartuigen is de rechtspraak minder 
ontwikkeld dan voor motorvoertuigen. Dit heeft 
wellicht te maken met het feit dat luchtvaartui-
gen een stuk minder vaak worden gestolen en 
doorverkocht.65 Ons is één Nederlandse uit-
spraak bekend waar een beroep werd gedaan op 
derdenbescherming ten aanzien van de levering 
van een vliegtuig. Het ging hierbij om een toe-
passing van art. 1376a (oud) BW op een (inmid-
dels onmogelijke) fiduciaire eigendomsover-
dracht van een vliegtuig.66 Bij luchtvaartuigen 
moet voor derdenbescherming en de bijbeho-
rende onderzoeksplicht onderscheid worden 
gemaakt tussen niet-teboekgestelde luchtvaar-
tuigen en teboekgestelde luchtvaartuigen.

4.3.1 Niet-teboekgestelde luchtvaartuigen
Als een luchtvaartuig niet is teboekgesteld, geldt 
art. 3:86 BW als derdenbeschermingsbepaling. 
Voor de invulling van de goede trouw in het ka-
der van dit artikel moet worden gekeken naar de 
omstandigheden van het geval, waaronder de te 
verkrijgen informatie in de raadpleegbare regis-
ters en de relevante documentatie. In het geval 
van luchtvaartuigen zouden wij willen aannemen 
dat dan in ieder geval moet worden gekeken 
naar de registratie in het nationaliteitsregister. 
Het nationaliteitsregister is in Nederland open-
baar en bevat onder andere de gegevens van de 
eigenaar en houder van het luchtvaartuig.67 
Raadpleging van het nationaliteitsregister kan 
ons inziens worden vergeleken met de raadple-
ging van het tenaamstellingsverslag van het 
RDW bij motorvoertuigen. Zowel een uittreksel 
uit het nationaliteitsregister als het tenaamstel-
lingsverslag van het RDW bevat namelijk infor-
matie over degene onder wie de zaak zich be-
vindt.68 Voor de onderzoeksplicht zouden wij 
verder willen aannemen dat ook onderzoek moet 
worden gedaan naar de andere door de ILT bij-
gehouden gegevens met betrekking tot lucht-
vaartuigen om te voldoen aan de onderzoeks-
plicht.69 Opmerking verdient nog dat niet alle bij 
het Verdrag van Chicago aangesloten staten het 
nationaliteitsregister op dezelfde manier bijhou-
den als Nederland. Soms is de registratie niet 
actueel of niet openbaar.70

4.3.2 Teboekgestelde luchtvaartuigen
Als een luchtvaartuig is teboekgesteld en daar-
door een registergoed is, wordt de goede trouw 
verder geobjectiveerd. De wetgever veronder-
stelt dan namelijk de raadpleging van de open-
bare registers (art. 3:23 BW).71 Een beroep op 
goede trouw vanwege onbekendheid van in-
schrijfbare feiten zal niet slagen als de openbare 
registers niet zijn geraadpleegd.72 Ook andere 
registers zullen moeten worden geraadpleegd, 

zoals het curateleregister en faillissementsregis-
ter.73 Het nationaliteitsregister is geen openbaar 
register dat moet worden geraadpleegd volgens 
de wet.74 Aangezien ook een notaris is betrokken 
bij de levering van een teboekgesteld luchtvaar-
tuig, gaan wij ervan uit dat die notaris in prin-
cipe alle relevante feiten heeft gecontroleerd 
alvorens tot passeren van de akte van levering 
over te gaan. Hieronder vallen onder meer feiten 
die in een van de registers vermeld in art. 3:24 
lid 2 BW kunnen worden ingeschreven.75 Van-
wege de hierboven genoemde objectivering van 
de goede trouw zouden wij willen aannemen dat 

65. De ons bekende voorbeelden zien (toevallig) allebei op 
Mustang gevechtsvliegtuigen uit de Tweede Wereldoor-
log, zie H. Orgel, ‘Air Force Man Stole Vintage Plane’, 
JTA 1992/70, nr. 40; L. Bailey, ‘Seventh Circuit Rejects 
Collector’s Claim to WWII-Era Plane’, CNS 11 maart 
2019.

66. HR 7 april 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1694, NJ 1995/496 
(NMB Lease N.V./Dynamic Air B.V.). Wel gaat het in dit 
arrest om een beroep op de voorloper van artikel 3:36 
BW (opgewekte schijn) en niet zozeer om de goede 
trouw van de verkrijger in verband met de beschik-
kingsonbevoegdheid van de vervreemder, zie ook C.J. 
van Zeben & J.W. Du Pon, Parlementaire geschiedenis 
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek Boek 3 Vermogens-
recht in het algemeen, Deventer: Kluwer 1981, p. 
178-181.

67. Art. 3.3 Wet luchtvaart jo. art. 13 onder a en f Regeling 
inschrijving Nederlandse Burgerluchtvaartuigen.

68. Wij begrijpen van de ILT dat thans niet alle gegevens in 
het nationaliteitsregister voor eenieder direct zichtbaar 
zijn vanwege toepassing van de AVG. De huidige 
praktijk is dat een geïnteresseerde koper contact op 
kan nemen met de ILT om door haar bevestigd te 
krijgen of de verkoper van een luchtvaartuig ook op 
basis van het nationaliteitsregister houder is.

69. Denk hierbij onder andere aan het bewijs van lucht-
waardigheid, afgegeven permission to fly en onder-
houdsgeschiedenis.

70. Vgl. het verslag van de bijeenkomst van de technische 
en juridische commissie van de International Civil 
Aviation Organization: ICAO, Working Paper - Imple-
mentation of article 21 of the Chicago Convention, 
A39-WP/159, 23 augustus 2016. Online raadpleegbaar op: 
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/WP/
wp_159_rev1_en.pdf.

71. MvT, Parl. Gesch. Inv. Boek 3, p. 1057.
72. Vgl. Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/511; 

H.W. Heyman, S.E. Bartels & V. Tweehuysen, Vastgoed-
transacties: Overdracht, Den Haag: BJU 2019/255; 
W.M. Kleijn, ‘De positie van degene die afgaat op de 
gegevens van de openbare registers’, JBN 2006/32.

73. Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2021/511.
74. Het nationaliteitsregister is immers een verdragsregis-

ter en geen openbaar register. Dit onderscheid blijkt 
onder meer uit de artikel 8 lid 1 Kadw., artikelen 8:1316 
en 8:1317 BW en artikel 1 sub c Maatregel teboek-
gestelde luchtvaartuigen 1996. Voorts: Kamerstukken II 
1993/94, 23 814, nr 3, p. 2; Asser/Bartels & Van Mierlo 
3-IV 2021/485; https://www.kadaster.nl/zakelijk/
registraties/inschrijving/luchtvaartuigen.

75. Pitlo/Reehuis & Heesterkamp 2019/75. Vgl. over de rol 
van het notariaat voorts Hof Arnhem 30 augustus 2003, 
ECLI:NL:GHARN:2003:AV3798.
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het, in het geval van teboekgestelde luchtvaar-
tuigen, voor vaststelling van de beschikkingsbe-
voegdheid niet nodig is om naast de openbare 
registers nog het nationaliteitsregister te raad-
plegen. Raadpleging van de openbare registers is 
dan voldoende voor bescherming tegen een on-
geldige overdracht. Desondanks is het ons in-
ziens wel aan te raden om tevens het nationali-
teitsregister te raadplegen in het kader van 
zorgvuldigheid. Immers, het nationaliteitsregis-
ter bevat ook informatie over het luchtvaartuig 
die verder gaat dan enkel de gerechtigdheid 
daartoe.76 Voorts kunnen onjuistheden of discre-
panties bestaan tussen de openbare registers en 
het nationaliteitsregister.77

Naast de derdenbeschermingsbepalingen die 
specifiek zien op registergoederen (art. 3:23 e.v. 
BW), bestaat ook art. 3:88 BW als aanvullende 
derdenbeschermingsbepaling voor registergoe-
deren. Dit artikel kan bijvoorbeeld worden toe-
gepast wanneer een vervreemder beschikkings-
onbevoegd blijkt vanwege een ongeldige titel in 
een voorgaande overdracht. Omdat het om be-
trekkelijk zeldzame situaties gaat, zullen wij hier 
niet verder op ingaan.

4.4 Derdenbescherming en onderzoeksplicht 
Liberty
Omdat de Liberty zowel een motorvoertuig als 
een luchtvaartuig is, rijst de vraag hoe het dan zit 
met de derdenbescherming en de onderzoeks-
plicht van dergelijke verkrijgers. Wordt de onder-
zoeksplicht twee keer zo zwaar, of kan worden 
aangesloten bij een van de twee kwalificaties en 
daarmee worden volstaan? Wij zullen deze vraag 
systematisch beantwoorden, waarbij we eerst 
ingaan op de niet-teboekgestelde Liberty en 
vervolgens op de teboekgestelde Liberty.

4.4.1 Niet-teboekgestelde Liberty 
De Liberty is reeds toegelaten om op de open-
bare weg te rijden met een Nederlands kente-
ken.78 Een analoge toepassing van de jurispru-
dentie inzake tweedehands motorvoertuigen ligt 
daarom voor de hand. Dit betekent dat een ver-
krijger onderzoek moet doen naar het kenteken-
papier en het RDW-tenaamstellingsverslag. Daar 
bovenop moet ons inziens ook onderzoek wor-
den gedaan naar het nationaliteitsregister. Im-
mers, discrepanties tussen het RDW-tenaamstel-
lingsverslag en het nationaliteitsregister kunnen 
aanleiding geven tot het stellen van nadere vra-
gen en het verder invulling geven aan de zorgvul-
digheid van de verkrijger. Bovendien zal het 
nationaliteitsregister hoe dan ook moeten wor-
den geraadpleegd om vast te stellen welk goede-
renrechtelijke regime van toepassing is en welke 
formaliteiten dus gelden voor de eigendomsover-
dracht.79 Zowel het RDW-tenaamstellingsverslag 

als het nationaliteitsregister geven geen sluitend 
bewijs voor de beschikkingsbevoegdheid van de 
vervreemder,80 maar door beide registers te on-
derzoeken voldoet een potentiële verkrijger ons 
inziens zonder twijfel aan zijn of haar onder-
zoeksplicht in het kader van art. 3:86 BW. Im-
mers, hiermee wordt voldaan aan de vaste lijn in 
de jurisprudentie inzake tweedehands auto’s en 
wordt aanvullend daarop nog het andere be-
schikbare register geraadpleegd. Een potentiële 
verkrijger kan daarna niet meer doen dan door-
vragen bij eventuele discrepanties of onduidelijk-
heden.

4.4.2 Teboekgestelde Liberty
Bij teboekgestelde Liberty’s rijst de vraag of het 
nodig is om het motorvoertuiggerelateerde on-
derzoek te doen. Wij beantwoorden deze vraag 
ontkennend voor zover deze ziet op de vaststel-
ling van de beschikkingsbevoegdheid van de 
vervreemder. Een verkrijger van een teboekge-
stelde Liberty zal namelijk al de openbare regis-
ters moeten raadplegen om te goeder trouw te 
zijn. Wij menen dat aanvullend onderzoek naar 
het RDW-tenaamstellingsverslag niet strikt 
noodzakelijk is voor het te goeder trouw zijn ten 
aanzien van de beschikkingsbevoegdheid. Hoe-
wel de openbare registers namelijk geen garantie 
geven dat de werkelijke rechtstoestand kenbaar 
is,81 heeft de wetgever wel veel gewicht toegekend 
aan het raadplegen daarvan. Daar komt bij dat 
een kentekenregistratie niet constitutief is voor 
de eigendomsoverdracht, terwijl de inschrijving 
in de openbare registers dat wel is.82 Deze rede-
natie gaat ook op voor het nationaliteitsregister.

76. Zie ook voetnoot 70.
77. Bijvoorbeeld omdat de Liberty nog op naam staat van 

een persoon die reeds is overleden of failliet is.
78. Zie ook voetnoot 3.
79. Art. 10:127 lid 3 BW. Vgl. Hof ‘s-Hertogenbosch 15 

augustus 2002, ECLI:NL:GHSHE:2002:AE8293, JOR 
2002/184 m.nt. J.C. Hofland (AAR/Aerowings).

80. Hoewel het nationaliteitsregister op grond van art. 21 
Verdrag van Chicago eigendomsinformatie moet 
verstrekken wanneer een verdragssluitende staat of de 
ICAO daarom verzoekt, kunnen particulieren thans bij 
de ILT slechts informatie inwinnen over wie de houder 
van een luchtvaartuig is. Zie in dit verband nog 
voetnoot 69.

81. Pitlo/Reehuis & Heesterkamp 2019/208. Vgl. voorts 
A. Berlee, ‘De positie van openbare registers in het 
privacyrecht’, AA 2018/0954, p. 954-961.

82. Art. 3:89 lid 4 BW. Vgl. voorts Van Hoof 2016.
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Het vorenstaande laat onverlet dat wij wel van 
mening zijn dat in het kader van zorgvuldigheid, 
naast de openbare registers, tevens het RDW-
tenaamstellingsverslag en het nationaliteitsre-
gister onderzocht zouden moeten worden. Im-
mers, de Liberty zal bij zowel het RDW als de 
ILT geregistreerd moeten worden (en al moeten 
zijn). Deze instanties bevatten aanvullende in-
formatie die de openbare registers niet (per se) 
bevatten, maar wel relevant kunnen zijn voor 
een verkrijger. Denk hierbij aan informatie over 
de kilometerstand of onderhoud. Deze informa-
tie is weliswaar niet relevant voor de beschik-
kingsbevoegdheid van de vervreemder, maar kan 
wel relevant zijn in het geval sprake is van ver-
borgen gebreken. Een vervreemder zal sneller 
aansprakelijkheid kunnen afwenden voor derge-
lijke gebreken als een verkrijger geen onderzoek 
heeft gedaan naar deze (gemakkelijk toeganke-
lijke) informatie. Verder kunnen wij kunnen ons 
voorstellen dat discrepanties bestaan tussen de 
genoemde registraties.83 Hoewel de openbare 
registers dan leidend zullen zijn, is het wel van 
belang dat dergelijke (verplichte) registraties 
allemaal actueel en op orde zijn. Het gevaar op 
discrepanties wordt groter naarmate de genoem-
de onderzoeksstappen niet telkens bij iedere 
overdracht worden gezet. In dat kader zou het 
aan te raden zijn om de openbare registers te 
koppelen aan het kentekenregister voor zover 
het gaat om een teboekgestelde Liberty. Zo 
wordt de informatie-uitwisseling tussen de regis-
ters geautomatiseerd en wordt raadpleging mak-
kelijker gemaakt.

5. Conclusie
De vliegende auto nadert razendsnel. Van alle 
vliegende auto’s in ontwikkeling, is de Liberty 
van het Nederlandse PAL-V ten tijde van het 
schrijven van dit artikel in Nederland het verst. 
De Liberty is zowel een motorvoertuig als een 
luchtvaartuig: een naar ons weten vooralsnog 
unieke juridische dubbelkwalificatie. 

Het toepasselijke goederenrechtelijke regime 
van de Liberty moet worden gevonden aan de 
hand van de registratie daarvan in het nationali-
teitsregister zoals bedoeld in art. 3.3 Wet lucht-
vaart. De lex rei sitae-regel is slechts van toepas-
sing als de Liberty niet is teboekgesteld en niet 
is ingeschreven in het nationaliteitsregister. Voor 
het goederenrecht in het algemeen heeft de dub-
belkwalificatie geen concrete gevolgen. Dit komt 
omdat de kwalificatie ‘motorvoertuig’ geen ge-
volgen heeft in het goederenrecht. Voor het goe-
derenrecht is in het geval van de Liberty sprake 
van een roerende zaak, die een registergoed 
wordt bij teboekstelling. Desondanks lijkt het 
zuiverder om, naar het voorbeeld van de regels 
omtrent dubbelkwalificatie van schepen en 

luchtvaartuigen, dubbelkwalificatie van de 
Liberty onmogelijk te maken.

De dubbelkwalificatie van de Liberty heeft gevol-
gen voor de invulling van de goede trouw en de 
daaraan gekoppelde derdenbescherming van de 
koper. Immers, bij gewone motorvoertuigen 
moeten de – in de vaste lijn van de jurisprudentie 
bepaalde – standaardonderzoeksstappen met 
betrekking tot de kentekenregistratie worden 
doorlopen om te goeder trouw te zijn ten aan-
zien van de beschikkingsbevoegdheid. Bij een 
luchtvaartuig moet hiervoor onderzoek worden 
gedaan naar het nationaliteitsregister of naar de 
openbare registers in het geval dit luchtvaartuig 
teboekgesteld is. Bij een niet-teboekgestelde 
Liberty moet ons inziens zowel het nationali-
teitsregister als het kentekenregister worden 
onderzocht voor een geslaagd beroep op derden-
bescherming – een verzwaarde onderzoeksplicht 
dus. Bij een teboekgestelde Liberty hoeft slechts 
onderzoek te worden gedaan naar de openbare 
registers voor een geslaagd beroep op derdenbe-
scherming ten aanzien van de beschikkingsbe-
voegdheid. Dit neemt niet weg dat in het kader 
van zorgvuldigheid, mede gelet op mogelijke 
verborgen gebreken, het aan te raden is om te-
vens het nationaliteitsregister en het kenteken-
register voor de verkrijging te onderzoeken. In 
dit kader zou het praktisch zijn om de openbare 
registers te koppelen aan het kentekenregister 
om de registers actueel te houden en makkelij-
ker raadpleegbaar te maken.

83. Zie voetnoot 78.




