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Stellingen behorend bij het proefschrift
Revindicatoire aanspraken op giraal geld van B. Bierens

Revindicatoire aanspraken op giraal geld zijn niet wezensvreemd aan de aard van het
girale betalingsverkeer. passen in het vermogensrechtelijke systeem en vormen een
onmisbaar instrument bij het reguleren van verhaal op giraal geld. Het dient te worden
erkend dat het recht als bedoeld in artikel 6:203 lid 2 BW in girale verhoudingen een
revindicatoire werking kan toekomen (zie: dit proefschrift).

11

Het recht is een afspiegeling van de maatschappij waarin het functioneert. De opkomst
van de mobiele telefonie heeft het belang van zaakwaarneming (artikel 6:198 BW) doen
afnemen. De opwekking van stroom door windmolens zal daarentegen het oud zakelijke
recht van windvang weer nieuw leven inblazen.

lli

De regels over transparantie bij de verkoop van financiele producten, behoren tot het
meest ondoorzichtige deel van de Nederlandse wetgeving.

IV

Artikel 5:65 van de Wet financieel toezicht is zodanig onleesbaar (de eerste zin bestaat
uit 249 woorden, ongeveer 17 regels tekst)   dat een schending   van de daarin
geformuleerde norm nooit verwijtbaar, laat staan onrechtmatig kan zijn.

V

Niet iedere academicus is zich bewust van het verschil tussen schrijven over boeken en

boeken overschruven.

V1

Zolang het overgrote deel van de treinreizigers stilstaat op de roltrappen van en naar de
perrons en zo de toegevoegde waarde van een roltrap goeddeels om zeep helpt, is ieder
geloof in vooruitgang misplaatst.

ViI

Voor een juiste waardering  van de muziek  van W.A. Mozart  ( 1756- 1791)  is  het  van
belang om toeganke'Ukheid niet te verwarren met eenvoud. Het genie van Mozarts
composities schuilt in een samengaan van auditieve toegankelijkheid en compositorische
complexiteit.
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Woord vooraf

'Revindicatoire aanspraken op giraal geld': een titel die bij ingevoerde juristen
wellicht leidt tot gefronste wenkbrauwen. Het girale betalingsverkeer, dat is toch
alleen maar verbintenisrechtelijk? En revindicatie behoort toch tot het exclusieve
domein van het zakenrecht? Hoe kan dat samengaan? De titel is daarom meer dan
alleen een aanduiding van de onderwerpen die in dit boek aan de orde zullen
komen. Het verraadt ook dat de paden van het positieve recht soms worden verla-
ten. De confrontatie tussen de heersende leer en mijn eigen opvattingen levert
nieuwe gezichtspunten op die zowel voor de theorie als de praktijk van belang
kunnen zijn. Het onderzoek voert via het begrip 'geld' en de grondslagen van het
vermogensrecht naar oplossingen voor diverse praktische problemen bij het ver-
haal op girale tegoeden.

Door de aard van mijn onderzoek had ik lang de overtuiging dat het minder vat-
baar zou zijn voor actuele ontwikkelingen. In de laatste fase van het onderzoek
bleek dat een misrekening. De voltooiing viel samen met de turbulente ontwikke-
lingen in de kapitaalmarkt, bekend als de hypotheek- of kredietcrisis. Wat de
gevolgen daarvan op de lange termijn zullen zijn, valt nu nog niet goed te over-
zien. Wel onderstrepen deze ontwikkelingen nog eens de noodzaak om onderzoek
te doen naar het beschikbaar juridisch instrumentarium ter bescherming van aan-
spraken op giraal geld. Deze studie beoogt daaraan een bijdrage te leveren. Het
onderzoek is afgesloten op 1 oktober 2008. De congresbundel The Past and

Future  of Money (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2008) verscheen kort na
deze datum. Ik moet daarom volstaan met een verwijzing naar de diverse lezens-
waardige bijdragen.

Het schrijven van deze studie heb ik gecombineerd met een baan en een jong
gezin. Dat ik de eindstreep heb gehaald, is te danken aan het begrip en de inschik-
kelijkheid van velen. Een paar daarvan wil ik hier in het bijzonder noemen.

In de eerste plaats dank ik mijn promotor Jan Vranken. Zijn begeleiding was een
bewonderenswaardige mix van vriendelijke oppositie, stevige confrontaties,
scherpe analyses, bemoedigende adviezen en heel veel geduld. Daniel Gerdes en
Willem van Boom waren bereid om in de eindfase de tekst door te nemen en van
een uitgebreid kritisch commentaar te voorzien. Zij hebben op professionele wijze
invulling gegeven aan de 'academische zorgplicht' waarbij de promovendus er op
wordt gewezen dat zijn ideeen wellicht niet onmiddellijk door iedereen zullen
worden omarmd.
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Collega's van toen en nu hebben op veel manieren aan het onderzoek bijgedragen.
Bart Joosen trok me over de streep en zorgde ervoor dat ik daadwerkelijk begon.
Rabobank Nederland had waardering voor mijn 'duurzame' priv6-project en faci-
liteerde een ruimhartig studieverlof. Ik dank daarvoor Jan van Veenendaal, Jan
Schuchard, Rob van Esch en Peter Bouma. Een bijzondere blijk van waardering
gaat uit naar Kees Versteeg die mij uit de wind hield als dat even nodig was.

Het schrijven van een proefschrift kan tot gevolg hebben dat je vriendenkring
wordt gedecimeerd. Ik prijs me gelukkig dat mij dat bespaard is gebleven. Op het
gevaar af anderen te kort te doen, bedank ik in het bijzonder Delroy Blokland, Jack
Withaar, Paul Landsmeer en Ferenc Welten voor hun niet aflatende belangstelling.
Fons Bierens bezorgde mij een studeerkamer om ook in turbulente tijden te blij-
ven studeren. Na een dag hard werken en voorzien van gerookte zalm, wijn en een
riant uitzicht over de Herengracht, waren onze gesprekken een bron van inspira-
tie.

Herman Bierens en Ans Bierens-Westerhof bedank ik voor hun steun als zorgza-
me en meelevende ouders en later, na de geboorte van de kinderen, als onmisbare
en behulpzame grootouders. Mijn broer Peter en zijn vrouw Natalie Bierens dank
ik voor hun betrokkenheid bij mijn werk, studie en gezin.

Ik begon mijn proefschrift als vrijgezel en zet de laatste punt als de echtgenoot van
Edith en de vader van Anne (5 jaar) en Daan (2 jaar). Edith, duizend woorden zijn
te weinig en 66n woord is te veel om uit te drukken wat je voor me betekent. Ge-
woon alles, eigenlijk. 'Wovon man nicht sprechen kann, darOber muss man schwei-
gen', en waar woorden ophouden begint de muziek. We gaan er weer vaak samen
naar luisteren. Anne en Daan: vanaf nu ga ik met jullie weer el es tekenen en met
treinen spelen zonder dat mijn gedachten afdwalen naar onnavolgbare juridische
constructies. Jullie hebben nog de levenshouding die veel volwassenen hebben
verloren en wetenschappers zich slechts met moeite weer eigen maken: je telkens
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Amsterdam / Voorburg, 8 december 2008
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1          Inleiding

1 Revindicatoire aanspraken op giraal geld

In de periode tussen vrijdag 21 en maandag 24 december 2007 was het druk in de
Nederlandse winkels. Uit een persbericht van Equens Nederland, die zorgdraagt
voor de afwikkeling van girale betalingen, blijkt dat in deze periode in totaal bijna
30 miljoen debet- en creditcardtransacties werden verwerkt. Op maandag 24
december was er een piek tussen 14.00 en 14.30 uur, toen er maar liefst 365 be-
talingen per seconde werden verwerkt. Deze cij fers illustreren treffend wat iedere
deelnemer aan het maatschappelijk verkeer dagelijks kan ervaren: het grote be-
lang  van het girale betalingsverkeer.'

1.I Een wonderlijk verschijnsel

Merkwaardig genoeg heeft de vermogensrechtelijke begripsvorming over geld
geen gelijke tred gehouden met de stormachtige ontwikkelingen die het be-
talingsverkeer in de praktijk heeft doorgemaakt. Zo stelt Schoordijk vast dat wij
van het rechtskarakter van geld nog zo weinig weten.2 Zwalve constateert zelfs dat

onze begripsvorming over geld niet wezenlijk meer is veranderd sinds de Ro-
meinen:

'Het is een wonderlijk verschijnsel dat, alhoewel in het moderne betalingsverkeer geldvorderin-
gen van enige betekenis (buiten het criminele milieu) nog slechts zelden plegen te worden vol-

daan door de overgiften van chartaal geld, maar door middel van een girale betaling, onze theo-
rie nog steeds wordt beheerst door het Romeinse recht dat de betaling van geld opvatte als de
levering (traditio) van een bepaalde hoeveelheid zaken, te weten van zakken gemunt geld.,3

1 Persbericht van 27 december 2007 van Equens Nederland. De cijfers van PIN-transacties laten een stijgende
lijn zien. Volgens de gegevens van Currence werden in 1992 in totaal 33,3 miljoen transacties verwerkt; in
december 2007  werd de grens van 1,5 miljard transacties per jaar bereikt. De verwachting is dat deze  lijn  zich
de komende jaren zal voortzetten.

2 Schoordijk (1996-2007) p. 347.
3    Zwalve (1996) p. 84; diezelfde overweging nogmaals Zwalve (1998) p. 45. Dat de begripsvorming in het ver-

mogensrecht wordt gedomineerd door chartale geldvormen blijkt onder meer uit het verband tussen en de
redactie van de artikelen 6:112 BW en 6:114 BW Wat betreft het verband: het eerste genoemde artikel vereist,

kort gezegd, dat de nakoming van een geldschuld plaatsvindt in gangbaar geld, waarmee de wetgever bedoelt
chartaal geld met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en met een giraal tegoed PG Boek 6 (Vaststellings-

wet) p. 458. Zou dat ook onder gangbaar geld zijn begrepen, was artikel 6:114 lid 1 BW, waarin een schulde-
naar de bevoegdheid wordt toegekend een geldschuld ook langs girale weg na te komen, een overbodige bepa-

ling. Wat betreft de redactie: enerzijds  is in artikel  6: 114  lid  1 BW uitdrukkelijk de bevoegdheid opgenomen
om langs girale weg een geldschuld na te komen, terwul anderzijds een dergelijke bevoegdheid ontbreekt in
artikel 6:112 BW Daaruit volgt, aldus Rank (1996) p. 161, dat de wetgever het bestaan van deze bevoegdheid
kennelijk als een logisch gegeven beschouwt. Zie voor andere voorbeelden hoofdstuk 2.



2 Inleiding

Dit verschijnsel is nog wonderlijker, als daarin het belang van een juiste begrips-vorming wordt meegewogen. Omdat het girale tegoed in de heersende leer wordt
gekwalificeerd als een vordering tot uitbetaling van chartaal geld, is daarmee ook
gegeven dat de uiteenlopende rechtsvragen die voortvloeien uit het girale be-
talingsverkeer slechts met de inzet van obligatoire rechtsfiguren kunnen worden
opgelost.4 Dat is een merkwaardige afwijking van het vermogensrechtelijke sys-
teem, dat bij het bepalen van de omvang van het voor verhaal vatbaar vermogen
van een debiteur voorziet in een afgewogen samenspel van revindicatoire aan-
spraken en vorderingen. Immers, eerst nadat de zaken waarop een eigendomsrecht
van een derde rust uit de macht van de debiteur zijn gerevindiceerd, blijft het res-
terende actief over voor verhaal, waarbij de paritas creditorum het uitgangspunt
vormt.5 Door het obligatoire karakter zijn in girale verhoudingen revindicatoire
aanspraken a priori niet mogelijk en wordt de eerste fase waarin de omvang van
de boedel wordt bepaald, overgeslagen. In de praktijk leidt dat soms tot als
onrechtvaardig ervaren situaties, in het bijzonder wanneer een giraal tegoed zich
in de macht van een derde bevindt en deze derde vervolgens failliet wordt ver-
klaard. De betaler (de 'solvent') dan wel de uiteindelijke begunstigde van de be-
taling (de 'accipiant') beschikt in beginsel slechts over een obligatoir recht jegens
de failliet.

1.2 De praktijk is (soms) sterker dan de leer

Dat de praktijk soms sterker is dan de leer, blijkt uit een aantal arresten van de
Hoge Raad waarin, telkens binnen de context van een ander feitencomplex, de
vraag werd beantwoord of een giraal tegoed op of geadresseerd aan de betaalre-
kening van een failliet behoorde tot diens vermogen als bedoeld in artikel 20 Fw
of dat 66n of meerdere schuldeisers, buiten de concursus om, daarop een bijzon-
dere aanspraak konden uitoefenen. Ik schets hierna een aantal casus waarbij C tel-
kens de failliet is, gevolgd door, in zeer verkorte vorm, het oordeel van de Hoge
Raad en de belangrijkste overwegingen in het betreffende arrest:

(a) De debiteuren van B voldoen hun geldschuld door girale betaling. C verzorgt
facturerings- en incassodiensten. B heeft C aangewezen als zijn betaaladres. C
heeft een betaalrekening geopend ten name van 'C inzake B'. De debiteuren
van B betalen op deze rekening. C failleert voordat hij het geld afkomstig van
deze debiteuren heeft overgemaakt aan B. De Hoge Raad oordeelt dat het
tegoed op deze kwaliteitsrekening in de boedel valt. B kan daarop geen bij-
zondere aanspraak maken en is slechts concurrent crediteur. De Hoge Raad
overweegt dat het nodig is terughoudendheid te betrachten met inbreuken op

4      Zie buvoorbeeld recentelijk HR 26 januan 2007, JOR 2007,79 m.nt. N.E.D Faber ('Onwanger-Kerseboom')
r.0.3.3, waarin de Hoge Raad oordeelt dat de verhouding tussen partuen bij het girale betalingsverkeer ver-
bintenisrechtelijk van aard is.

5    Artikelen 5:2 BW. 3:276 BW, 3:277 BW en 20 Fw
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het beginsel van artikel 3:276 BW en dat ook de wetgever terughoudendheid
aan dag heeft gelegd door vooralsnog de kwaliteitsrekening alleen voor te
behouden aan personen die een bijzonder vertrouwen genieten van het pu-
bliek.6

(b) A heeft een geldschuld aan B en is bevoegd deze langs girale weg na te komen.
Door een vergissing van A wordt echter aan C betaald, die op het moment van
de bijschrijving in staat van faillissement verkeert. Met een verwijzing naar
hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt gezien en het
bepaalde in artikel 6:212 BW oordeelt de Hoge Raad dat de curator het aldus

ontvangen bedrag moet restitueren zonder de afwikkeling van de boedel af te
wachten, met voorbijgaan van aanspraken van andere boedelcrediteuren en
zonder een bijdrage in de algemene faillissementskosten te verlangen. Later
herhaalt de Hoge Raad deze regel, nu echter met een verwijzing naar het
begrip 'zonder rechtsgrond' in artikel 6:203 BW.7

(c)  C ('incassant') maakt in het kader van zijn debiteurenbeheer gebruik van auto-
matische machtiging tot incasso. C heeft daartoe een incassocontract gesloten

met zijn bank. Deze bedingt ten behoeve van de debiteuren van C en hun ban-
ken het recht om binnen 30 kalenderdagen na de datum waarop de incasso in
opdracht van C is verwerkt, deze tel-ug te laten boeken. C failleert. Na de da-
tum van het faillissement brengt de bank van C terugboekingen ten laste van
zijn rekening. De curator stelt dat de bank van C niet bevoegd was stornerin-
gen van na de faillissementsdatum ten laste te brengen van de rekening van C.
De Hoge Raad verwerpt deze stelling. Uit hoofde van het incassocontract
vindt de creditering plaats onder een ontbindende voorwaarde, namelijk dat de
debiteur ofdiens bank binnen de gestelde termijn geen gebruik maakt van zijn
bevoegdheid de incasso te laten terugboeken. De vervulling van de ontbin-
dende voorwaarde leidt niet tot een verplichting tot terugbetaling maar tot een
boekhoudkundige debitering van de rekening.8

6       HR  13 juni  2003,  NJ 2004,196  m.nt.  HJS en JOR  2003,  209 m.nt. S.C.J.J. Kortmann  en A. Steneker ('Pro-
Call'). De Hoge  Raad lijkt daarmee een pas op de plaats te maken op de weg ingezet in HR 3 februari  1984,
NJ 1984. 752 m.nt. WMK ('Slis-Stroom') en HR 12 januari 2001, NJ 2002, 371 m.nt. HJS en JOR 2001, 50
m.nt. S.C.J.J. Kortmann en A. Steneker ('Koren q.q.-Teksta q.q.'). Zie hierna hoofdstuk 4.

7       HR  5  september  1997,  NJ  1998,  437  m.nt.  PvS en JOR  1997,  112  m.nt.  E.W.J.H. de Liagre  BBhl  en  N.E.D.
Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.'), HR 7 juni 2002, NJ 2002, 608 m.nt. JBMV en JOR 2002,  14 m.nt. G.A.J.
Boekraad ('Komdeur q.q.-Nationale Nederlanden'); HR 8 juni 2007, N./ 2007, 419 m.nt. PvS en JOR 2007.
221  m.nt. A. Steneker ('Van der Werff-BLG'). In vergelijkbare zin reeds Ktr. Tilburg  12 september 1985, Prg
1985, 2377 en NJ 1986. 272 ( 'Neve-Fillet q.q.') Nieskens-Isphording (1998) plaatst Ontvanger-Hamm q.q. op
66n lijn met een aantal mijlpaten van deze eeuw, zoals Lindenbaum-Cohen, Quint-te Poel, Saladin-HBU
Haviltex en Plas-Valburg (p. 5) enconcludeertdat de Hoge Raadeen verbintenisrechtelijke pendant van de goe-
derenrechtelijke revindicatie heeft geintroduceerd (p. 19). Zie hierna hoofdstuk 5.

8    HR 3 december 2004. NJ 2005, 200 m.nt. PvS en JOR 2005, 51 m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN
Amro'). Voor deze zaak in eerste aanleg zie Rb. Amsterdam 26 november 2003, JOR 2004,29 m.nt. N.E.D.
Faber. Eerder en anders Rb. Arnhem 5 november 1998, JOR  1999,41  m.nt. N.E.D. Faber ('Van Duk q.q.-ABN
Amro'). Zie hierna hoofdstuk 6.
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(d) C houdt een betaalrekening aan bij zijn bank A. Na verloop van tijd failleert
C. Zijn betaalrekening vertoont op dat moment een debetpositie. Reeds voor
het uitspreken van het faillissement was A op de hoogte van het naderend fail-
lissement van C. Gedurende de periode dat A wist van het aanstaande faillis-
sement en ook tijdens het faillissement, schrijft B geld over naar de rekening
van C. Mag A zijn schuld aan C uit hoofde van de bijschrijvingen verrekenen
met zijn vordering uit hoofde van de debetstand op de betaalrekening? Het
antwoord luidt ontkennend. In een reeks van arresten heeft de Hoge Raad de
regel geformuleerd dat banken zich niet op verrekening kunnen beroepen ter-
zake van een op een rekening van hun debiteur gedane girale betaling, als deze
betaling is ontvangen op een tijdstip waarop de bank wist dat het faillissement
van de debiteur was te verwachten, dan wel na diens faillietverklaring. Het is
niet te rijmen met het uitgangspunt van de paritas creditorum dat een bank,
door haar bijzondere positie in het betalingsverkeer, zich door middel van ver-
rekening zou kunnen verhalen op hetgeen zij schuldig wordt aan de betreffen-
de rekeninghouder.9

De vraag of een giraal tegoed op de rekening van een failliet buiten diens voor ver-
haal vatbaar vermogen blijft, wordt door de Hoge Raad op uiteenlopende wijzen
beantwoord en verschillend gemotiveerd. In de hierboven onder (a) bedoelde
gevallen  ligt het accent op artikel  3:276  BW;  in de gevallen onder (b) rechtvaar-
digen onder meer artikel 6:212 BW en 6:203 BW echter wel een inbreuk op arti-
kel 3:276 BW, terwijl het geval onder (c) zelfs geheel buiten het vermogensrecht
lijkt te worden geplaatst door te spreken van een 'boekhoudkundige debitering'
van de rekening. In de gevallen onder (d) wordt, door het uitsluiten van verreke-
ning, de mogelijkheid van de bank beperkt om verhaal te nemen op binnenko-
mende betalingen. Het is niet overdreven om te concluderen dat het reguleren van
verhaal op girale tegoeden in transitu problematisch is.

1.3 Probleemstelling

De verschillen zijn niet uitsluitend te verklaren door de uiteenlopende feiten die
aan de arresten ten grondslag liggen. Er lijkt meer aan de hand. Naar mijn mening
ligt de oorzaak van het probleem besloten in de vooronderstelling dat rechtsver-
houdingen in het girale betalingsverkeer uitsluitend verbintenisrechtelijk van aard
zijn. Het vraagt een soms nauwelijks navolgbare inventiviteit om arresten waar het
in essentie gaat om de goederenrechtel(/ke vraag aan wie een vermogensbestand-
deel toebehoort en wie daarop verhaal mag nemen, te voorzien van een sluitende
verbintenisrechtelijke motivering.

9 Deze vaste jurisprudentie voert terug tot HR 10 januari  1975, NJ 1976, 249 m.nt.  BW (' Standaardfilms') en is
verder tot ontwikkeling gekomen in onder meer HR 8 juli 1987, NY 1988,  104 m.nt. G ('Loeffen q.q.-BMH I');
HR 7 oktober  1988, NJ 1989.449 m.nt. JBMV ('Amro-Curatoren THB'); HR 17 februari  1995, NJ 1996, 471
m.nt. WMK ('Mulder q.q.-CLBN'). Zie hierna hoofdstuk 7.
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In deze studie zal ik daarom onderzoeken of een meer goederenrechtelijke bena-
dering van het girale betalingsverkeer tot passende oplossingen kan leiden. Hier,
in deze inleiding, volsta ik met een stelling: revindicatoire aanspraken op giraal
geld zijn niet wezensvreemd aan de aard van het girale betalingsverkeer, passen in
het vermogensrechtelijk systeem en vormen een onmisbaar instrument bij het
reguleren van verhaal op giraal geld. Deze stelling, die haaks staat op de heersen-
de leer, wordt in de volgende hoofdstukken beargumenteerd.

2            Opbouw van het betoog

Voor deze argumentatie is het noodzakelijk om terug te gaan tot de basis van het
betalingsverkeer, namelijk het verschijnsel geld. Ik begin daarom met een onder-
zoek naar wat tegenwoordig tot het wezenskenmerk van geld moet worden gere-
kend. Ik neem daarbij de dagelijkse praktijk van het betalingsverkeer als vertrek-
punt en niet het Burgerlijk Wetboek. Daaraan liggen twee overwegingen ten
grondslag. Ten eerste heeft 'geld' geen eenduidige betekenis in het BW zodat
daaruit dus geen algemeen toepasbaar inzicht te destilleren valt.10 Ten tweede is in
de literatuur eerder getracht aan de hand van bepalingen uit het verbintenissen-
recht het wezenskenmerk   van   geld te doorgronden. Geld wordt daarbij,    kort
gezegi gedefinieerd als datgene waarmee een geldschuld kan worden nageko-
men. Het resultaat is een cirkelredenering: de essentie van geld wordt verklaard
door middel van een geldschuld, terwijl een geldschuld het bestaan van geld voor-
onderstelt. 11

De keuze om het girale betalingsverkeer als raamwerk te nemen van deze stu-
die en niet, bijvoorbeeld, een specifieke rechtsfiguur, heeft tot gevolg dat in deze
studie de toepasselijke rechtsregels slechts worden besproken voor zover die van
belang zijn voor de gang van het betoog. Ik heb ervan afgezien iedere rechtsfiguur
of ieder leerstuk volledig te beschrijven en verwijs daarvoor naar de bekende
handboeken. Dat voorkomt niet alleen doublures en hinderlijke onderbrekingen in
de gang van het betoog, maar maakt ook eenvoudiger kenbaar welke inzichten
deze studie toevoegt aan het reeds bestaande corpus van wetenschappelijke ken-
nis. Terwijl dit streven naar beknoptheid mede is ingegeven door mijn ervaring in

10 Het woord geW komt in meerdere betekenissen voor in het Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de context
waarin het woord voorkomt, worden bedoeid munten en bankbiljetten, de functie van betaalmiddel, geld als
munteenheid of uitsluitend girale tegoeden. Zo wordt in artikel 5:9 BW alleen chartaal geld bedoeld: deze

zakenrechtelijke regel kan uitsluitend betrekking hebben op stoffelijke geldvormen. Een voorbeeld van geld in
de betekenis van betaalmiddel kan worden gevonden in artikel 7:1  BW. Zouhethier worden begrepen als stof-
felijk geldvoorwerp in plaats van algemeen betaalmiddel, dan zou iedere koop tegen chartale betaling tevens
een  ruil  zijn  in  de  zin van artikel  7:49  BW In artikel  6: 1 1 2 BW wordt het zelfs  in Mee uiteenlopende beteke-
nissen gebruikt: eenmaal als betaalmiddel en eenmaal als eenheid van waarde; Rank (1996) p. 158. In artikel
7:51, onder d. BW wordt onder geld uitsluitend een giraal tegoed verstaan.

11    Dit is een belangrijk bezwaar tegen de definitie van Houtappel (1996) p. 99. Geld is zijns inziens een betlai-
middel. Echter, wat een betaalmiddel is hangt af van de inhoud van de schuld en veronderstelt dus bekendheid
met de betekenis van geld. Voor het gevaar van een cirkelredenering waarschuwen onder meer Nussbaum

(1950) p. 12, Olivecrona (1957) p. 12, Simitis (1960) p. 410 en Ballendux (1980) p. 44.
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de praktijk waarin snel tot de kern moet worden gekomen'2, heb ik anderzijds de
vrije rol van wetenschapper ten volle willen benutten. 13 Ik heb niet geschroomd
een theorie neer te zetten die op onderdelen ver verwijderd is van wat nog als de
heersende mening kan worden beschouwd. Een dergelijke vrije omgang met het
recht kan echter niet uitmonden in een improvisatie zonder toonsoort of maat-
streep. Ik heb het betoog daarom als volgt vormgegeven.

Hoofdstuk 2 bestaat uit een beschrijvend onderzoek naar het fenomeen geld en
de begripsvorming die ten grondslag ligt aan de heersende leer over geld en beta-
ling. Nadat ik de belangrijkste kenmerken van het hedendaagse geld in kaart heb
gebracht, zal ik onderzoeken hoe deze kenmerken zich verhouden tot de vooron-
derstellingen die aan de huidige vermogensrechtelijke begripsvorming over giraal
geld ten grondslag liggen. Deze vooronderstellingen gaan nog steeds gebukt onder
de last van het verleden, toen chartaal geld werd beschouwd als het enige echte
geld. De begripsvorming over geld blijkt, zoals Pitlo in meer algemene zin met
betrekking tot het BW (oud) vaststelde, nog 'gevangen in de klem van het mate-
rialistisch denken'.14

In hoofdstuk 3 verlaat ik het pad van de heersende leer en formuleer, op basis
van de bevindingen in hoofdstuk 2, een alternatieve opvatting. Een leidende
gedachte daarbij is dat aan een handelstransactie zowel een goederenstroom als
een geldstroom ten grondslag ligt. Deze geld- en goederenstromen zijn tegenge-
steld aan elkaar, maar hebben gemeen dat het gaat om een verschuiving tussen de
vermogens van twee rechtssubjecten. Hoewel het vermogensrecht zich doorgaans
richt op de goederenstroom, mag niet uit het oog worden verloren dat de tegen-
overgestelde vermogensovergang van geld evenzeer aan de beginselen van het ver-
mogensrecht is onderworpen. Ik kwalificeer giraal geld als het object van een goe-
derenrechtelijke aanspraak. In lijn met het stelsel van de wet, gaat het pas uit het
vermogen van de solvent over naar het vermogen van de accipient als voor deze
vermogensovergang een rechtvaardiging is aan te wijzen. Ik zal ingaan op de
vraag wat als een rechtvaardigingsgrond kan dienen, ook gezien het belang van
een ongestoorde geldomloop. In de gevallen waarin een rechtvaardiging ont-
breekt, zal de feitelijke creditering van de betaalrekening van de accipiBnt geen
vermogensovergang tot gevolg hebben. De solvent beschikt in dat geval over een
revindicatoire aanspraak die hij ook tijdens het faillissement van de accipiEnt kan
uitoefenen.

The proof of the pudding is in the eating; daarom pas ik mijn bevindingen toe
op de hiervoor geschetste praktijksituaties. Achtereenvolgens zullen de revue pas-
seren: het verhaal op giraal geld gehouden door derden (hoofdstuk 4), het verhaal
na een onmiskenbare vergissing (hoofdstuk 5), het verhaal na een onterechte
incasso (hoofdstuk 6) en het verhaal door de bank op giraal geld (hoofdstuk 7). De

12 Ten tijde van het voltooien van deze studie was ik werkzaam als jurist bij een centrale coBperatieve bank te
Utrecht. Er heeft geen voorafgaand inhoudelijk overleg plaatsgevonden met mijn werkgever over de onder-
zoeksresultaten. Deze studie is op persoonlijke titel geschreven.

13    Over de taak van de rechtswetenschap en. onder meer, de betekenis van kritisch-opimerende literatuur Asser-
Vranken ( 1995 ) p.  115 en Asser-Vranken (2005) p. 116-112 en 142-154.

14   Pitlo (1969) p. 20-35, in het bijzonder p. 31 en 35.                                                                                                      4
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opzet van deze 'praktijk'-hoofdstukken is telkens in grote lijnen vergelijkbaar. Na
een bespreking van de jurisprudentie en eventueel relevante wetgeving, plaats ik
enkele kanttekeningen bij de heersende leer en werk ik vervolgens uit hoe met de
erkenning van een revindicatoire aanspraak op giraal geld een passend en een
meer uniform gemotiveerd rechtsgevolg zou kunnen worden bereikt. De hoofd-
stukken 4,5,6 en 7 staan dus in het teken van de confrontatie van de heersende
leer met het door mij geboden alternatief. In hoofdstuk 8 zet ik de conclusies op
een rij en beantwoord de onderzoeksvraag.

De toekomst zal moeten uitwijzen of mijn zienswijze navolging vindt en er
daarmee, om met Nieuwenhuis te spreken, sprake is van confrontatie dn compro-
mis. Ik realiseer me dat een dergelijk compromis waarschijnlijk niet snel zal wor-
den gevonden. Opvattingen die Cop onderdelen) haaks staan op de heersende

opvatting, roepen nu eenmaal snel weerstand op en zijn vatbaar voor kritiek.
Echter, een tegengeluid heeft niet de pretentie een slotakkoord te zijn. Ik hoop dat
deze studie, juist door de regels over geld en het betalingsverkeer vanuit een ande-
re invalshoek te belichten, een bijdrage levert aan de discussie over en de verdere

ontwikkeling van de vermogensrechtelijke theorievorming over geld, het girale
betalingsverkeer en de nog weinig belichte samenhang met de regulering van ver-
haal tijdens het faillissement van een rekeninghouder. Want dat er op dat gebied

nog veel onderzoek moet worden verricht, zullen de meesten wel beamen.

3               Afbakening

Het onderzoeksgebied van deze studie is begrensd tot revindicatoire aanspraken
op giraal geld. Het onderzoek naar de mogelijke toepassingen in de praktijk, heb
ik beperkt tot vier typen rechtsvragen zoals die zich hebben aangediend in de
Nederlandse jurisprudentie en die, als gezegd, problematisch zijn gebleken.15 Het
is echter niet uitgesloten dat in de praktijk zich andere situaties kunnen voordoen

waarbij de erkenning van een revindicatoire aanspraak uitkomst biedt bij het regu-
leren van verhaal op giraal geld. De algemene uiteenzetting en de vier 'praktijk'-
hoofdstukken bieden tezamen voldoende houvast bij het bepalen van de moge-

lijkheden daartoe en de grenzen die daarbij moeten worden gesteld.
Voor wat betreft wettelijke bepalingen, beperkt deze studie zich in hoofdzaak

tot het BW en enkele bepalingen uit de Faillissementswet. Het thema 'geld en be-
talingsverkeer' raakt echter aan veel meer, overwegend publiekrechtelijke, wet- en
regelgeving. In het bijzonder wijs ik daarbij op de Richtlijn Betaaldiensten, die tot
stand is gekomen als complementair juridisch kader van de Single European
Payment Area ('SEPA').16 Deze richtlijn dient op 1 november 2009 te zijn omge-

15     Hoofdstuk  1, par.  1.2 en de uitwerking in de Hoofdstukken 4,5,6 en 7.
16 Richtlijn 2007/64/EG  van het Europees Parlement en  de  Raad van 13 november 2007 betreffende betalings-

diensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG. 2002/65/EG, 2005/60/EG en
2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319). Over de privaatrechtelijke aspecten van

Europese regelgeving over het girale en elektronische betalingsverkeer: Van Esch (2004) p. 17-37, over de
SEPA: Berkvens (2005) p. 37-50.
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zet in de Nederlandse wetgeving en verschaft onder meer voorschriften over voor-
waarden, informatievereisten en risicoverdeling tussen een bank en haar cliant.
Hoe ingrijpend de SEPA en de Richtlijn Betaaldiensten ook zullen zijn ten aan-
zien van betaalproducten en -diensten, zij betreffen niet primair de hier voorlig-
gende vraag, namelijk de vermogensrechtel(/ke theorievorming over geld en het
girale betalingsverkeer.

Toezichts- en monetaire wetgeving worden, op enkele uitzonderingen na,
evenmin besproken.17 Ook het procesrecht, dat vaak een grote invloed heeft op de
uitkomst van een arrest, blijft buiten beschouwing. Wel zal ik soms wijzen op de
invloed die de procesgang heeft gehad op een rechterlijk oordeel. Het beslagrecht
komt een enkele maal aan de orde bij de bespreking van de samenloop van rech-
ten, maar zal niet afzonderlijk als leerstuk worden besproken. 18 Verder heb ik mij
op onderdelen laten inspireren door literatuur uit ons omringende rechtsstelsels,
echter zonder dat van rechtsvergelijking kan worden gesproken. De daarvoor
noodzakelijke beschrijving van een groot aantal en uiteenlopende buitenlandse
rechtsfiguren, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de constructive trust in het

Anglo-Amerikaanse recht, valt buiten de reikwijdte van deze studie.

4               Terminologie

Ten slotte enkele terminologische opmerkingen. Omwille van de leesbaarheid
bleek het niet altijd mogelijk geheel zuiver te verwijzen naar het weinig fraaie
begrip 'goederenrechtelijk recht'. In een aantal gevallen spreek ik daarom van een
'goederenrechtelijke aanspraak' om de werking daarvan, in het bijzonder tijdens
een faillissement,  af te zetten tegen de  aard en werking van een vorderingsrecht.
Dat laat onverlet dat ook een vordering in goederenrechtelijke zin tot een vermo-
gen behoort.  Het leek mij verder binnen de context van deze studie niet juist om
terug te grijpen op de terminologie van het BW (oud) en van een zakelijk recht te
spreken. Het huidige BW reserveert dit begrip voor rechten op stoffelijke objec-
ten en het girale betalingsverkeer is naar zijn aard juist onstoffelijk. Daarom zal ik
meestal spreken over een revindicatoire aanspraak op giraal geld.

17   Ik volsta met een korte opsomming: over de uitgifte van chartaal geld: de Muntwet 2002 (Stb. 2001, 631) en
de  Bankwet  1998  (Stb.   1999,507).  Over het aanbieden en verrichten van ginle betaaldiensten:  de  Wet  op  het
financieel toezicht (Stb. 2006,475). de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten (Stb.  1998,686), de Wet inza-
ke de geldtransactie-kantoren (Stb. 2002,380) en de Sanctiewet 1977 (Stb. 1980,93). Over controle- en rap-
portageverplichtingen: de Wet financiele betrekkingen buitenland  1994 (Stb.  1994,258) en de Wet ter voorko-
ming van witwassen en financieren van terrorisme  (Stb.  2008.303).  Over de aantastbaarheid van girale  be-
talingen: de 'Finaliteitswet' neergelegd  in Titel L AfdelingllA  Fw  (Stb.  1998,714). Bij verstoringen  van de
markt: de Noodwet financieel verkeer (Stb. 1978,348).

18   In de context van het girale betalingsverkeer gaat het meestal om derdenbeslag Cartikel 475 Rv), waarover uit-
voerig Broekveldt (2003). De rechtsvragen die zich bij derdenbeslag aandienen lijken minder problematisch
dan de vragen die in deze studie aan de orde komen. Zie hoofdstuk 3, par. 4.2 voor enkele opmerkingen over
beslag op 'kredietruimte.'
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Verder zijn er bij een girale betaling ten minste twee rekeninghouders en 66n
bank betrokken. Zoals ik hiervoor reeds aangaf, zal ik de betalende partij aandui-
den als de 'solvent' en de begunstigde van de betaling als de 'accipiant'. Die laat-
ste zal meestal ook de crediteur zijn, maar noodzakelijk is dat niet. Als een beta-
ling om enige reden op een verkeerde rekening belandt, wordt met de accipi8nt
alleen de feitelijk begunstigde bedoeld. De concrete betekenis volgt dus uit de
context. In hoofdstuk 6 heb ik, zoals daar toegelicht, gekozen voor een enigszins
afwijkende tenninologie. De rechtsverhouding tussen de solvent en de accipiEnt
die ten grondslag ligt aan de girale betaling duid ik, in navolging van andere
schrijvers, aan als de 'valutaverbintenis'.19

19   Du Perron (2006) p. 70. De rechtsverhouding tussen de solvent en zijn bank wordt ook wel aangeduid als de
dekkingsverhouding en de rechtsverhouding tussen de accipient en zijn bank de incassoverhouding. Deze

rechtsverhoudingen. evenals interbancaire verhoudingen, komen hierna aan de orde, maar behoeven geen apar-
te definitie.



2 Enkele kanttekeningen bij de heersende
leer over geld en betalingsverkeer

1               Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik toelichten dat aan de heersende vermogensrechtelijke leer
over geld en betaling een begripsvorming ten grondslag ligt die geen steun meer
vindt in de huidige samenleving. In het bijzonder beoog ik te verklaren waarom in
de heersende leer het girale betalingsverkeer als obligatoir wordt gekwalificeerd
en, als keerzijde van dezelfde medaille, revindicatoire aanspraken daaraan geheel
vreemd zijn. Ik ga helemaal terug naar de basis en zal onderzoeken wat het
wezenskenmerk van geld is. Daartoe komen de functies van munteenheid en
rekenmiddel aan de orde (paragraaf 2), gevolgd door een bespreking van geld als
betaalmiddel (paragraaf 3). Daarna onderzoek ik op welke wijzen betaalmiddelen
worden gekwalificeerd in het vermogensrecht en de rechtsregels die van toepassing
zijn op de overdracht van geld. Ik maak daarbij een onderscheid tussen het char-

tale (paragraaf 4) en het girale betalingsverkeer (paragraaf 5).1 De gevolgen van
deze kwalificatie vinden hun weerslag in de rechtsregels die het betalingsverkeer
beheersen (paragraaf 6). Ik besluit dit hoofdstuk met een conclusie (paragraaf 7).

2            Geld als munt- en rekeneenheid

Achter het woord geld schuilen uiteenlopende functies. Mijn verkenning van het
fenomeen geld begint met een bespreking van de functie van munteenheid (para-
graaf 2.1) en die van rekeneenheid (paragraaf 2.2). Deze hebben gemeen dat zij
naar hun aard geen object kunnen zijn van een vermogensrecht. Daarom zal ik
deze functies aanduiden als geld in abstracto.2 Lange tijd is verondersteld dat een
munteenheid en rekenmiddel onlosmakelijk verbonden waren met de intrinsieke
waarde van geldstukken. Dat heeft diepe sporen nagelaten in de begripsvorming
(paragraaf 2.3).

1 De keuze om mij hier te beperken tot de rechtsregels die van invloed zijn op de vermogensovergang van geld,

brengt met zich mee dat Titel 11 Boek 6 BW slechts op onderdelen wordt besproken, zie hierover Mijnssen
(1984) p. 57-83; Rank (1996) p. 99 e.v.. Asser-Hartkamp (2004) p. 465-489. Zie Mijnssen (1984) p. 35-41 over
de verkrijging van chartaal geld door toe-eigening (artikel 5:4 BW), bij wijze van vinden (artikelen 5:5 jo. 5:9

BW), schatvinding (artikel  5:13 BW). natrekking (artikel  5: 14  BW) en verjaring (artikel  3:99  BW).  Over het
weinig eenduidige begrip betaling in het BW onder meer Schoordijk ( 1970) p. 55 en Van Dunn6 (1971) p. 32.

2    Het onderscheid tussen geld in abstracto en geld in concreto wordt door diverse auteurs gemaakt, al is het
onderscheidend criterium daarbij niet altijd gelijk: Munch (1990) p. 71; Mann (1992) p. 7 en 24, Davies (1994)

p.  27;  Rank  ( 1996) p.  9  e.v.
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2.1 Munteenheid

Vanaf de oudheid  tot  aan  de  19c  eeuw werd zowel  in de theorie  als  in de praktijk
verondersteld dat de waarde van een geldstuk afhankelijk was van de waarde van
goud of zilver. In de loop van de geschiedenis is het verband tussen geld en edel-
metaal op twee wijzen tot stand gebracht.3 In de vroegste perioden werden mun-
ten geslagen die een zekere hoeveelheid edelmetaal bevatten. De naam van deze
munt was te beschouwen als een aanwijzing voor de hoeveelheid edelmetaal die
dit muntstuk ten minste diende te bevatten. Zoals de meter een standaardeenheid
van de lengte is, was de gulden ooit de standaardeenheid voor een hoeveelheid
edelmetaal.

In latere perioden bevatte het merendeel van de circulerende muntstukken geen
of vrijwel geen edelmetaal meer. In plaats daarvan bepaalden de wetten betreffen-
de het muntstelsel dat de waarde van 66n eenheid van de nationale munt gelijk was
aan een bepaalde hoeveelheid goud (in geval van een gouden standaard) of zilver
(in geval van een zilveren standaard) van een bepaalde samenstelling.4 Onder het
systeem van Bretton Woods was de waarde van de Nederlandse gulden verbonden
met die van de Amerikaanse dollar die, op zijn beurt, gelijk was aan de waarde van
een zekere hoeveelheid goud. Toen in augustus 1971 de mogelijkheid verviel om
een dollar te converteren in goud, kwam daarmee ook voor de gulden een einde
aan het verband met edelmetaal.

Een andere reden om een munteenheid in verband te brengen met een tastba-
re verschijningsvorm, is wellicht gelegen in het feit dat de munteenheid van een
land doorgaans dezelfde naam draagt als de noemer die tezamen met de teller (5,
10 of bijvoorbeeld 20 euro) staat vermeld op concrete betaalmiddelen. De func-
ties van betaalmiddel en munteenheid zijn daarom soms met elkaar vereenzelvigd.
Ten onrechte, omdat het voor een munteenheid niet noodzakelijk is dat deze zich
concretiseert in munten of bankbiljetten. De gefaseerde invoering van de euro had
tot gevolg dat van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001 de euro als munt-
eenheid reeds bestond zonder dat de noemer euro stond vermeld op munten en bil-
jetten. De nationale munteenheden van de deelnemende lidstaten, waaronder de
gulden, werden tijdens deze periode beschouwd als onderdelen van de euro en
waren door vaste omrekenkoersen aan de euro verbonden. Concrete betalingen
konden echter gewoon worden verricht met de betaalmiddelen van v66r de invoe-
ring van de euro en die derhalve uitgedrukt waren in de (oude) nationale munt-
eenheid. Pas op 1 januari 2002 kwamen daadwerkelijk euromuntstukken in
omloop en waren de nationale munteenheid en de munteenheid als vermeld op het
eurogeldstuk weer gelijk in naam.

Wat momenteel moet worden beschouwd als het wezenskenmerk van een
munteenheid, is niet eenvoudig te bepalen en volgens sommige auteurs zelfs niet

3      Over de historie van geld uitvoerig Davies (1994).
4   De economische theorie die geld beschouwde als een uitdrukking van een zekere hoeveelheid edelmetaal,

wordt  ook wel aangeduid  als het metalisme.  Over deze theorie onder meer Frijda (1914)  p. 9-30, Nussbaum
(1950) p. 1-4: De Jong (1960) p. 64 e.v.
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te definieren.5 Voor zover ik kan beoordelen, is de munteenheid een onmisbaar
onderdeel van een muntstelsel. Ze vervult, direct of indirect, een functie bij het
bepalen van de waarde van een concreet geldstuk. Ook maakt een munteenheid
het mogelijk om in het internationale betalingsverkeer geldsoorten en geldhoe-
veelheden van elkaar te onderscheiden. De munt met een constante waarde is meer

geliefd als spaar- en betaalmiddel dan een munt die sterk aan fluctuaties en waar-
deverlies onderhevig is. In de woorden van Mann:

'The unit of account, being the essential characteristic of a monetary system, not only serves to

distinguish it from its predecessors and successors, but also identifies it in relation to monetary
systems.'6

Hier beperk ik mij tot de constatering dat er weinig twijfel over bestaat dat, anders
dan in vroeger tijd werd betoogd, de munteenheid een functie is die voor het ver-
vullen van haar taak niet belichaamd behoeft te zijn in een stoffelijke vorm.

2.2 Rekeneenheid

De tweede functie van geld is die van rekeneenheid. Deze is van eminent belang
voor het handelsverkeer. Objecten die op geen enkele andere wijze vergelijkbaar
zijn, kunnen door middel van een geldwaarde toch vergelijkbaar worden gemaakt:

'Perhaps nothing provides a more enlightening snapshot of the essence of money than the abili-

ty it gives us to compare at a glance the relative values of any of the hundreds of thousands of

goods and services in which we as individuals, families or larger groups may be interested, and

to do so at minimal costs.,1

In oudere literatuur is geopperd dat een prijsvergelijking zou bestaan uit een ver-
gelijking tussen enerzijds het te waarderen object en anderzijds het geldstuk.
Daaruit werd vervolgens afgeleid dat geld noodzakelijkerwijze zelf een intrinsieke
waarde moet hebben om zijn functie als waardemeter te kunnen vervullen. De
waarde van een product zou niet kunnen worden afgeleid uit een object dat zelf
waardeloos is. Het komt mij voor dat ook deze theorie heeft bijgedragen aan de
opvatting dat geld een intrinsieke waarde moet hebben. Echter, deze theorie mis-
kent dat geld een vergelijking tussen producten mogelijk maakt en geen directe ver-
gelijking inhoudt tussen een product en de intrinsieke waarde van een geldstuk. 8

5    Mann (1992) p. 49.
6       Mann (1992) p. 52. Over geld in de functie van munteenheid Nussbaum (1950) p.  13 en 115; Olivecrona (1957)

p. 80 e.v, Mann (1992) p. 43 e.v, Rank (1996) p. 15 en 21.
7     Davies (1994) p. 16.
8 Simmel (1907-1990) p. 133: 'Let us assume as given that an object a is known to be a quarter of m, and an

object b is known to be some quantitive part of n.  If a relation exists between a and b, corresponding to the
relation m  and n, it follows that b equals a quarter of n. in spite of a quantitative difference and the impossi-
bility of any direct comparison between a and  b,  it is nevertheless possible to determine the quantity of one  by
the quantity of the other.  (...)  If one  can now interpret the measurement of objects by money  in this fashion,
then the idea of their direct comparability and consequently the logical requirement that money itself should

possess value becomes untenable.'
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De wijze waarop een prijsvergelijking dan wel geschiedt, is gecompliceerder
dan het op het eerste gezicht lijkt en bestaat uit een objectief en een subjectiefele-
ment. Ten eerste het objectieve element. De nominale waarde van een product, de
prijs, correspondeert met de gezamenlijke nominale waarde van de concrete
betaalmiddelen in ruil waarvoor dat product kan worden verworven. De nomina-
le waarde van producten maakt het mogelijk ze met elkaar te vergelijken en op
basis daarvan te bepalen welk van de vergeleken producten het meest goedkoop
is. Deze vergelijking is objectief, omdat uitsluitend van een rekenkundige verge-
lijking sprake is. Ten tweede het subjectieve element, waarbij een persoon de
nominale waarde van een product vergelijkt met zijn eigen bekendheid met het
algemene prijspeil. Als bijvoorbeeld de prijs van de ene fles wijn op enig moment
gelijk is aan 100 geldeenheden en die van de andere fies wijn 120 geldeenheden,
is enerzijds op basis van een rekenkundige vergelijking bekend dat de laatst
genoemde fles het duurst is. Anderzijds is het niet aanstonds duidelijk of dat, in
algemene zin, duur of goedkoop is. Als echter 120 geldeenheden gelijk is aan een
gemiddeld maandsalaris, is het duidelijk dat het twee zeer kostbare fiessen wijn
betreft. Uit de algemene bekendheid met prijzen vloeit voort dat de waarde van
een gemiddelde fles doorgaans niet gelijk is aan een maandsalaris. Een exacte ver-
gelijking als hiervoor bedoeld is dit echter niet en de uitkomst leidt slechts tot
algemene kwalificaties als redelijk duur of goedkoop. Deze prijsvergelijking is
gestoeld op de algemene ervaring en het prijsbewustzijn en wordt daarom ook wel
psychologisch genoemd. Zowel de rekenkundige als de psychologische vorm van
prijsvergelijking is abstract van aard: het is niet noodzakelijk om over concreet
geld te beschikken om prijzen te vergelijken of te bepalen.  Ook voor het vervul-
len van deze functie is het daarom niet noodzakelijk dat geld belichaamd is in een
stoffelijke vorm met intrinsieke waarde.

2.3 Tussenbalans

De functies van munteenheid en rekenmiddel zijn twee aspecten van geld. Deze
beide functies hebben bijgedragen aan, wat ik in hoofdstuk 1 heb genoernd, de
'klem van het materialistisch denken', waarin de huidige vermogensrechtelijke
opvatting over geld nog steeds gevangen is.9 Het is van belang voor ogen te hou-
den dat heden ten dage noch de functie van munteenheid, noch die van rekeneen-
heid een stoffelijke vorm vereist.

3            Geld als betaalmiddel

De derde hier te bespreken functie is die van betaalmiddel. Een betaalmiddel kan
deel uitmaken van een individueel vermogen (geld in concreto) en onderscheidt

9         In de woorden van Frijda  (1914)  p.  4:   'Het  feit.  dat  in de geldordeningen der meeste landen  in het verleden
zoowel in het heden een zoo nauw verband bestaat tusschen geld en edel metaal. heeft tot de meening gevoerd,
dat het wezen van het geld ligt in de geldstof. en dat aan die stof het geld dan ook zijn waarde dankt.'
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zich daarmee van de functies van munteenheid en rekenmiddel die hiervoor aan
de orde kwamen. In deze paragraaf passeren enkele aspecten van betaalmiddelen
de revue, voor zover die voor een juiste vermogensrechtelijke kwalificatie van
belang zijn. Ik begin met diverse verschijningsvormen en de ontwikkeling die zij
hebben doorgemaakt (paragraaf 3.1). Vervolgens bespreek ik enkele factoren die
van invloed zijn op de waarde van geld en het inzicht dat munten, bankbiljetten en
girale tegoeden nevengeschikte, aan elkaar gelijkwaardige geldvormen zijn (para-
graaf 3.2). Daarna komt aan de orde welke betekenis moet worden toegekend aan
de hoedanigheid van wettig betaalmiddel (paragraaf 3.3). Ik besluit met een tus-
senbalans (paragraaf 3.4).

3.1 De ontwikkeling van vorm naar functie

Ruilhandel is de uitwisseling van zaken die strekken tot reale bevrediging van de
eigen behoefte. Aan een directe ruil kleeft het bezwaar van het dubbele toeval:
beide partijen dienen te beschikken over een product waaraan de wederpartij be-
hoefte heeft en deze beide producten dienen ook nog eens in waarde aan elkaar te
beantwoorden. Dit vormt een belemmering voor het ruilverkeer. Daarom heeft de
directe ruil plaatsgemaakt voor de indirecte ruil. Een zaak die zich door haar alge-
mene geliefdheid van andere zaken onderscheidde, heeft zich tot een algemeen
aanvaard ruilmiddel ontwikkeld. Dit algemeen aanvaard ruilmiddel wordt aange-
duid als geld. Deze verklaring voor de ontwikkeling van concrete geldvormen wordt
sinds eeuwen geleerd'o, ook al is inmiddels bekend dat deze verklaring uit histo-
risch oogpunt waarschijnlijk niet geheel juist is." Binnen het bestek van mijn be-
toog is van belang dat ruil een uitwisseling inhoudt, een geven en nemen, van twee
vermogensbestanddelen. Alleen een concrete geldvorm die onderdeel uitmaakt van
een individueel vermogen, kan daarom de functie van een algemeen aanvaard ruil-
goed vervullen. In de loop der tijd hebben de meest uiteenlopende zaken dienst
gedaan als ruilmiddel. Hier beperk ik mij tot de meest bekende en tot op de dag van
vandaag gebruikte geldvormen: gemunt geld, bankbiljetten en girale tegoeden. 12

De eerste munten werden in de zesde eeuw voor Christus geYntroduceerd in
Lydie, gelegen in het huidige Turkije. 13 De constante die oude en hedendaagse

10   Zie bijvoorbeeld reeds Aristoteles Ethica. 1 133a  -  1133b5.
11       Geld  is  niet  uitsluitend het  resultaat van de behoeften  van het handelsverkeer. Servet  ( 1988)  p.  49 e.v. spreekt

zelfs van het fabeltje van de ruilhandel. De eerste concrete geldvormen hebben waarschunluk ook een religi-
euze betekenis gehad, Davis (1994) p. 23-26. De etymologie van het woord geld wijst ook in die richting: vol-
gens Van Date is de oorspronkelijke betekenis van het oud-Noorse woord g/ald de bijdrage aan het gemeen-
schappelijke offer en de rituele maaltud.

12  Elektronisch geld blijft hier buiten beschouwing. Een belangrijk verschil met chartale en girale geldvormen
betreft de dekking. Bij elektronische tegoeden is het totaal uitstaande bedrag gedekt door een giraal tegoed. Dit
wordt feitelijk bewerkstelligd door gelijktijdig met de uitgifte van het elektronisch geld ook de betaalrekening
van de ontvanger van het elektronisch tegoed voor een overeenkomstig bedrag te debiteren. Dit girale tegoed
wordt vervolgens gecrediteerd op een tussenrekening,  de./7oat, die wordt aangehouden door de instellingen
betrokken bij de afwikkeling van het elektronische betalingsverkeer. Deze float wordt weer gedebiteerd wan-
neer het elektronisch geld bij een betrokken bank ter inning wordt aangeboden. Daarom is. naar mijn mening,
elektronisch geld een geldsurrogaat: het is een afgeleide van een giraal tegoed. Over de gelijke behandeling van
elektronisch geld met waardepapieren: Van  Esch (2001 a).

13 Herodotos Historibi, Boek 1-94, Davies ( 1994) p.  60-64.
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munten met elkaar verbindt, is het prerogatief van de staat tot het vervaardigen, de
uitgifte en wettelijke erkenning daarvan. De term 'chartaal geld' herinnert nog aan
de tijd dat munten op grond van een daartoe verleend recht, een chana, werden
geslagen.14 Het recht om munten te slaan was voor overheden een lucratieve aan-
gelegenheid. Niet alleen waren aan de Munt kosten verschuldigd voor het aan-
munten van aangeboden edelmetaal, maar ook door het verlagen van de intrinsie-
ke hoeveelheid goud zonder de nominale waarde overeenkomstig te wijzigen
('depreciatie'), kon met eenzelfde hoeveelheid edelmetaal een groter nominaal
bedrag aan staatsschuld worden afbetaald. Deze maatregelen hadden overigens op
korte termijn succes, maar op de lange termijn een desastreus effect op het geld-
stelsel. Depreciatie werkt inflatie in de hand en het geld met een lagere intrinsie-
ke waarde verdrong het geld met een hogere intrinsieke waarde uit de circulatie. 15

Door de lokale bevoegdheid tot het slaan van munten en de doorlopende wijziging
van hun waarde, was het muntstelsel lange tijd chaotisch. 16

In deze historische schets mogen de wissel en cheque niet onvermeld blijven:
deze order- en toonderpapieren waren een vorm van girale betaling avant la lettre.
Het kenmerkende van deze waardepapieren is dat zij strekken tot bewijs van een
door de schuldenaar jegens een vervangbare schuldeiser aangegane verbintenis.
Zij kunnen de vorm hebben van een schuldbekentenis of betalingsopdracht. Een
voorbeeld  is de wisselbrief, waarvan de geschiedenis teruggaat  tot  12e  en   13e
eeuwse wisselcontracten.17 Het is een overeenkomst waarbij de 'gever' een som
geld verschaft aan de 'nemer', terug te betalen op termijn, op een andere plaats en
in een andere geldsoort.18 Het waardepapier kon meerdere keren van eigenaar wis-
selen alvorens het daadwerkelijk ter uitbetaling werd aangeboden. De ontvanger
van een wissel was bereid een dergelijk waardepapier als betaling te aanvaarden
omdat hij er op vertrouwde later gemunt geld te zullen krijgen of dat een derde het
waardepapier als betaling zou accepteren.

De volgende verschijningsvorm van geld is het bankbiljet. Afgezien van enke-
le koloniale voorlopers ten tijde van de VOC werden de eerste bankbiljetten in
1814 in Nederland geintroduceerd. 19 Tot in de eerste helft van de twintigste eeuw

14    De bevoegdheid tot de uitgifte van munten is thans gestoeld op artikel 106, tweede lid (voorheen: artikel  105A)
van het EG-Verdrag en artikel 11 van de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van de Europese Unie van
3 mei  1998  over de invoering van de euro (PbEG L  139). In Nederland is deze bevoegdheid uitgewerkt  in  de
Muntwet 2002. Voor wat betreft de denominatie en technische specificatie van euromunten zie de Verordening
(EG) nr. 975/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei  1998 over de denominaties en technische speci-
ficaties  van voor circulatie bestemde euromuntstukken  (PbEG  L 139), zoals gewijzigd bij Verordening  nr.
423/99 van de Raad van de Europese Unie van 22 februari 1999 (PbEG L 52).

15    De economische wetmatigheid dat het goede geld het slechte verdringt wordt ook wei aangeduid als de wet van
Gresham (1519-1579).

16     Illustratief zon de ervaringen van Leopold Mozart (1719-1787), die met zijn zoon Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)en andere familieleden op tournee was door Europa.  1n zijn brief van 17 oktober 1763 beklaagt
hu zich:  ' ( . . . ) In Aken kregen we te maken met de Akense stuber, de busch en de mark en, wat de grotere mun-
ten betreft. de rijksdaalders en patakons en ook schillingen etc. In Luik kwam daar nog eens de sous bij. En
hier [Brussel] gelden die munten helemaal niet meer, maar moet je weer met andere sous, de escalins. de
Brabantse guldens en plaquettes - munten  waarvan  er 66n  3 '6 escalin waard  is  etc. - leren rekenen.  ( . . . )  Het
gevolg is dat ik nu soms niet weet hoe ik mijn uitgaven moet noteren.'

17 Waarover uitvoerig Wallert ( 1996).
18     Wallert ( 1996) p. 24.
19   Over de geschiedenis van het Nederlandse bankbiljet Klein (1986).
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was de heersende opvatting dat bankbiljetten hun waarde ontleenden aan het recht
van de houder op uitbetaling van gemunt geld. Om die reden en om de uitgifte van
de hoeveelheid papiergeld te beperken, werd edelmetaal aangehouden in de klui-
zen van de bank als dekking voor het circulerende papiergeld. Inmiddels is het
verband tussen de waarde van het papier en de dekking daarvan door goud geheel
verbroken.20 Als gevolg van deze ontwikkeling is ook het karakter van het bank-
biljet veranderd. Niet alleen verkregen bankbiljetten  in  1904 de status van wettig
betaalmiddel,  maar ook  werd  in 1948 bepaald dat biljetten niet langer inwissel-
baar, maar slechts verwisselbaar zouden zijn. Dat betekende dat, wanneer bank-
biljetten ter inning werden aangeboden, aan deze verplichting kon worden voldaan
door de waarde uit te keren in andere bankbiljetten. Daarmee kwam de verplich-
ting tot uitbetaling in edelmetaal of geld met een intrinsieke waarde te vervallen.
Op basis van de vooronderstelling dat de waarde van bankbiljetten was gestoeld
op het recht tot inwisseling in edelmetaal, zouden zij daarmee waardeloos moeten
zijn geworden. De praktijk wees echter uit dat bankbiljetten in het economisch
verkeer toch hun waarde behielden. De grondslag voor de waarde kon dus niet zijn
gelegen in het recht op uitbetaling in geld met een intrinsieke waarde.

Girale tegoeden zijn de derde hier te bespreken geldvorm.21 De giro vindt zijn
oorsprong in de behoefte aan een centrale bewaring van chartaal geld en een ver-
eenvoudiging van het betalingsverkeer. Als een schuldeiser en zijn schuldenaar bij
dezelfde bewaarinstelling een geldrekening aanhielden, kon betaling plaatsvinden
door het crediteren en debiteren van de rekeningen in de boeken van de giro-
instelling. Gedeponeerde muntstukken verlieten nog maar zelden de kluizen van
de bewaarnemer, omdat een feitelijke overdracht tussen debiteur en crediteur van
muntstukken niet meer nodig was. De ontwikkelingen hebben echter niet stil
gestaan. Vermogensrechtelijk is vooral van belang dat banken aan hun rekening-
houders het recht verleenden een debetstand aan te houden op hun betaalrekening
De gevolgen daarvan zijn meer ingrijpend dan het op het eerste gezicht lijkt.
Indien een creditsaldo niet toereikend is voor een betalingsopdracht en de op-
dracht toch door de bank wordt uitgevoerd, verstrekt de bank in essentie een geld-
lening aan de rekeninghouden Deze lening is gelijk aan het verschil tussen het
beschikbare tegoed en de omvang van de desbetreffende betaalopdracht. De om-
vang van het geleende bedrag wordt uitgedrukt in het debetsaldo. Met het geleen-
de tegoed heeft de rekeninghouder langs girale weg aan derden betaald. Met het

20   Over de gouddekking van bankbiljetten onder de diverse achtereenvolgende bankwetten De Jong (1960). De
bevoegdheid tot de uitgifte van eurobankbiljetten berust thans bij de Europees Centrale Bank en de centrale
banken van de lidstaten van de Europese Monetaire Unie. Deze bevoegdheid is gestoeld op artikel 106. eerste
lid (voorheen: artikel 105A) van het EG-Verdrag, artikel 11 van de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad
van de Europese  Unie  van  3  mei   1998  over de invoering  van  de  euro  (PbEG  L  139) en artikel  16  van  het
Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale
Bank (PbEG C  191). Uit hoofde van artikel 16 Protocol mogen alleen de ECB en de nationale centrale banken
bankbiljetten uitgeven nadat zij daartoe een machtiging hebben ontvangen van de directie van de ECB en de
presidenten van de centrale banken tezamen. Voorts bepaalt dit artikel dat uitsluitend deze bankbiljetten de hoe-
danigheid van wettig betaalmiddel hebben. Voor wat betreft Nederland,  is in artikel 6 van de Bankwet  1998
opgenomen dat DNB bevoegd is tot uitgifte van bankbiljetten.

21      Zie over de historische aspecten en de ontwikkeling van het girale betalingsverkeer onder meer Van den Berge
(1939). Van den Berge (1956) p. 9-3 1.
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verstrekken van een lening heeft de bank geld geschapen en in omloop gebracht.
Economen hebben weinig moeite met het inzicht dat kredietverlening door ban-
ken de bron is van een groot deel van het hedendaagse geld. Juristen valt het ech-
ter lastig om te erkennen dat het adagium Geld sei Staats-, Kredit sei Privatsache
slechts nog van toepassing is op chartaal geld.22

In de maatschappelijke acceptatie van achtereenvolgens gemunt geld, bankbil-
jetten en giraal geld is een ontwikkeling te herkennen.23 Het blijkt dat een stoffe-
lijke verschijning meer en meer aan betekenis inboet voor de functie van geld.
Terwijl het vroegere gemunt geld een intrinsieke waarde moest hebben en daar-
mee noodzakelijk ook een stoffelijke vorm, was dat voor waardepapieren en, nog
weer later, bankbiljetten en girale tegoeden niet meer noodzakelijk. Deze tendens
tot dematerialisatie van geld werd door twee factoren mogelijk gemaakt. De eer-
ste factor is het vertrouwen van het publiek dat de staat een stabiel prijspeil hand-
haaft. Hedendaags geld heeft nauwelijks of geen intrinsieke waarde en wordt
slechts geaccepteerd omdat bij het publiek het vertrouwen bestaat dat in de toe-
komst met dit geld een hoeveelheid diensten kan worden gekocht die beantwoordt
aan de hoeveelheid diensten die de acceptant daarvoor zelf heeft verricht.24 Dat
betekent dat niet het vertrouwen in het geldobject zelf de grondslag vormt voor de
waarde van geld, maar het vertrouwen in de uitgevende instelling. Omdat een tast-
bare vorm dus niet langer een onmisbaar onderdeel was om de functie van betaal-
middel te vervullen, werd dematerialisatie mogelijk. De tweede factor die dit pro-
ces heeft versneld, is de opkomst van de informatie-technologie ('IT'). De enor-
me vlucht die het girale betalingsverkeer heeft genomen, is mogelijk gemaakt
door de geautomatiseerde verwerking van betaalopdrachten.25 De ontwikkeling
van geld, van een vorm begeerd om zijn samenstelling tot een functie slechts
begeerd als middel, is door Simmel voor de opkomst van het massale girale be-
talingsverkeer bondig samengevat als dat:

'(...) the value of money moves increasingly from its terminus a quo to its terminus ad quem
<... '26

Deze ontwikkeling rechtvaardigt de conclusie dat een tastbare vorm niet behoort
tot het wezenskenmerk van betaalmiddelen.

3.2 Waarde

Geld kent ten minste drie verschillende waarden: de interne waarde, waarmee is
bedoeld de hoeveelheid goederen en diensten die met 66n bepaalde hoeveelheid

22   Duden (1968) p. 21-22: 'Geld und Kredit sind eins'.
23   Wat op enig moment in een samenleving als geld wordt aangemerkt en de vorm die het daarbij aanneemt, is

verbonden met het ontwikkelingsstadium van die samenleving. Nussbaum ( 1950) p. 8:  'in conclusion we may
say that in the phenomenon of money the attitude of society, as distinguished from state, is paramount.'

24   Over de rol van het vertrouwen in het financieel stelsel: Rijnvos (1988) p. 5-18 en 255.
25   Blomkwist (1997) p. 278.
26   Simmel ( 1907- 1990) p. 143.
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geld kunnen worden verkregen; de externe waarde, waarmee is bedoeld de hoe-
veelheid vreemde valuta die met 66n bepaalde hoeveelheid van de lokale munt kan
worden gekocht ('wisselkoers') en de nominale waarde, waarmee is bedoeld de
vastgestelde waarde van geld zoals die blijkt uit het opschrift van de geldstukken.
Voor wat betreft chartaal geld kan daaraan nog de intrinsieke waarde worden toe-
gevoegd, waarmee wordt bedoeld de economische waarde van het metaal of papier
waaruit chartaal geld is samengesteld.27 Hoewel geldvormen dus met verschillen-
de waarden in verband kunnen worden gebracht, is in de praktijk vooral van be-
lang welke hoeveelheid goederen en diensten met een hoeveelheid geld kan wor-
den verworven (de interne waarde). Uitgedrukt in meer economische bewoordin-
gen: de koopkracht die aan een hoeveelheid geld verbonden is.

De rechtswetenschap bestrijkt overigens maar een klein deel van de theorie
over de waarde van het geld. De nominale waarde van geld en geldschulden, die
absoluut en in beginsel onveranderlijk van aard is, wordt beheerst door het recht.
Het vaststellen van de factoren die de relatieve waarde van geld bepalen, dus het
stijgen of dalen van de koopkracht, is voorbehouden aan de economische weten-
schap.28 De nominale waarde van een geldstuk wordt bepaald door de noemer en
de teller die tezamen op een geldstuk staan vermeld. Hoe de tellers en de noemer
op geldstukken luiden, vindt zijn grondslag in de wetten en verordeningen die het
muntstelsel beheersen. Deze bepalen in welke veelvouden of fracties van de munt-
eenheid het muntgeld in omloop wordt gebracht en de coupures van de bankbil-
jetten. Dit bedrag is uiteraard onveranderlijk. In vermogensrechtelijke zin vormt
dit bedrag een uiting van het schulddelgend vermogen dat aan het geldstuk ver-
bonden is. Zonder andersluidende afspraken tussen partijen gaat een geldschuld
teniet als de schuldenaar aan zijn schuldeiser geldstukken overdraagt, of een giraal
tegoed overmaakt waarvan de totale nominale waarde gelijk is aan de nominale
waarde van de uitstaande schuld. Geldschulden worden, met andere woorden,
betaald naar hun rekenkundige grootte in de valuta waarin zij luiden. 29

Voor de begripsvorming over de wezenskenmerken van geld is het nuttig om
kort kennis te nemen van enkele algemene economische inzichten over de econo-
mische waarde van geld. De hoeveelheid goederen en diensten die in ruil voor een
gelijk blijvend nominaal bedrag kunnen worden verkregen, verschilt van tijd tot
tijd. Geld verliest meestal een deel van zijn koopkracht of, wat economisch overi-
gens niet geheel hetzelfde is, het prijspeil stijgt ('inflatie'). De economische
wetenschap noemt als factoren die het prijspeil beinvloeden onder meer de om-

27      Royer  ( 1 967)  p. 23 noemt voorts nog curiositeitswaarde  en de historische en affectieve waarde.
28 Deze constatering is, in historisch perspectief, minder evident dan het op het eerste gezicht lijkt. Lange tijd heb-

ben monetair-economen en juristen lijnrecht tegenover elkaar gestaan ten aanzien van de vraag aan wie exclu-
sieve wetenschappelijke jurisdictie toekomt over geld en geldwaarde. Knapp (1918) vertegenwoordigt de strikt
juridische benadering en lijkt geen onderscheid te maken tussen de waarde en de geldigheid van geld. Zijn
zienswijze is dan ook fel bestreden door economen. Bij een nadere beschouwing lijkt in veel gevallen de tegen-
stelling tussen recht en economie echter minder absoluut dan men soms heeft doen voorkomen: beide discipli-
nes beschouwen uiteindelijk dezelfde maatschappij en dezelfde fenomenen die zich daarin voltrekken, zij het
uit een eigen invalshoek, Nussbaum (1950) p. vi-vii en 8-10; Van Eck (1970) p. 86-89 en Ballendux (1980) p
41 -43. Over de verhouding tussen recht en economie in meer algemene zin Valkhof (1967).

29 Het nominaliteitsbeginsel, artikel 6:1 1 1  BW
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loopsnelheid van en de vraag naar geld, de hoogte van de rentevoet en de hoe-
veelheid geld in omloop. De aard en samenhang van deze factoren moeten hier
onbesproken blijven en worden geheel bestreken door de economische weten-
schap. Ik wijs nog wel op de laatstgenoemde factor, namelijk de geldhoeveelheid.
De hoeveelheid geld die in omloop is, beinvloedt de hoeveelheid goederen en dien-
sten die met een som geld kunnen worden verworven. De groei van de geldhoe-
veelheid zal, ceteris paribus, uiteindelijk leiden tot een daling van de koopkracht.

Uit het voorgaande vloeit voort dat geldschulden worden voldaan naar hun
nominale waarde, terwijl in economische zin met het verstrijken van de tijd een
som geld een deel van zijn koopkracht verliest. Daarin schuilt een zekere discre-
pantie: 'wie de prestatie van een verbintenis op verschillende tijdstippen in een-
zelfde hoeveelheid guldens uitdrukt, meet met twee maten:30 In tjden van rela-
tieve prijsstabiliteit levert het meten met twee maten weinig problemen op. Het
verlies is verwaarloosbaar als geld dat eenmaal is ontvangen kort daarna ook weer
wordt uitgegeven. Ook als er een langere periode gelegen is tussen het beschik-
baar stellen van een som geld en de terugbetaling daarvan, bijvoorbeeld bij een
hypothecaire lening, behoeft het ontstane verlies aan koopkracht geen bezwaar te
vormen als het afdoende kan worden gecompenseerd door de rente die de schul-
denaar vergoedt over de hoofdsom.31 Echter, bij een sterk oplopende inflatie groeit
de discrepantie tussen de nominale waarde en de daaraan verbonden koopkracht
zo snel dat het verstorend werkt op de functie van geld. Een berucht voorbeeld is
de Duitse hyperinflatie in de jaren twintig van de vorige eeuw. Naar aanleiding
hiervan zag de Hoge Raad zich gesteld voor de vraag of een geldschuld uitgedrukt
in Duitse marken en met een oorspronkelijke tegenwaarde van ongeveer 100.000
gulden kon worden nagekomen door de betaling van een hoeveelheid Duitse mar-
ken waarvan de koopkracht, uitgedrukt in guldens, inmiddels was gedaald tot min-
der dan 66n cent. Het antwoord van de Hoge Raad luidde bevestigend.32 Ondanks
de als onredelijk ervaren uitkomsten die in exceptionele situaties en bij onverkor-
te toepassing kunnen ontstaan, is het nominaliteitsbeginsel nog altijd het uit-
gangspunt bij de nakoming van geldschulden. Naar mijn mening terecht: het
beantwoordt aan de eis van rechtszekerheid. Het alternatief van valorisatie, waar-
bij een soort wettelijke indexering van schulden de standaard is, lijkt feitelijk
onwerkbaar en zou inflatie in de hand werken. Bovendien beschikt de rechter
thans over voldoende instrumenten om in uitzonderlijke situaties de onredelijke
uitkomsten van de onverkorte toepassing van het nominaliteitsbeginsel ongedaan

30     Royer ( 1967) p. 8.
31     Het nominaliteitsbeginsel betekent niet alleen dat schulden naar hun nominale waarde worden voldaan onge-

acht een eventueel verlies aan waarde, maar ook dat de schuldeiser geen schadevergoeding kan vorderen voor
het verlies aan koopkracht. Dit wordt ook wel de secundaire werking van het nominaliteitsbeginsel genoemd
Royers (1967) p. 35-36; Rank ( 1996) p.  116.  Over de wettelijke rente als compensatie ook voor een eventueel
verlies aan koopkracht, zie PG Boek 6 (Vaststellingswet) p 457-458.

32     HR 2 januari  1931, N/ 1931, 274 ('Mark-is-Mark'). Voor een goed begrip van het arrest 'Mark-is-Mark' is het
van belang te constateren dat het hier een tweetal rechtsvragen betrof, nameluk de reikwijdte van het nomina-
liteitsbeginsel en de bevoegdheid van de rechter om hetgeen partijen zijn overeengekomen aan te passen. Het
nemen van twee obstakels om te geraken tot een meer billijke uitspraak was in 1931 kennelijk te veel voor de
Hoge Raad aldus Abas (1972) p.  137.
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te maken.33 Ook al kan daarmee in een concreet geval de werking van het nomi-
naliteitsbeginsel worden beperkt, in de praktijk zal een sterke inflatie ertoe leiden
dat het publiek niet langer bereid is deze geldvorm te accepteren en zal het beta-
ling verlangen in een andere en meer stabiele muntsoort. Het verlies aan koop-
kracht treft het wezenskenmerk van concrete geldvormen: vertrouwen.

3.3 Wettig betaalmiddel

De begripsvorming over geld sluit soms aan bij de hoedanigheid van wettig
betaalmiddel. Zo dienen onder 'gangbaar'  geld als bedoeld in artikel  6: 112  BW
primair te worden begrepen munten en bankbiljetten met de hoedanigheid van
wettig betaalmiddel. Maar wat is de betekenis die aan deze hoedanigheid moet
worden toegekend? Het lijdt geen twijfel dat euromunten en biljetten wettig
betaalmiddel zijn in het gehele eurogebied.34 Hoewel 'wettig betaalmiddel' een
gangbaar begrip is en in diverse regelingen wordt aangetroffen, bestaat er ondui-
delijkheid over de betekenis. Naar mijn mening zijn aan de aanwijzing door de
staat van geld tot wettig betaalmiddel zowel privaatrechtelijke als publiekrechte-
lijke gevolgen verbonden.

Ten eerste betekent de aanwijzing dat eenieder het recht heeft met deze geld-
vorm een geldschuld  na te komen, tenzij  uit de  wet of overeenkomst anders voort-
vloeit of de nakoming in deze geldsoort in redelijkheid niet kan worden ver-
langd.35 Omgekeerd kan een schuldeiser het geld niet weigeren zonder in schuld-
eisersverzuim te geraken. Overigens zijn munten niet onbeperkt wettig betaal-
middel. Behalve de uitgevende autoriteit en personen die specifiek in de nationa-
le wetgeving van de uitgevende lidstaat zijn aangewezen, is niemand verplicht
voor een betaling meer dan vijftig muntstukken aan te nemen. Bankbiljetten zijn
wel tot een onbeperkt bedrag wettig betaalmiddel.36 Molenaar meent dat sinds de
invoering van Boek 6  BW op  1 januari  1992 ook giraal geld als wettig betaalmid-
del kan worden aangemerkt. Uit artikel 6:114 lid 1 BW vloeit voort dat geld-
schulden ook door een girale overschrijving kunnen worden voldaan.37 De ziens-
wijze van Molenaar gaat eraan voorbij dat deze bepaling uit het BW anders dan
de bepalingen met betrekking tot chartaal geld, geen deel uitmaakt van de publiek-
rechtelijke bepalingen die de organisatie van het Nederlandse geldstelsel beheer-
sen.

Ten tweede heeft een aanwijzing tot wettig betaalmiddel ook publiekrechtelij-
ke gevolgen. De aanwijzing zou voor wat betreft euromunten en biljetten uitge-

33 Het nominaliteitsbeginsel geldt slechts voor zover uit de wet (bijvoorbeeld artikel 1:402a BW). gewoonte of
rechtshandeling (zoals een indexclausule) niet anders voortvloeit. Ook bieden de redelijkheid en billijkheid als
neergelegd in de artikelen 6:2 en 6:248 BW de ruimte om eventuele uitwassen van het nominaliteitsbeginsel
ongedaan te maken, zie in die zin ook PG Boek 6 (Vaststellingswet) p. 457. Ten slotte kan in dit verband ook
nog worden gewezen op artikel 6:258 BW ('onvoorziene omstandigheden').

34     Artikel  11 van Verordening EG 974/98 (PbEG, L  139).
35   Artikel 6:112 BW, Rank (1996) p. 152 en 158: Van Loo (2001) p. 70.
36    Artikel  11 van Verordening EG 974/98 (PbEG, L  139).
37    Molenaar (1993) p. 15 en nt. 58. Over een giraal tegoed als wettig betaalmiddel Van den Berge (1976) p. 6-8.
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legd kunnen worden als een belofte van de lidstaten van de EMU en de bij de ECB
aangesloten centrale banken om de ongestoorde circulatie van de desbetreffende
geldvormen zo veel mogelijk te beschermen. Deze bescherming zal, onder meer,
bestaan uit maatregelen om het vervalsen van munten en biljetten strafbaar te stel-
len en dit verbod te handhaven. Voorts zal de bescherming bestaan uit het streven
naar een constante waarde in het economisch verkeer van deze geldvormen
('prijsstabiliteit'). Zo is prijsstabiliteit een doelstelling van de ECB.

Voor mijn betoog is van belang te beoordelen of de aanwijzing tot wettig
betaalmiddel constitutief is voor de hoedanigheid van betaalmiddel. Op deze
vraag zijn verschillende antwoorden geformuleerd. Even beroemd als berucht is
de Smatliche Theorie des Geldes van Knapp, die zijn studie begint met de vast-
stelling:

'Geld ist ein Geschupf der Rechtsordnung; es ist im Laufe der Geschichte in den verschiedensten
Formen aufgetreten: eine Theorie des Geldes kann daher nur rechtsgeschichtlich sein. ,38

Knapp betoogt dat er een onverbrekelijk verband bestaat tussen de hoedanigheid
van betaalmiddel en specifieke gedragingen van de overheid. Geld zou pas geld
zijn als het als zodanig is aangewezen bij  wet of als de staat bereid is deze geld-
vorm te accepteren. Deze theorie heeft met name in de Duitse literatuur veel aan-
dacht gekregen. Echter, naar mijn mening is het onjuist om geld te beschouwen
als een schepping van de rechtsorde. Dat een goed functionerend geldstelsel een
publiek belang is en daarom rechtens bescherming behoeft, kan moeilijk worden
weersproken. Het is daarom begrijpelijk dat de bescherming van het geldstelsel
voorbehouden is aan de staat.39 Daaruit volgt echter niet dat geld slechts een alge-
meen aanvaard ruilmiddel wordt wanneer het als wettig betaalmiddel wordt aan-
gewezen. Het is een overschatting van de werking van het recht om te menen dat
bij proclamatie een geldvorm aan een gemeenschap kan worden opgedrongen. In
de praktijk is diverse malen gebleken dat het mogelijk is dat de regeling van een
geldstelsel geen effect heeft.40 Naar mijn mening levert de betrokkenheid van de
staat slechts een bijdrage aan het vertrouwen van het publiek in het muntstelsel en
de geldvormen die daar deel van uitmaken. Deze aanwijzing is echter declaratoir
van aard en instrumenteel bij het waarborgen van het vertrouwen van het publiek.
Het is geen wezenskenmerk van concrete geldvormen.

38     Knapp (1918) p.  i.
39   Zie voor wat betreft Nederland ook artikel 106 Gw
40     Van Eck (1970) p. 91: 'ln India is bijv. ter Oostkust van Sumatra lange tijd, toen daar formeel de Muntwet  1854

gold, gerekend en betaaid in Straits en/of Mexicaanse Dollars en werden deze eerst uitgebannen bij de munt-
zuiveringsacties in 1907/1908. Zo waren er ook Rijksgenoten in Ned, Nieuw-Guinea die ondanks de invoering
in 1950 van de Nieuw Guinea gulden de voorkeur gaven aan het gebruik van schelpengeld.' Voorts kan worden
gewezen op de turbulente geschiedenis van de Franse assignaten, de directe voorlopers van hedendaagse bank-

biljetten. Deze werden op voorspraak van John Law (1671-1729) met succes geintroduceerd, maar door de wel-
haast onbeperkte uitgifte verloren zij later hun waarde. Het gevolg  was  dat de assignaten de facto  niet  meer
werden geaccepteerd maar de ture nog wel wettig betaaimiddel bleven, totdat de staat ze uiteindelijk afschafte.
'Het wil voorkomen dat de feitelijke afschaffing aan die door de staat is vooraf gegaan', Ballendux (1980) p
47.
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3.4 Tussenbalans

Ik kom tot een afronding van mijn verkenningen en maak de balans op. Geld als
betaalmiddel kent drie verschijningsvormen: gemunt geld, bankbiljetten en girale
tegoeden. Het belangrijkste kenmerk van geld als betaalmiddel is gelegen in de
functie die het vervult. De betekenis die aan de status van wettig betaalmiddel
wordt toegekend, moet niet worden overschat. Deze is niet constitutief voor de
hoedanigheid van betaalmiddel. Ten slotte kan aan een eventuele tastbare en uiter-
lijk kenbare vorm nog nauwelijks enig belang worden toegekend. Zoals Simitis
het uitdrukt:

'Das Geld (...) weist vor allem zwei Merkmale auf: Seine K rperlichkeit. sofern sie uberhaupt

besteht, ist nur ein sekundiires Merkmal. Daher lasst sich das Geld nicht als Gegenstand, sondern

nur als Funktion erfassen. Von diesen beiden Merkmalen hat auch die Privatrechtswissenschaft

auszugehen.
341

In hoofdstuk 3 zal ik uitwerken hoe, op basis van deze uitgangspunten, giraal geld
in het vermogensrecht kan worden ingebed.42

4 Chartaal betalingsverkeer

In deze paragraaf onderzoek ik hoe de bevindingen uit de vorige paragrafen zich
verhouden tot de vermogensrechtelijke begripsvorming over geld als betaalmid-
del. Ik begin met het chartaal betalingsverkeer. Eerst volgt een bespreking van de
gebruikelijke kwalificatie van munten en bankbiljetten in het vermogensrecht
(paragraaf 4.1). Uit deze kwalificatie volgen de rechtsregels die van toepassing

zijn op de overdracht van geld (paragraaf 4.2). In het licht van de voorgaande
bevindingen heb ik enkele bezwaren tegen de heersende leer (paragraaf 4.3).  Ik
sluit af met een tussenbalans (paragraaf 4.4).

4.1 Vermogensrechtelijke kwalificatie van chartaal geld: zaak

Omdat munten en bankbiljetten een stoffelijke vorm hebben en in de wet geen
bepalingen zijn te vinden die noodzaken tot een andere kwalificatie, verbindt de
heersende leer daaraan de gevolgtrekking dat deze verschijningsvormen van geld
moeten worden aangemerkt als zaken  in  de  zin van artikel  3:2  BW en overeen-

komstig artikel 5:1 BW het object van een recht van eigendom kunnen zijn.43

Chartaal geld behoort bovendien tot de vervangbare zaken of soortzaken. Asser-
Rutten merkt daarbij op dat het binnen de categorie van vervangbare zaken even-
wel in zoverre een bijzondere plaats inneemt, 'dat men het ene voorwerp niet

41       Simitis  ( 1960)  p.  427
42   Hoofdstuk 3, par. 3.
43   Onder meer Mijnssen (1984) p. 5.
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slechts, gelijk de gewone vervangbare zaken, kan vervangen door een gelijksoor-
tig, dezelfde lichamelijke kenmerken vertonend, voorwerp, doch ook door een of
meer voorwerpen van geheel andere samenstelling. De ene appel kan men in het
algemeen slechts vervangen door een andere appel, maar een muntbiljet van
f. 2,50 niet alleen door een ander muntbiljet van f. 2,50, doch eveneens door bij-
voorbeeld 4 kwartjes, 10 dubbeltjes, 8 stuivers en 10 centen.'44 Onder het huidige
BW zou zelfs kunnen worden betoogd dat chartaal geld een zodanig vervangbare
zaak is dat zelfs een vordering op een bank, namelijk een giraal tegoed, als sub-
stituut kan dienen voor chartale geldvormen.

Binnen de vermogensrechtelijke kwalificatie van chartaal geld neemt het
bankbiljet een bijzondere plaats in. Het heeft in de loop der tijd een ontwikkeling
doorgemaakt die, zoals bij de bespreking van giraal geld nog zal blijken, kenmer-
kend is voor de ontwikkeling van betaalmiddelen. Omdat biljetten geacht werden
een recht te verschaffen op uitbetaling van echt geld, waaronder destijds edelme-
taal ofmuntspecie met een intrinsieke waarde werden begrepen, werden zij als een
promesse aan toonder aangemerkt. Inmiddels mist deze zienswijze feitelijke
grondslag. Omdat bankbiljetten niet langer inwisselbaar zijn, kan naar mijn
mening bezwaarlijk nog van een promesse worden gesproken. Het bankbiljet ont-
wikkelde zich van een afgeleide van gemunt geld tot een zelfstandige verschij-
ningsvorm van geld. Met andere woorden: van een persoonlijk recht tot een recht
op een zaak.45

4.2 Vermogensovergang

Omdat chartaal geld kwalificeert als een roerende vervangbare zaak, geschiedt de
overdracht van munten en biljetten volgens de regel van artikel 3.84 lid 1 BW.46
Een rechtsgeldige overdracht van een goed vereist een levering krachtens geldige
titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken. Uit het ver-
eiste van levering volgt dat uitsluitend wilsovereenstemming niet leidt tot de over-

44   Asser-Rutten (1958) p. 350. Zie ook Asser-Mijnssen (2001) p. 79.
45  Nussbaum (1950) p. 80: 'The debtor has disappeared'. Over het rechtskarakter van bankbiljetten zie RvS

Afdeling Rechtspraak 15 januari  1981, AB  1982,  39 m.nt.  De Ru, waarover De Vries (1982) p. 1038-1042 en
Heijder-Lubbers (1986) p. 73-103. De gedachte als zou een bankbiljet een promesse aan toonder zijn, blijft ook
zonder feitelijke grondslag toch hardnekkig van invloed op de begripsvorming. De Memorie van Toelichting
op de Bankwet 1998 (Kamerstukken // 1997-1998,25 719, nr. 3, p. 15) stelt dat ondanks het sui generis-karak-
ter van bankbiljetten in de Bankwet 1998 desalniettemin wordt bepaald dat de artikelen 229i-k van het Wetboek
van Koophandel niet van toepassing zijn. Dat zou verband houden met die gevallen waarin het sui generis-
karakter van bankbiljetten vervaagt (door de intrekking van de status van wettig betaalmiddel) en de houder
zich uitsluitend tot de Bank kan wenden voor verwisseling van zijn biljetten tegen papier dat wei wettig betaal-
middel is. In deze situaties krijgt het bankbiljet weer kenmerken van een promesse en ook in dergelijke situ-
aties dient onomstotelijk vast te staan dat de genoemde artikelen van het Wetboek van Koophandel niet van toe-
passing zijn. Dit overtuigt niet: (i) de plicht van DNB tot omwisseling is van publiekrechtelijke aard en

geschiedt in het kader van de bescherming van het geldwezen. Van een privaat schuldinstrument kan in dit ver-
band geen sprake zijn; (ii) logischerwijze zou ook een vergelijkbare bepaling in de Muntwet opgenomen moe-
ten zijn hetgeen echter niet het geval is. Ook munten die buiten omloop worden gesteld. kunnen worden inge-
wisseld tegen nieuwe munten die wettig betaalmiddel zijn. In dat geval belichamen de oude munten een vor-
dering, namelijk tot omwisseling

46   Mijnssen (1984) p. 31-35: Rank (1996) p. 160.
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gang van vermogen, maar dat een aparte daartoe strekkende handeling noodzake-
lijk is. Ingevolge artikel  3:90  lid  1 BW geschiedt de levering van roerende zaken

i
door aan de verkrijger het bezit over de zaak te verschaffen, hetgeen bij chartaal
geld doorgaans een feitelijke terhandstelling zal inhouden. Het vereiste van een
geldige titel maakt het Nederlandse systeem van vermogensovergang tot een cau-
saal stelsel.47 Kort gezegd, kenmerkt een dergelijk stelsel zich door de regel dat het
ontbreken van een geldige titel gddn vermogensovergang tussen de solvent ('eer-
ste hand') en de accipient ('tweede hand') tot gevolg heeft. De overgedragen goe-
deren zijn geen deel gaan uitmaken van het vermogen van de tweede hand en de
eerste hand heeft een goederenrechtelijke aanspraak behouden. In de gevallen
waarin de goederen geen deel zijn gaan uitmaken van het vermogen van de twee-
de hand, is de laatste ook niet beschikkingsbevoegd om de goederen door te leve-
ren ('derde hand'). Onverkorte toepassing van het causale stelsel zou betekenen
dat de eerste hand ook in deze gevallen een goederenrechtelijke aanspraak
behoudt op goederen onder de derde hand. Dat kan tot onbillijke situaties leiden
en een verstoring van het handelsverkeer als deze derde de gebreken in de eerde
re  overdracht niet kende of behoefde te kennen.  In deze gevallen biedt artikel  3:86
lid 1 BW bescherming. Ondanks de onbevoegdheid van de vervreemder is een
overdracht geldig indien deze geschiedt anders dan om niet en de verkrijger te
goeder trouw is. In artikel 3:86 lid 3 BW is vervolgens een nuancering op deze
regel opgenomen: de eerste hand die het bezit over zijn roerende zaak heeft ver-
loren door diefstal kan tot drie jaar na de dag van de diefstal zijn eigendom opei-
sen bij de derde hand. Artikel 3:86 lid 3 onder (b) BW bepaalt dat deze uitzonde-
ring weer geen toepassing vindt ten aanzien van geld. De wetgever heeft dit nood-
zakelijk geacht teneinde een ongestoorde geldcirculatie te waarborgen.48

Door de kwalificatie van chartaal geld als roerende vervangbare zaak en in het
licht van de economische realiteit van het chartaal betalingsverkeer, zal in de prak-
tijk met de terhandstelling van chartaal geld de verkrijger vrijwel gelijktijdig ook
de eigenaar worden. Het is ongebruikelijk om chartaal geld gescheiden van ande-
re geldstukken te bewaren. Vermogensrechtelijk zijn er belangrijke gevolgen ver-
bonden aan deze collectieve bewaarvorm, aangezien door vermenging van geld-
stukken de mogelijkheid tot individualisatie komt te vervallen en hierdoor alsnog
een vermogensovergang plaatsvindt.

47   Het BW heeft dus voor het steisel van de causaal traditie gekozen. Na een scherpe richtingenstrijd (onder het
BW (oud) had de wetgever geen duidelijke keuze gemaakt) werd het pleit beslechtin HR 5 mei  1950, N./ 1951,
1 ('Damhof-Staat') ten gunste van het causale stelsel. De kwalificatie 'traditie' verwijst naar de noodzaak van
een leveringshandeling. In consensuele stelsels, zoals in Frankrijk, is een dergelijke handeling niet noodzake-
lijk om een vermogensovergang te bewerkstelligen. Zie voor een bespreking van diverse vormen van eigen-

domsverkrijging Nieskens-Isphording (1996) en Van Vliet (2000). Voor de historische aspecten Zwalve (2003)
p. 255-387.

48   PG Boek 3 (Vaststellingswet) p 336-337,345. De kans dat in de praktijk ooit wordt toegekomen aan artikel
3:86 lid 3 onder (b) BW is klein. Het veronderstelt namelijk dat de geldstukken waarop de eerste hand aan-
spraak maakt, ook in de derde hand individualiseerbaar zijn gebleven. De bepaling dient naar mijn mening
vooral gelezen te worden als een uiting van het belang dat de wetgever toekent aan een ongestoorde geldcircu-
latie.

49      Mijnssen  ( 1984)  p.  9.
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'Worden aan iemand toebehorende munten en bankbiljetten vermengd met munten en bankbil-
jetten die in de macht van een ander zijn, dan moet die ander gelden als eigenaar van dat geld
zolang de eerste niet kan bewijzen welke individuele munten hem toebehoren. Men kan alleen
eigenaar zijn van individueel bepaalde zaken'.49

Deze vermogensovergang kan op twee wijzen worden beredeneerd. Ten eerste kan
worden verdedigd dat artikel  5: 15 BW toepassing vindt en dat de feitelijke  hou-
der door oneigenlijke vermenging van de geldstukken eigenaar daarvan is gewor-
den.50 Indien echter wordt aangenomen dat artikel 5:15 BW betrekking heeft op
eigenlijke vermenging, kan de vermogensovergang ook worden gestoeld op de
artikelen 3:109 BW en 3:119 BW. De houder van een goed wordt vermoed dit
voor zichzelf te doen en de bezitter wordt vervolgens vermoed de rechthebbende
te zijn.51 Hoewel dit vermoeden strikt genomen openstaat voor tegenbewijs, resul-
teert het in een onmogelijke bewijsopdracht zolang dat bewijs gericht moet zijn op
het geldstuk, zoals de heersende leer dat vereist, en niet op de waarde die in het
geldstuk belichaamd is. De individualisatie van munten is na de vermenging
onmogelijk geworden. De nummers van bankbiljetten bieden daartoe slechts een
theoretische mogelijkheid, die in de realiteit van het chartaal betalingsverkeer
moeilijk voorstelbaar is.

Hoe verhoudt de hoofdregel van artikel 3:84 lid 1 BW zich tot artikel 5:15 BW
of de artikelen 3:109 BW en 3:119 BW? De vervangbaarheid van chartaal geld en
de praktijk van het chartale betalingsverkeer hebben tot gevolg dat nagenoeg iede-
re terhandstelling van een hoeveelheid munten of bankbiljetten zal leiden tot een
vermogensovergang.52 Met andere woorden: de bijzondere bepalingen over ver-
menging zijn ten aanzien van de chartale betaling dus feitelijk tot hoofdregel ver-
heven. Daardoor zal de toepassing van artikel 3:84 lid 1 BW op de chartale beta-
ling in de praktijk een uitzondering blijven en zijn beperkt tot de gevallen waarin,
zoals de Romeinen dat deden bij omvangrijke betalingen53, geld in zakken aan de
accipilnt ter beschikking wordt gesteld. De conclusie is dat chartaal geld vrijwel
altijd zal gaan behoren tot het vermogen van de feitelijke houder, zonder dat daar-
bij de geldigheid van de onderliggende rechtsverhouding van belang is. De ab-
stracte wijze van vermogensovergang die daarmee feitelijk ontstaat, lijkt enerzijds
te worden gerechtvaardigd door het maatschappelijk belang van een ongestoorde
geldcirculatie, maar vormt anderzijds een afwijking van het causale stelsel van
overdracht, zoals dat aan het Nederlands vermogensrecht ten grondslag ligt.

50   Zwalve (1996) p. 88. nt. 20. De heersende leer aanvaardt dat slechts dan van eigenlijke vermenging sprake is,
als de onderscheidene zaken worden verenigd tot Mn zaak. Over oneigenlijke vermenging o.m. Verstijlen
(2002a) p. 457-478.

5 1     Mijnssen (1984) p. 9:  Rank (1996) p. 97. Zie voorts HR 12 januari  1968, NJ 1968. 274 m.nt. HD ('Texeira de
Mattos'); HR 10 februari 1978. NJ 1979, 338 m.nt. WMK en AA 1978, p. 512 m.nt. PvS ('Nieuwe Matex'):
HR 4 december  1998,  N./ 1999,  549 m.nt. WMK ('Potharst-Serr6e').

52   Snijders (2001) p. 10.
53   Kaser(1961)p. 178-179, Zwalve ( 1996) p. 85.                                                                                               3
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4.3 Kanttekeningen bij de heersende leer

Voortbouwend op mijn bevindingen in de vorige paragraaf, plaats ik enkele kant-
tekeningen bij de heersende opvatting als hiervoor uiteengezet. Ik heb vastgesteld
dat het belang van hedendaags geld bovenal gelegen is in de functie die het ver-
vult en dat aan een eventuele tastbare en uiterlijke kenbare vorm nog nauwelijks

enig belang kan worden toegekend. Het is daarom niet langer juist om de vorm,
met voorbijgaan aan de functie, te kiezen als enige grondslag voor het toekennen
van het goederenrechtelijke rechtsgevolg. Kaser wijst op de Romeinsrechtelijke
herkomst van de zakenrechtelijke kwalificatie van gemunt geld en beschouwt
deze zienswijze als achterhaald:

'Die geschichtliche Wurzel der Unterstellung des Geldes unter die allgemeinen sachenrechtlichen

Vorschriften liegt im rumischen Recht. Die Vorstellung der Rtimer vom Gelde war von unserer

heutigen verschieden, weil die Rdmer in ihrer am Ktirperlichen haftenden, der Abstraktion abge-
neigten Anschauung sich nie von der Vorstellung freigemacht haben, daB das Geld seinen Tausch-

wert aus dem Metallwert sch8pfe.'54

sterker doorgedrongen. Bij de nakoming van geldschulden gaat het in het gros van
Bij de nakoming van geldschulden is het besef dat geld in essentie een functie is

de gevallen niet om de overdracht van concrete geldstukken, maar om het ter
beschikking stellen van de daaraan verbonden beschikkingsmacht. Zo stelt Rank
dat een verbintenis tot betaling van een geldsom een verbintenis is 'tot het geven
van geld waarbij het aankomt op de waarde van dit geld als zodanig. Een derge-
lijke verbintenis is niet gericht op levering van zekere specifiek of generiek
omschreven munten of bankbiljetten, maar op het doen plaatsvinden van eniger-
lei vermogensovergang. De Duitse auteur Larenz brengt dit treffend onder woor-
den als hij zegt dat de debiteur van een geldschuld verplicht is de crediteur "die
Verfugungsm6glichkeit Ober den durch den Nennbetrag der Schuld ausgedruckten
unk8rperlichen Verm8genswert" te verschaffen:55 De onverkorte toepassing van
de zakenrechtelijke regels op chartaal geld sluit dus niet alleen aan bij een element
dat van geheel ondergeschikt belang is voor het bestaan van geld, maar doet ook
een discrepantie ontstaan binnen het vermogensrecht over de vraag wat de essen-

tie is van geld.

54   Kaser (1937) p. 6. Over de mogelijke Sonderste//ung van chartaal geld in het Duitse en Zwitserse zakenrecht

zie respectievelijk Falck (1960) en Nemelka (1978).
55     Rank (1996) p. 99. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk heb ik de vorm en de functie van geld onderscheiden. Ook

bu het bepalen van de aard en strekking van geldschuiden is dit onderscheid van belang. Eigenlijke geldschul-
den hebben uitsluitend betrekking op de functie die met geld is verbonden. Vorderingen waarbij het aankomt

op de geldvoorwerpen, zoals zilveren dukaten met een specifieke numismatische waarde, worden ook wel
gekwalificeerd als oneigenlijke geldschulden. Voor zover deze geldobjecten al wettig betaalmiddel  zijn of kun-
nen worden aangemerkt als gangbaar geld in de zin van artikel 6:112 BW, is deze hoedanigheid voor de ver-
krijger doorgaans van ondergeschikt belang.
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4.4 Tussenbalans

Als tussenbalans stel ik het volgende vast. Bij de kwalificatie van chartaal geld
verbindt de heersende leer rechtsgevolg aan de stoffelijke vorm, al is een uiterlij-
ke vorm van ondergeschikt belang voor het vervullen van de functie van geld. In
de praktijk van het chartaal betalingsverkeer, waarin geldstukken niet individueel
bepaalbaar zijn, betekent dit dat iemand aan wie chartaal geld ter hand wordt
gesteld, ook altijd eigenaar wordt. In de meeste gevallen komt dat overigens wel
tegemoet aan de eisen van een ongestoord betalingsverkeer.

5 Giraal betalingsverkeer

In deze paragraaf onderzoek ik de begripsvorming die ten grondslag ligt aan de
vermogensrechtelijke kwalificatie van het girale betalingsverkeer en hoe deze zich
verhoudt tot mijn bevindingen over het wezenskenmerk van geld in de voorgaan-
de paragrafen. Ik begin met de aard van een giraal tegoed (paragraaf 5.1), gevolgd
door een beschrijving en kwalificatie van het betalingsverkeer (paragraaf 5.2). In
het licht van mijn bevindingen over de aard van hedendaagse geldvormen plaats
ik ook hier enkele kanttekeningen bij de heersende leer (paragraaf 5.3). Ik sluit
deze paragraaf af met een tussenbalans (paragraaf 5.4).

5.1 Vermogensrechtelijke kwalificatie: vordering

Een giraal tegoed wordt beschouwd als een vordering van de rekeninghouder op
de bank tot uitbetaling van munten en biljetten met een gezamenlijke nominale
waarde gelijk aan deze vordering. Mijnssen verwoordt deze heersende zienswijze
als volgt:

'Indien iemand aan een giro-instelling  ( . . . )  geld in bewaring geeft, dan wordt die giro-instelling
eigenaar van dat geld. Dat is ook het geval wanneer de bewaargever niet de bedoeling heeft de
giro-instelling eigenaar van dat geld te maken. Het papiergeld en de munten, welke hij aan de
giro-instelling afgeeft, zijn vervangbare zaken. De instelling is niet verplicht dezelfde bankbil-
jetten terug te geven. De bewaargever kan niet meer aanwijzen welke bankbiljetten en munten hij
in bewaring heeft gegeven. Hij heeft op de giro-instelling nog slechts een persoonlijke vordering
tot het in bewaring gegeven bedrag. De giro-instelling boekt die vordering als credit-post in de
rekening van de bewaargever. '56

Dat chartaal geld aan de basis ligt van de vermogensrechtelijke begripsvorming
over het betalingsverkeer en dat deze begripsvorming daarbij voorbijgaat aan het

56      Mijnssen ( 1995) p. 94. Hoewel in de literatuur diverse nuances zijn aangebracht, beschouwen de meeste auteurs
girale verhoudingen als een aangelegenheid van louter obligatoire aard. In die zin onder meer Schoordijk
(1958) p. 217-229; Snijders (1972) p. 173-174: Blomkwist (1987) p. 551; Blomkwist (1991) p. 299. Rank
(1996) p. 189 en Van Esch (2001c) p. 26 e.v.
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bijzondere karakter van girale tegoeden, komt hier wellicht het sterkst tot uit-
drukking. Het girale tegoed wordt beschouwd als slechts een derivatieve geld-
vorm, namelijk een vordering tot uitbetaling van chartaal geld. Deze begripsvor-
ming en de daarop gebaseerde kwalificatie is zeer belangrijk. Het vormt niet
alleen de grondslag voor de hierna te bespreken leer over de girale betaling, maar
begrenst ook het instrumentarium dat beschikbaar is voor het oplossen van rechts-
vragen voortvloeiend uit het girale betalingsverkeer. De heersende leer aanvaardt
in girale verhoudingen slechts obligatoire rechten. Revindicatoire aanspraken zijn,
als keerzijde van dezelfde medaille, in strijd met dit obligatoire karakter van het
girale betalingsverkeer.

5.2 Vermogensovergang

In deze paragraaf bespreek ik de vermogensovergang van een tegoed door girale

overschrijving. Voor een goed begrip is het noodzakelijk eerst een enkel woord te
besteden aan de feitelijke vormgeving van het girale betalingsverkeer en de patro-
nen die daarin zijn te ontdekken (paragraaf 5.2.1). Daarna ga ik in op de rechtsre-
gels die op de vermogensovergang van girale tegoeden van toepassing zijn (para-

graaf 5.2.2).

5.2.1 Grondpatronen en feitelijke organisatie

In tegenstelling tot de chartale betaling die bilatemal van aard is, voltrekt de gira-
le betaling zich naar haar aard in een driehoeksverhouding waarbij de bank, naast
de solvent en de accipient, de derde betrokkene is. Aan de basis van de driehoek
staan twee rekeninghouders: de solvent en de accipient. Deze zijn doorgaans ver-
bonden door een privaat- of publiekrechtelijke rechtsverhouding waaruit de
betreffende betaling voortvloeit. Aan de top van de driehoek staat de bank waar-
bij zowel de solvent als de accipi6nt een rekening aanhouden. De benen van de
driehoek worden gevormd door de twee overeenkomsten tot het verrichten van
betaaldiensten die de bank zowel met de solvent (de 'dekkingsverhouding') als de
accipient (de 'incassoverhouding') heeft gesloten. In de praktijk komt het echter

geregeld voor dat de solvent en de accipi8nt bij verschillende banken een rekening
aanhouden. In deze gevallen wordt een interbancaire verhouding toegevoegd. De
afwikkeling van een betaling langs deze interbancaire verhoudingen kan op ver-
schillende wijzen plaatsvinden. Met betrekking tot het binnenlandse betalingsver-
keer 7 vervult Equens Nederland de taak van clearinginstelling.58 Zij autoriseert

57   Voor een beschrijving van de belangrijkste buitenlandse betalingssystemen zie het rapport van de BIS-CPSS
(2003 - 'Red Book'), voor het doorgronden van de betekenis van de Engelstalige operationele terminologie is
verder behulpzaam BIS-CPSS (2003 - 'Glossary of Terms').

58  Equens is in 2006 ontstaan uit de fusie tussen Interpay Nederland en het Duitse Transaktionsinstitut fiir
Zahlungsverkehrsdienstleistungen Equens houdt de aandelen in de landenorganisaties Equens Nederland en

Equens Deutschland. De aandelen in Equens zijn in handen van Nederlandse en Duitse banken. In Nederland
is Currence verantwoordelijk voor nationale collectieve betaalproducten zoals PIN, Chipknip en 1ncasso, en het
faciliteren van de marktwerking van het Nederlandse betalingsverkeer. Currence is op 1 januari 2005 opgericht
op initiatief van acht Nederlandse banken.
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de betalingsopdrachten en berekent het bedrag dat de banken daardoor wederzijds
verschuldigd zijn ('clearing'). Als het totale bedrag dat een van de betrokken ban-
ken verschuldigd is een grensbedrag bereikt of nadat een bepaalde tijdsperiode is
verstreken, geeft Equens opdracht tot de daadwerkelijke interbancaire betaling
('settlement'). Dit geschiedt door de rekeningen van de betrokken banken bij
DNB te crediteren of te debiteren. Internationale betalingen kunnen langs diverse
wegen worden afgewikkeld, al naar gelang de munteenheid waarin de betaling
luidt en het land van vestiging van de bank waar de begunstigde een betaalreke-
ning aanhoudt. Grensoverschrijdende betalingen binnen de euro-zone en luidend
in euro's kunnen door TARGET worden afgewikkeld. Dit betaalsysteem is ont-
wikkeld om monetaire interventies door de ECB mogelijk te maken en vormt
tevens een belangrijke bijdrage aan een efficiant betalingsverkeer binnen de EU.59
Grensoverschrijdende betalingen kunnen ook worden verricht door tussenkomst
van correspondentbanken, waarbij de bank van de solvent en de bank van de acci-
pient hun betaling laten verlopen in de boeken van een derde bank waar zij beide
een rekening aanhouden, of door tussenkomst van een instelling die zich specifiek
op de afwikkeling van interbancaire betalingen heeft toegelegd.

5.2.2 Vordering, schulderkenning en verrekening volgens artikel

6:140 BW

Terug naar de kwalificatie van de vermogensverschuiving van girale tegoeden.
Deze laat zich binnen de traditionele opvattingen terugbrengen tot de vraag hoe
de vordering van de solvent op zijn bank wordt bezorgd bij de accipient. Daarvoor
zijn in de loop der tijd diverse theorieen ontwikkeld. In oudere literatuur is aan-
sluiting gezocht bij cessie, subrogatie en schuldoverneming. Deze theorieEn, die
veelal lijken te zijn geworteld in de theorievorming over toonderpapier, hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat de bank in naam van de accipient, dus als gevol-
machtigde of lasthebber, een reeds besmand recht verkrijgt dat strekt tot nako-
ming van een geldschuld tussen de solvent en de accipient.60 Deze theorieen geven
echter onvoldoende rekenschap van het feit dat bij de girale betaling geen sprake
is van de overdracht van een bestaande vordering en zij miskennen dat de giro-
instelling aan de schuldeiser noch een recht verschaft dat tevoren tot het vermo-
gen van de schuldenaar behoorde, noch een recht dat deze ook rechtstreeks aan de
schuldeiser had kunnen verschaffen.m De thans algemeen aanvaarde leer neemt

59 'TARGET' staat voor Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. De bij
de ECB aangesloten Centrale Banken onderhouden elk een zogenaamd Real-Time Gross Settlement ('RTGS')-
systeem. in Nederland is dat een systeem met de naam TOP (naar het marktsegment waarin het opereert: de top
van het Nederlandse betalingsverkeer). De voorwaarden voor gebruik zijn neergelegd in het door DNB uitge-
geven Handboek TOR TARGET is dus in feite de optelsom van de diverse nationale systemen. RTGS heeft als
kenmerk dat de afwikkeling per transactie plaatsvindt en de betaling binnen een kort tijdsbestek finaal is. Deze
bruto-systemen onderscheiden zich daarmee van netto-afwikkelingssystemen waarbij afzonderlijke posten
eerst ter verrekening worden aangeboden en pas na verrekening een netto-betaling plaatsvindt. Deze netto-sys-
temen hebben enerzijds als voordeel dat minder betalingen plaatsvinden en de betrokken banken slechts op
netto-basis zekerheid behoeven aan te houden, maar dragen anderzijds het gevaar in zich dat tussen het moment
van verrekening en de daadwerkelijke betaling den van de betrokken banken failleert.

60   Verwijzingen bij Mijnssen (1984) p. 67: Van Bronkhorst (1987) p. 54-59 en Rank (1996) p. 194-195.
61   Snijders (1972) p. 176.
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afstand van deze vertegenwoordigingstheorieen en kwalificeert de girale betaling
als een rechtsfiguur sui generis.62 Deze figuur komt op het volgende neer. Door
de opdracht tot betaling te accepteren, verkrijgt de bank een vordering op de sol-
vent. De bank neemt deze vordering op in de rekening-courant van de solvent. Aan

de zijde van de accipient vindt een spiegelbeeldige handeling plaats, waarbij de
bank zich schutdig verklaart voor een bedrag gelijk aan het overgemaakte bedrag.
Ook deze schulderkenning wordt door de bank opgenomen in de rekening-courant
van de accipitnt. Op dat moment is de betaling voltooid, wordt de geldschuld
nagekomen en gaat de onderliggende rechtsverhouding teniet.63 De accipitnt kan
vervolgens met het ontvangen tegoed weer derden betalen en daarmee herhaalt
zich het proces van debiteren en crediteren. Vermogensrechtelijk gezien laat het
girale betalingsverkeer schulden en vorderingen ontstaan tussen de bank en haar
rekeninghouders.

Voor een goed begrip van de huidige vermogensrechtelijke opvattingen over
het girale betalingsverkeer wijs ik nog op een tweetal zaken. Ten eerste het begrip

'rekening-courant'. Van oudsher wordt de betaalrekening beschouwd als het voor-
beeld bij uitstek van een rekening-courant. Beide begrippen zijn zo nauw met
elkaar verbonden, dat zij zowel in het dagelijkse spraakgebruik als ook in de lite-
ratuur tot elkaars synoniem zijn geworden. Daarin schuilt echter een gevaar voor
begripsverwarring.64 Naar mijn mening is het verhelderend om te onderscheiden
tussen enerzijds de administratieve opstelling waarin de bank de inkomende en

uitgaande betalingen administreert (de rekening-courant in comptabele zin) en
anderzijds de toepassing van de rechtsregels van artikel 6:140 BW op de vorde-

ringen en schulden zoals die blijken uit deze rekening (de rekening-courant in
obligatoire zin). Artikel 6:140 BW is, zo wordt algemeen aanvaard,van toepassing
op de vorderingen die een bank en rekeninghouder over en weer op elkaar ver-
krijgen uit hoofde van een betaalrekening. Dit heeft tot gevolg dat deze schulden
en vorderingen doorlopend en van rechtswege met elkaar worden verrekend, zon-
der dat een aparte verklaring tot verrekening vereist is. Het vormt dus een afwij-
king van de hoofdregel van artikel 6:127 lid 1 BW, die een dergelijke mededeling
wet  vereist.  Het belangrijkste gevolg  van de toepassing van artikel  6: 140  BW  is
dat de bank jegens de rekeninghouder slechts het saldo van de vorderingen en
schulden in het rekening-overzicht is verschuldigd. Binnenkomende betalingen

62   O.m. Van Ravenhorst (1991) p. 145, Rank (1996) p.  195, Van Esch (2001c) p. 8 en Abendroth-Wibier (2008)
p.  326-327.  Zie ook Abendroth  in zijn noot onder Hof Amsterdam  1 1  september 2003, JOR  2004,  142
('Verstijlen q.q.-ABN Amro').

63 Het moment van de girale betaling is het tijdstip waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd,
aldus artikel 6:114 lid 2 BW Ook onder het BW (oud) was dit de regel, vgl. HR 31 maart  1989, NJ 1990,  1
m.nt. JBMV ('Vis q.q.-NMB'). Van alle in aanmerking komende momenten in de at#ikketing van een betaling
is het moment van creditering van de schuldeiser het meest in overeenstemming met de girale betaling als wijze
van nakoming van een verbintenis tot betaling van geldsom. Bovendien sluit het goed aan bij de algemene

gedachte waarvan  HR 21 maart  1969, NI 1969,  304 m.nt. GJS ('Stasse-Loeff') uitgaat, aldus Rank (1996) p.
202.  Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zie onder meer HR 7 mei  1986, NJ 1986, 778 m.nt. JBMV
('N.N.-Ontvanger'). Over het tijdstip van girale betaling zie onder meer Van Bronkhorst (1987) p. 59-71 en Van
Esch (2001c) p. 17-22. Het is de verwachting dat door de voortschrijdende techniek de tijd gelegen tussen

opdracht en creditering stee(is korter zal worden.
64   De ontwikkeling van het leerstuk van de rekening-courant heeft inderdaad geleden onder ernstige spraakver-

warring, waarover reeds Meijers (1921-1955) p. 72.
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worden eerst verrekend met een eventuele schuld. Uitsluitend het residu staat na
verrekening ter vrije besteding van de accipi8nt.65

Een ander belangrijk element van de heersende leer is de scheiding die wordt
verondersteld tussen enerzijds de overeenkomst waaruit de betaling voortvloeit en
anderzijds de overeenkomst met de bank die de girale afwikkeling mogelijk
maakt. In andere woorden: de rechtsverhouding tussen de solvent en zijn bank is
feitelijk geabstraheerd van de rechtsverhouding tussen de solvent en de acci-
piant.66 Daarvoor wordt een beroep gedaan op hetzelfde argument als hiervoor aan
de orde kwam bij de chartale betaling: de eis van een soepel verlopend betalings-
verkeer brengt met zich mee dat van een bank onmogelijk kan worden verlangd
zich in de onderliggende rechtsverhouding te verdiepen. Toch is het lastig te bepa-
len hoe scherp deze beide verhoudingen van elkaar gescheiden zijn, aangezien
deze, bij een nadere beschouwing, in sommige opzichten elkaar wel beinvloeden.
Zo kan uitsluitend in de onderliggende rechtsverhouding tussen de solvent en de
accipient, de valutaverbintenis, een verklaring worden gevonden voor de ornvang
van het bedrag dat de bank zich schuldig verklaart jegens de accipiant. De recht-
vaardiging voor de omvang van de bijschrijving kan niet worden gevonden in de
bankovereenkomst ztlf, die immers uitsluitend verplicht tot bijschrijving als een
derde daartoe opdracht heeft verleend. De vraag in welke rechtsverhouding de uit-
eindelijke legitimatie kan worden gevonden voor de bijschrijving op de betaalre-
kening en wie, in meer algemene zin, aanspraak kan maken op het girale geld in
transitu, is van belang bij de toepassing van artikel 6:212 BW op girale verhou-
dingen.67 Verder kan in de overeenkomst tussen de solvent en de accipiEnt zijn
bedongen dat uitsluitend rechtsgeldig kan worden betaald op een specifiek aan-
gewezen rekening en dat andere rekeningen van de accipiant daarmee zijn uitge-
sloten. Indien een schuldenaar, in strijd met een dergelijk beding, toch geld naar
een uitgesloten rekening overmaakt, is er geen sprake van een geldige nakoming
en de solvent zal nogmaals moeten betalen. Voor de solvent kleeft daaraan het
bezwaar dat zijn recht tot terugvordering van de eerste foutieve betaling doorgaans
illusoir zal zijn. De reden om een rekening uit te sluiten zal veelal gelegen zijn in

65   Voor een nadere beschouwing zie hierna hoofdstuk 7.
66    Snijders ( 1972) p. 177: Schoordijk ( 1958) p. 228 e.v. Mijnssen (1984) p. 68: Rank ( 1996) p. 267. De inhoud

van dit begrip ('abstractie') wijkt soms enigszins af van de abstractie  van een chartale betaling.  In het laatste
geval verwijst abstractie vooral naar de geldigheid van de goederenrechtelijke overdracht. ongeacht de geldig-
heid van de rechtsverhouding die daaraan ten grondslag ligt. in het girale betalingsverkeer wordt, door de
invioed van de ker over het toonderpapier, onder abstractie ook verstaan dat de bank geen verweermiddelen
kan ontlenen aan de rechtsverhouding tussen de solvent en de accipient.

67 Soms wordl uitsluitend aansluiting gezocht bij de bankovereenkomst zelf, zie o.a. Rank ( 1996) p. 200. Het lijkt
in 'Un met de economische realiteit om de grondslag van de creditering te zoeken in de betalingsopdracht van
de solvent (die doorg:lans weer verklaard kan worden door een geldschuld aan de accipient) of. indien de sol-
vent en accipient een rekening aanhouden bij verschillende banken, de instructie van de bank van de solvent.
Er ontstaat zo een keten van samenhangende rechtsverhoudingen: de solvent wenst een schuld na te komen,
zijn bank handelt als opdrachtnemer en ter uitvoering van de opdracht tot betaling maakt de bank op haar beurt
gebruik van de diensten van de bank van de accipient. in de literatuur zijn pogingen ondernomen om het giraal
betalingsverkeer te analyseren als een keten van samenhangende obligatoire rechtsverhoudingen. Mtischel
( 1986) p. 187-237 als uitgewerkt door Rohe ( 1998) p 65-304, waarover Du Perron (2000) p. 247 en kritisch
Van Laarhoven (2006) p. 43-46. Een bezwaar tegen deze zienswuze is dat het in het interbancaire betalings-
verkeer juist vereist is dat de verplichtingen van banken over en weer geheel onafhankelijk zijn van de achter-
liggende rechtsverhouding.
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het feit dat deze een zodanige debetstand vertoont dat ook nadat de bank het bin-
nenkomende tegoed heeft verrekend, de bestedingslimiet overschreden blijft. De
accipient kan daardoor niet vrijelijk over de ontvangen gelden beschikken. Dat
betekent dat de bank dus ook geen gevolg behoeft te geven aan de opdracht tot
restitutie van de eerste betaling. Het recht op verrekening van de bank uit hoofde
van artikel 6:140 lid 1 BW raakt in deze gevallen aan de onderliggende overeen-
komst: de opdrachtgever tot de girale overschrijving zal namelijk twee keer moe-
ten betalen om deze overeenkomst eenmaal rechtsgeldig na te komen. Bovendien

verkrijgt de bank, opmerkelijk genoeg, door de fout van de opdrachtgever een
financieel voordeel in de schoot geworpen; haar vordering op de accipient neemt
af voor een bedrag gelijk aan de eerste abusieve betaling.68

5.3 Kanttekeningen bij de heersende leer

Ik plaats enkele kanttekeningen bij de kwalificatie van het girale tegoed als vor-

dering en de rechtsregels die gelden voor de girale betaling. Ik loop deze na. Het
belangrijkste punt van kritiek, en daarmee kom ik tot de kern van dit hoofdstuk,
betreft de vooronderstelling dat een giraal tegoed ontstaat uit een kasstorting van
chartaal geld en moet worden aangemerkt als een derivatieve geldvorm. Naar mijn
mening miskent de heersende leer daarmee dat thans het girale geld een zelfstan-

dige verschijningsvorm van geld is. Dit kwam in paragraaf 3 van dit hoofdstuk
reeds uitvoerig aan de orde. Als uitwerking wijs ik er verder nog op dat de hoe-
veelheid giraal geld die particulieren en bedrijven aanhouden, de chartale geld-
hoeveelheid overtreft. Dat is te verklaren uit het feit dat giraal geld niet uitsluitend
zijn herkomst vindt in kasstortingen, maar ook in de kredietverlening door ban-
ken, waarmee dezelfde goederen en diensten kunnen worden verworven als met
het chartale geld dat van staatswege in omloop is gebracht.

Dat het onjuist is om giraal geld als een derivative geldvorm te beschouwen

blijkt ook uit het feit dat monetaire toezichthouders bij de uitoefening van hun
taak tot handhaving van de prijsstabiliteit verschillende geldhoeveelheden onder-
scheiden ('monetaire aggregaten'). Het eerste monetaire aggregaat, aangeduid als
'Ml', bestaat uit chartaal geld en girale tegoeden tezamen. Ik zie in dit economi-
sche inzicht een bevestiging van wat iedereen in de praktijk van het betalingsver-
keer ervaart: chartaal en giraal geld zijn complementaire en aan elkaar gelijk-
waardige geldvormen. 69

68      De vraag dringt zich op of het in dergelijke gevallen juist  is dat de bank mag verrekenen.  Ik  kom terug op deze

vraag in hoofdstuk 7. De geschetste casus is geinspireerd op HR 28 februari  1997, N./ 1998,218 en JOR  1997,
73 m.nt. J.J. van Hees ('Staat-Meijer'). Meijer had een rekening bij de Amro-bank rechtsgeldig uitgesloten.
Nadat de fiscus abusievelijk toch op deze rekening betaalde, bleek zij uiteindelijk gehouden een tweede maal
te betalen. Amro-bank behoefde de ontvangen gelden niet aan Meijer ter beschikking te stellen nadat een
geschil tussen beiden door een regeling was beeindigd.

69      Duden  ( 1968)  p. 9 gebruikt ter adstructie  van het girale betalingsverkeer de metafoor  van een enorme poliep

('eine Riesen-Molluske') die zijn armen uit- of intrekt zoals girale tegoeden verschijnen en verdwijnen op

betaalrekeningen. Door het citaat van Snijders (1971) p. 176 heeft deze metafoor ook zijn weg gevonden in de
Nederlandse rechtsliteratuur over dit onderwerp. zie bijvoorbeeld Mijnssen (1995) p. 99. Wat men ook mag vin-
den van vergelijkingen tussen het recht en de natuurwetenschappen, waarover kritisch Meijers (1903) p. 101,
Scheltema-Wiarda (1950) p. 37 en Van Bronkhorst (1987) p. 56: indien deze poliep wordt begrepen als de tota-
le girale geldhoeveelheid die langs betaairekeningen haar weg zoekt, kan ik mij in deze metafoor wel vinden.
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Deze functionele gelijkwaardigheid van chartale en girale geldvormen blijkt
voorts uit de mogelijkheid om de ene vorm met de andere te verwisselen. Als een
rekeninghouder chartaal geld stort ten gunste van zijn betaalrekening, verricht hij
deze handeling niet met de intentie een geldlening aan de bank te verstrekken,
maar om zijn betaalrekening met een gelijk bedrag te crediteren. Het geld kan zo
worden aangewend voor het verrichten van girale betalingen aan derden. Van een
geldlening aan de bank kan slechts sprake zijn als door de overdracht van een
geldvorm ook de beschikkingsmacht die met het geld is verbonden verloren
gaat.70 Bij de storting ten gunste van een eigen betaalrekening is de hoeveelheid
geld die aan de rekeninghouder toekomt niet vermeerderd of verminderd.
Tegenover de overdracht van chartaal geld aan de giro-instelling staat een credite-
ring van de betaalrekening waarmee, zoals met chartaal geld betalingen kunnen
worden verricht. Er vindt slechts een conversie plaats tussen twee verschillende
verschijningsvormen van geld.

Een andere kanttekening betreft de kwalificatie van de girale betaling. In de
literatuur bestaat overeenstemming over het uitgangspunt dat de girale betaling
geldt als een rechtstreekse betaling tussen de solvent en de accipient. Dat heeft de
Hoge Raad met zoveel woorden uitgemaakt in het arrest Mertens-De Groot en
blijkt tegenwoordig uit artikel 6:114 lid 2 BW.71 Hoezeer deze zienswijze door-
gaans zal overeenstemmen met de intenties van partijen en ook mij als juist voor-
komt, het uitgangspunt van de rechtstreekse betaling tussen twee rekeninghouders
is moeilijk verenigbaar met een ander element uit de heersende opvatting, name-
lijk dat de afwikkeling van een girale betaling ook gevolgen heeft voor de vermo-
genspositie van de bank ten opzichte van de solvent en de accipi8nt. De functie
van de bank als hulppersoon in het betalingsverkeer (de 'doorgeefluik-functie')
zou op het eerste gezicht immers doen vermoeden dat de bank geen eigen vermo-
gensrechtelijk belang heeft bij de afwikkeling van een girale betaling tussen beide
rekeninghouders.72 Dat blijkt bij nader inzien onjuist: een bij- of afschrijving wij-
zigt de vermogensrechtelijke positie van de bank jegens de rekeninghouder. Dat
introduceert een eigen belang van de bank bij de afwikkeling van een girale beta-
ling. Dit belang van de bank wordt groter als aan de betaalrekening een kredietfa-
ciliteit verbonden is. In dat geval mag de rekeninghouder een debetstand aanhou-
den op zijn rekening en voor zover de debetstand de toegestane kredietlimiet niet
overschrijdt, zal de bank opdrachten tot betaling blijven uitvoeren. Door een der-
gelijke debet-verrichting verkrijgt de bank een meervoudige hoedanigheid: die
van hulppersoon bij de afwikkeling van een betalingsopdracht en ook die van
schuldeiser die het voor de betalingsopdracht ontbrekende geld aan de rekening-
houder heeft geleend. Aan deze beide hoedanigheden zijn verschillende vermo-

70 Hierin schuilt een belangrijk verschil tussen de vermogensrechtelijke kwalificatie van een chartale storting
door de rekeninghouder op zijn betaalrekening en, bijvoorbeeld, de storting door de rekeninghouder op een
obligatie uitgegeven door de bank. in het eerste geval vindt slechts een conversie van geldvorm plaats; de
beschikkingsmacht blijft onverkort berusten bij de rekeninghouder. in het tweede geval is sprake van een lening
aan de bank.

71   HR 7 april 1978, N/ 1978 624 m.nt. WK ('Mertens-De Groot').
72 Van Bronkhorst (1987) p. 56.
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gensrechtelijke belangen verbonden. Het belang van een hulppersoon is doorgaans
beperkt tot een aanspraak op de vergoeding voor de bewezen diensten, terwijl het
belang van een schuldeiser ten minste de hoofdsom van het krediet en de opgelo-

pen rente betreft. De toepassing van artikel 6:140 BW op betaalrekeningen met als
consequentie dat binnenkomende betalingen bestemd voor de accipient eerst wor-
den verrekend met een debetsaldo op de betaalrekening, dus een schuld van de
accipiEnt aan de bank, alvorens een resterend saldo aan de rekeninghouder ter
beschikking wordt gesteld, heeft tot gevolg dat twee verschillende rechtsverhou-
dingen met elkaar worden vervlochten. Als een rekeninghouder failleert of de
bank anderszins grond heeft aan te nemen dat haar vordering niet zal worden vol-
daan, ontstaat het gevaar dat de bank gebruik maakt van haar positie als hulpper-
soon in het betalingsverkeer bij het innen van haar vorderingen als schuldeiser van
de accipiant. De beperkingen die de Hoge Raad heeft opgeworpen aan het recht
van de bank tot verrekening in het zicht van en tijdens het faillissement van een
rekeninghouder, lijken hun ratio te vinden in het tegengaan van een dergelijke ver-
vlechting van functies. 73

5.4 Tussenbalans

De girale betaling wordt door andere regels beheerst dan de chartale betaling. De
laatste impliceert de overdracht van een roerende vervangbare zaak, terwijl de gi-
rale betaling wordt geeffectueerd door een obligatoire rechtsfiguur sui generis. De
girale betaling vereist bovendien de betrokkenheid van een bank die fungeert als
hulppersoon bij de afwikkeling van de betaling, maar door deze afwikkeling wel
een eigen vermogensrechtelijk belang verkrijgt. Dit belang neemt toe als de bank
ook optreedt als schuldeiser indien zij, door een debetpositie toe te staan, krediet
in rekening-courant verstrekt. De toepassing van artikel 6:140 BW kan dan tot
gevolg hebben dat van het geld dat de solvent aan de accipi8nt overmaakt ter nako-
ming van een geldschuld, na verrekening door de bank slechts een deel of, in het
meest verstrekkende geval, in het geheel niet ter vrije beschikking staat van de
accipient. Bij de chartale betaling, dus direct van hand tot hand tussen de solvent
en de accipient, doet dit zich niet voor en is het aan de accipient welke van zijn
schuldeisers hij met het ontvangen bedrag wenst te voldoen. Naast deze verschil-
len hebben de girale en chartale betaling gemeen dat zij feitelijk abstract zijn. Er
vindt dus een vermogensovergang plaats ongeacht de rechtsgeldigheid van de
rechtsverhouding waaruit de betaling voortvloeit. Deze abstractie wordt echter
langs verschillende wegen bereikt: bij de chartale betaling is deze een gevolg van
het feit dat in de praktijk van het chartale betalingsverkeer geldstukken niet indi-
vidualiseerbaar zijn, terwijl in girale verhoudingen deze abstractie in de vermo-
gensrechtelijke theorie wordt aangenomen, al blijkt de onderliggende rechtsver-
houding in de praktijk toch van invloed op de rechtsverhouding tussen bank en
rekeninghouder. Door hun abstracte karakter wijken de beide betaalvormen feite-

73    Voor een uitwerking zie hoofdstuk 7.
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lijk af van de hoofdregel van het vermogensrecht dat opteert voor een causaal stel-
sel van vermogensovergang dat, kort gezegd, voor iedere overdracht van een goed
een geldige titel vereist.

6            Geld en dematerialisatie

In deze paragraaf verruim ik het perspectief van het onderzoek. Ik schets de ach-
tergrond waartegen de dematerialisatie van geld moet worden begrepen. De ont-
wikkelingsgang van geld is immers geen uniek fenomeen, maar staat in verband
met een brede maatschappelijke tendens waarbij van oudsher materitle werktui-
gen worden vervangen door immateri8le productiefactoren (paragraaf 6.1).  Deze
dematerialisatie raakt de reikwijdte van het eigendomsbegrip in het BW en daar-
mee de wortels van het vermogensrecht. Het gebrek aan revindicatoire aanspraken
heeft verstrekkende gevolgen (paragraaf 6.2).

6.1 Dematerialisatie

In een vergelijking tussen de maatschappelijke verhoudingen ten tijde van het BW
(oud) en die van nu constateert Slagter diverse verschuivingen met betrekking tot
het eigendomsrecht.74 De gewijzigde vermogensverhoudingen zijn daar 66n van.
In deze groep plaatst hij de maatschappelijke ontwikkeling waarbij het vermogen
steeds meer bestaat uit onstoffelijke rechten en aanspraken.75 Ik vul dit verder in
en onderscheid drie aspecten. Ten eerste wijs ik op het sterk afgenomen belang
van stoffelijke productiefactoren. Een voorbeeld dat in de juridische literatuur veel
aandacht heeft gekregen, is de vraag of goodwill als een goed kan worden aange-
merkt.76 Verder past in deze ontwikkeling het toenemende belang van auteurs-,
octrooi- en merkenrechtelijke bescherming alsmede aan het administratief recht
ontleende bevoegdheden. Binnen deze laatste groep vormen (verhandelbare)
bevoegdheden, zoals emissierechten, een ontwikkeling die in de toekomst meer en
meer aan betekenis zal winnen.77 Ten tweede zijn door de opkomst van de IT ge-
heel nieuwe vermogensobjecten ontstaan. Programma's voor de besturing van
computers zijn onmisbare onderdelen geworden van bedrijfsprocessen. De ont-
wikkeling van deze programma's vereist substantilile investeringen en het ge-
bruiksrecht vormt voor bedrijven een belangrijk vermogensbestanddeel. Daar-
naast verschaft de IT nieuwe mogelijkheden om grote hoeveelheden informatie
vast te leggen, te ontsluiten en daaruit nieuwe data te destilleren. Deze kennis kan
een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Deze met de IT verbonden vermo-

74     Slagter ( 1968-2003) p. 43. Over de maatschappelijke verhoudingen ten tijde van de invoering van het BW (oud)
Levenbach (1939) p. 129 e.v.

75 Slagter (1968-2003) p. 46.
76   Asser-Munssen 34 (2001) p. 4.
77   Voor een overzicht van uiteenlopende intellectuele eigendomsrechten, publiekrechtelijke vermogensrechten en

de vraag of deze overdraagbaar zijn Van Engelen (2003) p 103-109 en p. 131-133.
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gensobjecten zijn voor een groot deel onstoffelijk van aard.78 Een derde aspect van
dematerialisatie bestaat uit de ontwikkeling waarbij van oorsprong stoffelijke ver-
mogensbestanddelen onder invloed van de IT hun stoffelijke vorm hebben verlo-
ren. Het effectenverkeer is daarvan een voorbeeld. De ontwikkelingsgang daarvan

begon met de centrale bewaring van papieren toondereffecten, werd voortgezet
door de vervanging van deze klassieke stukken door 66n papieren toonderstuk
waarin alle effecten van een bepaalde uitgifte belichaamd zijn en zat uiteindelijk
uitmonden in een goeddeels gedematerialiseerd effectenverkeer. Elektronische
bestanden, die goedkoper zijn te beheren dan fysieke bewijsstukken, hebben de
functie van het papier overgenomen. Deze ontwikkeling reikt echter veel verder
dan alleen het effectenverkeer. De papieren wissel, cheque en het cognossement
kennen inmiddels hun elektronische substituten.79 Tot deze categorie van vermo-
gensbestanddelen die hun tastbare vorm hebben verloren en daarmee gedemate-
rialiseerd zijn, behoort ook het geld.80 Met de opkomst van dematerialisatie heeft

de stoffelijke en uiterlijk waarneembare vorm van vermogen sterk aan betekenis

ingeboet. Ook het burgerlijk recht mag niet voorbij gaan aan dit verschijnsel:

'Zoals bekend heeft ICT een dematerialiserende werking op tai van processen. Informatie wordt

niet langer in schriftelijk vorm,  maar in enen en nullen (elektronisch) aangeleverd. ( . . . ) Hiermee

verdwijnt de fysieke drager als logisch aangrijpingspunt voor privaatrechtelijke regulering. ,81

6.2 De reikwijdte van het eigendomsrecht

In het licht van het toenemende belang van immateriale vermogensbestanddelen,
is het opmerkelijk dat het BW het eigendomsrecht beperkt tot stoffelijke objec-
ten.82 Door deze beperking valt het gedematerialiseerd vermogen buiten de be-
scherming van het eigendomsrecht, tenzij bijzondere wetgeving voorziet in een
daarmee gelijk te stellen recht.83 De gevolgen van deze begrenzing door het ver-
eiste van stoffelijkheid zijn groot. Het bepaalt de plaats van de belangrijkste
breuklijn van het vermogensrecht, namelijk die tussen eigendom en vordering.

Vermogensbestanddelen zonder een stoffelijke verschijning vallen niet binnen het
bereik van het eigendomsrecht. Voor geld heeft dat zelfs tot gevolg dat de breuk-
lijn tussen eigendom en vordering dwars door de functie van geld loopt. Immers,
chartaal geld is een zaak en daarmee het object van een recht van eigendom, ter-
wijl giraal geld volgens de heersende leer een vordering is. De gevolgen van deze
vermogensrechtelijke tweedeling zijn in de praktijk fundamenteel en verstrek-
kend. Naast het uiteenlopende karakter van goederen- en verbintenisrechtelijke

78   Zie over de opkomst van de IT en de uiteenlopende gevolgen daarvan de Kabinetsnota Wetgeving voor de elek-
tronische snelweg, Kamerstukken H 1997-1998,25 880, nr. 2.

79   Van Esch (2001 b) p. 19-54, Van der Ziel (2001 ) p 139-176.
80    Over geld in de context van dematerialisatie uitvoerig Lassalas ( 1997) p. 45 e.v.
81   Klink-Prins-Witteveen (2001) par. 2.2.1, geraadpleegd via <www. infodrome.nl>.
82    Artikelen 5:1  BWjo 3:2 BW. Over het vereiste van stoffelijkheid als onderdeel van het begrip zaak: Wichers

(2002) p. 42-45. Van der Steur (2003) p. 129-132.
83 Een voorbeeld is de Wet ginal effectenverkeer. die beleggers een goederenrechtelijke aanspraak verschaft op

collectief bewaarde effecten. Voor andere voorbeelden: Van der Steur (2003) p. 237-298.
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aanspraken84 beYnvloedt de reikwijdte van het eigendomrecht de wijze waarop
vermogen wordt toegedeeld. Dat volgt uit de samenhang tussen de artikelen 3:276
en 277 BW Het eerste artikel bepaalt dat, tenzij de wet of overeenkomst anders
voorschrijft, een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar
kan verhalen. Bij het afgrenzen van het voor verhaal vatbaar vermogen, vervult
het eigendomsrecht, en meer in het bijzonder het recht van revindicatie als
bedoeld in artikel 5:2 BW, een belangrijke rol. Een eigenaar kan zijn zaak revin-
diceren, ook als deze zich bij een derde bevindt en zelfs als de derde in staat van
faillissement verkeert. Het gevolg is dat de schuldeisers van de failliet geen ver-
haal kunnen nemen op dit vermogensobject omdat het aan een ander toebehoort
en dus buiten de boedel valt. Kortom, in het vermogensrecht komt aan het eigen-
domsrecht de functie toe van het scheiden van individuele vermogens. Niet eerder
dan nadat deze scheiding heeft plaatsgevonden en daarmee de exacte reikwijdte
van een vermogen is vastgesteld, kunnen schuldeisers op dit vermogen verhaal
nemen en vindt artikel 3:277 BW met het daar neergelegde beginsel van de pari-
tas creditorum toepassing.

Bij gedematerialiseerde vermogensbestanddelen, zoals girale tegoeden, ver-
toont dit vermogensrechtelijk systeem een merkwaardig manco. Door giraal geld
aan te merken als geheel verbintenisrechtelijk van aard en dus op voorhand geen
goederenrechtelijke aanspraak toe te laten, stelt de heersende leer zich niet de pre-
alabele vraag of de gelden eigenlijk wel tot het vermogen van de houder behoren.
Met andere woorden: de verdelende functie van het goederenrecht en het vaststel-
len van de omvang van het vermogen in de zin van artikel 3:276 BW (en in geval
van faillissement artikel 20 Fw), van belang voor het oplossen van vermogens-
rechtelijke vragen, blijft in girale verhoudingen onvervuld. Het gemis van een
goederenrechtelijke actie vormt een beperking bij het vinden van passende oplos-
singen voor diverse vermogensrechtelijke problemen in verband met geld en be-
talingsverkeer. Dit is naar mijn mening het Leitmotiv dat ogenschijnlijk verschil-
lende vermogensrechtelijke vraagstukken over geld en betalingsverkeer met
elkaar verbindt.85 Terwijl rechtsvragen over de aanspraak op een hoeveelheid gi-
raal geld soms zouden moeten worden beantwoord binnen het raamwerk van arti-
kel 3:276 BW, dus bij 'de scheiding der eigendommen'86, verwijst de heersende
leer de houders van deze aanspraken bij gebreke van een revindicatoire aanspraak
door naar artikel 3:277 BW en daarmee naar de positie van concurrent schuldei-
ser.87 De tendens tot dematerialisatie, beschouwd in samenhang met het vereiste

84    Ik volsta met een verwijzing naar de studie van Rank-Berenschot ( 1992)
85     Ik zie hier af van een nadere argumentatie. De hoofdstukken 4,5 en 6 bespreken de hier bedoelde vermogens-

rechtelijke vraagstukken.
86 Deze terminologie is ontleend aan Bregstein ( 1927) p.  192, die hier verwijst naar Hugo de Groot.
87  Ik meen dat hierin een argument schuilt waarom het zogenaamde gesloten stelsel van eigendom en beperkte

rechten geen beletsel mag zijn poor een meer goederenrechtelijke benadering van vermogensrechtelijke leer-
stukken over geld en het hedendaagse betalingsverkeer. De maatschappelijke functie van het burgerlijk recht
vereist dat ook gedematerialiseerde vermogensbestanddelen daaraan bescherming kunnen ontlenen en niet. met
een beroep op het gesloten stelsel. eenvoudig worden ontkend. Over het open karakter van het vermogensrecht
en  het in beginsel  '(half) gesloten stelsel' van eigendom en beperkte rechten onder meer Snijders  (2002)  p.  27
e.v. en Snijders (2006) p, 831-836. Voor verdere literatuur zie hierna hoofdstuk 3. par. 2.
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van stoffelijkheid als onderdeel van het eigendomsrecht, leidt zo tot een merk-
waardige lacune in het vermogensrecht.88 Vermogen dat van oorsprong stoffelijk
was, maar thans zijn uiterlijke vorm heeft verloren, is buiten het bereik van het
eigendomsrecht geplaatst, maar kan evenmin als louter obligatoir van aard worden
beschouwd. Deze lacune heeft vooral gevolgen voor giraal geld. Enerzijds behoeft
dit immateritle vermogen door zijn absolute trekken een goederenrechtelijke
bescherming, maar anderzijds moet het deze bescherming ontberen door de
beperkte reikwijdte van het eigendomsrecht. Dit brengt mij tot de plaats in het ver-

mogensrecht waar, naar mijn mening, geld zou moeten worden gekwalificeerd:
tussen eigendom en vordering, als een immaterieel object van een goederenrech-
telijke en met een eigendomsrecht vergelijkbare aanspraak. Het is, met andere
woorden, een absoluut immaterieel recht of, in terminologie van het Burgerlijk
Wetboek, een goed in de zin van artikel 3:1 BW.89

7                  Conclusie

De klassieke leer dat girale verhoudingen uitsluitend obligatoir zijn en er daarom
geen plaats is voor revindicatoire aanspraken, is terug te voeren tot de vermo-
gensrechtelijke begripsvorming over geld. Deze begripsvorming neemt chartale
geldvormen tot uitgangspunt; het girale tegoed wordt beschouwd als een vorde-

worden verklaard. Echter, met de opkomst van het girale betalingsverkeer en door
ring tot uitbetaling in chartaal geld. De heersende opvatting kan dus historisch

het proces van dematerialisatie van vermogen, is het niet meer in overeenstem-

ming met de feiten om een giraal tegoed te kwalificeren als een vordering tot uit-
betaling van chartaal geld. Een giraal tegoed is een verschijningsvorm van geld.
Omdat chartale en girale geldvormen in deze benadering nevengeschikt zijn, is het
niet noodzakelijk een giraal tegoed te beschouwen als een vordering op uitbetaling
van chartaal geld. Daarmee vervalt de grondslag aan de opvatting als zou het gi-
rale betalingsverkeer alleen obligatoir zijn. Dat opent de weg voor een meer goe-
derenrechtelijke benadering van het girale betalingsverkeer. Hoe dit kan worden
vormgegeven, is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

88  In de verhouding tussen overheid en burger kan soms een eigendomsrecht op immateriele goederen worden
ontleend aan artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Dit artikel beschermt het ongestoorde genot van de eigendom
('peaceful enjoyment of his possessions') en bepaalt voorts dat niemand zijn eigendom zal worden ontnomen,
tenzij in het algemeen belang en als voorzien onder de voorwaarden van de wet en de algemene beginselen van
internationaal recht. Dit artikel lijkt aan een opmars bezig. Hoewel de exacte reikwijdte zich nog verder moet
uitkristalliseren, staat het vast  dat de werking ruimer  is  dan het eigendomsrecht als bedoeld in artikel  5:1   BW
Ook andersoortige rechten en aanspraken vallen binnen de bescherming van het artikel 1 Eerste Protocol

EVRM. Het zijn dus eerder de goederen als vermogensbestanddelen. dan de specialis van de goederen, de
eigendom, die in dit artikel beschermd worden, aldus Van der Steur (2003) p.  103. Zie uitvoerig over artikel  1
Eerste Protocol EVRM: Barkhuysen-Emmerik-Ploeger (2005).

89  Artikel 3:1 BW definieert 'goederen' als alle zaken en alle vermogensrechten. Deze invulling van het verza-
melbegrip is om meerdere redenen minder gelukkig gekozen. Zij plaatst ten eerste twee ongelijke grootheden
naast elkaar: enerzijds zaken. als het object van een recht, en anderzij(is vermogensrechten, dus rechten zdlf.
Het was wellicht beter geweest om in plaats van zaken te spreken van eigendomsrechten. Ten tweede brengt de
formulering niet duidelijk tot uitdrukking dat eigendomsrechten ook vermogensrechten zijn. Om deze redenen
en om uitdrukking te geven aan de structuur van het vermogensrecht in de Boeken 3.5 en 6, geef ik er zelf de
voorkeur aan om 'goederen' te definieren als 'vorderingen, eigendomsrechten en andere vermogensrechten'



3          Een alternatieve opvatting: giraal geld en
vermogensovergang

1           Inleiding

In dit hoofdstuk formuleer ik een theorie die verklaart waarom en in welke geval-
len een revindicatoire aanspraak op giraal geld zou kunnen worden aanvaard. Ik
begin met een verkenning van de literatuur (paragraaf 2), gevolgd door een
bespreking van de wijze waarop giraal geld kan worden gekwalificeerd als object
van een goederenrechtelijke aanspraak (paragraaf 3). Deze benadering plaatst de
functie en rechtspositie van de bank in het betalingsverkeer in een ander licht
(paragraaf 4). Daarna bespreek ik wat de vermogensovergang van geld rechtvaar-
digt. Een rechtvaardiging kan worden gevonden in de rechtsverhouding tussen

partijen of in de eisen van een ongestoorde geldcirculatie (paragraaf 5). Op basis
van deze tweeledige toets blijkt er een beperkt aantal situaties te zijn waarin geen
van beide een toereikende legitimatie verschaft. In dit beperkte aantal gevallen kan
een revindicatoire aanspraak op giraal geld worden aanvaard (paragraaf 6). Ik sluit
af met een conclusie (paragraaf 7).1

2             Verkenning van de literatuur

De literatuur die van betekenis is voor de vermogensrechtelijke grondslagen van
het betalingsverkeer en als inspiratiebron kan dienen voor een nader onderzoek,
laat zich grosso modo in drie categorieen verdelen. De eerste bestaat uit studies van
de factoren die de vormgeving van het vermogensrecht bepalen en, in het bijzon-
der, de aard en reikwijdte van het goederenrecht (paragraaf 2.1). De tweede cate-

gorie bestaat uit literatuur over geld en het betalingsverkeer (paragraaf 2.2). De
derde categorie betreft een dwarsdoorsnede van de twee voorgaande: dit zijn ver-
handelingen over uiteenlopende vormen van verhaal op giraal geld (paragraaf 2.3).

2.1 Tussen goederen- en verbintenissenrecht

Het goederenrecht lijkt zich te mogen verheugen in een toenemende belangstel-

ling. De laatste jaren zijn er diverse studies verschenen naar de scheidslijn tussen

1 Omwille van de duidelijkheid ten aanzien van methodologische keuzen en uitgangspunten, benadruk ik dat met
de uiteenzetting van mijn zienswijze in dit hoofdstuk het pad van de heersende leer wordt verlaten. Gestoeld

op de probleemstelling en inzichten uit de vorige hoofdstukken, bevat dit hoofdstuk een alternatieve opvatting
en is een weergave van, naar mun mening, wenselijk recht. Uiteraard wordt daarbij wel steun gezocht bij de
relevante literatuur.
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het goederen- en verbintenissenrecht en de aard en structuur van het goederen-
recht.2 Dergelijke publicaties zijn door hun onderwerp meestal redelijk abstract en
gaan slechts in beperkte mate in op een concreet fenomeen. Toch zijn er wel een
aantal elementen uit deze studies aan te wijzen die voor dit onderzoek van belang
zijn. De onderbouwing van de dragende stelling van mijn betoog3 verlangt dat ook
wordt stilgestaan bij de mate van ontvankelijkheid van het goederenrecht voor
nieuwe gezichtspunten en, in het bijzonder, hoe zich dat verhoudt tot het gesloten
stelsel van het goederenrecht. In het vervolg van mijn betoog zal dat nog ter spra-
ke komen. Op deze plaats constateer ik dat geen enkele auteur de ogen sluit voor
het feit dat in een maatschappij zich nieuwe verschijnselen van tijd tot tijd aan-
dienen, met de internet-domeinnaam als veel aangehaald voorbeel#, die een pas-
sende plaats in het vermogensrecht dienen te krijgen. Het goederenrecht is daar-
voor minder open dan het verbintenissenrecht, omdat het aanvaarden van nieuwe
goederenrechtelijke aanspraken ook raakt aan de verhaalspositie van derden-
schuldeisers. Echter, de deur is zeker niet onder alle omstandigheden gesloten en
mag in enkele gevallen op een kia.5 Soms wordt er daarbij gepleit voor een meer
actieve rol van de wetgever.6

1.1 Over het rechtskarakter van geld en het betalingsverkeer

De volgende categorie met relevante literatuur bestaat uit studies naar het rechts-
karakter van geld en het betalingsverkeer. Binnen deze categorie kan een onder-
verdeling worden gemaakt naar Nederlandse publicaties die overwegend het posi-
tieve recht weergeven, de studies waarin een (sterk) afwijkend standpunt wordt
verdedigd en buitenlandse literatuur.

Voor wat betreft de publicaties die min of meer geacht kunnen worden de (op
het moment van publicatie) in Nederland heersende leer weer te geven, verwijs ik
naar Schaafsma, Mijnssen, Rank, Van Esch en een congresbundel met een voor-
woord van Schrage.7 Aan deze opsomming kunnen nog publicaties worden toege-
voegd die betrekking hebben op deelaspecten o f een specifieke invalshoek kiezen,
zoals ongerechtvaardigde verrijking en het betalingsverkeer of het rechtskarakter
van elektronisch geld.8 Met een blik op de buitenlandse literatuur wijs ik in de eer-

2    Zie de dissertaties van Rank-Berenschot (1992), Van der Steur (2003), De Jong (2006) en Struycken (2007).
Enkele bijdragen aan bundels en tijdschriften: Van Dunn6 (1991) p. 45-64. Snijders (2002) p. 27-58, Snijders
(2005) p.  79-85 en 94-102.

3      Hoofdstuk  1. par. 1.3: 'Revindicatoire aanspraken op giraal geld zijn niet wezensvreemd aan de aard van het
girale betalingsverkeer. passen in het vermogensrechtelijk systeem en vormen een onmisbaar instrument bij het
reguieren van verhaal op giraal geld.

4    Zie bijvoorbeeld Snijders (2002) p. 45-47. De Jong (2006) p. 130-141, Struycken (2007) p. 110
5      Snijders (2002) p. 57: 'Uitgangspunt dient te zijn dat het vermogensrecht van  1992 een open karakter heeft.

zelfs waar eigendom en beperkte rechten in beginsel cen (half) gesloten stelsel vormen.'
6    Struycken (2007) p. 770.
7    Schaafsma (1989), Munssen (1984), Rank (1996),Van Esch (20010) en Schrage (2004). De bankrekening en

de daarmee samenhangende rechtsverhouding staan centraal in de studies van Van Bronkhorst (1987) en Van
Ravenhorst ( 1991 ).

8       Snuders (2001 ), Van  Esch  (2001 c). Specifiek  over het girale betalingsverkeer, naast enkele  van de hiervoor
genoemde auteurs. zie onder meer Snijders (1972) p 173-187: Blomkwist (1987) p 547-554: Blomkwist
(1990) p. 772-777: Blomkwist ( 1991 j p. 299-303: Blomkwist (2008) p. 399-405
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ste plaats op de Engelstalige standaardwerken van Nussbaum en Mann, beiden

overigens auteurs van Duitse origine.9 In Duitsland zijn vele studies gewijd aan
geld en betalingsverkeer  en ik volsta  met een korte selectie.'0 Voor wat betreft
Belgie noem ik het volumineuze boek van Steennot, met daarin ook vele verwij-
zingen naar Franse literatuur."

Studies waarin afwijkende standpunten worden ingenomen over het rechtska-
rakter van chartaal en giraal geld, zijn in de eerste plaats te vinden in de Duitse
literatuur. Wat wellicht mede heeft gezorgd voor de relatief omvangrijke hoeveel-
heid literatuur is dat Duitsland te kampen heeft gehad met monetaire crises, die
ongetwijfeld een extra drijfveer waren voor juridische beschouwingen. 12 Onder-
zoek naar het rechtskarakter van geld en pogingen om te komen tot een meer uni-
forme kwalificatie van geldvormen zijn verricht door Isele, Kaser, Reinhardt,
Simitis en Duden. 13 Voor wat betreft Nederland wijs ik op de publicaties van
Hoetink en Langemeijer, die niet afwijzend stonden tegen een revindicatoire aan-

spraak op een hoeveelheid geld.14 Uit het feit dat deze Duitse en Nederlandse

geschriften van minder recente datum zijn, mag echter niet worden afgeleid dat het
thema de aandacht van hedendaagse schrijvers heeft verloren. Ook in een aantal
moderne publicaties is ingegaan op de mogelijkheid van eigendom in girale ver-
houdingen. Voor wat betreft Nederland wijs ik op de publicaties van Houtappel.15
In BelgiB hebben onder meer Vanbelle en Du Laing zich over dit onderwerp gebo-
gen; in Frankrijk heeft Lasallas een zeer uitgesproken standpunt ingenomen.

I 6

2.3 Over het verhaal op (giraal) geld

De derde categorie bestaat uit publicaties die betrekking hebben op het verhaal op
giraal geld. Hier vallen twee zaken op. In de eerste plaats kan er veel, heel veel
literatuur onder deze noemer worden geschaard, maar blijkt in de praktijk dat
publicaties worden gekoppeld aan een rechtsfiguur (zoals de kwaliteitsrekening),
een leerstuk (zoals verrekening door de bank in het zicht van faillissement) of ver-
schijnen naar aanleiding van jurisprudentie (bijvoorbeeld over de restitutie van
giraal geld dat door een vergissing is bijgeschreven). Deze thema's komen in de

volgende hoofdstukken afzonderlijk aan de orde. Ik zal daar verder verwijzen naar
de relevante bronnen. In de tweede plaats valt op dat slechts weinig auteurs aan-

9       Nussbaum (1950);  Mann (1992). De laatstgenoem(le auteur overleed op 16 september  1991, dus kort voor de
publicatie van de laatste nog door hem zelf bewerkte vij fde editie.  Het boek is inmiddels wederom bewerkt en
verschenen in een zesde druk: Proctor (2005).

10 Van overwegend historische betekenis: Knapp ( 1918), Helfferich (1921) en Nussbaum ( 1925). Meer recent zijn
de studies van Munch ( 1990), Gussmann ( 1997), Langenbucher (2001) en Heermann (2003).

11   Steennot (2002). zie ook Schrans-Steennot (2003).
12 Vgl. Proctor (2005) p. v.
13   Isele (1928) p 129-185; Kaser (1937) p. 1-27; Reinhardt (1954) p. 60-98: Simitis (1960) p. 406-466 en Duden

(1968). onder meer besproken in het kritische overzichtsartikel van Giovanoli ( 1993) p. 87-124
14     Hoetink ( 1932) p. 109-136, Langemeijer (1935) p. 541-554, conclusie van A-G Langemeijer in HR 9 septem-

ber  1949, NJ 1950, 595 ('Houtappel-Hoofdgroep Verzekering').
15      Houtappel  ( 1985) p 553-560 en zijn dissertatie (1996). Zwalve lijkt niet afwijzend te staan tegenover een meer

goederenrechtelijke benadering van girale verhoudingen, Zwalve ( 1996) p.  83-97 en Zwalve  (1998) p. 49-50.
16   Vanbelle (1995) p. 61-72, Du Laing (2005), i.h.b. p. 358: Lasallas ( 1997).
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leiding zien stil te staan bij het rechtskarakter van giraal geld. Zij gaan er voet-
stoots van uit dat er sprake is van een vordering op de bank, terwijl er argumen-
ten zijn om daar anders over te denken. Het zou bovendien een geheel ander licht
werpen op het object van onderzoek.

Enkele recente uitzonderingen zijn de publicaties van Wolfert en Wibier.
Wolfert aanvaardt in haar studie over de kwaliteitsrekening ook dat giraal geld een
vordering is, maar expliciteert dat in de literatuur ook andere geluiden zijn te
horen. 17 In zijn dissertatie over zekerheid op bankrekeningen, betoogt Wibier dat
een giraal saldo geen vordering tot betaling van een geldsom oplevert. 18 Wibier
kiest zo een uitgangspunt dat vergelijkbaar is met het uitgangspunt van deze stu-
die, maar zijn uitwerking lijkt haaks te staan op hetgeen ik hier betoog. Wibier
stelt dat voor wat betreft zekerheid op bankrekeningen, langs een obligatoire weg
een resultaat kan worden bereikt dat vergelijkbaar is met een goederenrechtelijke
benadering. w Ik pleit juist voor een meer goederenrechtelijke benadering van het
betalingsverkeer. Bij een nadere beschouwing vioeit deze tegenstelling (ten min-
ste voor een deel) voort uit het voorwerp van onderzoek. Wibiers betoog richt zich
op de mogelijkheid om langs contractuele weg de rekeningvoorwaarden zo vorm
te geven dat de rekening de functie van een op maat gesneden zekerheidsinstru-
ment vervult. Ook onderzoekt hij de grenzen die de wet stelt aan de contractsvrij-
heid.zo Mijn betoog richt zich primair op het rechtskarakter van het saldo.21 Hoe
dan ook: het blijft opmerkelijk dat maar zo weinig schrijvers onderzoek hebben
gedaan naar de samenhang van de hiervoor genoemde vermogensrechtelijke leer-
stukken en de rol die de begripsvorming over giraal geld daarbij speelt.22 Daarin
ligt overigens voor mij, voor een belangrijk decl, de aanleiding besloten tot deze
studie.

3             Geld als het object van een goederenrechtelijke
aanspraak

In het vorige hoofdstuk ben ik uitvoerig ingegaan op de aard van het hedendaag-
se geld.  Ik heb geconcludeerd, negatief geformuleerd, dat het wezenskenmerk niet

is gelegen in een eventuele stoffelijke verschijningsvorm. Deze paragraaf begint
met een bespreking van wat dan w61 de essentie is van geld. Ik richt mij daarbij
uitsluitend op geld als betaalmiddel (paragraaf 3.1). Ook komt aan de orde hoe

17   Wolfert (2007) p. 38-39
18   Wibier (2007) p. 22.
19     Wibier (2007)  p.  4.
20   Wibier (2007), p. 49-67.
21 Zie echter Hoofdstuk 3. par. 4 voor enkele opmerkingen over de giro-overeenkomst.
22 Verder terug in de geschiedenis zijn overigens wel sporen te vinden van die samenhang. Langemeijer (1942a)

p. 179 komt de eer toe de term 'qualiteitsrekening' te hebben geintroduceerd. Deze publicatie was een van zijn
geschriften waarin geld en girale tegoeden centraal stonden. Als hiervoor geconstateerd, had Langemeijer zich
eerder al uitgesproken   voor de mogelijkheid van revindicatoire aanspraken op (giraal) geld: Langemeijer
(1935) p.  54 1 -554, zie ook Langemeijer (1942b) en Langemeijer (1942c).
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geld als betaalmiddel passend in het vermogensrecht zou kunnen worden ingebed
(paragraaf 3.2). Daarbij wordt afstand genomen van de gedachte dat giraal geld
een vordering op een bank zou zijn (paragraaf 3.3). Aan de hand van de begrip-
pen bezit en houderschap schets ik de contouren van een goederenrechtelijke aan-
spraak (paragraaf 3.4). Daarna bespreek ik hoe een dergelijke benadering zich
verhoudt tot het gesloten stelsel van het goederenrecht (paragraaf 3.5).

3.1 Geld als abstracte beschikkingsmacht

Om vast te stellen wat tot het wezenskenmerk van geld als betaalmiddel behoort,
sluit ik mij aan bij Frijda. Hij verdeelt het individuele vermogen in twee groepen. 23

De eerste groep bestaat uit vermogensbestanddelen die voorzien in de concrete
bevrediging van behoeften: zoals een huis onderdak verschaft en een kledingstuk
warmte, kan aan vrijwel ieder vermogensbestanddeel een specifieke functie wor-
den toegekend. De vorm van deze vermogensbestanddelen is, in veel gevallen,
zodanig dat zij door de vorm in staat zijn hun functie te vervullen, al is een stof-
felijke verschijning vaak, maar niet altijd een essentieel onderdeel voor het ver-
vullen van een concrete nutsfunctie.24 De tweede groep heeft geen andere functie
dan de mogelijkheid om op enig moment in geconcretiseerd vermogen te worden
omgezet. Tot het wezen van deze groep behoort het verschaffen van een algeme-
ne en abstracte beschikkingsmacht. Daarmee onderscheidt geld zich van andere
concrete vermogenbestanddelen en komen wij tot de kern van geld als betaalmid-
del. Frijda beschouwt geld als dat deel van het individuele vermogen dat tot doel
heeft een abstracte beschikkingsmacht te verschaffen die op enig moment in een
concreet vermogensbestanddeel kan worden omgezet.25 Deze definitie van geld
als betaalmiddel is geinspireerd door de Duitse juridische literatuur en was niet
nieuw in de tijd dat Frijda haar formuleerde.26 Frijda's definitie heeft echter als
voordeel dat zij aangeeft waarin geld zich onderscheidt van andere vermogensbe-
standdelen. In tegenstelling tot sommige algemene omschrijvingen ('money is
what money does'), is het daarmee bruikbaar als uitgangspunt voor een nadere

begripsvorming. Het is dan ook deze abstracte beschikkingsmacht die ik kies als
aanknopingspunt voor een verdere vermogensrechtelijke begripsvorming.

23   Frijda (1914) p. 58-60.
24 Een voorbeeld van deze laatste groep is een aandeel in een vennootschap. Het aandeel verschaft het recht op

dividend en stemrecht. als er al sprake is van een uiterlijke vorm van het aandeel (zie het verbod van artikel
2: 175  lid  1  BW  tot het uitgifte van aandeelbewijzen bij besloten vennootschappen),  is die van geheel onderge-
schikt belang voor de bevrediging van de individuele behoefte aan dividend en stemrecht.

25   Frijda (1914) p. 59.
26     Frijda (1914) p.  59 nt. L verwijst zelf o.a.  naar de Duitse auteurs Amonn (abstrakte individuelle Velfugungs-

macht) en Lexis (abstmkier Tauschwert). De opkomst van het girale betalingsverkeer in de jaren twintig van de
vorige eeuw was aanleiding tot onderzoek naar de aard van chartale geidvormen en de vraag of het zogenaamde
Gimige/d, een term die voor het eerst zou zijn gebruikt in 1907 door Bendixen (1926) p. 9, kon worden aan-
gemerkt als een nieuwe immateriele geldvorm. Wellicht speelde daarbij mee dat von Savigny (verwijzing bij
onder meer Simitis ( 1960) p. 428) reeds in  1851  geld had omschreven als eine allgemeine, aufalle Gegenstdnde
des»ien privatrechtlichen Verkehrs anwendbare, l'ermdgensmacht. Vergelijk ook de overweging van Ballen-
dux (1980) p. 47: geld heeft geen enkele 'directe gebruikswaarde'.
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3.2 Een hoeveelheid 'beschikkingsmacht' als object

Het adagium money has no earmark stamt uit een tijd dat giraal geld nog onbe-
kend was. Voor chartaal geld lijkt het tot op zekere hoogte nog steeds van toepas-
sing: door hun onderlinge gelijkenis kunnen in een hoeveelheid chartaal geld de
individuele geldstukken niet herkend en geindividualiseerd worden. Het is verlei-
delijk het adagium ook op nieuwe geldvormen, zoals giraal geld, toe te passen. Bij
nadere overweging blijkt dat helemaal niet vanzelfsprekend te zijn. Een vermo-
gensrechtelijk belangrijk verschil tussen chartaal en giraal geld, in het Frans tref-
fend aangeduid als monnaie scripturale, is gelegen in het feit dat in girale ver-
houdingen de herkomst van (een deel van) het saldo bepaalbaar is. Met andere
woorden: giraal geldverkeer heeft als meest karakteristieke eigenschap dat het
juist niet anoniem is.27 De girale betalingshandeling laat administratieve sporen
na. Dat betekent dat ook nadat een betalingshandeling is voltooid, nog steeds de
specifieke bij- of afschrijving kan worden aangewezen die het gevolg was van een
onjuiste opdracht, zoals het invullen van een verkeerde betaalrekening, of een
onjuiste uitvoering door de bank van een betaling, bijvoorbeeld door tweemaal
uitvoering te geven aan eenzelfde opdracht.28

De dematerialisatie van geld tot een uitsluitend uit een administratie kenbare
geldvorm heeft niet alleen voor het geld, maar ook voor de administratie belang-
rijke veranderingen teweeggebracht. In het verleden was de administratie vooral
de schriftelijke weerslag van een feitelijke situatie, bijvoorbeeld een overzicht van
de voorraad in een magazijn of van ter hand gesteld chartaal geld. In een volledig
gedematerialiseerde omgeving, zoals het girale betalingsverkeer, zijn de bancaire
administraties een werkelijkheid in zichzelf geworden en zijn zij de enige metho-
de om een zekere hoeveelheid abstracte beschikkingsmacht aan te tonen.29 Omdat
een bancaire administratie een bestaansvoorwaarde is voor girale tegoeden, lijkt
het mij weinig bezwaarlijk aan deze administraties en de wijzigingen daarin (con-
stitutieve) rechtsgevolgen te verbinden, zoals het ontstaan, voortduren of teniet-
gaan van aanspraken op giraal geld.30 Het is mijn indruk dat de vermogensrechte-
lijke begripsvorming nog niet volledig doordrongen is van de genoemde specifie-
ke eigenschapen van giraal geld en, wat hier vooral van belang is, de gevolgen die
daaraan in rechte kunnen worden verbonden. Als voorbeeld noem ik de opvatting
als zou een bijschrijving op een bankrekening leiden tot vermenging met de tegoe-
den die al op de rekening staan. Ik zie niet in waarom dat het geval zou moeten

27    Snijders (2001) p.  10.
28     Verkeerde rekening: HR 5 september  1997, NJ 1998, 437 m.nt. PvS enJOR 1997,102 m.nt. E.W.J.H. de Liagre

Bahl  en  N.E.D.  Faber  ('Ontvanger-Hamm  q.q.').  Dubbele  uitvoering:  HR  30  juni 2000, RvdW 2000. 167
('Ermer-ABN Amro').

29    Dit is geen op zichzelf staand fenomeen en hangt samen met de wijze waarop in het hedendaagse vennogens-
recht invulling wordt gegeven  aan het bepaalbaarheidsvereiste, waarover Struycken (1997) p.  121- 162.  in dat
verband wijs ik ook op de vestiging van het stille pandrecht met een onderhandse geregistreerde akte. In de
praktijk wordt doorgaans gewerkt met een vereenvoudigde registratie, waardoor de te verpanden vorderingen
slechts zeer summier behoeven te worden omschreven. Het is voldoende dat de pandakte zodanige gegevens
bevat dat. eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vorderingen het gaat, HR
14 oktober  1994, N./  1995,447  m.nt.  WMK (' Spaarbank Rivierenland-Gispen  q.q.')

30   Rank(1996) p. 202. Anders: De Groot (1948) p. 7 en Bronkhorst(1987) p. 59-62.
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zijn.3 1 Vermenging van stoffelijke zaken vindt zijn grondslag in de eisen van het
handelsverkeer, juist omdat er bij dergelijke zaken geen andere wijze van bepaal-
baarheid is dan een uiterlijke vorm. Bij girale tegoeden liggen de feiten anders en,
zoals ik hierna nog uitvoerig zal uitwerken, is het naar mijn mening zeer wel voor-
stelbaar dat een deel van een saldo op een rekening niet behoort tot het vermogen
van de rekeninghouder, maar slechts feitelijk in zijn macht verkeert. De rekening-
houder 'houdt' dan deze som geld ter restitutie en op hem rust de verplichting het
geld op enig moment weer over te maken naar de opdrachtgever tot de desbe-
treffende (feitelijke) betaling. Vermogensrechtelijk gezien heeft deze opdrachtge-
ver, ook gedurende de periode dat het tegoed zich onder de derde bevond, een goe-
derenrechtelijke aanspraak op het tegoed behouden. 32

In paragraaf 6 van het vorige hoofdstuk heb ik de ontwikkeling van geld
geplaatst tegen de achtergrond van de algemene tendens tot dematerialisatie van
vermogensbestanden. Ik heb daarbij onder meer gewezen op de opkomst van het
gedematerialiseerd giraal effectenverkeer. Mijn betoog om een hoeveelheid ab-
stracte beschikkingsmacht tot uitgangspunt te nemen en de betekenis die daarbij
moet worden toegekend aan een administratie, verkrijgt meer relief door een ver-
gelijking met enkele ontwikkelingen ten aanzien van de Wet giraal effectenverkeer
(de 'Wge'). Het arrest Texeira de Mattos was een belangrijke drijfveer voor het
uitvaardigen van de Wet giraal effectenverkeer.33 In dit arrest werd uitgemaakt dat
beleggers die hun effecten in open bewaring hadden gegeven, dus zonder num-
merregistratie, hun rechten op deze effecten hadden verloren. De toondereffecten
vielen dus in de boedel van de failliet. Om aan dit onwenselijke gevolg het hoofd
te bieden, verschaft de Wge aan beleggers een deelgenootschap in een gemeen-
schap die, kort gezegd, bestaat uit de collectief bewaarde tastbare toonderstukken
berustend bij een aangesloten instelling of het centraal instituut. Daarmee is het
zakenrechtelijke gevolg gecompenseerd dat door de onmogelijkheid van individu-
alisatie de in bewaring gegeven effecten gaan toebehoren aan het bewaarbedrijf.
Dit aandeel in een gemeenschap vormt zo het fundament van de Wge. Echter, de
huidige tendens tot dematerialisatie van het effectenverkeer, waarbij wordt vol-
staan met een document dat een hele emissie belichaamt en de facto de kluizen
nooit verlaat of waarbij zelfs een fysiek stuk geheel achterwege blijft, raakt recht-
streeks aan dit fundament. Een volledige dematerialisatie van het effectenverkeer
impliceert dat er geen fysieke stukken meer zijn ter collectieve bewaring, er geen

31       Snijders (2001) p.  10:  'Gaat hetom giraal  gelcl dan kan met niet van vermenging spreken' Hij verbindt dit ove-
rigens aan de juridische kwalificatie van een giraal tegoed als een vordering op naam op de giro-instelling.

32    Dit is een belangrijk element uit mun opvatting en het kenmerkende verschil met de benadering van de auteurs

die opteren voor het, onder omstandigheden, aanvaarden van een afgescheiden vermogen. Voor een bespreking
van de figuur van het afgescheiden vermogen: Steneker (2005) p.  95- 180, met diverse verwijzingen.  in  mun
opvatting kan een goederenrechteluke aanspraak zich uitstrekken tot een hoeveelheid gimal geld die op de
rekening van een derde is terechtgekomen, zie hierna par. 6. Het lijkt in dat opzicht op het recht van eigendom.
waarbij de eigenaar zijn zaken in beginsel onder een derde kan revindiceren, zelfs als deze derde in staat van
faillissement verkeert. Bij een afgescheiden vermogen daarentegen behoort het vermogen aan de derde, maar
dient het zodanig te zijn afgescheiden van zijn overige vermogen dat daarop een verhaaisexclusiviteit kan wor-
den aangenomen.

33     Hoge  Raad van 12 januari  1968,  N„/  1968,274 m.nt.  HD,  ('Texeira de Mattos').  Voor een bespreking  van dit
arrest in retrospectief Fesevur (2001) p. 503-507.  Over de Wge uitvoerig Schim  (2006).
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vermenging of verlies van individualisatie kan plaatsvinden en, als uiterste conse-
quentie, er geen noodzaak meer lijkt te bestaan tot het aanvaarden van een ge-
meenschap.34 Den Boogert wijst hierop35, maakt een vergelijking met de ontwik-
kelingsgang van geld en stelt voor het girale effect van een technisch-juridisch
surrogaat voor het echte effect te promoveren tot het effect zelve.36 Dit lijkt, als ik
het goed zie, hetzelfde wat ik hier betoog ten aanzien van girale tegoeden.

3.3 Een giraal tegoed is g&un vordering

Door een hoeveelheid abstracte beschikkingsmacht als aanknopingspunt te kiezen
voor een verdere vermogensrechtelijke begripsvorming, plaatst men het girale
tegoed op het zelfde niveau als chartaal geld en stelt men het daarmee gelijk.
Vermogensrechtelijk is er daarom ook niet langer meer sprake van een vordering
tot uitlevering van chartaal geld. Er zijn verschillende argumenten waarom, in het
licht van de hedendaagse functie van een giraal tegoed, de kwalificatie van vorde-
ring achterhaald is. Diverse auteurs hebben daar eerder op gewezen.37 Ik loop de
belangrijkste argumenten na.

Uit het perspectief van de bank is het in de eerste plaats opmerkelijk dat een
belangrijk deel van het debiteurschap voortvloeiend uit de giro-overeenkomst niet
gericht is op de nakoming van de vordering. maar juist op het voortbestaan daar-
van. Ik doel daarbij op de geldschuld van de bank die volgens de heersende leer
deel uitmaakt van de giro-overeenkomst als de rekeninghouder een creditsaldo
heeft. Anders dan uit de aard van een regulier debiteurschap zou voortvloeien, ver-
draagt de aard van dit tegoed zich er niet mee dat de bank op eigen initiatief tot
uitbetaling ('nakoming') aan de rekeninghouder zou kunnen overgaan en hem
daarmee ongevraagd een hoeveelheid chartaal geld kan opdringen.38 Naar mijn
mening vloeit dit kenmerk voort uit de aard van giraal geld en de functie van de
bank als bewaarder daarvan.

Uit het perspectief van de rekeninghouder zijn er ook kenmerken aan te wij-
zen die eerder met een recht van eigendom dan met een vordering in verband kun-
nen worden gebracht. Hoewel de rekeninghouder kan verzoeken om uitkering van
contant geld met een nominale waarde gelijk aan zijn saldo, wordt het tegoed in
de praktijk voornamelijk gebruikt om langs girale weg derden te betalen. Met
betrekking tot de omvang van het tegoed gaat het dus niet zozeer om een door de
bank te verrichten uitbetaling, maar om een aanspraak op gelden die door de bank
ten behoeve van de rekeninghouder worden aangehouden.

Indien de rechtsverhouding tussen bank en rekeninghouder geheel obligatoir
van aard is, mag worden verwacht dat partijen ook vrij zijn om hun contractuele

34   Over de gemeenschap en dematerialisatie in de Wge: Uniken Venema (2004).
35 Den Boogert (2002) p. 32.
36 Den Boogert (2002) p. 34.
37     Houtappel ( 1996). Wibier (2007) p.  21-27: Du Laing (2005) p. 358: Reinhardt ( 1954) p. 71. Simitis ( 1960) p.

406466, Duden (1968) p. 7 en p. 10.
38   Vgl. Voute (2002) p. 529, Wibier (2007) p. 22: 'De kern van een giraal saldo is niet dat de bank een geldbe-

drag aan de rekeninghouder moet betalen. maar dat de rekeninghouder in staat wordt gesteld deel te nemen aan
het (girale) betalingsverkeer.'
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verhouding invulling te geven. In de praktijk valt dat echter nog te bezien. Ik doel
dan niet op de begrenzingen die in de wet zijn gesteld aan algemene voorwaarden,
maar op de juridische houdbaarheid van contractuele bepalingen die (te) zeer strij-
dig zijn met de economische werkelijkheid van de betaalrekening. Stel, een bank
bedingt met een beroep op de regels van contractsvrijheid, dat met het faillisse-
ment van de klant en na voldoening van al zijn schulden aan de bank, de vorde-
ring uit hoofde van een eventueel resterend creditsaldo van rechtswege vervalt. Of
de bank bedingt dat met het faillissement van de rekeninghouder een eventueel
creditsaldo direct wordt overgeschreven naar een rekening op naam van de bank
en de bank met uitsluiting van anderen bevoegd is te oordelen aan wie eventueel
een uitkering wordt gedaan. Het valt te betwijfelen of een dergelijk beding door
een rechter geaccepteerd zal worden. Maar waarom niet? Ook hier is het antwoord
gelegen in de bijzondere aard van giraal geld en de functie van de bank in het be-
talingsverkeer. 39

Ten slotte kan nog worden gewezen op het absolute karakter van het recht zelf,
waarover de rekeninghouder met uitsluiting van ieder ander mag beschikken.
Deze uitsluiting geldt niet alleen voor de bank waar de rekening wordt aangehou-
den (de bank die een betaalrekening administreert is niet bevoegd zonder een
daartoe strekkende opdracht van de rekeninghouder over het tegoed beschikken of
zich daarop te verhalen40), maar ook voor derden. Het zich toegang verschaffen tot
en het wegnemen van een giraal tegoed door een onbevoegde, bijvoorbeeld door
het onderscheppen van betaalpassen en het daarmee opdrachten verstrekken ten
laste van andermans betaalrekening, kan onder bepaalde omstandigheden strafrech-
telijk worden aangemerkt als diefstal of verduistering.41 Hoewel ik mij er van
bewust ben dat het privaatrecht autonoom is in zijn begripsvorming en niet gebon-
den is aan strafrechtelijke opvattingen en begripsvorming, meen ik dat deze straf-
baarstelling blijk geeft van de opvatting dat een individuele aanspraak op geld
door eenieder moet worden gerespecteerd. In vermogensrechtelijke zin is het recht
dus absoluut van aard.

Mijn voorstel om een giraal tegoed te kwalificeren als een absolute, met een
recht van eigendom gelijk te stellen, aanspraak lijkt op het eerste gezicht een
breuk met traditionele opvattingen, maar blijkt bij een nadere beschouwing te pas-
sen in een langdurige en alle geldvormen omvattende ontwikkeling. Ik refereerde
daar reeds aan in het vorige hoofdstuk bij de bespreking van de ontwikkelings-
gang van het bankbiljet. Bij deze geldvorm is het karakter van vordering langzaam
maar zeker naar de achtergrond verdwenen. Reinhardt constateert dat de begrips-

39     Wibier (2007) p. 79-118 heeft onderzocht welke fundamentele grenzen het recht stelt aan contractuele bedin-
gen waarmee feitelijk een vorm van zekerheid in het leven wordt geroepen.

40 Zie bijvoorbeeld HR 26 januari 2001, NJ 2002,118 m.nt. JH en JOR 2001,51 ('Standard-ING'). Daarin
bepaalde de Hoge Raad dat een bank die zonder opdracht schuldeisers van haar rekeninghouder heeft betaald,
de daaruit voortvloeiende vordering uit ongerechtvaardigde verrijking niet mag verrekenen met een schuld aan
deze rekeninghouder, waaronder begrepen het opnemen in de rekening-courant. Daarmee wordt voorkomen dat
de bank feiteluk verhaal kan nemen op (later te verschunen) gelden op de betaalrekening. Over dit arrest

Schoordijk (2001) p. 310-313 en Zwalve (2002) p. 601-620. Zie hierna hoofdstuk 7, par. 5.1.
41      HR  11  mei  1982,  NJ 1982,583  m.nt.  't H. Zie voorts  HR 22  mei  1990, NJ  1990.  784 en Hof Amsterdam, 20

oktober 1992, NJ 1993, 123. Zie ook Van der Steur (2003) p  82-83.
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vorming over het girale geld een parallel vertoont met de ontwikkeling die eerder
het bankbiljet heeft doorgemaakt. Anders dan bij de laatstgenoemde papieren
geldvorm, heeft de heersende leer de laatste stap tot erkenning van het giraal te-
goed als een zelfstandige verschijningsvorm van geld nog niet gemaakt:

'Es vollzieht sich also bei allem "Forderungsgeld" eine Entwicklung, die immer deutlicher dahin
fuhrt, die Existenz der Geldeinheit ohne die Krucke der Vorstellung eines Forderungsrechtes zu
denken. Darin liegt die gleiche Entwicklung, die beim Munzgeld dazu fiihrte, die Geldeinheit
ohne das Edelmetall zu denken. Bei der Banknote hat sich diese Entwicklung in der Praxis schon
vollendet. Die Forderung ist verschwunden. Beim Buchgeld ist dieser Schritt noch nicht voltzo-
gen.

942

Als deze laatste stap wordt genomen op de wijze zoals ik voorstel, wordt er een
goederenrechtelijk element in de giro-overeenkomst geintroduceerd en worden
daarmee ook de administratieve verrichtingen van de bank in een ander licht
geplaatst. Omdat de girale betaling een methode is om geld over te dragen tussen
de solvent en de accipient, is de creditering van een betaalrekening vergelijkbaar
met een leveringshandeling.43 Zo bezien verkrijgt de girale betaling een tweeledig
karakter: in de traditioneel obligatoire benadering is de creditering het tijdstip
waarop de geldschuld tussen de solvent en accipi8nt wordt nagekomen en teniet-
gaat; uit een goederenrechtelijke invalshoek bezien, valt het geld vanaf datzelfde
moment in het vermogen van de accipiant. Dat is vermogensrechtelijk in meerde-
re opzichten een belangrijk moment. Het wordt op dat moment vatbaar voor ver-
haal door derden-schuldeisers van de accipient. Bovendien verkrijgt de accipient
zelf vanaf dat moment de bevoegdheid om met betrekking tot dit geld beschikkings-
handelingen te verrichten. Hij kan het geld gebruiken om er derden mee te beta-
len of, bijvoorbeeld, om er een zekerheidsrecht op te vestigen.

3.4 Bezit en houderschap

In welke gevallen er een zodanige betrekking tot geld bestaat dat van een goede-
renrechtelijk toebehoren sprake is, is de kernvraag van dit hoofdstuk. Hierna
schets ik de eerste contouren van een antwoord op deze vraag aan de hand van de
begrippen bezit en houderschap. Bezit en houderschap vervullen in het vermo-
gensrecht een functie op het snijvlak van feit en recht en geven zo een invulling
aan de vraag wanneer een feitelijke verhouding zich zodanig heeft verdicht dat
een goederenrechtelijke aanspraak kan worden erkend. Bovendien valt in de theo-
rie over bezit en houderschap, van oudsher gekleurd door uiterlijk waarneembare
feiten, een kentering te bespeuren waarbij uiterlijk waarneembare feiten niet meer
de enige factoren zijn die invulling geven aan bezit en houderschap. Ook hier lijkt
het recht, net als in de begripsvorming over het wezenskenmerk van geld zoals dat

42   Reinhardt (1954) p. 71.
43   Molenaar (1993) p. 14-15 verwoordt dit stellig als hij zegt: 'levering van giraal geld is niet slechts een beeld.

het is werkelijkheid'.
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in hoofdstuk 2 ter sprake kwam, zich langzaam te bevrijden uit 'de klem van het
materialistisch denken'. Aldus Pitlo:

' Een primitief rechtsbegrip brengt  mede,  dat men slechts  dan van bezit spreekt  als er sprake  is
van een feitelijke band tussen subject en object. De evolutie in ons denken heeft medegebracht,

dat wij voor die feitelijke band in de plaats hebben gesteld de maatschappelijk erkende band,

zodat men bezitter kan zijn van goederen, die zich aan de andere zijde van de aardbol bevinden,

terwijl het zich daartegenover kan voordoen, dat men geen bezitter is van goederen, die men

onder zich heeft. Ook past in deze stroming, dat wij nog slechts betrekkelijk korte tijd geleden

bij bezitsdaden uitsluitend aan feitelijke handelingen dachten, terwij I wij thans ook uit rechts-

handelingen het bezit aflezen.'44

Het BW laat inmiddels ook de mogelijkheid open om bij het bepalen van bezit en
houderschap niet alleen aan te sluiten bij uiterlijk waarneembare feiten, maar ook
bijvoorbeeld gedragingen en rechtshandelingen daarbij te betrekken.45 Door het
onstoffelijke karakter van giraal geld zijn het vooral de verkeersopvattingen die
van belang zijn voor het erkennen van bezit of houderschap en een aanzet vormen
tot de erkenning van een goederenrechtelijk toebehoren. Ik noem hierna enkele
factoren waaraan bij het vaststellen van bezit en houderschap in algemene zin een
zwaarder gewicht zou moeten worden toegekend dan aan tastbare en uiterlijke
kenmerken, voor zover daarvan overigens al gesproken kan worden.

Ten eerste de hoedanigheid van partijen, waarin een eerste indicatie kan zijn
gelegen voor het oordeel dat een partij die geld heeft ontvangen van een andere

partij, dit geld kennelijk niet als schuldeiser, maar uit andere hoofde in ontvangst
heeft genomen en daarmee mogelijk slechts houder (en geen bezitter) is gewor-
den. Als bijvoorbeeld een bank een betaalrekening heeft geopend en op naam
gesteld van de rekeninghouder, zullen de girale tegoeden op de rekening worden
gehouden ten behoeve van die rekeninghouder. Deze rekeninghouder zal door-

gaans de bezitter zijn van het geld dat op de rekening staat geadministreerd. Dat
de bank het tegoed niet voor zichzelf, maar voor de rekeninghouder aanhoudt,
blijkt reeds uit het feit dat de bank niet over de tegoeden van de rekeninghouder
kan beschikken zonder een daartoe strekkende opdracht. Bovendien is de omvang
van het tegoed op de betaalrekening het resultaat van rechtsverhoudingen tussen

de rekeninghouder en derden. De bank staat buiten deze rechtsverhouding en is
houder van het tegoed.46

Ten tweede winnen obligatoire verhoudingen steeds meer aan betekenis bij de

invulling van bezit en houderschap en daarmee indirect bij de beantwoording van
de vraag of sprake kan zijn van een goederenrechtelijke aanspraak. Artikel 3:110
BW bepaalt bijvoorbeeld dat als er een rechtsverhouding bestaat die de strekking
heeft dat hetgeen de ene partij op een bepaalde wijze zal verkrijgen, door hem
voor een ander zal worden gehouden (een zogenaamde onmiddellijke verkrijging).

44   Pitto (1969) p. 34.
45  Artikelen 3:108 8Wjo. 3:110 BW
46 Vgl. Houtappel (1985) p. 553-560.
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Een ander voorbeeld is de overeenkomst waarbij een eigendomsvoorbehoud is
gemaakt. Tot het moment waarop de koopprijs is betaald, is op basis van deze
overeenkomst de voorbehouden eigenaar middellijk bezitter en de koper onmid-
dellijk houder. Na de betaling van de koopprijs gaat de eigendom over en wordt
de houder tot bezitter. Kortom, er zou weinig vreemds aan zijn om bij het bepalen
van bezit en houderschap ook de obligatoire verhouding tussen partijen te betrek-
ken.

De heersende leer erkent in girale verhoudingen echter geen bezit en houder-
schap, zoals blijkt uit Ontvanger-Kerseboom.47 De Coilperatieve Groente- en
Fruitveiling Vereniging 'Kerseboom' maakt geld over naar haar Poolse crediteur
Agriculture International ('Agri'), die het om haar moverende redenen weer terug-
stort naar de rekening van Kerseboom. De Ontvanger legt derdenbeslag op de
rekening van Kerseboom tot verhaal van een vordering van de Ontvanger op Agri.
Kerseboom blokkeert de rekening, waardoor de terugstorting door Agri niet op de
rekening van Kerseboom kan plaatsvinden. De bank administreert het geld op een
verschillenrekening Daarna wordt er voor een tweede maal beslag gelegd onder
Kersenboom. Het hof geeft aan deze gebeurtenissen een goederenrechtelijke dui-
ding en onderzoekt ofde bank is gaan houden voor Agri in de zin van artikel 3:111
BW. De Hoge Raad gaat daar niet in mee. De Hoge Raad oordeelt in r.0.3.3 dat
het hof ten onrechte een goederenrechtelijke betekenis heeft toegekend aan de
mededeling van Kerseboom dat het door Agri teruggestorte bedrag haar niet toe-
kwam.  Het hof heeft voorts uit het oog verloren dat de verhouding tussen Agri en
de bank slechts verbintenisrechtelijk van aard is en dat ook de vraag ofAgri een
vordering op Kerseboom had vanuit het verbintenissenrecht moet worden beoor-
deeld.

3.5 Giraal geld en het faillissement van de bank

De gelijkstelling tussen chartaal en giraal geld is in de literatuur bestreden door te
wijzen op het faillissementsrisico dat wal is verbonden aan een giraal tegoed en
niet aan chartaal geld.48 Immers, het faillissement van de bank laat de houder van
een betaalrekening achter met een concurrente vordering. Staat dat inderdaad een
goederenrechtelijke benadering van een giraal tegoed in de weg? Deze vraag laat
zich vanuit een aantal invalshoeken beantwoorden.

Een eerste invalshoek is een vergelijking tussen de wijze van vermogensbe-
scherming van geld en van effecten die bij een bank in bewaring zijn gegeven.
Voor wat betreft effecten, heeft een combinatie van specifieke wetgeving en orga-
nisatorische maatregelen tot gevolg dat de stukken die op een effectenrekening
van een klant zijn geadministreerd buiten het faillissement van de bank ofbeleg-
gingsonderneming blijven. Met andere woorden: mits goed geadministreerd, val-

47     HR 26 januan  2007, JOR 2007.79  m.nt. N.E.D. Faber ( 'Ontvanger-Kerseboom').  Over dit arrest Van  Boom
(2008) p. 44-49.

48   Giovanoli (1993) p. 111
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len de effecten van een belegger buiten de boedel.49 Deze vermogensscheiding
bestaat niet voor girale tegoeden. Om rekeninghouders toch een zekere mate van
bescherming te bieden als de bank failleert, is voorzien in een wettelijke garantie.
Op basis van de artikelen  19  en  26 van het Besluit bijzondere prudentiale maatre-

gelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft is gegarandeerd dat particu-
liere rekeninghouders bij een faillissement van de bank hun vordering tot een
grensbedrag vergoed kregen. Tot begin oktober 2008 was dit EUR 40.000 waarbij
over de laatste EUR 20.000 een eigen risico  gold  van   10%. De rekeninghouder
ontving feitelijk dus maximaal EUR 38.000. Het grensbedrag is inmiddels ver-
hoogd tot EUR 100.000.50 Aan het geschetste garantiestelsel kleven echter een
aantal keerzijden. Naast de beperking van de uitkering tot de genoemde maxima-
le bedragen, wordt het totaal aan uitkeringen omgeslagen over de banken die aan
het stelsel deelnemen.51 Dat maakt het stelsel kwetsbaar in geval van het faillisse-
ment van een grote bank. Het valt nog te bezien of alle deelnemende banken dan
in de positie verkeren om hun bijdrage te (kunnen) voldoen. De Staat zal bij tekor-
ten moeten bijspringen.

Het verschil tussen de vermogensbescherming van geld door een garantie en

de vermogensscheiding van effecten, heeft ook andere onverwachte gevolgen. Zo
kan het in het belang van rekeninghouders zijn om bij een naderend faillissement
van de bank girale tegoeden aan te wenden voor de aankoop van obligaties om zo
te profiteren van de volledige vermogensscheiding die bij effecten w61 en girale
tegoeden niet bestaat. Echter, dergelijke aankopen zijn nadelig voor de positie van
de bank en werken haar faillissement juist in de hand.

Een alternatief zou kunnen zijn dat bij het faillissement van een bank de reke-
ninghouder (beperkt) bevoegd blijft om te beschikken over het tegoed op zijn
betaalrekening en, bijvoorbeeld, verplicht wordt het over te schrijven naar een
rekening bij een andere bank. Er is dan sprake van 'uitlevering door overmaking',
een uitdrukking die door Van den Hoek is gebruikt in de context van het gedema-
terialiseerd effectenverkeer.52 In dat geval zijn girale tegoeden op een betaalreke-

ning w61 afgescheiden van het vermogen van de bank en heeft de rekeninghouder
ook in het geval van een faillissement van de bank een revindicatoire aanspraak.
Dit alternatief heeft echter grote bedrijfseconomische en accountants-technische
implicaties (het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de balans van de bank) en zal
alleen door specifieke wetgeving tot stand kunnen worden gebracht.

In deze studie zou ik vanwege deze vergaande implicaties die bovendien niet
alleen juridisch van aard zijn, (nog) niet willen betogen dat girale tegoeden op
betaalrekeningen ook in het faillissement van de bank buiten de boedel blijven. Ik

meen echter dat dAt niet in de weg behoeft te staan aan een pleidooi voor de erken-

ning van revindicatoire aanspraken op giraal geld bij vermogensrechtelijke

49    Als de failliete bank of beleggingsonderneming toch niet in staat blijkt de effecten terug te geven, voorzien de
artikelen 9 en 26 van het Besluit bijzondere prudentiele maatregelen, beleggercompensatie en deposito garan-
tie Wft in een compensatie tot maximaal EUR 20.000.

50   Bij de afronding van deze studie waren de details nog niet bekend. Naar verwachting zal de werking van het
depositogarantiestelsel worden heroverwogen. De verhoging is een direct gevolg van de onrust op de financie-
le markten in 2007 en 2008 ('kredietcrisis').
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geschillen tussen rekeninghouders. Daarbij kan de bank wel als schuldeiser of als
intermediair betrokken zijn. Hoewel de praktijk heeft uitgewezen dat een faillis-
sement van een bank niet is uitgesloten, blijft het zeker voor wat betreft Nederland
een betrekkelijke zeldzaamheid. Een failliete rekeninghouder en de uit een derge-lijk faillissement voortvloeiende rechtsvragen over het verhaal op girale tegoeden,
komen in de praktijk veel vaker voor. In deze gevallen biedt een revindicatoire
aanspraak op giraal geld uitkomst bij het reguleren van verhaal. Het zijn dan ook
deze gevallen die in de volgende hoofdstukken worden uitgewerkt.

3.6 Onstoffelijke objecten en het gesloten goederenrechtelijke
stels el

Hoe kan een giraal tegoed als het onstoffelijk object van een goederenrechtelijke
aanspraak worden ingebed in het goederenrecht en, in het bijzonder, hoe verhoudt
het zich tot het gesloten stelsel van het goederenrecht? In een aantal publicaties
zijn recent de structuur en de ontvankelijkheid van het goederenrecht voor maat-
schappelijke ontwikkelingen onderzocht.53 Een deel van de discussie had daarbij
betrekking op het rechtskarakter van beperkte rechten en op welke wijze die zich
verhouden tot het hoofdrecht of het object waarop zij gevestigd zijn. Binnen de
kaders van mijn betoog zou ik mij willen beperken tot 66n facet uit deze meer
omvattende discussie, namelijk de plaatsbepaling van het onstoffelijke object bin-
nen het goederenrecht.

Onder het BW (oud) had het recht van eigendom zowel betrekking op licha-
melijke als op onlichamelijke zaken.54 Een voorbeeld van een onlichamelijke zaak
was het vorderingsrecht. Het was onder het BW (oud) dus mogelijk om eigenaar
te zijn van een vordering. Meijers had uitgesproken bezwaren tegen een dergelij-
ke benadering.55 In zijn ontwerp dat uiteindelijk tot het huidige BW zou leiden,
koos hij een andere terminologie en dogmatische uitgangspunten. Daarbij werd de
onlichamelijke zaak in zijn geheel over boord gezet. Terwijl deze keuze dogma-
tisch verdedigbaar is voor wat betreft onlichamelijke objecten die hun oorsprong
vinden in andere delen van het vermogensrecht, zoals de vordering, heeft het ech-
ter tot problemen geleid bij het inpassen van maatschappelijk-economische ont-
wikkelingen in het goederenrecht. Ik doel daarbij op de tendensen die ik heb
besproken onder de term dematerialisatie.56 Ik heb daarbij gewezen op de gevol-
gen van de beperking van het eigendomsrecht tot stoffelijke objecten bij de wer-
king van het preferentiestelsel en het afbakenen van het voor verhaal vatbaar ver-
mogen van een debiteur. Als de tendens tot dematerialisatie in verband wordt
gebracht met het vereiste van stoffelijkheid als onderdeel van het eigendomsrecht,

51    Artikel 21 van het Besiuit bijzondere prudentiele maatregelen. beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.
52    Van den Hoek (2004) p.  1 54.
53   Zie de literatuurverwijzingen in par. 2.1.
54   Artikel 555 BW (oud).
55  Meijers (1948) p. 280. 'De mening, dat ieder vorderingsrecht tegelijk een eigendomsrecht over een onticha-

melyke zaak en dus een zakelijk recht geeft, verwart alles.'
56   Hoofdstuk 2, par. 6.1.
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toont deze een lacune in het vermogensrecht.57 Door in voorkomend geval het
onstoffelijk object van een goederenrechtelijke aanspraak te aanvaarden (een
absoluut recht op een immaterieel object) kan men deze lacune overbruggen. Dat
is dienstbaar bij het reguleren van verhaal op dergelijke goederen, zoals giraal
geld.

De vraag of het aanvaarden van rechten die gestoeld zijn op een dergelijk on-
stoffelijk object, in strijd komt met het gesloten stelsel van het goederenrecht, zou
ik ontkennend willen beantwoorden. De geslotenheid is niet zodanig dat maat-
schappelijke ontwikkelingen die ten tijde van de totstandkoming van het BW niet
waren te voorspellen of waarvan de aard nog niet in volle omvang kon worden
overzien, geheel buiten het BW gehouden moeten worden. Dat zou een misken-
ning zijn van de ordenende functie van het recht. Met betrekking tot het girale
geldverkeer kan er bovendien nog op worden gewezen dat het in essentie niet om
een nieuw fenomeen gaat, maar een verschijnsel zo oud als de weg naar Rome,
namelijk geld, dat door hedendaagse techniek alleen een immateriale vorm heeft
aangenomen. De Jong heeft gepleit voor het behoud van een gesloten stelsel van
rechten, maar een open stelsel van voorwerpen. Het zaaksbegrip staat wat hem
betreft niet in de weg aan de erkenning van nieuwe zaken die kunnen ontstaan als
gevolg van technische ontwikkelingen.58 Voor de vraag of een onstoffelijk object
voldoende bepaalbaar is om in aanmerking te komen voor een goederenrechtelij-
ke erkenning, noemt De Jong het maatschappelijke verkeer als een zwaarwegen-
de factor. Het desbetreffende 'iets' moet daarbij als een zelfstandige of afzonder-
lijke entiteit gaan gelden:

'Dat komt tot uiting in het feit dat men gaat denken en spreken in termen van 'houden' (in de zin
van onder zich hebben, ook al is dat in een denkbeeldige zin), 'rechthebbende zijn' of 'eigen-
dom', 'overdraagbaarheid' en 'overdracht'. Men denkt en spreekt, met andere woorden, in goe-
derenrechtelijke terminologie.,59

Dit criterium lijkt bij uitstek toepasbaar op giraal geld. Wie in het dagelijks taal-
gebruik spreekt over het tegoed op zijn betaalrekening, zal het hebben over 'mijn
geld'. Ook in de jurisprudentie zijn voorbeelden te vinden waarin een girale beta-
ling met het goederenrecht in verband wordt gebracht. Een selectie is te vinden in
een kritische noot van Faber onder het arrest Ontvanger-Kerseboom. Het arrest
kwam hiervoor al aan de orde.60 Voor wat betreft giraal geld, moet er wel enige

voorzichtigheid worden betracht indien bij het maatschappelijk spraakgebruik
wordt aangeknoopt. In de aangehaalde jurisprudentie lijkt de woordkeuze soms

57   Hoofdstuk 2, par. 6.2.
58    De Jong (2006) p. 174, waarover kritisch Struycken (2007) p. 116-118.
59      De  Jong  (2006) p. 175-176. Hij spreekt  in dat verband  van het reificatiebeginsel.
60    HR 26 januari 2007, JOR 2007,79 m.nt. N.E.D. Faber ('Ontvanger-Kerseboom'), besproken in hoofdstuk 3,

par. 3.4. Faber haalt enkele overwegingen aan uit Rb. Utrecht 21 september 2005, JOR 2005,287 m.nt. R.J.
Abendroth ('Le Grand q.q.-SNS'), Hof Amsterdam  1 1 september 2003, JOR 2004, 142 m.nt. R.J. Abendroth
(Verstulen q.q.-ABN Amro), Rb. Haarlem 23 maart 2005, JOR 2005, 261 m.nt. S.R. Damminga ('ABN Amro-
Van Zanten') en Rb. Amsterdam. 19 januari 2006, JOR 2006,111 ('De Jong-Van der Hoop'). Over het arrest
Ontvanger-Kerseboom ook Van Boom (2008) p. 44-49.
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het gevolg te zijn van een feitelijk onjuiste perceptie van het girale betalingsver-
keer, waarbij nog de gedachte doorklinkt als zou sprake zijn van een afgeleide van
chartaal geld of de afwikkeling van een girale betaling tevens de overdracht van
chartaal geld met zich mee zou brengen. Dat is niet juist.61 Indien echter wordt
bedoeld dat sprake is van een overdracht langs girale weg van een hoeveelheid
abstracte beschikkingsmacht zoals dat tot uitdrukking komt in een creditsaldo,
heb ik geen moeite met dergelijk goederenrechtelijk spraakgebruik.

Voor het bepalen en begrenzen van het onstoffelijk object, en daarmee de reik-
wijdte van een mogelijk goederenrechtelijke aanspraak, zou ik aansluiting willen
zoeken bij hetgeen door de bank is geadministreerd op een betaalrekening ten
name van een rekeninghouder. Geld dat door een bank bijvoorbeeld tijdelijk op
een tussenrekening wordt geadministreerd of geld dat door een rekeninghouder
aan de bank is betaald tegen uitgifte van een (verhandelbaar) schuldinstrument,
valt daar buiten. In het licht van het hedendaags gedematerialiseerd betalingsver-
keer en de betekenis die in dat verband aan een bancaire administratie moet wor-
den toegekend, is geld op een betaalrekening in voldoende mate bepaalbaar. In
veruit de meeste gevallen zal dat inhouden dat het geld toebehoort aan de reke-
ninghouder. Noodzakelijk is dat echter niet en in de navolgende hoofdstukken zal
ik uiteenzetten waarom en onder welke omstandigheden (een deel van) het saldo
kan toebehoren aan een ander dan de rekeninghouder.

4            Giraal geld en de elementen van de giro-overeenkomst

In de vorige paragraaf heb ik het beeld geschetst van een hoeveelheid giraal  geld
die in beginsel toekomt aan de rekeninghouder, maar wordt gehouden door de
bank. In deze paragraaf werk ik uit wat dat betekent voor de rechtsverhouding tus-
sen de bank en haar rekeninghouder. Ik bespreek eerst de giro-overeenkomst
(paragraaf 4.1) en de kredietfaciliteit die aan een betaalrekening kan zijn verbon-
den (paragraaf 4.2). Beide elementen blijven binnen de kaders van de heersende
leer verscholen achter de toepassing van artikel  6: 140  BW, de rekening-courant
(paragraaf 4.3).

4.1 De giro-overeenkomst; bewaring van giraal geld

Om over het girale geld te beschikken is het noodzakelijk een overeenkomst tot
het verrichten van betaaldiensten te sluiten (de 'giro-overeenkomst').62 Dit is een
gestandaardiseerde contractuele verhouding tussen de bank en de houder van een
betaalrekening en wordt, naast de vastgelegde rechten en plichten, ingevuld door

61 Over giraal geld en vermogensovergang langs girale weg: hoofdstuk 2, par. 5.
62   Over deze rechtsverhouding is veel geschreven. ik verwijs hier naar de publicaties van Bronkhorst (1987),Van

Ravenhorst ( 1991 ),  Rank ( 1996) p. 2 1 1 -247 en Van Esch (2001 c) p.  26-46. Voor het Belgische recht, maar met
diverse ook voor Nederland relevante uitwerkingen: Steennot (2002). Ten gevolge van de Richtlijn Betaal-
diensten (Richtlijn 2007/64/EG, PbEU L 319) zullen nadere eisen worden gesteld aan de inhoud van deze
rechtsverhouding.
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de bijzondere aard en maatschappelijke context van de betaalrekening. Zo kan de
overeenkomst niet los worden gezien van het feit dat een dergelijke rekening een
onmisbaar instrument is om aan het maatschappelijk-economische verkeer deel te
nemen.63 Dit belang vindt zijn weerslag in de steeds meer aanvaarde opvatting dat
ten aanzien van betaaldiensten de traditionele contractsv4iheid van de bank is
geevolueerd tot een contractsplicht met slechts een beperkt aantal uitzonderingen.
Kort gezegd, zal de bank een verzoek tot het openen van een betaalrekening hono-
reren tenzij de verzoeker al kan beschikken over een bankrekening of de bank
goede grond heeft te vrezen dat de rekening zal worden aangewend voor misbruik
of frauduleuze verrichtingen.64 De keerzijde van deze contractsplicht is het nage-
noeg ontbreken van iedere onderhandelingsruimte bij de rekeninghouder. In de
praktijk is de overeenkomst een adhesie-contract dat de rekeninghouder in het
geheel en onder de voorwaarden van de bank dient te aanvaarden.65 Verder ken-
merkt de giro-overeenkomst zich door het karakter van een duurovereenkomst.
Van Ravenhorst betoogt dat de rechtsverhouding tussen bank en cli8nt relationeel
benaderd moet worden.66 Inderdaad hebben in de jaren na het verschijnen van de
studie van Van Ravenhorst de baneaire zorgplichten een enorme vlucht genomen
en daarmee heeft ook de relatie tussen bank en klant aan betekenis gewonnen. 67

Toch zou ik voor wat betreft de giro-overeenkomst aan het 'relationele' element
geen bijzonder rechtsgevolg willen verbinden. In de eerste plaats zijn bij betaal-
diensten de rechten en plichten van partijen vastomlijnd en, voor wat betreft het
saldo, tot op de cent nauwkeurig bepaald. Ik zie niet in waarom dezelfde contrac-
tuele bepalingen in een reeds lang bestaande giro-overeenkomst een ander effect
sorteren dan in een rechtsverhouding met een rekeninghouder die pas sinds kort
betaaldiensten afneemt.68 Bovendien geldt hier de wet van de grote getallen: het
aantal girale betalingen is zo groot dat er op transactieniveau nauwelijks invulling
valt te geven aan zorgplichten.69

63 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2006-2007,27 863, nr. 23 over het convenant betaaldiensten. Deze reeks
kamerstukken betreft het betalingsverkeer en aanverwante onderwerpen, zoals de bereikbaarheid van betaal-
diensten.

64 Diverse banken hebben in november 2001 het Convenant inzake een pakket primaire betaaidiensten onderte-
kend.  Over de weigering een rekening te openen Slagter  (1999)  p.   170. Over diverse vormen van wettelijk
opgelegde contractdwang Houben (2005), met een opmerking terzijde ten aanzien van betaaldiensten op p. 334.
De dilemma's waartoe dit kan leiden worden geYllustreerd door Vzr. Rb. 9-Hertogenbosch 23 juni 2008, JOR
2008,239 ('Lankes-Rabobank') en Rb. Rotter(lam 7 juli 2008, JOR 2008,240 m.nt. EM.A.  't Hart ('Virtual
Access Internet-ING').

65   De overeenkomst is samengesteld uit meerdere gestandaardiseerde en op elkaar voortbouwende groepen van
bepalingen. Aan de basis liggen de voor alle banken identieke Algemene Bankenvoorwaarden, die tot stand zijn
gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van
de Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER. Afhankelijk van het betaalpakket dat de reke-
ninghouder wenst af te nemen, kunnen ook van toepassing zijn de Voorwaarden Gebruik Geld- en Betaal-
automaten, de Consumentenvoorwaarden Prepaid Chipknip en de algemene voorwaarden voor betalingen via
het internet, mobiele tele foon  of door middel  van een creditcard.

66 Van Ravenhorst (1991).
67   Voor wat betreft zorgplicht en betalingsverkeer onder meer HR 23 december 2005, NJ 2006,289 m.nt. MRM

en JOR 2006,20 ('Safe Haven'), waarover Grundmann-van de Krol (2006) p. 80-87. Over zorgplichten bij de
handel in effecten: Van Baaien (2006).

68 Van Ravenhorst (1991) lijkt ook in de rekening-courant een relationeel element te willen betrekken, zie o.m. p.
178-179.

69 Zie hoofdstuk  1,  par.  1  voor enkele cij fers.
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Naar mijn mening is het wezenskenmerk van de giro-overeenkomst gelegen in
een drietal verplichtingen van de bank: het bijschrijven van girale tegoeden die
geadresseerd zijn aan de rekeninghouder, het in opdracht van de rekeninghouder
verrichten van afschrijvingen en, tijdens de periode gelegen tussen deze bij- en
afschrijving, het bewaren van giraal geld ten behoeve van de rekeninghouden Bij
het vervullen van deze verplichtingen treedt de bank op als dienstverlener ten
behoeve van de rekeninghouder. Door het verrichten van afschrijvingen in op-
dracht van de rekeninghouder of het doen van bijschrijvingen, faciliteert de bank
als intermediair het betalingsverkeer tussen rekeninghouders. De vermogensver-
schuiving die langs girale weg en door de betrokkenheid van de bank als dienst-
verlener wordt bewerkstelligd, vindt direct tussen het vermogen van de rekening-
houders plaats.70

4.2 Een kredietfaciliteit; verhaa! op giraal geld

In de praktijk zal de rechtsverhouding met de bank niet alleen de elementen bevat-
ten van opdracht en bewaarneming, maar ook die van een overeenkomst van geld-
lening. Dat kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van de begrippen giraal
geld en dispositieruimte. Van deze beide begrippen is het laatste het meest omvat-
tend: naast het beschikbaar giraal tegoed wordt daar ook het niet-aangesproken
deel van een toegekende faciliteit in rekening-courant ('kredietruimte') onder
begrepen. Het is, met andere woorden, het grensbedrag dat de rekeninghouder
maximaal debet mag staan. Indien daadwerkelijk geld is geleend onder de facili-
teit, komt dat tot uitdrukking in een debetsaldo op de betaalrekening.

De kredietovereenkomst verschilt in diverse opzichten van de giro-overeen-
komst.71 Een eerste verschil is de reikwijdte van de contractsvrijheid voor beide
rechtsverhoudingen. Terwijl de contractsvrijheid van de bank bij een giro-over-
eenkomst wordt beperkt door het zwaarwegende belang van een individu om te
kunnen beschikken over een betaalrekening, kan deze beperking niet worden aan-
vaard ten aanzien van het toestaan van debetsaldi. Indien een bank geen krediet-
faciliteit wenst te openen door het toestaan van debetstanden, kan zij naar mijn
mening daartoe niet worden gedwongen; hoogstens kan het in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid als de bank bij de opzegging van een reeds verstrekte
faciliteit de gerechtvaardigde belangen van haar rekeninghouder onvoldoende in
haar afweging betrekt.72 Een ander verschil tussen een giro-overeenkomst en de
rechten uit hoofde van een kredietfaciliteit betreft de vatbaarheid voor beslag. Het
is sinds jaar en dag aanvaard dat een creditsaldo vatbaar is voor derdenbeslag,
waarbij het beslag echter niet verder reikt dan het tegoed op het moment van be-

70 Zie reeds HR 7 april 1978, NJ 1978. 624 m.nt. WK ('Mertens q.q.-De Groot') en thans artikel 6:114 BW
71     De historiebewijstdathet bemiddelenbij de overdracht van giraal geld als een zelfstandige functie kan bestaan

en valt te scheiden van het verstrekken van krediet. De Postcheque en Girodienst ('PCGD'), de eerste moder-
ne instelling voor het girale betalingsverkeer in Nederlanl stond het tot aan de inwerkingtreding van artikel 6
van het Girobesluit  1966  (Stb.  1966,69) aan haar rekeninghouders  niet toe om debetstanden aan te houden.
Met andere woorden: deze giro-instelling was uitsluitend intermediair bij het afwikkelen van geldschulden ms-
sen derden. Er zijn nog steeds betaairekeningen waarbij een debetsaldo uitdrukkelijk is uitgesloten.

72    Over de opzegging van kredieten: Vos (2003) p. 109-133.
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slaglegging.73 Gelden die later op de rekening verschijnen, vallen dus buiten het
beslag. Recentelijk is de vraag aan de orde geweest of 'kredietruimte' vatbaar is
voor beslag. Daarbij wordt gedoeld op het deel van een door de bank verleende
kredietfaciliteit dat door de rekeninghouder nog niet is volgetrokken. Met andere
woorden: het verschil tussen het actuele saldo en de maximaal toegestane debet-

positie. De Hoge Raad oordeelde dat een dergelijk beslag niet mogelijk is omdat
'de aard van de relatie tussen de kredietverlenende bank en de client, het systeem
van ons faillissements- en beslagrecht en bezwaren van praktische aard zich daar-
tegen verzetten'. Een debetsaldo is dus niet vatbaar voor bestag.74

Tot de kern teruggebracht zijn veel vermogensrechtelijke verschillen tussen

een giro- en kredietovereenkomst verklaarbaar uit het uiteenlopend vermogens-
rechtelijk risico dat aan deze beide rechtsverhoudingen verbonden is. Bij de giro-
overeenkomst is de bank uitsluitend betrokken als dienstverlener en opdrachtne-
mer van de rekeninghouder en blijft het geldelijk risico beperkt tot een relatief
bescheiden periodieke vergoeding voor de verleende diensten. Dat verklaart naar
mijn mening waarom een bank slechts in uitzonderlijke gevallen mag weigeren
een giro-overeenkomst aan te gaan: de afweging tussen de beperkte vermogens-

rechtelijke risico's van de bank en het maatschappelijke belang van een betaalre-

kening voor de beoogde rekeninghouder valt uit in het voordeel van de laatste. Bij
een kredietovereenkomst is de bank daarentegen betrokken als schuldeiser en is
haar risico gelijk aan de schuld van de rekeninghouder en de daarover opgelopen
rente. Dit vermogensrechtelijk risico is veel groter dan het risico voortvloeiend uit
de giro-overeenkomst.

4.3 Artikel 6-140 BW leidt tot verplechting

Hoe verhouden de giro-overeenkomst en de kredietfaciliteit zich tot elkaar?
Binnen de kaders van de heersende leer blijven deze beide verscholen achter de

toepassing van artikel 6:140 BW, de rekening-courant. Het artikel voorziet in de
doorlopende verrekening van rechtswege van schulden en vorderingen. Deze toe-
passing is een direct gevolg van de opvatting dat het girale betalingsverkeer obli-
gatoir van aard is en de bank en haar rekeninghouder, als uitvloeisel van de afwik-
keling van betalingen, over en weer doorlopend schulden en vorderingen op elkaar
verkrijgen. In deze paragraaf vergelijk ik de toepassing van artikel 6:140 BW op
de rechtsverhouding die toegang geeft tot het girale betalingsverkeer (de 'bankre-

73   HR 7 juni 1929, NJ 1929 p. 1285-1289 m.nt. R Scholten ('Giro-arrest').
74    HR 29 oktober 2004, N./ 2006,203 m.nt. H.J. Snijders en JOR 2004,338 m.nt. A. van Hees ('Van den Bergh-

Van der Walle'). Voor deze zaak in lagere instanties Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch 10 oktober 2002, JOR 2002,203
m.nt. A.J. Verdaas ('Van den Bergh-Van der Walle') en Hof's-Hertogenbosch 8 april 2003, JOR 2003,132 m.nt.
A.J. Verdaas en RC. Voute  ('Van den Bergh-Van der Walle'). De discussie  in de literatuur over de  mogelijkheid
van conservatoir beslag op kredietruimte werd aangeroerd door Van Everdingen (1991) en daadwerkelijk ge-
opend door Vriesendorp  (2001) p. 719-721.  Bovendien  werd  kort  na het verschunen  van het artikel  van
Vriesendorp een dergelijk beslag toegelaten door de Pres. Rb. Utrecht 6 september 2001, 31 2002, 70 m.nt.
Kortmann  en JOR  2001.  246  m.nt. N.E.D. Faber ('McGregor'). De rechtsvraag gaf aanleiding tot veel  en soms
feile reacties in de literatuur. Verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie zijn te vinden bij onder meer

Spanjaard (2005) p. 58-61 en in de conclusie van A-G Huydecoper bij 'Van den Bergh-Van der Walle'
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kening-courant', een bankrekening in de zin van artikel 6:114 BW) en andere
rekening-courantverhoudingen (de 'reguliere rekening-courant', bijvoorbeeld tus-
sen twee kooplieden). Het blijkt dat de bankrekening-courant op diverse onderde-
len afwijkt van een reguliere rekening-courant. Deze afwijkingen zijn nauw ver-
bonden met de aard van het betalingsverkeer en de twee hoedanigheden die de
bank daarin aan kan nemen: die van intermediair en die van schuldeiser.

Ik begin met de aard van de vorderingen die in een betaalrekening-courant
worden opgenomen. Naar wordt aangenomen behouden vorderingen in rekening-
courant hun identiteit.75 Er is geen sprake van novatie. Vorderingen die deel uit-
maken van het saldo van een rekening-courant blijven voortbestaan tot het
moment waarop zij als gevolg van verrekening tenietgaan. Dat betekent dat even-
tueel aan die vordering verbonden nevenrechten tot dat moment blijven voortbe-
staan. Dit identiteitsbehoud is echter bij de bankrekening-courant niet van toepas-
sing aangezien daarin geen reeds bestaande vorderingen worden opgenomen. Het
gaat in de heersende leer om vorderingen die hun bestaan ontlenen, als rechtsfi-
guur sui generis, aan de schuldigverklaring door de bank of opdracht tot over-
schrijving door de rekeninghouder. De bankrekening-courant onderscheidt zich
voorts door het feit dat de daarin opgenomen schulden niet uitsluitend zijn te her-
leiden tot betalingsverplichtingen tussen de beide partijen bij die rekening-cou-
rant. De rol van de bank als intermediair in het betalingsverkeer brengt met zich
mee dat bijschrijvingen overwegend hun grondslag vinden in opdrachten van der-
den. Deze derden geven opdracht tot een bijschrijving om daarmee hun geld-
schuld aan de rekeninghouder na te komen.76

Ten tweede de functie van de betaalrekening-courant.  In de literatuur is de
rekening-courant met uiteenlopende functies in verband gebracht, zoals weder-
zijdse kredietverlening, vereenvoudigde afwikkeling van betalingen tussen partij-
en of een instrument tot zekerheid.77 Van wederzijdse kredietverlening zou wellicht
sprake kunnen zijn indien een langere termijn verbonden is aan een periodieke
afrekening van vorderingen in rekening-courant (bijvoorbeeld eenmaal per kwar-
taal) dan de betalingstermijn verbonden aan de afzonderlijke vorderingen voordat
deze in rekening-courant werden geboekt (bijvoorbeeld veertien dagen na fac-
tuurdatum). De rekening-courant krijgt daarmee de trekken van een leveranciers-
krediet. Bij een betaalrekening-courant kan echter geen sprake zijn van een weder-
zijds krediet. Het debetsaldo is dan wel een uitdrukking van het bedrag dat de
rekeninghouder van zijn bank heeft geleend (de bank als kredietverschaffer), maar
een creditsaldo vormt daarentegen geen afspiegeling van een som geld die de
rekeninghouder aan zijn bank heeft geleend. Immers, de rekeninghouder behoudt
de mogelijkheid om langs girale weg derden met dit tegoed te betalen. Evenmin

75   Onder meer Faber (2005) p. 180-181.
76 Zie reeds HR 10 januari  1975, NJ 1976, 249 m.nt. BW ('Standaardfilms').
77     Over de functie van de rekening-courant en de daaraan verbonden functies: Meijers ( 1921-1955) p.  72-80. Op

p. 74 verwijst Meijers naar Levy, die wederkerige krediet-verlening beschouwde als het kenmerkende van de
rekening-courant. Faber (2005) p. 182 noemt als doel het vereenvoudigen  van de afwikkeling van betalingen
tussen de bij de rekening betrokken partijen. Over verrekening als zekerheidsinstrument Van Erp ( 1997) p. 307-
310.  Over de rekening-courant als vorm van verrekening zie onder meer De Grooth ( 1948), Bregstein (1933-
1960) p. 481-503, Teixeira de Mattos (1967): Mijnssen (1995) en Rank (1996) i.h.b. p. 221-227.
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kan worden gezegd dat de bankrekening-courant dient ter afwikkeling van be-
talingen tussen de bank en de rekeninghouden De primaire functie van de reke-
ning-courant is juist gelegen in de afwikkeling van betalingen tussen de rekening-
houder en derden. Uiteraard kan de rekeninghouder ook een betalingsverplichting

hebben aan de bank en deze in de betaalrekening-courant voldoen. Als uitgangs-
punt geldt dat aan iedere debitering een opdracht van de rekeninghouder ten
grondslag moet liggen, dus ook voor wat betreft betalingen aan de bank. Zo mag
de bank vorderingen die zij heeft of meent te hebben op de rekeninghouder op
grond van een onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking niet ten
laste brengen van de betaalrekening-courant.78 De volgende functie van de reke-
ning-courant, die van zekerheidsinstrument, is verbonden met het rechtskarakter
van verrekening als zodanig. Omdat verrekening een bijzondere wijze is van vol-
doening van een schuld, vindt een schuldeiser in zijn schuld een zekerheid voor de
voldoening van zijn vordering door de debiteur.79 De bank kan aan deze functie in
beginsel een voordeel ontlenen. Door haar rol als intermediair in het betalings-
verkeer, beschikt de bank over een bron waaruit doorlopend potentieel verreken-
bare vorderingen opwellen. Telkens als een derde een overschrijving verricht aan
de rekeninghouder, is de bank gehouden zich voor een gelijk bedrag schuldig te
verklaren jegens de rekeninghouder. Indien de bank deze aldus ontstane schuld
vervolgens zou mogen verrekenen met vorderingen die zij heeft op de rekening-
houder, wordt de bank in een feitelijk preferente positie geplaatst. Met andere
woorden: de rekening-courant vervlecht in deze gevallen de rol van intermediair
met die van schuldeiser en wel op een zodanige wijze dat onder omstandigheden
sprake kan zijn van een inbreuk op het beginsel van de paritas creditorum. In een
reeks van arresten heeft de Hoge Raad daarom een aantal beperkingen aange-
bracht op het recht van de bank om in het zicht van en tijdens het faillissement van
de rekeninghouder te mogen verrekenen. Ik kom daar nog op terug.81' Hier is het
vooral van belang te constateren dat de feitelijk preferente positie van de bank niet
alleen voortvloeit uit haar feitelijke positie in het betalingsverkeer, maar ook het
resultaat is van deze positie tezamen met de toepassing van de regels van de reke-
ning-courant op de rechtsverhouding tussen bank en rekeninghouder.

Als derde karakteristiek van de betaalrekening-courant wijs ik op de gevolgen
die artikel 6:140 BW heeft voor de wijze waarop in het girale betalingsverkeer een
vermogensovergang wordt afgewikkeld. Indien partijen tot elkaar staan in een
rekening-courantverhouding, zijn zij over en weer slechts het saldo verschuldigd
van de vorderingen en schulden die in de rekening-courant zijn opgenomen. Voor
de betaalrekening-courant heeft dat tot gevolg dat binnenkomende betalingen wor-
den verrekend met een eventuele schuld. Uitsluitend het residu staat na verreke-
ning ter vrije besteding aan de accipi8nt. Dat is een opmerkelijke volgorde. Op-
merkelijk, omdat deze volgorde niet goed verenigbaar lijkt te zijn met het alge-

78     HR 26 januari 2001, NU 2002,118 m.nt. JH en JOR 2001, 51 ('Standard-ING').
79   Van Erp (1997) p. 307-310, Faber (2005) p. 1-2.
80     HR 10 januari  1975, NJ  1976, 249 m.nt.  BW ('Standaardfilms'). Het leerstuk is verder tot ontwikkeling geko-

men in onder meer HR 8 juli 1987, NJ 1988,104 m.nt. G ('Loeffen q.q.-BMH I'); HR 7 oktober 1988, N,/1989,
449  m.nt. JBMV ('Amro-Curatoren THB'),  HR 17 februari   1995,  NJ  1996,471  m.nt. WMK ('Mulder q.q.-
CLBN'). Zie hierna hoofdstuk 7.
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meen aanvaarde uitgangspunt dat een girale vermogensverschuiving plaatsvindt
rechtstreeks tussen de solvent en accipiant, en de bank slechts fungeert als inter-
mediair.81 In de hoedanigheid van intermediair kunnen, zo mag worden verwacht,
de bank geen aanspraken toekomen op geld dat voor de rekeninghouder bestemd
is. De rol van intermediair impliceert dat de bank een bedrag dat door derden
wordt overgemaakt in beginsel volledig aan de rekeninghouder ter beschikking
stelt, tenzij zij uitdrukkelijk de bevoegdheid heeft verkregen een deel van dit
bedrag in te houden, bijvoorbeeld als vergoeding voor de overschrijving. Pas nadat
de bijschrijving heeft plaatsgevonden mag de bank, nu echter in de hoedanigheid
van schuldeiser, van de rekeninghouder verlangen dat hij zijn schuld aan de bank
aflost. In de praktijk zal de rekeninghouder zich daartoe bij voorbaat obligatoir
hebben verbonden door in te stemmen met een daartoe strekkend beding in de
rekeningvoorwaarden. Deze twee stappen, dus het ter beschikking stellen door de
bank aan de rekeninghouder en de aflossing door de rekeninghouder aan de bank,
plaats ik hier nadrukkelijk na elkaar, maar ze zullen doorgaans feitelijk op 66n
moment samenvallen. In het gros van de gevallen levert mijn benadering materieel
eenzelfde resultaat op als thans wordt bereikt door middel van verrekening. Er zijn
echter enkele uitzonderingen. In het onderscheid tussen de twee hoedanigheden
van de bank en de daarmee samenhangende volgorde van de girale betaling kun-
nen belangrijke aanknopingspunten worden gevonden voor de regulering van ver-
haal op giraal geld en de positie daarbij van de bank.82

De voorgaande vergelijking toont aan dat de bankrekening-courant verschilt
van de reguliere rekening-courant. Deze verschillen zijn te herleiden tot het feit
dat de bankrekening-courant toegang verschaft tot het girale betalingsverkeer en
de bank daarbij zowel als intermediair en als schuldeiser kan optreden. Echter, in
plaats van het toepassen van artikel 6:140 BW om daar vervolgens weer beper-
kingen op aan te brengen, dringt zich de gedachte op om bij de betaalrekening
artikel 6:140 BW geheel buiten beschouwing te laten en op zoek te gaan naar een
alternatief. Een dergelijk alternatief ligt besloten in mijn kwalificatie van giraal
geld. Ik kom daar op terug in hoofdstuk 7.83

4.4 Tussenbalans

Ik maak de balans op en kom tot de volgende samenvatting van mijn zienswijze.
De rechtsverhouding tussen een rekeninghouder en zijn bank wordt in de eerste
plaats gevormd door een contractueel raamwerk. Ik onderscheid binnen dit raam-
werk de giro-overeenkomst uit hoofde waarvan de bank zich verplicht tot, kort
gezegd, het creditbetalingsverkeer: het verrichten van bij- en afschrijvingen en het
bewaren van een giraal tegoed. Een tweede onderdeel van het contractuele raam-
werk kan een kredietfaciliteit zijn. Dit is de obligatoire toezegging van de bank om
desgevraagd en tot een bepaald bedrag geld te lenen aan de rekeninghouder. In de

81   Hoofdstuk 2, par. 5.3.
82    In hoofdstuk 7, par. 2 komen de grenzen aan de orde die Hoge Raad heeft gesteld aan verrekening door de bank

in het zicht van en tijdens het faillissement van een rekeninghouder.
83   Hoofdstuk 7. par. 4.
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praktijk wordt van een dergelijke faciliteit gebruik gemaakt als de bank een be-
talingsopdracht uitvoert terwijl de betalingsopdracht het beschikbare creditsaldo
overtreft  of de rekening reeds een debetstand vertoonde  op het moment waarop  de
betaalopdracht werd aanvaard door de bank. Tegen de achtergrond van dit con-
tractuele raamwerk plaats ik mijn alternatieve kwalificatie van een giraal tegoed

als uiteengezet in paragraaf 3. Dat is een hoeveelheid abstracte beschikkings-
macht, gehouden door de bank en het object van een goederenrechtelijke aan-
spraak van de rekeninghouder. Het girale tegoed is daarmee het goederenrechte-
lijke element in de rechtsverhouding met de bank. Zoals hierna nog zal blijken, is
het onderscheid tussen geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit noodzakelijk
voor het reguleren van verhaal op giraal geld en de rechtsvragen die zich daarbij
in de praktijk aandienen.

5            Geldige en legitimerende gronden voor
vermogensovergang

Geen goed wisselt zo vaak van eigenaar als geld. Een onderzoek naar de moge-
lijkheid van een goederenrechtelijke aanspraak op geld kan daarom niet worden
beperkt tot het object van deze aanspraak, maar bovenal moet worden beantwoord
wanneer in de voortdurende beweging van het betalingsverkeer er ruimte is voor
de erkenning van een dergelijke aanspraak. In deze paragraaf ga ik daar nader op
in en weeg ik twee gezichtspunten tegen elkaar af. Ten eerste vereist de vermo-
gensovergang van geld een rechtvaardiging, net als iedere andere vermogensover-
gang. Deze rechtvaardiging ligt doorgaans besloten in een rechtsband tussen de
solvent en de accipient (paragraaf 5.1).84 Ten tweede vereist een soepel verlopend
handelsverkeer, dat zich hier concretiseert in een ongestoorde geldcirculatie, dat
in een aantal gevallen waarin geen rechtvaardiging voor de betaling kan worden

gevonden in de onderliggende rechtsband, toch een overgang van vermogen moet
worden aanvaard (paragraaf 5.2).

5.1 Een geldige titel; doorgaans een overeenkomst

Het behoeft nauwelijks betoog dat het priv6-vermogen en de vrije verhandeling
van goederen en diensten sinds jaar en dag de belangrijkste pijlers vormen van de
(westerse) economie. Enigszins gechargeerd, worden deze twee pijlers weerspie-
geld in de structuur van het vermogensrecht. Goederenrechtelijke aanspraken, in
het bijzonder het recht van eigendom, beschermen een privd-vermogen tegen in-
breuken van derden. Deze rechten nemen de status-quo van een vermogen tot uit-
gangspunt en het goederenrecht zou daarom kunnen worden gekenschetst als het
statische deel van het vermogensrecht. Omdat partijen bovendien slechts gebruik
kunnen maken van goederenrechtelijke rechten als voorzien in de wet en deze niet

84   Omwille van de leesbaarheid zal ik hierna spreken van een rechtsverhouding ter 'rechtvaardiging' of 'legiti-
matie' van een vermogensovergang. Beide begrippen hebben hier echter dezelfde betekenis.
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naar believen zelf in het leven kunnen roepen of vormgeven, wordt wel gesproken
van het gesloten goederenrechtelijk systeem (het numerus clausus-beginsel).85 Het
overeenkomstenrecht heeft daarentegen een dynamisch karakten Het is van rege-
lend recht en, hoewel bekritiseerd, lijkt nog steeds gestoeld op de beginselen van
partij-autonomie en contractsvrijheid. Het dynamische karakter van het verbinte-
nissenrecht komt wellicht het sterkst tot uitdrukking in zijn functie in het han-
delsverkeer. Partijen bepalen zdlf tegen welke prijs en onder welke voorwaarden
zij bereid zijn hun goederen te verhandelen. Vermogensrechtelijk gezien scheppen
partijen met het aangaan van een overeenkomst een rechtsband die een wijziging
in hun vermogensrechtelijke positie rechtvaardigt. In goederenrechtelijke zin
levert deze overeenkomst een titel op, die volgens artikel 3:84 lid 1 BW noodza-
kelijk is voor een rechtsgeldige overdracht van goederen. Het titelvereiste is daar-
mee een belangrijke schakel tussen het verbintenissen- en het goederenrecht.86

Deze verbintenisrechtelijke grondslag werkt op uiteenlopende wijzen door in
de goederenrechtelijke positie van partijen. Zo zal een overeenkomst zijn gesloten
tussen bepaalde partijen. Dat betekent dat daarmee een titel in het leven is geroe-
pen die slechts toereikend is voor een vermogensverschuiving tussen deze partij-
en. Met andere woorden: uit de titel volgt voor wiens vermogen het goed bestemd
is en waar het goed na overdracht zijn berusting dient te vinden. Heeft het goed
eenmaal het geadresseerde vermogen bereikt, is de onderliggende obligatoire ver-
plichting vervuld en gaat ze daarmee teniet. Ook beYnvloedt de titel de goederen-
rechtelijke gevolgen die aan een feitelijke verrichting kunnen worden verbonden.
Als iemand een zaak feitelijk ter hand stelt aan een ander uit hoofde van een over-
eenkomst tot bewaring, blijft het recht van eigendom op de zaak in beginsel toe-
behoren aan het vermogen van de bewaargever. Indien daarentegen iemand deze
zaak ter hand stelt uit hoofde van een overeenkomst tot koop en verkoop, geldt
diezelfde handeling als een goederenrechtelijke levering en het eigendomsrecht
gaat daarmee behoren tot het vermogen van de koper. In het licht van deze bete-
kenis van het titelvereiste en zijn rechtstreekse verbondenheid met het beginsel dat
iedere vermogensverschuiving een rechtvaardiging behoeft, meen ik dat deze eis
als uitgangspunt (een belangrijke beperking komt hierna aan de orde) ook toepas-
sing dient te vinden op de vermogensovergang van geld. De vraag of een chartale
of girale betalingshandeling heeft geleid tot de vermogensovergang van geld,
begint dus met een onderzoek naar de geldigheid en legitimerende werking van de
rechtsverhouding die daaraan ten grondslag ligt.87

85    Over de mate van geslotenheid van het goederenrechtelijke stelsel zie de literatuur aangehaald in par. 2.1.
86   Over de functie van het verbintenissenrecht en de betekenis daarvan voor de goederenruil Nieskens-Isphording

(1991) p. 26.
87 Dit raakt aan het beginsel van de ongerechtvaardigde verrijking. Over de betekenis van de ongerechtvaardigde

verrijking, zowel als actie en als beginsel van het Burgerlijk Wetboek, bestaat in de overvloedige literatuur geen
overeenstemming. Nieskens-Isphording  (1991 )  p.  79 ziet het beginsel als 'toetssteen  voor elke verbintenis'.
Andere auteurs geven het een minder prominente plaats of kennen daaraan andere functies toe. zie bijvoorbeeld
Vranken (1998a) en Hartkamp  (2001 ). Over goederenbescherming en ongerechtvaardigde vernjking  Van
Boom (2002) p. 95-101. Over ongerechtvaardigde verrijking en betalingsverkeer Snuders (2001) en Nieskens-
isphording ( 1998) p.  16-19 naar aanleiding van HR 5 september  1997, N„/ 1998,437 m.nt. PvS en JOR  1997.
112 m.nt. E.WJ.H. de Liagre BBhl en N.E.D. Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.').
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Alvorens hierop verder in te gaan, sta ik eerst stil bij een bezwaar dat in de lite-
ratuur is opgeworpen tegen een dergelijke causale benadering. Dit komt erop neer
dat het voor een bank onmogelijk is om zich bij iedere betaling te verdiepen in de
rechtsgeldigheid van de verhouding waaruit de betaling voortvloeit.88 Dit bezwaar
is in zoverre juist, dat van de banken inderdaad in redelijkheid niet kan worden
verwacht een onderzoek te doen naar de aard en grondslag van ieder van de ruim
anderhalf miljard betalingen die zij gezamenlijk jaarlijks verwerken.89 Ik meen
echter dat dat geenszins noodzakelijk is indien het door mij bepleite causale stel-
sel van betaling wordt toegepast. De opvatting dat in dat geval iedere betalings-
opdracht noopt tot een onderzoek naar de onderliggende rechtsverhouding, is het
resultaat van de vroeger gehuldigde opvatting dat de bank handelt als gevolmach-
tigde of lasthebber van de solvent en accipiifnt. Zoals hiervoor in hoofdstuk 2 aan
de orde kwam, is deze zienswijze door het gros van de auteurs verlaten. Meer in
lijn met de economische realiteit lijkt het mij de bank te beschouwen als een hulp-
persoon bij het betalingsverkeer.90 Uit hoofde van de giro-overeenkomst (en dus
niet uit hoofde van of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de solvent en
accipiEnt) is de bank jegens de rekeninghouder gebonden om bij een toereikende
dispositieruimte betalingsopdrachten uit te voeren en van alle binnenkomende en
uitgaande betalingen een administratie bij te houden. Aan deze administratieve
gegevens kunnen rechtsgevolgen worden verbonden. De betrokkenheid van de
bank als hulppersoon blijft beperkt tot het voeren van een administratie, en de
bank behoeft zich niet te belasten met de rechtsgevolgen die al dan niet aan deze
administratie kunnen worden verbonden. Een causale benadering betreft uitslui-
tend de rechtsverhouding tussen de solvent en accipient en niet de rechtsverhou-
ding tussen een van beiden en hun bij de afwikkeling van de betaling betrokken
bank.

Terug nu naar de rechtsgrond tussen de solvent en de accipiant. Het antwoord
op de vraag of tussen beiden sprake  is van een geldige rechtsgrond, zal doorgaans
kunnen worden gevonden in een rechtshandeling van partijen, zoals een overeen-
komst. Ook kan een rechtsgrond gelegen zijn in een verbintenis uit de wet of een
publiekrechtelijke grondslag, bijvoorbeeld een sociale uitkering.91 Het is hier ech-
ter vooral interessant om te zien welke verhoudingen niet op voorhand een ver-
mogensovergang rechtvaardigen. Ik ben daarmee, na de voorgaande omzwervin-
gen, weer aanbeland bij de categorieen die ik in paragraaf 1.2 van hoofdstuk 1 heb
onderscheiden en waarbij de regulering van verhaal op giraal geld problematisch
bleek. Dat waren achtereenvolgens de kwaliteitsrekening, overschrijvingen ten
gevolge van een kennelijke vergissing, restitutie na een onterechte incasso en ver-
rekening in het zicht van het faillissement van de rekeninghouder.92 De eerste drie

gevallen hebben gemeen, dat de (rechts-)verhouding tussen solvent en accipient
niet de strekking heeft een (onvoorwaardelijke) overgang te bewerkstelligen van

88   Mijnssen (1984) p. 68, Rank (1996) p. 266-267.
89 Zie hoofdstuk  1, par.  1  voor enkele cij fers over de hoeveelheid betalingstransacties.
90   In gelijke zin Rank (1996) p. 190.
91 Over onverschuldigde betaling door de overheid en de uiteenlopende publiekrechtelijke gronden voor betaling

Scheltema (1997) p. 255-307, Bollen (2002) en Scheltema-Scheltema (2003 ) p 382-398.
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giraal geld van het vermogen van de solvent naar het voor verhaal vatbaar vermo-
gen van de accipiLnt.93 Voor wat betreft de kwaliteitsrekening is het juist de bedoe-
ling van partijen dat het geld niet tot het vermogen van de tussenpersoon gaat
behoren. Bij kennele'ke vergissingen is er in veel gevallen helemaal geen sprake
van een rechtsverhouding en voor zover die er wei is, is die niet toereikend om de
betaling te rechtvaardigen. Bij het systeem van incasso kan het voorkomen dat van
de rekening van de solvent geld wordt afgeschreven zonder dat hij dat verschul-
digd was aan de accipient, tevens initiator tot de incasso. Ook in dat geval zal de
rechtsverhouding solvent en accipient ontbreken of niet toereikend zijn. Door
giraal geld te beschouwen als het object van een goederenrechtelijke aanspraak
tezamen met een causale benadering zoals die ook is neergelegd in artikel 3:84 lid
1 BW kan worden verklaard waarom de overschrijving en creditering van de
betaalrekening van de accipient niet noodzakelijk heeft geleid tot een vermogens-
overgang tussen beiden.

Het zal duidelijk zijn dat de onverkorte toepassing van een causale benadering
van de overdracht van geld verstrekkende gevolgen heeft. Het brengt met zich mee
dat, net zoals de eigenaar zijn zaak kan revindiceren, de solvent 'zijn geld' in
beginsel kan terugvorderen van de accipient nadat gebleken is dat een rechtvaar-
diging ontbreekt en, als meest vergaande consequentie, het zelfs niet is uitgeslo-
ten dat hij dat zou kunnen doen bij derden-verkrijgers (het droit de suite). Het
moet op voorhand worden erkend dat deze gevolgen niet in alle opzichten aan-
vaardbaar zijn. De eisen van een vlot verlopend handelsverkeer brengen hier dan
ook enkele belangrijke beperkingen op aan.

5.2 Eisen van het handelsverkeer

Bij de toepassing van het recht dienen de gerechtvaardigde belangen van het han-
delsverkeer te worden beschermd. Dit belang hangt samen met de eis van rechts-
zekerheid, de faciliterende taak van het burgerlijk recht van legitieme economi-
sche activiteiten en, in meer algemene zin, de hanteerbaarheid van het recht.94 De
bescherming van het handelsverkeer brengt met zich mee dat de wetgever in een
aantal gevallen het verlies van rechten sanctioneert. Natrekking, vermenging en
zaaksvorming zijn een voorbeeld daarvan.95 De wetgever heeft in deze gevallen
ervoor gekozen het individuele belang van een rechthebbende bij het behoud van

92     Respectievelijk  HR 3 februari   1984,  NJ  1984,  752  m.nt.  WMK  ('Slis-Stroom'),  HR 5 september  1997,  NJ
1998,437  m.nt.  PvS en JOR  1997,112  m.nt.  E.W.J.H. de Liagre  Bdhi en N.E.D. Faber ('Ontvanger-Hamm
q.q.'); HR 3 december 2004, NJ 2005,200 m.nt. PvS en JOR 2005,  51  m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN
Amro') en HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249 m.nt. BW ('Standaardfilms') en de op deze 'standaard-arresten'
gebaseerde latere jurisprudentie.

93   Nuanceringen en kanttekeningen bewaar ik voor de volgende hoofdstukken. waar iedere situatie afzonderlijk
en meer in detail wordt besproken, Enigszins anders is de situatie waarin de bank door verrekening verhaal
neemt op binnenkomende betalingen, de vierde situatie die ik in hoofdstuk I heb benoemd. Het gaat in deze
gevallen naar mijn mening met zozeer om de rechtsgeldigheid van de rechtsverhouding op basis waarvan de
bank verhaal neemt. maar om de vraag of de bank daartoe bevoegd was. Deze vraag staat centraal in hoofdstuk
7.

94     Asser-Vranken ( 1995) p.  77.
95  Artikelen 5:14,5:15 en 5:16 BW.
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zijn recht op te offeren aan het algemene belang van de rechtszekerheid voor der-
den en aan de eisen van het handelsverkeer.96 In het betalingsverkeer vervult die
eis een prominente rol: het recht mag niet belemmerend werken bij de omloop van
geld.97 Dat betekent, meer concreet, dat een accipiant niet geconfronteerd mag
worden met aanspraken op zijn geld waarop hij niet bedacht had behoeven te zijn
toen hij het geld van zijn solvent aanvaardde. Om aan deze eis te voldoen, moet
een aantal goederenrechtelijke aanspraken op geld die op grond van een louter
causale benadering hadden kunnen worden aanvaard, bij een nadere overweging
toch worden afgewezen. Ik noem enkele gevallen waarin de eis van een onge-
stoorde omloop van geld moet prevaleren en er dus sprake is van een overgang van
vermogen ondanks de gebreken in de rechtsverhouding waarin de betaling haar
grondslag vindt.

Een kenmerk van een zakelijke aanspraak is het zaaksgevolg.98 Dit betekent
dat een goederenrechtelijke aanspraak ook kan worden geaffectueerd als het
object daarvan zich bij een derde bevindt (de 'derde hand'). Een dergelijk droit de
suite laat zich ten aanzien van geld echter nauwelijks voorstellen en de wetgever
heeft de weg ten aanzien van gestolen chartaal geld door middel van artikel 3:86
lid 3 onder (b) BW zelfs expliciet afgesloten. De verklaring daarvoor is even
begrijpelijk als gerechtvaardigd: niemand zal bereid zijn een som geld te aanvaar-
den indien hij daarmee ook het risico op zich neemt van eventuele aanspraken van
derden. Als een goederenrechtelijke, revindicatoire aanspraak kan leiden tot een
ernstige verstoring van het betalingsverkeer is deze uiteraard onaanvaardbaar;
daarom zal in veel gevallen een revindicatoire aanspraak op een giraal tegoed van
een derde moeten worden afgewezen.

Echter, indachtig het in het verbintenissenrecht tot ontwikkeling gekomen in-
zicht dat niet alle derden over 66n kam kunnen worden geschoren, kunnen hier
enkele nuanceringen worden aangebracht.99 Ik maak daarvoor gebruik van het
voorbeeld van de kwaliteitsrekening, waarbij twee partijen overeenkomen dat een
girale betaling zal verlopen via een tussenpersoon. Deze laatste behoeft niet par-
tij te zijn bij deze onderliggende overeenkomst (denk aan de notaris die geen par-
tij is bij de overeenkomst tot verkoop en levering van een huis) in die zin dat hij
alle daarin opgenomen voorwaarden aanvaardt. In dat opzicht is deze tussenper-
soon dus een derde. Anderzijds ligt het in de rede aan te nemen dat deze derde ten
minste kennis draagt van zijn betrokkenheid bij de betaling (of zelfs met tan of
beide partijen afzonderlijk een overeenkomst tot opdracht heeft gesloten) en dus
begrijpt dat het girale geld dat op zijn geldrekening verschijnt, niet is bestemd om
te gaan behoren tot zijn vermogen. De aard van de girale betaling brengt immers

96    Wichers (2002) p. 9. Daar moet overigens direct bij worden aangetekend dat dit verties betrekking heeft op de
samenstelling van het vermogen van de oorspronkelijke eigenaar; met het tenietgaan van zijn eigendomsrecht
door de toepassing van een van de genoemde rechtsfiguren verkrijgt hij mogelijk een vordering op de verkrij-
ger uit hoofde van artikel 6:212 BW, de ongerechtvaardigde verrijking.

97   Snoders (2001) p. 10-11: het Burgerlijk Wetboek kent aan het belang van een vlot betalingsverkeer 'een hoge
prioriteit' toe.

98   In de terminologie van het BW (oud).
99    Over de begrippen partij en derde uitvoerig Du Perron (1999) p. 37-70. 'Sommige derden staan nader tot een

overeenkomst dan andere.'
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met zich mee dat het aanwijsbaar is dAt de overschrijving is verricht en van wie
deze afkomstig is. Dat leidt tot de vraag of ook in deze gevallen de eis van een
ongestoorde geldcirculatie nu zover strekt dat, ondanks de bekendheid van de tus-
senpersoon met de subjectieve intenties van partijen, toch moet worden aangeno-
men dat het geld deel is gaan uitmaken van het vermogen van de tussenpersoon.
Met andere woorden: zou het verstorend werken als wordt aangenomen dat de sol-
vent een goederenrechtelijke aanspraak heeft behouden op het girale geld dat is
komen te berusten onder de tussenpersoon?'oo

Ook bij de beantwoording van de vraag of een revindicatoire aanspraak op geld
in de tweede hand mogelijk is, vervult het verkeersbelang een belangrijke, maar
toch enigszins andere rol. Ook hier geldt de eis dat de accipient niet geconfronteerd
mag worden met aanspraken waarop hij niet had hoeven rekenen. Dat brengt met
zich mee dat er in rechte geen gevolgen kunnen worden verbonden aan de subjec-
tieve en voor de accipiEnt niet kenbare intenties van de solvent. Gesteld, bijvoor-
beeld, dat de laatste een geldschuld heeft aan wederpartij X, maar het geld ter nako-
ming daarvan abusievelijk overmaakt aan wederpartij Y aan wie hij ook een geld-
schuld heeft. Dan zal de solvent niet kunnen betogen dat de betaling geen effect
sorteert uitsluitend omdat hij beoogde jegens X na te komen. Ook lijkt mij dat er
geen ruimte kan zijn voor goederenrechtelijke aanspraken op geld indien partijen
op het moment van betaling meenden een tussen hen bestaande geldschuld na te
komen, terwijl de rechtsgrond later aan deze betaling is komen te vervallen door de
ontbinding daarvan of indien bleek dat deze reeds ab initio nietig was. 101

6 Revindicatoire aanspraken op giraal geld

6.1 Een revindicatoire aanspraak is mogelijk

Als ik de situaties waarin door een causaal stelsel een goederenrechtelijke aan-
spraak op geld mogelijk wordt (paragraaf 5.1), afweeg tegen de beperkingen die
daarop worden aangebracht door de belangen van het handelsverkeer (paragraaf
5.2), blijven er enkele gevallen over waarin noch de onderliggende rechtsband,
noch de onbelemmerde geldcirculatie de overgang van vermogen kan rechtvaar-
digen. Juist in deze gevallen is, binnen de kaders van de heersende leer, het regu-
leren van verhaal op giraal geld problematisch gebleken: de kwaliteitsrekening,
overschrijvingen ten gevolge van onmiskenbare vergissingen en restitutie na een
onbevoegde incasso. 102

100 Het antwoord op deze retorische vraag is uiteraard 'nee'. Ter nadere all)akening wijs ik er op dat ik de moge-
lijkheid van een revindicatoire aanspraak zou willen begrenzen tot de gevallen waarin er geld op de betaalre-
kening staat. Een systeem van tracing waarbij het zelfs mogelijk is goederen die met het geld zijn gekocht het
object te laten zijn van een goederenrechtelijke aanspraak, voert (veel) te ver en is in strijd met het systeem van
het burgerlijk recht. Over tracing zie onder meer Schoordijk (1991-2007) p.  19-30.

101  Vgl. HR 14 december 1984, NJ 1985,288 m.nt. G ('Floritex').
102   Hoofdstuk  1,  par.  1.2.  Ook bij verrekening  door de bank, een andere door mij genoemde situatie, kunnen de

onderliggende rechtsverhouding en de eisen van het handelsverkeer een rol spelen. De kaarten liggen hier ech-
ter anders vanwege de betrokkenheid van de bank als schuldeiser. Zie hierna hoofdstuk 7.
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Het goederenrechtelijk alternatief komt dan op het volgende neen Indien de
accipi8nt, toen hij  het geld op zijn rekening ontving, al wist of kon begrijpen dat
het niet bestemd was om deel uit te gaan maken van zijn vermogen, bestaat er naar
mijn mening geen noodzaak om toch een vermogensovergang aan te nemen. De
accipi8nt (oftijdens zijn faillissement diens curator) kan uit het rekeningoverzicht
begrijpen van wie het geld afkomstig is en daaruit opmaken dat het tegoed moet
worden gerestitueerd of, indien het geld ter beheer of bewaring is ontvangen, uit-
sluitend daarover mag beschikken ter uitvoering van de instructies van beheer of
bewaring. Er bestaat hier naar mijn mening ook geen noodzaak om een vermo-
gensovergang aan te nemen teneinde de ongestoorde geldcirculatie te beschermen.
Ik zou willen betogen dat het geld onverkort deel is blijven uitmaken van het ver-
mogen van de solvent, zelfs al staat het feitelijk geadministreerd op de rekening
van de accipient. In deze gevallen komt aan de solvent een revindicatoire aan-
spraak toe op giraal geld.

Deze voorstelling van zaken kent een aantal voordelen ten opzichte van de
heersende leen Ten eerste is de afweging van enerzijds de aard van de rechtsbe-
trekking tussen partijen en anderzijds de eisen van het verkeersbelang aanmerke-
lijk genuanceerder dan de heersende opvatting. Terwijl deze laatste altijd abstra-
heert van de onderliggende verhouding, zelfs in de gevallen waarbij daarvoor geen
duidelijke reden aanwijsbaar is, pleit ik voor een meer causale benadering en
slechts dan een vermogensovergang aan te nemen als de aan de betaling ten grond-
slag liggende rechtsverhouding ofde ongestoorde geldcirculatie dat rechtvaardigt.

Bovendien kunnen bij het bepalen van de reikwijdte van dit verkeersbelang
ook de kenmerken van het girale betalingsverkeer worden betrokken. Ik denk
daarbij in het bijzonder aan de omstandigheid dat de girale betaling administra-
tieve sporen nalaat en de solvent kenbaar is uit het rekeningoverzicht. Indien daar-
bij ook de omvang van de overschrijving in ogenschouw wordt genomen, zal in
veel gevallen de betaling in verband kunnen worden gebracht met een specifieke
rechtsband tussen de solvent en de accipiEnt en kan het rechtsgevolg worden
bepaald dat hun beiden voor ogen stond.

Een laatste voordeel van mijn benadering is het potentieel om actuele rechts-
vragen op te lossen.'03 Met de vaststelling dat het hedendaagse girale betalingsver-
keer niet als zuiver obligatoir behoeft te worden beschouwd en dat ook goederen-
rechtelijke aanspraken mogelijk zijn, ondergaat het instrumentarium van rechtsfi-
guren dat kan worden ingezet bij het reguleren van verhaal op giraal geld, een voor
de rechtspraktijk belangrijke uitbreiding. Dit zal in de eerste plaats een uitkomst
bieden bij de vier typen rechtsvragen zoals die zich hebben aangediend in de
Nederlandse jurisprudentie en die, als gezegd, problematisch zijn gebleken. In de
volgende hoofdstukken zal ik dat per geval uitwerken. Het is echter niet uitgeslo-
ten dat in de praktijk van het girale betalingsverkeer zich ook andere situaties voor-
doen die hier niet door mij zijn besproken maar waarbij de erkenning van een revin-
dicatoire aanspraak toch uitkomst biedt bij het reguleren van verhaal op ginal geld.
Een zeer breed palet aan toepassingsmogelijkheden voorzie ik niet. Het gaat mij

103 Een praktische toepassing volgt in de navolgende hoofdstukken.
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om het corrigeren van de bijwerkingen van de heersende opvattingen dat partijen
in het girale betalingsverkeer uitsluitend in obligatoire verhoudingen tot elkaar
staan en dat bovendien zonder afbreuk te doen aan een ongestoorde geldcirculatie.

De hier uiteengezette theorie leidt tot een verschuiving van de scheidslijn tus-
sen het goederen- en verbintenissenrecht. Zij heeft tot gevolg dat de vermogens-
rechtelijke uitwerking van rechtsvragen over het verhaal op giraal geld zich vol-
trekt binnen het kader van artikel 3:276 BW (dus de vraag aan wiens vermogen
een hoeveelheid geld moet worden toebedeeld) in plaats van artikel 3:277 BW
(waarbij er a priori van wordt uitgegaan dat een hoeveelheid geld toebehoort aan
de rekeninghouder). In dat laatste geval wordt de toekenning van een hoge priori-
teit door de rechter aan een vordering tot restitutie, hoe gerechtvaardigd ook in de
concrete omstandigheden van het geval, beschouwd als een inbreuk op het begin-
sel  van de paritas creditorum en daarmee het wettelijk stelsel.'04

6.2 Inbedding in het BW: artike! 6:203 lid 2 BW

Hoe kan een revindicatoire aanspraak op giraal geld worden ingebed in het BW?
Ik concludeerde eerder dat geld in het vermogensrecht moet worden geplaatst tus-
sen eigendom en vordering.105 Er dienen zich dus twee mogelijkheden aan: een
uitbreiding van het eigendomsrecht 6f een vorderingsrecht voorzien van de trek-
ken van een absoluut werkend recht.

Wordt gekozen voor de uitbreiding van het eigendomsrecht, dan moet worden
verdedigd dat het begrip 'zaak' in artikel 5:2 BW soms ook betrekking heeft op
onstoffelijke objecten, zoals in dit geval giraal geld. Het voordeel van deze ziens-
wijze is dat hij nauw aansluit bij mijn kwalificatie van giraal geld als het object van
een goederenrechtelijke aanspraak. Een bezwaar is echter dat hij in strijd is met de
letter van de wet. Volgens artikel 3:2 BW zijn zaken voor menselijke beheersing
vatbare sto«#elijke objecten. Bovendien past een dergelijke uitleg ook niet goed in
Boek 5  van het Burgerlijk Wetboek dat juist handelt over zakelijke rechten.  Boek 5
BW is specifiek ontworpen voor roerende en onroerende zaken en levert voor het
overige dus nauwelijks passend recht op voor immateriele objecten. 106

De andere mogelijkheid is om een vorderingsrecht soms een revindicatoire
werking toe te kennen. Artikel 6:203 BW, de onverschuldigde betaling, biedt een
logisch aanknopingspunt. Op grond van artikel 6:203 lid 1 BW is degene die een
ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, gerechtigd om dit van de ont-
vanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Artikel 6:203 lid 2 BW
betreft de onverschuldigde betaling van een geldsom. In dat geval strekt de vor-
dering tot teruggave van een gelijk bedrag. Artikel 6:203 lid 2 BW dient zich daar-
mee aan als een recht dat een revindicatoire werking zou kunnen toekomen.

104 Ik kom hierop terug in hoofdstuk 5, par. 5.4.
105  Hoofdstuk 2, par. 6.2: 'Het is, met andere woorden. cert absoluut immateneel recht of. in terminologie van het

Burgerlyk Wetboek. een goed in de zin van artikel 3: 1  BW.
106  Toch kan men zich afvragen of het, in het licht van de tendens tot dematerialisatie, op termijn niet onvermij-

delijk zal blijken het begrip zaak te verruimen en daar ook onstoffelijke objecten onder te begrijpen. Over de
brede maatschappelijke tendens tot demateralisatie zie Hoofdstuk 2. par. 6. Zie ook het pleidooi van De Jong
voor een opening in het goederenrecht via de voorwerpen van recht. De Jong (2006) p. 174-178.
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Daarmee is, voor alle duidelijkheid, dus niet gezegd dat er altijd sprake is van een
dergelijke revindicatoire werking: alleen binnen het kader van het giraal beta-
lingsverkeer, in de hier besproken gevallen en wellicht in enkele thans nog on-
voorziene situaties. Artikel 6:203 lid 2 BW krijgt zo een hybride karakter, soms
een vordering en soms een aanspraak op een onstoffelijk object. 107

Als ik de mogelijkheden afweeg, meen ik dat het onder omstandigheden aan-
vaarden van een revindicatoire werking van artikel 6:203 lid 2 BW de voorkeur
verdient boven een uitbreiding van het eigendomsrecht. In de eerste plaats sluit
het, door de verwijzing naar 'betaling van een geldsom', nauw aan bij het beta-
lingsverkeer. De revindicatoire aanspraak blijft daarmee beperkt tot verhaal op
giraal geld en corrigeert alleen de bijwerkingen van de heersende opvatting dat
partijen in het girale betalingsverkeer uitsluitend in obligatoire verhoudingen tot
elkaar staan. Bovendien was de Hoge Raad naar mijn mening al dicht bij een der-
gelijke uitleg van artikel 6:203  BW  in het arrest Van der Werff q.q.-BLG.108

6.3 Effectuering van een revindicatoire aanspraak

Ter afronding van mijn algemene uiteenzetting besteed ik nog een enkel woord
aan de aard en effectuering van een revindicatoire aanspraak op giraal geld. Ik ver-
duidelijk het rechtskarakter daarvan door een vergelijking met de 'gewone' vor-
dering uit onverschuldigde betaling, zoals die bijvoorbeeld ontstaat na de ontbin-
ding van een wederkerige overeenkomst. Terwijl in het laatste geval sprake is van
een terugbetaling'09, leidt de effectuering van een revindicatoire aanspraak niet tot
een verbintenis tot ongedaanmaking of girale terugbetaling. De goederenrechte-
lijke aanspraak van de solvent strekt zich uit tot (een deel van) het geld op de reke-
ning van de accipiant. De accipi8nt, of tijdens diens faillissement de curator, geeft
uitsluitend opdracht aan de bank om de administratieve situatie in de boeken van
de bank in overeenstemming te brengen met de bestaande vermogensrechtelijke
situatie. De noodzakelijke administratieve verrichting bestaat uit het debiteren van
de rekening van de failliete begunstigde en de creditering van de rekening van de
rechtshebbende met een revindicatoire aanspraak, dus het in overeenstemming
brengen van de boeken met de juridische werkelijkheid. Het faillissement van de
accipidEnt en feitelijk houder van het girale geld behoeft een dergelijke adminis-
tratieve herstelactie niet in de weg te staan.

7                  Conclusie

Geld is naar zijn aard onstoffelijk. Het kan, voor wat betreft zijn functie als betaal-
middel, worden gedefinieerd als een abstracte beschikkingsmacht bestemd om in

107  Over de onverschuldigde betaling uitvoerig Scheltema ( 1997). Op p. 130-134 vergelijkt hij de onverschuldig-
de betaling met revindicatie.

108 Hoofdstuk 5, par. 3.3 en 6.3.
109 De nakoming van de verbintenis tot ongedaanmaking zal doorgaans een girale betaling inhouden, waarop arti-

kel 6:114 BW van toepassing is.
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concreet vermogen te worden omgezet. Deze abstracte beschikkingsmacht dient
het uitgangspunt te zijn bij de vermogensrechtelijke begripsvorming over geld.
Het is het onstoffelijke object van een revindicatoire (goederenrechtelijke) aan-
spraak.

De rechtsverhouding tussen de bank en de houder van een betaalrekening,
bestaat uit een goederenrechtelijk en een verbintenisrechtelijk element. Het goe-
derenrechtelijke element is het girale geld op de betaalrekening, uitgedrukt in een
tegoed of creditsaldo. Het verbintenisrechtelijke element zijn de rekeningvoor-
waarden (de 'giro-overeenkomst'). Deze voorwaarden betreffen de verplichting
tot het bijschrijven van girale tegoeden bestemd voor de rekeninghouder, het in
opdracht van de rekeninghouder verrichten van afschrijvingen en het bewaren van
geld in de periode gelegen tussen bij- en afschrijving. De bank vervult daarbij de
rol van intermediair. Soms staan de rekeningvoorwaarden een debetsaldo toe (de
'kredietfaciliteit'). Bij een betaalrekening met een debetsaldo is de bank, naast
intermediair voor inkomende en uitgaande betalingen, schuldeiser van de reke-
ninghouder. Het onderscheid tussen geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit is
noodzakelijk voor het reguleren van verhaal op giraal geld en de rechtsvragen die
zich daarbij in de praktijk aandienen. De heersende leer maakt dit onderscheid niet
of slechts in beperkte mate. Geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit blijven in
de heersende leer verscholen achter de obligatoire verhoudingen van artikel 6:140
BW, de rekening-courant.

De heersende leer abstraheert feitelijk de girale vermogensovergang (nage-
noeg) geheel van de rechtsverhouding tussen betaler en begunstigde. Dat is een
inbreuk op het causale stelsel van overdracht zoals dat aan het BW ten grondslag
ligt en is bovendien te weinig genuanceerd in het licht van het hedendaagse gira-
le betalingsverkeer waarbij de herkomst en bestemming van een tegoed volgen uit
de betalingsopdracht. Het (onnodig) abstraheren van de onderliggende rechtsver-
houding is een obstakel bij het reguleren van verhaal op giraal geld. In mijn ziens-
wijze dient de volgende afweging te worden gemaakt ter beantwoording van de
vraag of de creditering van een betaalrekening als bedoeld in artikel 6:114 lid 1
BW heeft geleid tot een vermogensovergang van het bijgeschreven girale geld. In
de eerste plaats dient aan de betaling een geldige en legitimerende rechtsverhou-
ding tussen partijen ten grondslag te liggen. Als deze ontbreekt, kan in de tweede
plaats de bescherming van het handelsverkeer, in het bijzonder het belang van een
ongestoorde geldcirculatie, een reden zijn een vermogensovergang te aanvaarden.
De begunstigde van geld mag immers niet worden geconfronteerd met aanspraken
op dat geld waar hij geen rekening mee behoefde te houden. In een beperkt aan-
taI gevallen geven noch het ene, noch het andere gezichtspunt reden voor een ver-
mogensovergang. In deze gevallen heeft de betaler een revindicatoir recht op het
geld dat op de betaalrekening van de begunstigde is bijgeschreven.

In de navolgende hoofdstukken zullen deze alternatieve zienswijze, die ik hier
als een blauwdruk heb weergegeven, toepassen op de kwaliteitsrekening (hoofd-
stuk 4), restitutie na onmiskenbare vergissingen (hoofdstuk 5), automatische in-
casso (hoofdstuk 6) en verrekening tijdens en in het zicht van faillissement
(hoofdstuk 7).



4          Verhaal op giraal geld gehouden
door derden

1               Inleiding

Het komt regelmatig voor dat een bestaande geldschuld of een toekomstige be-
talingsverplichting niet rechtstreeks door de solvent aan de accipient wordt vol-
daan, maar wordt afgewikkeld door de bemiddeling van een tussenpersoon. De
tussenpersoon zal daartoe een door hem beheerde betaalrekening openen. Een
dergelijke rekening wordt doorgaans een 'kwaliteitsrekening' genoemd. Het voor-
beeld bij uitstek is de rol die de notaris vervult bij de betaling van de koopprijs na
de levering van een onroerend goed. De solvent dient de koopprijs kort voor de
datum waarop de akte tot levering wordt gepasseerd, te storten op de kwaliteitsre-
kening van de notaris. Na de levering zal de notaris de koopsom overmaken aan
de  accipiant.1 De vraag  is  aan  wie het girale  geld  op de kwaliteitsrekening toebe-
hoort en wie daarop, in geval van faillissement van de tussenpersoon, verhaal kan
nemen. Deze vraag is het onderwerp van dit hoofdstuk. Ik begin met een bespre-
king van de jurisprudentie en bijzondere wetgeving (paragraaf 2), gevolgd door
een overzicht van de literatuur (paragraaf 3). Na enkele kanttekeningen (paragraaf
4) leg ik uit hoe door middel van een revindicatoire aanspraak op giraal geld de
kwaliteitsrekening verklaard kan worden (paragraaf 5). In de literatuur is aange-
drongen op wetgeving en met het oog daarop doe ik enkele aanbevelingen (para-
graaf 6). Ik besluit met een conclusie (paragraaf 7).

2              De jurisprudentie en bijzondere wetgeving

De Hoge Raad heeft zich in drie arresten uitgelaten over de kwaliteitsrekening. De
bijzondere wetgeving ten aanzien van de kwaliteitsrekeningen aangehouden door

i De notariEle kwaliteitsrekening is slechts een van de vele toepassingsmogelijkheden. Steneker (2005) onder-
scheidt toepassingen in het kader van verhaalsregulering (p. 34-55) en in het kader van substitutie (p. 56-70).
Enkele voorbeelden: als onderdeel van een projectfinanciering kan een escrow-account de functie als zeker-
heids- en beheersinstrument voor geldstromen vervullen, waarover Bertrams (2002). In afwachting van een
procedure en soms onder dreiging van conservatoir beslag. wordt door de vermeende debiteur een bedrag bij
een derde gestort, zie onder meer Rb. Rotterdam 20 juni 1996, JOR 1996,  128 m.nt. J.J. van Hees ('Post & Co-
Van Berkum q.q.): Rb. Amsterdam 26 maart  1997, JOR  1997,107 m.nt.  J.J. van Hees ('Bindt-Nivo');  HR  12
januari  2001,  NJ 2002,  371  m.nt.  HJS en JOR  2001,  50 m.nt. S.C.J.J. Kortmann en A. Steneker ('Koren q.q.-
Teksta q.q.'); Pres. Rb. Amsterdam 28 juni 2001, JOR 2001, 199 ('Oskamp q.q.-Philips'). Als beheersinstru-
ment bij de inning van vorderingen:  HR  13 juni 2003. NJ 2004,  196 m.nt.  HJS en JOR 2003, 209 m.nt. S.C.J.J.
Kortmann en A. Steneker ('ProCall').  PG  Boek 3 (Invoeringswet) p. 1340 noemt de kwaliteitsrekening om sub-
stitutie mogelijk te maken bij de inning van openbaar verpande vorderingen op grond van artikel 3:246 lid 5
BW, anders echter Steneker (2005) p. 59-63. De bank- en effectenrechtelijke aspecten van de kwaliteitsreke-
ning blijven hier buiten beschouwing. Zie daarover Biemans-Van Leeuwen (2003a) p. 203-210 en de artikelen
19 en 20 van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht.
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notarissen en gerechtsdeurwaarders is nauw verweven met deze jurisprudentie. De
arresten en bijzondere wetgeving komen hierna aan de orde. Lagere jurispruden-
tie blijft buiten beschouwing.

2.1 Slis-Stroom (NJ 1984, 752)

Een van de oW landmarks van het Nederlandse goederenrecht is het arrest Slis-
Stroom.2 Notaris Slis-Stroom failleerde nadat zij de transportakte had gepasseerd

en de koper een onroerende zaak in eigendom had verkregen, maar nog voordat zij
de onder haar berustende koopsom had overgemaakt aan de verkoper. De koopsom
stond niet op een afzonderlijke rekening. De Hoge Raad oordeelde dat in dit geval
de verkoper geen bijzondere aanspraak toekwam op het geld en dus genoegen
moest nemen met de positie van concurrent schuldeiser. Dat zou anders zijn ge-
weest indien de weg was gevolgd die de Hoge Raad voorzag in een obiter dictum:

' Beslissend is immers dat het geld, al of niet  in de bovenomschreven vorm, deel  van het vermo-

gen van de notaris is gaan uitmaken en dat niet de weg is gekozen van storting van het bedrag op
een afzonderlijke rekening ten name van de notaris met vermelding van diens hoedanigheid van

opdrachtnemer van de betreffende koper en verkoper, noch een - voor wat betreft het afgeschei-
den blijven van het overgemaakte bedrag van het vermogen van de notaris - daarmee gelijk te
stellen weg.'3

De Hoge Raad aanvaardde daarmee de mogelijkheid tot het aanhouden van een
kwaliteitsrekening met lan begunstigde, doorgaans aangeduid als een bi/zondere
kwaliteitsrekening.4 Hoewel de Hoge Raad zich rekenschap lijkt te hebben gege-
ven van de maatschappelijke gevolgen van zijn arrest en een handreiking gaf hoe
in de toekomst een vergelijkbare situatie kan worden voorkomen, droeg het arrest
de facto niet bij aan het vertrouwen van het publiek in het notariaat. Immers, het
geld viel in de boedel van de failliete notaris.5 Bovendien liet de Hoge Raad hier
de rechtsvraag onbeantwoord of het houden van een algemene kwaliteitsrekening,
dus met meerdere begunstigden, mogelijk is. De wetgever wenste daarom iedere
onzekerheid weg te nemen en voorzag in een tweetal bijzondere wettelijke rege-
lingen die een algemene kwaliteitsrekening voor notarissen en gerechtsdeurwaar-
ders mogelijk maakte. De advocatuur koos voor een andere oplossing.6

2       HR  3  februari  1984, N./  1984,  752  m.nt. WMK ('Slis-Stroom', soms ook aangehaald als 'Van Hese-Broos').
Voor een literatuuroverzicht naar aanleiding van of voortbouwend op dit arrest zie hierna paragraaf 3.

3 R.0.3.2, laatste alinea.
4     Over de begrippen bijzondere en algemene kwaliteitsrekening: Steneker (2005) p. 31-34.
5     Oud KNB-voorzitter mr. W Jansen in een interview in Notarieel Magazine. nr. 2, februari 2006 (geraadpleegd

via <www.notaris.nl>): "We zijn het er snel over eens dat we een bijzondere beroepsgroep vormen en dat we
gebaat zijn bij strenge straffen voor financieel wanbeheer. De helft van de bevolking weet nog wie mevrouw
Slis-Stroom was en dat het een notaris was. De imagoschade die daardoor is ontstaan, is enorm.

6         De  Boekhoudverordening  1998,  die is gebaseerd  op de Advocatenwet. verlangt  dat een advocaat beschikt  over
een door een Stichting Derdengelden gehouden rekening. De scheiding van het privt-vermogen van de advo-
caat wordt dus bewerkstelligd doordat een apart rechtssubject de rekening aanhoudt. Omdat deze stichting geen
andere activiteiten mag ontplooien dan het houden van deze rekening, is het risico dat de stichting failieert ver-
waarloosbaar. Aangezien dus niet de advocaat maar de stichting de rekening-derdengelden aanhoudt. is van een
kwaliteitsrekening strikt genomen geen sprake. Over de figuur van de Stichting Derdengelden onder meer
Avezaat (2002) p. 53-59 en Steneker (2005) p. 237-252.
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2.2 Bijzondere wetgeving:  artikelen  25 Wn en  19  Gdw

De Hoge Raad liet in Slis-Stroom onbeantwoord op welke wijze de kwaliteitsre-
kening in het algemene vermogensrecht kan worden ingebed. In de literatuur die
na dit arrest verscheen, waarover hierna meer in paragraaf 3, zijn grosso modo
twee stromingen aan te wijzen.7 De eerste zienswijze komt erop neer dat de vor-
dering op de bank toebehoort aan de tussenpersoon, maar is afgescheiden van zijn

priv6-vermogen. Artikel 3:276 BW wordt dan zodanig uitgelegd, dat aan 66n per-
soon twee vermogens toebehoren, maar dat aan een bijzondere groep schuldeisers,
de belanghebbenden bij de kwaliteitsrekening, verhaalsexclusiviteit toekomt op
het afgescheiden tegoed. De tweede zienswijze betoogt dat de vordering op de
bank toebehoort aan de belanghebbenden bij de kwaliteitsrekening en dus in het

geheel geen deel uitmaakt van het vermogen van de tussenpersoon. In geval van
meerdere belanghebbenden valt de vordering op de bank in een tussen die belang-
hebbenden bestaande eenvoudige gemeenschap. Bij de totstandkoming van de
artikelen 25 van de Wet op het notarisambt ('Wn') en 19 van de Gerechtsdeur-
waarderswet ('Gdw') heeft de wetgever voor de benadering gekozen waarbij de
vordering toebehoort aan de belanghebbenden en niet aan de tussenpersoon.8
Artikel 25 lid 2 Wn bepaalt dat het vorderingsrecht op de bank voortvloeiend uit
de kwaliteitsrekening toebehoort aan de gezamenlijke rechthebbenden. Echter, de
notaris respectievelijk de deurwaarder is als enige bevoegd de rekening te beheren
en daarover te beschikken. Steneker leest in de parlementaire geschiedenis dat de
rechtsverhouding tussen de rechthebbenden en de notaris kwalificeert als een pri-
vatieve last in de zin van artikel 7:423 lid 1 BW. De belanghebbende beschikt in
dat geval over twee vorderingsrechten: 66n jegens de bank uit hoofde van artikel
25 lid 2 Wn en tan jegens de notaris uit hoofde van de lastgevingsovereenkomst.9
Bartels bestrijdt deze dubbele verhouding aangezien het aanvaarden van een last-

gevingsovereenkomst tot gevolg heeft dat met het overlijden van de lastgever ook
de tussenpersoon niet meer het exclusief beschikkingsrecht over de kwaliteitsre-
kening toekomt, wat hem onwenselijk voorkomt. 10

2.3 Koren-Tekstra <NJ 2002, 371: JOR 2001, 50)

In Koren q.q.-Teksta q.q.11 heeft de Hoge Raad een nadere invulling gegeven aan

de reikwijdte van artikel 25 Wn. De feiten waren als volgt. Kramer was bestuur-
der van een aantal vennootschappen, hierna kortheidshalve aan te duiden als

7      Literatuurverwijzingen zijn opgenomen in par. 3.
8         Kortmann-Faber ( /998a) p 137-145; Struycken  (1996) p. 752-754, later  is  hij  op zijn kritiek teruggekomen:

Struycken (2007) p. 535; Wessels (2001) p. 65-66. Over de notariele kwaliteitsrekening zie Steneker (2005) p.
205-236, Schoordijk (2003) p. 63-85: Salomons (2001) p. 357-359, Van Es (2001) p 631-634. Schoordijk
(2003) p. 61, acht de constructie van artikel 25 Wn uiterst bruikbaar voor andere kwaliteitsrekeningen.

9     Steneker (2005) p. 209-210.
10    Bartels (2006) p. 794-796; zie ook Struycken (2007) p. 533.
11     HR 12 januari  2001, NJ 2002,371  m.nt. HJS  en JOR 2001,50 m.nt.  S.C.J.J.  Kortinann en A.  Steneker.  Over

dit arrest onder meer Groenewegen (2001) p. 383-389, Salomons (2001) p 357-359; Schoordijk (2003),
Wolfert (2006a) p. 439-440, met reactie Broekveldt (2006) p 826-829 en naschrift Wolfert (2006b) p. 829-831.
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'EMS'. Eind 1992 wordt EMS failliet verklaard. Mr. A.J. Tekstra wordt aangesteld
als curator. Hij stelde een procedure in bij de rechtbank Amsterdam waarin hij vor-
dert voor recht te verklaren dat Kramer op grond van artikel 2:248 BW aanspra-
kelijk is voor de tekorten in het faillissement van EMS. Hangende de procedure
hebben Kramer en zijn vrouw hun toenmalige woonhuis verkocht. Op 23 novem-
ber 1993 heeft Tekstra q.q. beslag gelegd op dit woonhuis.  Om de levering vrij van
beslag mogelijk te maken komen Kramer en zijn echtgenote met Tekstra q.q. over-
een dat de overwaarde van het huis bij notaris Moulijn in bewaring wordt gegeven.
Hiertoe worden door de notaris een aparte derdenrekening geopend waarvan de
tenaamstelling voldoet aan de eisen van een kwaliteitsrekening, en een depotover-
eenkomst opgesteld en ondertekend.  Op 20 november 1998 wordt Kramer in staat
van faillissement verklaard met benoeming van mr. B.EG. Koren tot zijn curator.
Koren q.q. vordert afgifte door de notaris van het in depot gehouden bedrag. De
notaris voldoet niet aan dit verzoek omdat Tekstra q.q. weigert hiervoor toestem-             1
ming te geven. In een aanhangig gemaakte procedure stelt de curator onder meer
dat, nu geen van de voorwaarden in de depotakte vervuld is, het depot het vermo-
gen van Kramer niet heeft verlaten en na diens faillissement ook niet meer kan
verlaten en, subsidiair dat Kramer en Tekstra q.q. konden weten dat de storting van
het desbetreffende bedrag in depot zou leiden tot de benadeling van Kramers ove-
rige crediteuren. De rechtbank verwerpt (r.0.7) de primaire stelling van Koren
q.q

' ( . . . )  Door het sluiten  van de depot-overeenkomst  met mr Tekstra  en de Notaris  en  door  voor-
noemd bedrag aldus in depot te geven hebben K. en zijn echtgenote hun onvoorwaardelijk recht
op dit bedrag prijsgegeven en behielden zij nog slechts een voorwaardelijk recht op uitkering van
dit bedrag, terwijl ook mr Tekstra een voorwaardelijk recht op uitkering verkreeg. De Notaris is
op grond van de door hem mede ondertekende depot-akte gehouden om het bedrag slechts uit te
keren overeenkomstig de door K., zijn echtgenote en mr Tekstra overeengekomen voorwaarden
en houdt het depot derhalve niet alleen voor K., maar voor K., zijn echtgenote en mr Tekstra.
Zulks is, anders dan de Curator meent, ook in overeenstemming met het ontwerp van de Wet op
het Notarisambt. Artikel 25 van dit ontwerp houdt immers in dat het bij een notaris in depot gege-
ven bedrag toebehoort aan de belanghebbenden bij dat depot. In dit geval moeten zowel K. en
diens echtgenote als mr Tekstra als belanghebbenden bij het depot worden aangemerkt, zodat het
in depot gegeven bedrag aan beide (voorwaardelijk) toebehoort. Toen K. failliet werd verklaard
viel dan ook dit voorwaardelijk vorderingsrecht in de boedel en niet het reeds vier jaren daarvoor
prijsgegeven onvoorwaardelijke recht op dit bedrag dan wel het bedrag zelf. De primaire stelling
van de Curator wordt derhalve verworpen.  (...)'

Partijen besluiten hun geschil in sprongcassatie aan de Hoge Raad voor te leggen.
De Hoge Raad oordeelt eerst over het rechtskarakter van de algemene notariEle
kwaliteitsrekening (no. 3.3):

'(...) In zijn arrest van 3 februari  1984, nr. 12219, NJ 1984,752, [Slis-Stroom, BB] heeft de Hoge
Raad - voor zover thans van belang - geoordeeld "(...) dat niet de weg is gekozen van storting
van het bedrag op een afzonderlijke rekening ten name van de notaris met vermelding van diens
hoedanigheid van opdrachtnemer van de betreffende koper en verkoper, noch een - wat betreft
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het afgescheiden blijven van het overgemaakte bedrag van het vermogen van de notaris - daar-
mee gelijk te stellen weg." Aldus heeft de Hoge Raad de mogelijkheid aanvaard van de bijzon-

dere notaridle kwaliteitsrekening, geopend voor 66n transactie. Ook onder de werking van art.
3:84 lid 3 BW "blijft [toegelaten] de figuur van de girorekening die door bijv. een notaris ten

behoeve van den of meer anderen wordt geopend in dier voege dat het daarop gestorte bedrag niet
in zijn vermogen valt, mits van de hoedanigheid waarin hij ten behoeve van die anderen optreedt,

uit de tenaamstelling van de rekening blijkt", aldus Part. Gesch.  Boek 3  (Inv.  3,  5  en 6),  blz.  1202.

Voormeld arrest heeft voorts voor de wetgever de aanleiding gevormd om in art. 25 van de nieu-
we Wet op het Notarisambt een regeling te treffen voor de algemene notari8le kwaliteitsrekening.

Blijkens deze bepaling is de notaris als lasthebber van de gerechtigden tegenover de kredietin-
stelling bij uitsluiting bevoegd tot het beheer en de beschikking over de bijzondere rekening

Rechthebbenden op het saldo van de bijzondere rekening zijn degenen ten behoeve van wie gel-

den op die rekening zijn bijgeschreven, onder de voorwaarden die in hun onderlinge verhouding
nader gelden. Tussen deze rechthebbenden geldt met betrekking tot die gelden een gemeenschap
als bedoeld  in art.  3:166  lid  1  BW'

Vervolgens past de Hoge Raad deze regels op overeenkomstige wijze toe op de
bijzondere notariEle kwaliteitsrekening

'Met het in de vorige alinea overwogene strookt het ook bij een bijzondere notariele kwaliteits-
rekening aan te nemen dat de gezamenlijke rechthebbenden deelgenoot zijn in een gemeenschap

als bedoeld in art. 3: 166 lid  1  BW. De deelgenoten hebben bij de verdeling van deze gemeenschap
een voorwaardelijk recht op toedeling van de door de notaris beheerde vordering op de krediet-

instelling Wordt een van de deelgenoten failliet verklaard, dan brengt het beginsel dat de curator

vermogensrechtelijk dezelfde positie inneemt als de gefailleerde ten opzichte van zijn wederpar-

tij  had of zou hebben gehad, mee dat het voorwaardelijk recht dat aan de deelgenoot toekwam in
diens faillissement valt.'

De Hoge Raad verwerpt het beroep. De wijze waarop de Hoge Raad invulling
geeft aan het rechtskarakter van de (notariele) kwaliteitsrekening en rechtsfiguren
gemeenschap en voorwaardelijke rechten toepast, heeft geleid tot enige discussie
in de literatuur. Ik zal daar later nog op terugkomen bij de uiteenzetting van mijn
visie op de kwaliteitsrekening. 12

2.4 Procall (NJ 2004,196; JOR 2003,209)

Omdat de wettelijke kwaliteitsrekening voorbehouden is aan notarissen en ge-
rechtsdeurwaarders, bleef onduidelijkheid bestaan of onder het algemeen vermo-
gensrecht door eenieder een kwaliteitsrekening kan worden gehouden. Deze vraag
was aan de orde in het ProCall-arrest. 13 De feiten kwamen op het volgende neer.

12 Wolfert (2006a) p. 439440, met reactie Broekveldt (2006) p 826-829 en naschrift Wolfert (2006b) p. 829-831

13  HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196 m.nt. HJS en JOR 2003, 209 m.nt. S.C.J.J. Kortmann en A. Steneker
('ProCall'). Over dit arrest onder meer Schoordijk (2003) p. 557-558; Wolfert (2003) p 559-563; Biemans-Van
Leeuwen (2003b) p. 499-501; H.J. Snijders (2004) p. 289-305; Steneker (2005); Struycken (2007) p. 532-535.
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ProCall Factureerdiensten verzorgde de facturering, debiteurenbeheer en incasso
van de 'Co8peratie Vrijgevestigde Geneeskundigen Beatrixziekenhuis BA'. Pro-
Call had daartoe een incassorekening geopend en in de tenaamstelling van de re-
kening was de toevoeging 'inzake Codperatie Beatrix' opgenomen. Op deze reke-
ning zijn uitsluitend betalingen ontvangen van patiiinten van de Co8peratie. Enige
tijd later wordt ProCall failliet verklaard. Op dat moment had de incassorekening
een batig saldo van ruim NLG 72.000, dat in de weken daarna door binnengeko-
men betalingen verdubbelde. De curator weigert het tegoed op de incassorekening
over te maken aan de Couperatie. In cassatie krijgt de curator van ProCall gelijk:
het saldo op de incassorekening behoort niet tot het vermogen van de Codperatie,
maar valt in de faillissementsboedel. Zoals de Hoge Raad het verwoordt in r. o.
3.3.4:

'Aanvaarding van een kwaliteitsrekening betekent dat een uitzondering wordt gemaakt op het
[ . . . ]  in art.  3:276 BW verankerde, uitgangspunt  dat een schuldenaar in beginsel  met zijn gehele
vermogen instaat voor zijn schulden tegenover al zijn schuldeisers. Blijkens de bewoordingen en

strekking van deze bepaling kan een uitzondering daarop slechts worden aanvaard als de wet
anders bepaalt (behoudens het zich hier niet voordoende geval van een afwijkende overeen-
komst). Weliswaar heeft de Hoge Raad in [HR 3 februari 1984, NJ 1984,752, m.nt. WMK ("Slis-
Stroom")] voor een specifiek geval een uitzondering op dit uitgangspunt aanvaard, maar met ver-
dere uitbreiding daarvan dient terughoudendheid te worden betracht gezien de rechtszekerheid en

de belangen van het financieringsverkeer, die bij het voormelde uitgangspunt bij uitstek zijn
betrokken. Dit klemt temeer gelet op het feit dat de wetgever op dit arrest inmiddels slechts voor
een eveneens specifiek [...] geval heeft voortgebouwd, daarbij onderstrepend dat terughoudend-
heid gepast is en dat de desbetreffende materie vooralsnog niet voldoende kan worden overzien
om tot een algemene regeling van de derdenrekening te komen. Dat specifieke geval is de gene-
rale kwaliteitsrekening, aan te houden door notarissen en gerechtsdeurwaarders. Bij het zetten
van deze stap heeft de wetgever benadrula dat voor het maken van een uitzondering als hiervoor
bedoeld goede gronden vereist zijn, welke in het geval van de notaris en de gerechtsdeurwaarder
gevonden kunnen worden in de bescherming van het publiek, dat erop mag vertrouwen en ook
daadwerkelijk pleegt te vertrouwen dat zij als degenen wier wettelijke taak in vele gevallen mee-
brengt dat hun door derden gelden worden toevertrouwd, deze gelden afgescheiden houden van
hun eigen vermogen. In een, wat derdengelden betreft, vergelijkbare vertrouwenspositie verkeren
ook de beroepsgroepen van advocaten en accountants. Overeenkomstige toepassing van de rege-
ling opgenomen in art. 25 Wet op het notarisambt en art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet op de door
advocaten en accountants met het oog op het ontvangen van voor derden bestemde gelden aan-

gehouden rekeningen - advocaten zijn krachtens de [...] Boekhoudverordening 1998 verplicht
zo'n rekening te doen houden door een daartoe opgerichte stichting - is dan ook, als passend bin-
nen het stelsel van de wet en aansluitend bij de wel in de wet geregelde gevallen, mogelijk. De
door de Co6peratie in dit geding aangevoerde gronden kunnen evenwel in het licht van het hier-
voor in 3.3.2,3.3.3 en 3.3.4 overwogene niet leiden tot het oordeel dat het saldo van de op naam
van ProCall staande rekening bij de Generale Bank niet tot de failliete boedel van ProCall behoort
maar  tot het vermogen  van de Cotiperatie.[...]'

De Hoge Raad maakt dus een pas op de plaats op de weg die hij eerder had gepla-
veid in het arrest Slis-Stroom. De mogelijkheid tot het houden van een kwaliteits-
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rekening op de wijze als voorzien in Slis-Stroom blijft bestaan, maar hij wijst een
verdere uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden af. De Hoge Raad ziet, met
andere woorden, geen ruimte voor een open stelsel van kwaliteitsrekeningen,
waarbij dergelijke rekeningen naar het vrije believen van de betrokkenen in het
leven geroepen kunnen worden.

3            Literatuur en wenselijke wetgeving

Er is in de loop der tijd veel literatuur verschenen over de kwaliteitsrekening.
Oudere publicaties over dit onderwerp zijn die van Langemeijer en Houwing. 14

Van recentere datum, maar nog van voor het ProCall-arrest, zijn de bijdragen aan
de bundel 'Inzake Kwaliteit', de studiepocket van Avezaat en de monografie van
Schoordijk. 15 Diverse publicaties naar aanleiding van de besproken drie arresten
heb ik daar reeds genoemd.

In paragraaf 2.2 heb ik geconstateerd dat er in de literatuur over de kwaliteits-
rekening twee stromingen zijn aan te wijzen. De eerste bestaat uit auteurs die beto-
gen dat de vordering op de bank toebehoort aan de tussenpersoon, maar zodanig

is afgescheiden van diens vermogen, dat priv6-schuldeisers daarop geen verhaal
kunnen nemen. Dat heeft tot gevolg dat aan de tussenpersoon ten minste twee ver-
schillende vermogens toekomen, waarbij de belanghebbenden bij de kwaliteitsre-
kening verhaalsexclusiviteit hebben op het geld op deze rekening. Het komt er in
deze zienswijze op neer dat de tussenpersoon een scheiding aanbrengt in zijn ver-
mogen en daarmee een trustachtige figuur in het leven roept.16 Dat past moeilijk
in het goederenrechtelijk stelsel en is mede om die reden door de wetgever met
grote terughoudendheid benaderd. 17

Als de lijn wordt gevolgd dat de vordering van de tussenpersoon op de bank
toebehoort aan de belanghebbenden, is het noodzakelijk ruimhartig gebruik te
maken van middellijke vertegenwoordiging en delegatie om de gebondenheid tus-
sen de bank en de uiteindelijke begunstigden te construeren. 18  p basis van de bij-
zondere regelingen  in de artikelen  25  Wn en  19  Gdw  doet dat probleem  zich  niet
voor, aangezien moet worden aangenomen dat de gerechtigheid in deze gevallen
niet uit vertegenwoordiging, maar rechtstreeks uit de wet voortvloeit.

14   Langemeuer (19428) en Langemeijer (1942b), Houwing (1952). Voor een bespreking van de literatuur voor
Slis-Stroom: Avezaat (2002) p. 2-10.

15     Dirix-Vriesendorp  ( 1998), Avezaat  (2002) en Schoordijk  (2003). De monografie van Schoorduk was gereed
voor publicatie toen ProCall werd gewezen.

16 Uniken Venema-Eisma (1990) p. 198-200; Struycken (1996) p. 752-754; Faber (1996) p. 204-214; Rank-
Berenschot  ( 1997) p. 245-248; minder stellig Vranken (1998b)  p. 81-98: Vriesendorp  (1998) p. 139-150:
Steneker (2005), i.h.b. zijn voorstel op p. 266.

17   Over de gevaren van trust-achtige figuren en mogelijke remedies tegen misbruik: hoofdstuk 4, par. 4.4. Wibier
(2007) p. 153-157 betoogt dat een verbintenisrechtelijke benadering van de kwaliteitsrekening uitkomst zou
bieden. In dat geval dienen de belanghebbenden, tussenpersoon en de bank afspraken te maken wie rechtheb-
bende is tot het saldo op de bankrekening.

18 Zie onder meer Rank (1996) p. 95. nt. 17, Groefsema (1997) p. 107-119; Snijders (1997) p. 87-105. i.h.b. p.
102-103, H.J. Snijders (1997) p. 551-556; Schoordijk (2003) p. 60-61, H.J. Snijders (2004) p. 298-305.
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In de literatuur is diverse malen opgeroepen tot nadere wetgeving.19 Naar aan-
leiding van de behoefte van de praktijk en toezeggingen van de staatssecretaris
van justitie om nadere wetgeving te onderzoeken20, zijn recentelijk twee studies
verschenen. Het betreft de dissertaties van Steneker en Wolfert. Beide onderzoe-
ken gaan in op wenselijk recht en voorzien in wetsvoorstellen voor de kwaliteits-
rekening.2' De zienswijze van Steneker is een uitwerking van de hiervoor al aan-
gehaalde gedachte dat de vordering op de bank toebehoort aan de tussenpersoon,
maar een van het overige vermogen van de tussenpersoon afgescheiden vermogen
vormt.22 Ook Wolfert neemt als uitgangspunt dat de vordering op de bank toebe-
hoort aan de tussenpersoon, maar stelt voor deze vordering te bezwaren met een
beperkt recht. Daartoe werkt zij twee voorstellen uit. Het eerste voorziet in het
recht van girale bewaring, dat de belanghebbende van rechtswege verkrijgt op de
vordering die 'uit de kwaliteitsrekening voortvloeit'. Het recht van girale bewa-
ring is een last waarmee deze vordering is bezwaard.23 Het tweede voorstel bestaat
uit een van rechtswege door de belanghebbende verkregen pandrecht.24 Uitein-
delijk kiest zij als de te prefereren oplossing voor het recht van girale bewaring,
dat onder meer tot voordeel heeft dat de bank niet te maken kan krijgen met voor
haar onbekende belanghebbenden bij de kwaliteitsrekening.25

4 Enkele kanttekeningen

In deze paragraaf zal ik een aantal aspecten nader belichten en daarbij enkele
kanttekeningen plaatsen. Ik begin met de literatuur die de vordering op de bank
als vooronderstelling neemt (paragraaf 4.1). Daarna komt de afweging aan de orde
die de Hoge Raad maakte in r.0.3.3.4 van het ProCall-arrest ten aanzien van arti-
kel 3:276 BW (paragraaf 4.2), het toepassingsgebied (paragraaf 4.3) en het slui-
merende gevaar voor misbruik (paragraaf 4.4).

4.1 Vordering op de bank als vooronderstelling

Ik begin met een opmerking over de literatuur over de vermogensrechtelijke vorm-
geving van de kwaliteitsrekening. Hiervoor heb ik aangegeven dat er twee ver-
schillende zienswijzen zijn ter verklaring van het rechtsgevolg dat de begunstig-
den met uitsluiting van derden-schuldeisers van de tussenpersoon bevoegd zijn
verhaal te nemen op het tegoed op de kwaliteitsrekening Beide zienswijzen heb-

19   Vriesendorp (1998) p. 139-150.
20 Waarover Wolfert (2007) p. 3. Zie de brief Staatsecretaris van Justitie van 26 november 2001 (Kamerstukken H

2001-2002.22 775 en 23 706, nr. 21). De door de staatssecretaris aangekondigde evaluatie van de praktijk heeft
inmiddels plaatsgevonden en de bevindingen zijn neergelegd in het rapport De prakwk van derdenrekeningen.
een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, IOO, juh 2006, aangeboden aan de
Tweede Kamer op 21 februari 2007 (Kamerstukken 11 2006-2007,23 706, nr. 73).

21     Steneker (2005) en Wolfert (2007).
22    Steneker (2005) p. 266.
23   Wolfert (2007) p. 171.
24   Wolfert (2007) p. 195.
25   Wolfert (2007) p. 203



Hoofdstuk 4                                                                                                                       81

ben gemeen dat zij uitgaan van de vooronderstelling dat de rechtsverhouding tus-
sen bank en rekeninghouder uitsluitend obligatoir van aard is.26 Het is deze voor-
onderstelling die de oorzaak is van de problemen die zich hier aandienen. De
tenaamstelling van de rekening wordt gelijkgesteld met een vordering op naam
van de rekeninghouder. Het gevolg is dat er hetzij een scheiding moet worden aan-
gebracht binnen het vermogen van de rekeninghouder, indien wordt aangenomen
dat de vordering op de bank aan hem toebehoort, hetzij door middel van vol-
machtconstructies een gebondenheid tussen de bank en de belanghebbenden
wordt geconstrueerd. Door af te stappen van het axioma dat er sprake is van een
vordering, ligt een meer eenvoudige oplossing binnen handbereik.

In hoofdstuk 3 heb ik betoogd dat, in het licht van het rechtskarakter van giraal
geld als een gedematerialiseerd object, de rechtsverhouding tussen de rekening-
houder en diens bank een obligatoir en een goederenrechtelijk element bevat. De
verplichtingen van de bank jegens de rekeninghouder tot het verlenen van betaal-
diensten zijn obligatoir van aard; de hoeveelheid giraal geld die op enig moment
op de rekening wordt aangehouden is goederenrechtelijk van aard. In het gros van
de gevallen is het de rekeninghouder aan wie het geld op de rekening toebehoort.
Een vermogensrechtelijke noodzakelijkheid is dat echter niet. Omdat de reke-
ninghouder in mijn zienswijze geen vorderingsrecht heeft jegens de bank, is de
tenaamstelling niet doorslaggevend voor de vraag aan wie een giraal tegoed toe-
behoort.27 Er zijn uiteenlopende gevallen waarin voldoende grond aanwezig is om
te concluderen dat het geld op de rekening toebehoort aan anderen. Een dergelij-
ke situatie dient zich aan indien de betaalrekening kan worden aangemerkt als een
kwaliteitsrekening. Tot de kern teruggebracht, heeft een kwaliteitsrekening tot
doel een scheiding aan te brengen tussen het goederenrechtelijk toebehoren en de
bevoegdheid om over het geld op de rekening te beschikken. Een dergelijke schei-
ding is vermogensrechtelijk eenvoudig in te bedden als mijn voorstelling van een
giraal tegoed wordt gevolgd. De overschrijving naar een kwaliteitsrekening brengt
immers niet noodzakelijk een wijziging aan in het goederenrechtelijk toebehoren,
maar beperkt wal, op grond van obligatoire afspraken tussen de begunstigden en
de tussenpersoon, op welke wijze de tussenpersoon daarover kan beschikken. Ik
zal dat hierna in paragraaf 5 uitwerken.

4.2 Uitzondering op artikel 3:276

Ik kom toe aan een aantal elementen uit r.0.3.4.4. van ProCall. In de eerste zin
van deze overweging stelt de Hoge Raad dat met de aanvaarding van een kwali-
teitsrekening een uitzondering wordt gemaakt  op  het in artikel  3:276 BW veran-
kerde uitgangspunt dat een schuldenaar tegenover al zijn schuldeisers met zijn
gehele vermogen voor zijn schulden instaat. De verwijzing naar artikel 3:276 BW
lijkt op het eerste gezicht begrijpelijk, al heeft Kortmann erop gewezen dat er in

26 Anders: Wibier (2007) p. 22, die betoogt dat een giraal saldo geen vordering tot betaling oplevert. In zijn stu-
die naar verbintenisrechteluke alternatieven voor goederenrechtelijke zekerheden, bespreekt hij ook de kwali-
teitsrekening (p, 153-157).

27 Vgl. Houtappel (1996) i.h.b. p. 230-252.
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het licht van Koren-Tekstra q.q. sprake is van hinken op twee gedachten.28 Strikt
genomen heeft hij het gelijk aan zijn zijde. Materieel gezien leidt het aanvaarden
van een kwaliteitsrekening tot verhaalsexclusiviteit en staat, negatief geformu-
leerd, het tegoed niet voor verhaal ter beschikking aan de priv6-crediteuren van de
tussenpersoon. Het raakt daarmee per saldo dus w61 aan de omvang van het voor
verhaal vatbaar vermogen. Mijn bezwaar tegen een verwijzing naar artikel 3:276
BW is er vooral in gelegen dat op basis van hetzelfde artikel, maar dan bezien van-
uit het perspectief van de solvent en accipient, evenzeer kan worden betoogd dat
het geld op de kwaliteitsrekening niet tot verhaal mag dienen van de privt-schuld-
eisers. Ik neem alvast een voorschot op enkele andere arresten die later in deze
studie nog aan de orde zullen komen. Net als in het onderhavige geval, gaat het
daarbij telkens om de vraag wie verhaal mag nemen op een giraal tegoed. Een aan-
knopingspunt zal daarbij de ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde
betaling blijken te zijn.29 Dat benadrukt het belang van de onderliggende rechts-
verhouding tussen partijen bij het oplossen van dergelijke rechtsvragen. Immers,
of in concreto een vermogensverschuiving gerechtvaardigd is, vloeit in belangrij-
ke mate voort uit de aard van deze verhouding. Indien de rechtsgevolgen van
ProCall worden getoetst aan de ongerechtvaardigde verrijking, kan worden
betoogd dat de aard van de rechtsverhouding tussen solvent en tussenpersoon
geenszins de strekking heeft een vermogensovergang te bewerkstelligen. Indien
het geld op de (vermeende) kwaliteitsrekening toch in de boedel valt, leidt dat tot
een ongerechtvaardigde verrijking van het voor verhaal vatbaar vermogen van de
tussenpersoon (artikel 3:276 BW) en daarmee de faillissementsboedel (artikel 20
Fw).

4.3 Toepassingsgebied

Een volgend element uit het arrest ProCall is de beperking van de groep van per-
sonen die een algemene kwaliteitsrekening mogen aanhouden. Er dienen daar-
voor, aldus de Hoge Raad met een verwijzing naar de wetgever, goede gronden te
zijn. Voor wat betreft de notaris en de deurwaarder kunnen die gronden gevonden
worden in de bescherming van het economisch verkeer en het vertrouwen van het
publiek. Ook advocaten en accountants verkeren in een, wat derdengelden betreft,
vergelijkbare vertrouwenspositie. In dit vereiste weerklinkt nog de maatschappe-
lijke onrust naar aanleiding van het arrest Slis-Stroom waarbij, als gezegd, het ver-
trouwen van het publiek in het notariaat een deuk opliep. Ondanks de verklaring
van dit vereiste op basis van de historie, kunnen daar toch enkele kanttekeningen

28     In Koren q.q.-Tekstra q.q. zocht de  Hoge Raad reeds aansluiting bij het stelsel van artikel  25 Wn en  19 Gdw.
Nu dat stelsel ook in ProCall wordt gevolgi kan er strikt genomen geen sprake zijn van een uitzondering op
artikel 3:276 BW De vordering op de bank behoort toe aan de belanghebbenden en niet aan de tussenpersoon.
De Hoge Raad hinkt op twee gedachten. Eerst merkt hij de belanghebbenden bij een kwaliteitsrekening aan als
schu/deisers van de bank en vervolgens betitelt hij de belanghebbenden als schuldeisers van de tussenpersoon.
aldus Kortmann in zijn annotatie onder het Procall-arrest, JOR 2003,209. onder 2.

29   HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 m.nt. PvS en JOR 1997, 102 m.nt. E.W.J.H. de Liagre Bdhl en N.E.D.
Faber ( 'Ontvanger-Hamm q.q.' ).  HR 8 juni  2007, NJ 2007, 419 m.nt. PvS en JOR 2007, 221 m.nt. A. Steneker
('Van der Werff-BLG'). Het ging hier om verhaal bij een onmiskenbare vergissing, zie hierna hoofdstuk 5.
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bij worden geplaatst. Ten eerste moet de mogeh/kheid tot het houden van een kwa-
liteitsrekening worden onderscheiden van de plicht daartoe.30 De bescherming van
het vertrouwen van het publiek in de genoemde beroepsgroepen zal met name
worden gewaarborgd als deze daadwerkelijk derdengelden aanhouden op kwali-
teitsrekeningen en deze gelden niet, zoals bij notaris Slis-Stroom, doen samen-
Vloeien met priv6-vermogen. Ten tweede leidt het vereiste 'vertrouwen van het
publiek' tot afbakeningsperikelen. Zo is de vraag opgeworpen of arbiters hiertoe
ook behoren. Het antwoord daarop is onduidelijk.3 1 Ten derde, maar zeker niet  in
de laatste plaats, zijn er diverse andere toepassingsmogelijkheden van de kwali-
teitsrekening buiten de kring van gereguleerde beroepsbeoefenaars. De casus
ProCall is daarvan een voorbeeld. Want was de afwikkeling van betalingen langs
een bankrekening beheerd door een factureerdienst nu zo flagrant in strijd met de
goede rechtsorde dat de bedoelingen van partijen opzij gezet dienden te worden?
Het antwoord ligt voor de hand. Naar mijn mening zijn er zeker goede redenen om
de kwaliteitsrekening met de nodige waarborgen te omgeven, waarover aanstonds
meer, maar moeten die niet exclusief worden gevonden in de hoedanigheid van de
tussenpersoon die de rekening aanhoudt. Het zou betekenen dat de deur gesloten
blijft voor andere gerechtvaardigde toepassingen van de kwaliteitsrekening. 32

4.4 Verhaalsregulering en misbruik

De sleutel tot het ProCall-arrest kan worden gevonden in (de verwijzing naar) r.0.
3.3.2. In deze rechtsoverweging komen de keerzijden aan de orde van een open
stelsel van kwaliteitsrekeningen, waarin iedere justitiabele bevoegd is een derge-
lijke rekening aan te houden. Het zou erop neer komen dat langs een contractuele
weg, dus door middel van een overeenkomst tussen de tussenpersoon en een
belanghebbende, de tussenpersoon vermogensbestanddelen kan afscheiden van
zijn prive-vermogen.

'Dat kan op gespannen voet komen te staan met het zorgvuldig afgewogen en met waarborgen
voor derden omklede stelsel van voorrechten en zakelijke zekerheden. De ervaring leert dat figu-
ren zoals de trust, waarmee men vermogens voor schuldeisers kan afschermen, vaak worden
gebezigd voor afscherming tegen verhaal voor vorderingen van de overheid terzake van belastin-

gen en premies. ,33

Het risico op misbruik van de kwaliteitsrekening lijkt veel gewicht in de schaal te
hebben gelegd bij de uiteindelijke oordeelsvorming door de Hoge Raad. Tegen

30 Vgl. Steneker (2005) p. 148
31    Onder meer Steneker (2005) p.  149; Wolfert (2007) p. 30
32   Naast de toepassing bij de incasso van vorderingen. denk ik daarbij aan de toepassing van de kwaliteitsreke-

ning bij projectfinancieringen. waarover Bertrams (2002) en tijdens geschilsituaties. Het zal m.i. minder zwaar

gelden voor het mogelijk maken van substitutie bij de inning van openbaar verpande vorderingen aangezien
deze toepassingsmogelijkheid in PG Boek 3 (Invoeringswet) p. 1340 is voorzien en de Hoge Raad in ProCall

geen ruimte ziet voor verdere uitbreiding, maar evenmin de deur helemaal sluit.
33     HR   13  juni   2003,  N./  2004,   196  m.nt.   HJS  en  JOR  2003.  209  m.nt. S.C.J.J. Kortmann  en A. Steneker

('ProCall'). r.0.3.3.2. Ook Zwalve ( 1998) p. 53 waarschuwt voor de donkere zijden van de trust.
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deze achtergrond wordt de strekking van de hiervoor genoemde argumenten meer
begrijpelijk. Zo kan bij de beperking dat kwaliteitsrekeningen alleen mogen wor-
den aangehouden door leden van gereguleerde beroepsgroepen worden aangete-
kend dat deze zijn onderworpen aan vormen van bedrijfseconomisch toezicht. Dat
beperkt de kans op fraude met ofmisbruik van de kwaliteitsrekening aanzienlijk.34
En voor wat betreft artikel 3:276 BW: het mag niet zo zijn dat door middel van het
instellen van kwaliteitsrekeningen de tussenpersoon zijn vermogen kan uithollen
ten nadele van zijn priv6-schuldeisers. Dat is bij een geheel open stelsel van kwa-
liteitsrekeningen niet uitgesloten.

Aertsen en Wibier hebben aandacht besteed aan de grenzen die de wet stelt aan
het gebruik van trust-achtige figuren en de mogelijkheden om misbruik te bestrij-
den.35 Aertsen noemt de kwaliteitsrekening als een mogelijk argument voor invoe-
ring van de trust. Hij onderkent dat de insteller van een trust de belangen van zijn
schuldeisers kan benadelen. Indien de trust in het Nederlandse recht wordt inge-
voerd, kunnen schuldeisers die door het instellen van een trust worden benadeeld,
de instelling van het trustverband of de overdracht van de trustgoederen aan de
trustee aanvechten met een beroep op de actio pauliana (artikel 3:45 BW en 42
Fw).36 Wibier wijst in zijn onderzoek naar de grenzen van verbintenisrechtelijke
alternatieven voor goederenrechtelijke zekerheden ook op de pauliana en artikel
3:40 BW (strijd met de wet, goede zeden en openbare orde). Hij kent de pauliana
exclusiviteit toe bij het bestrijden van benadeling van schuldeisers.37 Deze studies
tonen aan dat de wet mogelijkheden kent om misbruik van (bijvoorbeeld) een
kwaliteitsrekening tegen te gaan.

Is daarmee de terughoudendheid waar de Hoge Raad in ProCall blijk van geeft
onterecht? Ik zou deze vraag ontkennend willen beantwoorden. De theoretische
mogelijkheid om rechtshandelingen aan te tasten is in de praktijk slechts een eer-
ste stap op de weg naar het feitelijk ongedaan maken van een benadeling van
schuldeisers. Of een beroep op de pauliana daadwerkelijk leidt tot het gewenste
herstel, hangt ook af van de bewijslastverdeling en, nauw daarmee verbonden, de
kosten die gemoeid zijn met een procedure. Artikel 43 Fw voorziet in een lijst met
bewijsvermoedens die de curator tegemoetkomen bij het bewijzen van wetenschap
van benadeling in de zin van artikel 42 Fw. Aertsen betoogt dat, mocht de wetge-
ver tot invoering van de trust in het Nederlandse recht besluiten, hij de schuldei-
sers die door het instellen van een trust worden benadeeld een wapen dient te
geven waarmee zij hun benadeling kunnen aanvechten. Dat kan gebeuren door de

34      Maar sluit dit  risico ook weer niet helemaal  uit, zie Rb.  's-Gravenhage  12 december 2007, JOR 2008, 211 m.nt.
R.J. van der Weijden ('Van den End q.q.-Van Agt c.s.').

35    Aertsen (2004) p. 140-166, Wibier (2007) p. 79-118. Beide auteurs bespreken ook argumenten die betrekking
hebben op de algemene (on)toelaatbaarheid van trusts en alternatieve vormen van zekerheid zoals het gesloten
stelsel van goederenrechtelijke rechten, ongeoorloofde overdracht tot zekerheid, het publiciteitsbeginsel en de
paritas creditorum. Deze argumenten hebben niet specifiek betrekking op misbruik en laat ik hier buiten
beschouwing.

36   Aertsen (2004) p. 166-167.
37     Wibier (2007) p.  100: 'De pauliana  is  [...] de regeling die de wetgever heeft aangewezen om rechtshandelin-

gen die een aantasting van het verhaalsvermogen van een schuldenaar vormen te bestrijden. Naast de pauliana
is geen behoefte aan allerlei andere constructies op grond waarvan schuldeisers hun onwelgevallige rechtshan-
delingen van hun schuldenaar zouden kunnen aantasten.'
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lijsten met bewijsvermoedens uit te breiden met de rechtshandeling waarmee een
trustverband wordt ingesteld.38 Indien de wetgever een wettelijke regeling over de
kwaliteitsrekening zou opstellen, zou hij ook van bewijsvermoedens gebruik kun-
nen maken. Ook zouden eisen kunnen worden gesteld aan bepaalbaarheid en
transparantie, zodat relatief eenvoudig (en daarmee kosten-effici8nt) kan worden
vastgesteld of de bewijsopdracht is geslaagd. Ik kom daar op terug. 39

Indien partijen succesvol een kwaliteitsrekening in het leven kunnen roepen,
zijn zij in staat om zdlf, buiten de traditionele goederenrechtelijke zekerheids-
rechten om, te komen tot een vorm van verhaalsregulering. Daarin schuilt het
meest kenmerkende verschil tussen enerzijds het ProCall-arrest en anderzijds de
andere in de volgende hoofdstukken te bespreken gevallen van verhaal op giraal
geld: een kwaliteitsrekening tracht vanuit het heden (ex nunc) een toekomstige
situatie te reguleren, terwijl in veel andere gevallen sprake is van verhaalsregule-
ring in een dan reeds ontstaan faillissement (ex post'). Door de nauwe verbonden-
heid van de kwaliteitsrekening met het stelsel van voorrechten en goederenrech-
telijke zekerheden en het formuleren van een nadere bewijslastverdeling, zal
alleen de wetgever in staat zijn om tot een oplossing te komen. De ruimte die de
rechter heeft om te manoeuvreren is te beperkt om dit door middel van jurispru-
dentie te regelen. Dat verklaart naar mijn mening in belangrijke mate het stand-
punt van de Hoge Raad in het ProCall-arrest. De maatregelen die noodzakelijk
zijn om de kwaliteitsrekening een zachte landing te laten maken in het algemeen
vermogensrecht, overstijgen de rechtsvormende mogelijkheden van de Hoge
Raad.40

5            Kwaliteitsrekening en revindicatoire aanspraken

Ik kom toe aan de vermogensrechtelijke kwalificatie van de kwaliteitsrekening op
basis van mijn bevindingen in de voorgaande hoofdstukken.41 Aan de basis ligt de
scheiding van het goederenrechtelijk toebehoren van een hoeveelheid giraal geld
en de bevoegdheid daarover te beschikken. Voor wat betreft het toebehoren, geldt
de regel dat een vermogensovergang moet worden aangenomen indien deze wordt
gerechtvaardigd door een rechtsverhouding tussen de solvent en de accipiifnt
(paragraaf 5.1) of de eisen van een ongestoorde geldcirculatie (paragraaf 5.2).
Deze gronden leveren hier geen rechtvaardiging op voor het aanvaarden van een
vermogensovergang tussen de solvent en de tussenpersoon. De solvent of, nadat
aan de gestelde voorwaarden is voldaan, de accipiBnt heeft een revindicatoire aan-
spraak op het geld gehouden door de tussenpersoon (paragraaf 5.3).

38      Aertsen  (2004)  p.   167,  met  een  verwijzing naar Verhagen.
39   Hoofdstuk 4, par. 6.
40 Voor wetgeving pleiten onder meer Steneker (2005) p. 253: Wolfert (2007) p. 141. Wibier (2007) p. 153-157

wijst op de mogelijkheden van een verbintenisrechtelijke benadering waarbij, zo begrijp ik hem, geen behoef-
te is aan nadere wetgeving.

41 Deze paragraaf is dus een toepassing in concreto van de opvatting die ik in hoofdstuk 3 in abstmcto formu-
leerde.
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5.1 Geen legitimerende rechtsgrond

De kwaliteitsrekening is het resultaat van ten minste drie rechtsverhoudingen.42
De eerste is de giro-overeenkomst tussen de tussenpersoon en zijn bank. De aard
van deze rechtsverhouding is hiervoor reeds aan de orde gekomen. Ik volsta daar-
om met te wijzen op het gemengde vermogensrechtelijke karakter. Het obligatoi-
re element wordt gevormd door de verplichtingen van de rekeninghouder en diens
bank als opdrachtnemer; het goederenrechtelijke element wordt gevormd door het
girale geld op de rekening, dat aan iemand toebehoort. De tweede rechtsverhou-
ding is de overeenkomst tussen solvent en accipi8nt waaruit de betalingsverplich-
ting voortvloeit, aangeduid als de valutaverbintenis. Partijen bedingen in de valu-
taverbintenis dat de betaling zal worden afgewikkeld langs een kwaliteitsrekening.
Dat kan in bedekte termen gebeuren, waarbij de crediteur op zijn factuur slechts
een rekeningnummer en betaaladres vermeldt, of expliciet indien de tussenper-
soon door zijn bijzondere hoedanigheid, bijvoorbeeld die van notaris of gerechts-
deurwaarder, nadrukkelijk voor deze taak wordt aangewezen. De derde rechtsver-
houding is de overeenkomst met de tussenpersoon. Daarin zijn de afspraken neer-
gelegd over het in ontvangst nemen, aanhouden en overmaken van het geld naar
de uiteindelijk begunstigde. Ter onderscheiding duid ik deze laatste overeenkomst
hierna aan als de 'depotovereenkomst'.43

Een belangrijk vermogensrechtelijk verschil tussen de valutaverbintenis en de
depotovereenkomst is gelegen in de legitimerende werking daarvan. De valuta-
verbintenis rechtvaardigt dat ter nakoming van de betalingsverplichting een hoe-
veelheid giraal geld uit het vermogen van de solvent zal overgaan naar het ver-
mogen van de accipient. De animus solvendi richt zich op de nakoming van deze
geldschuld. In mijn benadering maakt de vermogensovergang van een hoeveelheid
giraal geld daar onlosmakelijk deel van uit. Deze animus solvendi ontbreekt ech-
ter bij de depotovereenkomst. Er is geen sprake van een geldschuld die door mid-
del van een overschrijving wordt nagekomen, maar van een overeenkomst van
beheer en bewaring van giraal geld. Om een zinvolle uitvoering van deze opdracht
mogelijk te maken, dient het geld uiteraard ook daadwerkelijk ter beschikking te
worden gesteld. Nu de depotovereenkomst geen grond verschaft voor een vermo-
gensovergang, mag er naar mijn mening niet van worden uitgegaan dat de credi-
tering van de kwaliteitsrekening ook heeft geleid tot een vermogensovergang.

Bij de bespreking van de kwaliteitsrekening als instrument voor het reguleren
van verhaal op giraal geld, kwam het gevaar van misbruik aan de orde. Een kwa-
liteitsrekening zou kunnen worden gebruikt om geld te onttrekken aan verhaal en
beslag. Naar ik zou willen aannemen ontbreekt in deze gevallen een legitimeren-
de rechtsgrond en zal er dus geen sprake kunnen zijn van een vermogensovergang.
Het geld blijft daarmee onverkort beschikbaar voor verhaal of beslag.

42   Tjittes (1998) p. 26 spreekt van de kwaliteitsrekening als een veelkoppig monster. Hij noemt ook nog de ver-
houding tussen de tussenpersoon en diens priv6-crediteuren.

43 Het begrip depotovereenkomst wordt overwegend bij notariele kwaliteitsrekeningen gebruikt. Ik zou er hier
echter een ruimere betekenis aan willen geven. Praktisch gezien vertoont deze overeenkomst een gelijkenis met
de overeenkomst tot bewaarneming, zie artikel 7:600 BW. Naar de letter is deze bepaling niet van toepassing
aangezien bewaarneming alleen betrekking heeft op zaken.
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Ook merk ik op dat er in deze benadering geen aanleiding bestaat om een
gemeenschap aan te nemen met betrekking tot het tegoed op de kwaliteitsreke-

I ning. Niet in de gevallen waarin sprake is van 66n paar begunstigden (de bijzon-
dere kwaliteitsrekening) en evenmin bij meerdere begunstigden (de algemene
kwaliteitsrekening).44 Het tegoed op de rekening is deelbaar en behoort naar even-
redigheid toe aan de belanghebbenden die pro rata een revindicatoire aanspraak

hebben op het geld. Wie dat recht toekomt (de solvent dan wel de accipiant) is
afnankelijk van het in vervulling gaan van de voorwaarde die is verbonden aan de
vermogensovergang. Ik zou slechts een gemeenschap willen aannemen indien
blijkt dat het saldo op enig moment niet toereikend is. De vordering op de tussen-
persoon tot bijstorting van het tekort, valt in de gemeenschap die wordt gevormd
door de gezamenlijke belanghebbenden.

5.2 Geen legitimerend verkeersbelang

Ook al kan in de onderliggende rechtsverhouding geen rechtvaardiging worden
gevonden voor een vermogensovergang, toch kan het zijn dat deze moet worden
aanvaard ter bescherming van een ongestoorde geldcirculatie. Dat zal het geval

zijn als de persoon wiens rekening werd gecrediteerd, zich er niet van bewust kon
zijn dat het bijgeschreven geld aan een ander toebehoorde. Deze situatie zal zich
ten aanzien van de kwaliteitsrekening niet snel voordoen. Juist door een depoto-
vereenkomst aan te gaan, is het aan de tussenpersoon bekend uit welken hoofde
hij het geld ontvangt en dat zijn taak niet verder reikt dan het beheren en bewaren
van het geld in overeenstemming met de depotvoorwaarden. Voor wat betreft de
betrokkenheid van de bank van de tussenpersoon kan in dit verband nog worden
gewezen op de betekenis van de toevoeging 'inzake' (of woorden van gelijke
strekking) in de tenaamstelling van de rekening. Indien de bank daarmee heeft
ingestemil geeft zij er daarmee blijk van dat zij weet dat de rekeninghouder het
geld niet tot zijn vermogen wenst te laten behoren. Voor de bank heeft dat tot
gevolg dat zij geen verhaal kan nemen, bijvoorbeeld door verrekening, op het geld
op de desbetreffende rekening als de tussenpersoon zijn verplichtingen jegens de
bank niet nakomt.45

44    De Hoge Raad nam in 'Koren-Tekstra' aan dat een derdenrekening met tan paar belanghebbenden leidt tot een
gemeenschap in de zin van artikel  3:166 BW; zie par. 2.3. Vgl. Wolfert (2007) p.  124 en p.  128.

45   Terzijde merk ik op dat de literatuur over de kwaliteitsrekening soms snel voorbij gaat aan de positie van de
bank in het betalingsverkeer. Dat geldt in het bijzonder voor de auteurs die betogen dat in het kader van de kwa-
liteitsrekening er een rechtsverhouding ontstaat, over de rekeninghouder heen, rechtstreeks tussen de bank en
de begunstigde van de betaling. De bank krijgt daarmee van rechtswege een verhouding opgedrongen met par-
tijen waarmee ze mogelijk ztlf nooit zou contracteren en zelfs, als mogelijk uitvloeisel van deze opgedrongen
rechtsverhouding, allerhande zorgplichten jegens deze belanghebbenden in de schoot geworpen, vgl. HR 23
december 2005, NJ 2006,289 m.nt. MRM en JOR 2006.20 ('Safe Haven'), waarover Grundmann-van de Krol
(2006) p. 80-87. Het opdringen van een rechtsverhouding en daarmee potentiale aansprakelijkheden is onwen-
selijk en in strijd met het autonomiebeginsel. De kennisgeving aan de bank dat een bepaalde rekening is
bedoeld als kwaliteitsrekening, heeft voor de bank tot gevolg dat zij dan geen verhaal kan nemen op het tegoed
voor schuiden die de tussenpersoon in prive heeft aan de bank. Voor het overige mag de bank vertrouwen op
de juistheid van de betalingsopdrachten die de tussenpersoon verstrekt en behoeft zij zich niet te verdiepen in
de achterliggende rechtsverhoudingen.
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5.3 Revindicatoire aanspraak

5.3.1 Toebehoren aan solvent of accipient

De creditering van een kwaliteitsrekening leidt er niet toe dat het bijgeschreven
geld deel is gaan uitmaken van het vermogen van de tussenpersoon. Op het
moment van bijschrijving op de kwaliteitsrekening behoort het nog steeds tot het
vermogen van de solvent of, wat ook mogelijk is, het geld is op dat moment
onmiddellijk gaan behoren tot het vermogen van de accipi8nt. Echter, door het
ontbreken van een daartoe strekkende legitimatie, behoort het geld niet toe aan de
tussenpersoon op wiens naam de kwaliteitsrekening gesteld is. Het blijft daarmee
buiten zijn voor verhaal vatbaar vermogen in de zin van artikel 3:276 BW en 20
Fw. Als de tussenpersoon failleert, heeft de solvent of de accipiEnt een revindica-
toire aanspraak op het geld.

5.3.2 Vermogensovergang door het vervullen van voorwaarden

Aan wie het girale geld op de kwaliteitsrekening toebehoort en wie dus tijdens het
faillissement van de tussenpersoon een revindicatoire aanspraak kan uitoefenen,
wordt bepaald door het moment waarop het girale tegoed op de kwaliteitsrekening
uit het vermogen van de solvent overgaat naar het vermogen van de accipi8nt.
Deze vermogensovergang vindt 'onmiddellijk' plaats: rechtstreeks van het vermo-
gen van de solvent naar dat van de accipi8nt. Het geld passeert dus niet het (prive-)
vermogen van de tussenpersoon. Het tijdstip waarop deze vermogensovergang
plaatsvindt, is afhankelijk van het moment waarop de voorwaarde wordt vervuld
die aan de vermogensovergang is verbonden.46 Als uitgangspunt geldt dat, tot aan
het vervullen van deze voorwaarde, het geld op de rekening nog steeds behoort tot
het vermogen van de solvent. De vermogensovergang vindt vervolgens van rechts-
wege plaats zodra de opschortende voorwaarde is vervuld. Een voor de hand lig-
gende voorwaarde is het passeren van een notariale akte waarmee de solvent de
rechten krijgt geleverd in ruil voor betaling van de koopprijs. Een andere moge-
lijke voorwaarde, bijvoorbeeld bij geschillenbeslechting, kan zijn een uitspraak
door het hoogste bevoegde rechtscollege waarin de schuldeiser in het gelijk wordt
gesteld. Is eenmaal aan de voorwaarde voldaan, dan vindt de vermogensovergang
van rechtswege plaats. Een handeling van de tussenpersoon is daarvoor niet meer
vereist. Uiteraard dient de tussenpersoon daarna het geld nog wel feitelijk ter be-

46   In de jurisprudentie en literatuur wordt veelvuldig verwezen maar voorwaarden met betrekking tot de kwali-
teitsrekening. Zo oordeelde de Hoge Raad in Koren-Tekstra dat de voorwaardelijk belanghebbenden deelgeno-
ten zijn in een gemeenschap die bestaat uit de vordering uit de kwaliteitsrekening (r.0.3.3). Beide deelgenoten
hebben een voorwaardelijk recht op toedeling van de vordering. Zie Wolfert (2007) p. 124-126 over opschor-
tende- en ontbindende voorwaarden evenals het al dan niet ontstaan van een gemeenschap. Bij wijze van dwars-
verband wijs ik er op dat opschortende voorwaarden door de Hoge Raad ook zijn gebruikt in HR 3 december
2004, NJ 2005, 200 m.nt. PvS en JOR 2005. 5 1 m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN Amro'). In dit arrest,
dat in hoofdstuk 6 aan de orde zal komen, oordeelde de Hoge Raad dat by het systeem van automatische incas-
so de creditering van de betaairekening van de incassant plaatsvindt onder de opschortende voorwaarde van
terugboeking door de geincasseerde. Maakt de laatste binnen de gestelde termijn gebruik van zijn recht van te-
rugboeking. is de voorwaarde vervuld en vervalt de creditering.
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schikking te stellen. Dat gebeurt door een instructie aan de bank om het over te
schrijven naar de privt-rekening van de accipient.

Indien een giraal tegoed wordt beschouwd als het object van een goederen-
rechtelijke aanspraak ten aanzien waarvan partijen afspraken kunnen maken,
dringt zich een aantal parallellen op met bestaande rechtsfiguren. In de eerste
plaats kan een vergelijking worden getrokken met het in bewaring geven van een
zaak waarop de bewaargever zijn eigendomsrecht kan uitoefenen. Voor wat betreft
de onmiddellijke vermogensovergang en de positie daarbij van de tussenpersoon
wijs ik op artikel 3:110 BW Deze bepaling is eerder genoemd in een aantal

geschriften als grondslag voor de kwaliteitsrekening47, maar verdween naar de
achtergrond ten gevolge van het arrest KasAssociatie-Drying.48 In dat arrest oor-
deelde de Hoge Raad dat de regel van artikel 3:110 BW niet kan dienen, ook niet
bij analogie, als grondslag voor een directe levering van een recht op naam, waar-
bij bezitsverschaffing geen rol speelt. Indien mijn zienswijze zou worden gevolgd,
vormt dit arrest geen obstakel omdat giraal geld eenvoudigweg niet langer als een
vordering wordt aangemerkt.49 Voor wat betreft de valutaverbintenis, kan een
parallel worden getrokken met de overdracht onder opschortende en ontbindende
voorwaarden.50 De solvent behoudt een goederenrechtelijke aanspraak op het geld
onder ontbindende voorwaarde; de accipi8nt is de gerechtigde onder opschorten-
de voorwaarde. Deze gerechtigdheid is naar mijn mening een obligatoir recht, een
'obligatoire eigendomsverwachting:51 Het geld behoort de accipiEnt niet eerder

toe en zijn recht transformeert dus ook niet eerder in een goederenrechtelijke aan-
spraak dan op het moment waarop de voorwaarde is vervuld. Pas dan vindt de be-
oogde vermogensovergang onmiddellijk en van rechtswege plaats. 52

Het is uiteraard mogelijk dat er gtdn voorwaarden zijn opgenomen in de valu-
taverbintenis. Zo kan, zonder nadere voorwaarden, een kwaliteitsrekening zijn
aangewezen als het betaaladres van de solvent. Een betaling zal dan de strekking
hebben om reeds op het moment van bijschrijving de onderliggende geldschuld na
te komen. Dat is het geval indien een kwaliteitsrekening wordt toegepast als
beheersinstrument bij de inning van vorderingen, zoals dat aan de orde was in het
arrest ProCall.  In dat geval zal het bijgeschreven geld vanaf het moment van cre-

47 Zie onder meer Snijders (1993) p. 238, Snoders (1997) p. 103; Tjittes (1998) p. 24-25, kritisch Steneker (2003)
p. 80-86.

48     HR 23 september  1994,  NJ  1996,461  m.nt. WMK ('KasAssociatie-Drying').  Over de goederenrechtelijke
aspecten van middellijke vertegenwoordiging zie Meijer (1999) p. 175-206, i.h.b. p. 179-181.

49   Het is mijn indruk dat niet te veel in dit arrest gelezen moet worden. Voor wat betreft de toepassing van de
geformuleerde regel op het betalingsverkeer, is van belang dat ook volgens de hemende leer er geen sprake is
van een levering van een vordering op naam, maar van een rechtsfiguur sui generis, zie hoofdstuk 2, par. 5.2.2.
Bovendien ging het om de mogelijkheid van een directe levering van een recht in een Wge-depot. Het rechts-
karakter van de overdracht van een dergelijk recht is als zodanig niet eenduidig, en mogelijk moet de toevoe-
ging 'ook niet bij analogie' vooral in die context worden geplaatst. Directe levering zou ook in strijd zijn met
het stelsel van de Wge. Over de overdracht van rechten onder de Wge: Schim (2006) p. 129-171, m.b.t. Kas
Associatie-Drying p. 162.

50   Artikelen 3:38 en 3:84 lid 4 BW
51       Faber (2007) p. 52, verwijzend naar Kortmann.
52    Over de overdracht en levering onder voorwaarden. zie Faber (1997) en Faber (2007) p. 33-58 met verdere ver-

wijzingen. De vraag of een verkrijger onder opschortende voorwaarden een obligatoire dan wel een goederen-
rechtelijke aanspraak krijgt, wordt overigens niet eenstemmig beantwoord, zie Faber  (2007)  p.  51-53.
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ditering van de kwaliteitsrekening deel gaan uitmaken van het vermogen van de
accipient.53

5.3.3 Privatieve bevoegdheid tussenpersoon

Voor een adequate werking van de kwaliteitsrekening is niet alleen van belang aan
wie het tegoed op de kwaliteitsrekening toebehoort, maar ook wie daarover mag
beschikken. De gewenste situatie is dat aan de tussenpersoon, met uitsluiting van
anderen, de bevoegdheid toekomt om over het tegoed te beschikken.54 Ten aanzien
van de bank is de tussenpersoon volledig bevoegd. Dat betekent dat de bank geen
onderzoek behoeft te doen naar de vraag of de betalingsopdracht die de tussen-
persoon verstrekt, in voldoende mate wordt gedekt door een achterliggende
rechtsverhouding. Ten opzichte van de belanghebbenden is de tussenpersoon ech-
ter beperkt beschikkingsbevoegd. Hij heeft zich gebonden om het geld op de kwa-
liteitsrekening alleen over te schrijven indien de voorwaarde voor vermogens-
overgang is vervuld. Bovendien mag het geld alleen aan de aangewezen begun-
stigde worden overgemaakt. In een eventueel faillissement van de tussenpersoon
zal diens curator aan diezelfde voorwaarden gebonden zijn. Echter, voor de wer-
king van een kwaliteitsrekening is het ook noodzakelijk dat de voorwaarden waar-
aan de tussenpersoon gebonden is jegens de solvent en accipiant, blijven bestaan
nA het overlijden ofhet faillissement van de solvent ofaccipient. Denk daarbij aan
de afwikkeling van een juridisch geschil, waarbij partijen in afwachting daarvan
geld in depot storten en een van de partijen overlijdt voordat de rechter uitspraak
doet. De bepalingen van lastgeving lijken, in het bijzonder wegens artikel 7:422
lid 1 BW niet toereikend om alleen als basis te dienen. De lastgeving overleeft
immers niet de dood, de curatele of het faillissement van de lastgever. Het voort-
bestaan  van de lastgeving  zal, net zoals   in de artikelen  25   Wn  en   19   Gdw  is

55gebeurd, daarom een wettelijke basis behoeven.

6              Aandachtspunten voor toekomstige wetgeving

In de studies van Steneker en Wolfert zijn wetsvoorstellen opgenomen voor de
kwaliteitsrekening naar algemeen burgerlijk recht.56 Het accent in deze studies ligt
op de te verkiezen dogmatische vormgeving. In het voorgaande heb ik, op basis
van de erkenning van de revindicatoire aanspraak op giraal geld, daar nog een

53   Er laten zich diverse andere voorbeelden verzinnen. Zo is het mogelijk dat het geld niet voor een persoon is
bestemd maar wordt ingezameld voor een specifiek doel, zoals een reis. Naar ik zou willen aannemen vindt er
ook hier geen vermogensovergang plaats naar het vermogen van de tussenpersoon-collectant. WeI is de laatste
exclusief bevoegd over het geld te beschikken om zo.  in dit voorbeeld. de kosten van de reis te betalen. Gaat
de reis niet door, hebben de leden recht op restitutie. In geval van faillissement van de tussenpersoon-collec-
tant, bluft het geld buiten de faillissementsboedel.

54 Vgl artikel 7:423 BW Over de scheiding tussen eigendom en beschikkingsbevoegdheid Groefsema (1993).
Voor een uitwerking van zijn zienswijze ten aanzien van de kwaliteitsrekening Groefsema ( 1997) p. 107-119.

55   Snijders (1993) p. 239; Bartels (2006) p. 794-796; Struycken (2007) p. 533. Wolf'ert (2007) p. 139.
56   Steneker (2005), p. 255-274: Wolfert (2007) p 163-205.
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variant aan toegevoegd. Hoewel de dogmatische inbedding zeker van belang is
voor solide wetgeving, verdient het geen aanbeveling zich alleen op dit element
blind te staren. Meer nog dan de dogmatische inbedding is van belang dat in een
wettelijke regeling een evenwicht wordt gevonden tussen enerzijds voldoende
flexibiliteit en openheid en anderzijds een zekere rigiditeit om zo de kans op
onrechtmatige of zelfs frauduleuze toepassingen te beperken.  Ik werk dat hier uit
met enkele voorstellen ten aanzien van transparantie (paragraaf 6.1) en bewijs-
vermoedens (paragraaf 6.2). 57

6.1 Transparantie en bepaalbaarheidsvereisten

Bij het bepalen van de waarborgen waarmee de kwaliteitsrekening naar het alge-
meen vermogensrecht moet worden omgeven, zou de wetgever kunnen aansluiten

bij de afzonderlijke bouwstenen van de kwaliteitsrekening. Dit zijn de depotover-
eenkomst, de valutaverbintenis en de giro-overeenkomst tussen de tussenpersoon
en zijn bank. Door eisen te stellen aan transparantie en bepaalbaarheid, wordt
inzicht verschaft in het doel en de toelaatbaarheid van een kwaliteitsrekening.

6.1.1 Schriftelijke depotovereenkomst e.a.

Ten aanzien van de depotovereenkomst zou de wetgever kunnen verlangen dat
deze schriftelijk wordt vastgelegd en, zoals nu reeds het geval is bij de stille ver-
panding, ter registratie bij de belastingdienst wordt aangeboden. Het beoogde doel
van deze registratie is deels een uitwerking van het publiciteitsvereiste, maar
bovenal het verifieerbaar maken van het tijdstip waarop de tussenpersoon wordt
belast met het aanhouden van een kwaliteitsrekening. Dat verkleint de kans dat in
het zicht van een faillissement door middel van een depotovereenkomst gelden
aan de boedel van de tussenpersoon worden onttrokken, althans het maakt een
handeling met een kennelijk paulianeus oogmerk eenvoudiger te traceren.58 Met
betrekking tot de giro-overeenkomst tussen de tussenpersoon en zijn bank zijn ook
diverse waarborgen denkbaar. Er kan worden verlangd dat de kwaliteitsrekening
wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde en dus onder toezicht staan-
de bank.59 Ook zou de wetgever kunnen verlangen dat uit de tenaamstelling van
de rekening duidelijk blijkt wie de begunstigde is van het tegoed of anderszins tot
uitdrukking wordt gebracht dat de rekeninghouder het geld in een bijzondere hoe-

57 Zie hoofdstuk 4, par. 4.4 over (de bestrijding van) misbruik. De vraag komt op of er ter voorbereiding van een

algemene regeling van de kwaliteitsrekening in het Burgerlijk Wetboek geen behoefte bestaat aan een multi-
disciplinair onderzoek. Daarbij zouden juristen, fiscalisten en bijvoorbeeld specialisten op het gebied van fail-
lissementsfraude onderzoek kunnen doen naar potentiete vormen van misbruik door middel van kwaliteitsre-
keningen. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen worden gebruikt by het ontwerpen van een rege-
ling die voorziet in zodanige waarborgen dat de kans op misbruik tot aanvaardbare proporties wordt terugge-
bracht en bovendien een instrumentarium biedt om eventueel misbruik effectief te bestrijden.

58 Het openen van een kwaliteitsrekening binnen een jaar of een nader vast te stellen periode voor faillissement
van een van de betrokkenen bij de kwaliteitsrekening, zou kunnen worden opgenomen in de lijst van artikel 43
Fw: zie Hoofdstuk 4. par. 4.4 en 6.2.

59 Vgl. artike!  25  lid  1  Wn en  19 lid  1  Gdw.
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danigheid ('qualitate qua') aanhoudt.60 Een dergelijke tenaamstelling is niet alleen
een vorm van publiciteit, maar zou ook tot gevolg moeten hebben dat aan de
betreffende rekening geen krediet in rekening-courant kan worden verbonden. Dat
voorkomt dat de tussenpersoon aanspraken van de solvent of accipient op het geld
op de rekening ongerechtvaardigd 'vermengt' met een geldschuld van de tussen-
persoon in privt aan de bank. Ook kan aan de tussenpersoon worden opgedragen
om een door de bank beschikbaar gesteide doorlopende en sluitende administratie
voor handen te hebben, waaruit de herkomst van het geld op de rekening blijkt.

6.1.2 Vastlegging voorwaarden voor vermogensovergang

De valutaverbintenis. dus de obligatoire rechtsverhouding tussen solvent en acci-
pient waaruit de betalingsverplichting voortvloeit, kan in de praktijk zeer divers
van aard zijn. Het zal daarom lastig blijken daar positief geformuleerde voor-
schriften voor te vinden. Wal is van belang dat de partijen bij deze valutaverbin-
tenis kunnen bepalen welke voorwaarden dienen te zijn vervuld alvorens er een
onmiddellijke vermogensovergang plaatsvindt van het geld op de kwaliteitsreke-
ning. In beginsel kan deze vermogensovergang naar mijn mening van iedere wil-
lekeurige gebeurtenis afhankelijk worden gesteld, echter met uitzondering van het
faillissement van de solvent of de accipilfnt.  Dat zou er immers op neerkomen dat
een schuldeiser automatisch wordt voldaan door het in staat van faillissement
geraken van zijn schuldenaar. Dat lijkt mij een ongerechtvaardigde inbreuk op het
beginsel van artikel 3:277 BW, de paritas creditorum, en het gesloten stelsel van
zekerheidsrechten.6I

6.1.3 Hoedanigheid en vestigingsplaats van partijen

Verder nog een opmerking over de hoedanigheid van de betrokken partijen. Hoe-
wel ik mij kritisch heb getoond ten aanzien van het exclusief voorbehouden van
kwaliteitsrekeningen aan specifiek gereguleerde beroepsgroepen onder de huidi-
ge stand van de jurisprudentie, neemt dat niet weg dat een gereguleerde status
uiteraard wel een van de af te wegen factoren kan zijn bij de vraag of de persoon
in kwestie een kwaliteitsrekening mag aanhouden. In het bijzonder is in dat geval
van belang dat de gereguleerde status een vorm van bedrijfseconomisch en ge-
dragstoezicht inhoudt. Een branchevereniging die nauwelijks of geen instrumen-
ten heeft om prudente naleving van financiele gedragsregels af te dwingen, lijkt
in dat opzicht niet toereikend. Mocht de wetgever, ten slotte, in het bijzonder vre-
zen voor misbruik van kwaliteitsrekeningen door de 'afscherming tegen verhaal
voor vorderingen van de overheid terzake van belastingen en premies', dan zou
bijvoorbeeld kunnen worden verlangd dat, voor zover fiscale voorschriften daar-
bij geen belemmering vormen, de tussenpersoon in Nederland belastingplichtig is.

60 Vgi. artikel  25  lid   1  Wn  en  19  lid  1   Gdw,  die  verlangen  dat  de  naam en hoedanigheid  van de notaris  c.q.
gerechtsdeurwaarder worden vermeld.

61 Vgl. Wibier (2007) p. 86-87.
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6.2 Flexibiliteit door bewijsvermoeden

Bij het bepalen welke van de genoemde waarborgen dient te zijn vervuld, is van
belang dat de wetgever een balans weet te vinden tussen enerzijds een regeling die
voldoende rigide is om misbruik tegen te gaan, maar anderzijds voldoende flexi-
biliteit in zich draagt om te kunnen beantwoorden aan de brede diversiteit van legi-
tieme toepassingen van de kwaliteitsrekening. Een te rigide regeling, bijvoorbeeld
door de naleving van alle voorgestelde waarborgen te verlangen, heeft tot gevolg
dat rechtens te respecteren toepassingen worden verboden. Omgekeerd zal een te
grote mate van flexibiliteit, zoals bijvoorbeeld het alleen laten registreren van de
depotovereenkomst, weer ten koste gaan van de beschermende waarde van de re-
geling. Bovendien bepaalt de verdeling van bewijslast in belangrijke mate de
effectiviteit van de instrumenten waarmee misbruik kan worden bestreden, in het
bijzonder de pauliana.62

Om een juiste balans te vinden, biedt een combinatie van een aantal waarbor-
gen en een daaraan gekoppeld bewijsvermoeden mogelijk een oplossing. Het stel-
sel komt dan op het volgende neer. Indien een tussenpersoon zijn kwaliteitsreke-
ning heeft omgeven met een minimum aantal te bepalen waarborgen, wordt het
geld op de kwaliteitsrekening vermoed gtan decl uit te maken van het vermogen
van de rekeninghouder als bedoeld in artikel 3:276 BW Zijn de waarborgen ver-
vuld, zal het bewijsvermoeden ontstaan. Om de gewenste flexibiliteit te behouden,
zou de wetgever kunnen bepalen dat van een reeks van waarborgen er een mini-
mum aantal vervuld dienen te zijn. Door in de wet meer mogelijkheden aan te bie-
den dan daadwerkelijk moeten worden vervuld en de selectie daarvan aan de be-
trokkenen over te laten, biedt men de praktijk de mogelijkheid om zdlf die waar-
borgen te selecteren waaraan zij, gegeven de feitelijke toepassing  van de kwali-
teitsrekening, wenst te voldoen.

Gesteld dat een persoon met frauduleuze intenties er al in zou slagen een kwa-
liteitsrekening met zodanige waarborgen te omgeven dat het bewijsvermoeden
ontstaat, kan de curator in het faillissement van de tussenpersoon of 66n van de
andere betrokkenen, trachten het tegenbewijs te leveren door de frauduleuze inten-
ties aan te tonen. In dat geval zal de kwaliteitsrekening geen goederenrechtelijk
effect sorteren en valt het geld alsnog in de faillissementsboedel. De curator kan
daarbij tegemoet worden gekomen door bij de verdeling van de bewijslast ook
aansluiting te zoeken bij het stelsel van de artikelen 42 en 43 Fw. Het openen van
een kwaliteitsrekening binnen een jaar of een nader vast te stellen periode voor
faillissement van een van de betrokkenen bij de kwaliteitsrekening, zou kunnen
worden opgenomen in de lijst van artikel 43 Fw. Het gevolg is dat de wetenschap
van benadeling, behoudens tegenbewijs, bij de betrokkenen wordt vermoed te
bestaan. 63

62    Artikel 42 jo. 43 Fw. Zie ook Aertsen (2004) p. 167.
63   Over het gevaar van misbruik en de toepassing van bewijsvermoedens: Hoofdstuk 4, par. 4.4.
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7                  Conclusie

Binnen de kaders van de heersende leer is het moeilijk te verklaren dat een giraal
tegoed geheel of gedeeltelijk aan een ander dan de rekeninghouder toebehoort.
Een giraal tegoed is immers een vordering op naam van de rekeninghouder op zijn
bank. Het verlangt de erkenning van een afgescheiden vermogen of het ruimhar-
tig gebruiken van volmacht-constructies. Als giraal geld daarentegen wordt be-
schouwd als het object van een goederenrechtelijke aanspraak, is het mogelijk dat
een (deel van) het tegoed toebehoort aan een ander dan de rekeninghouder.
Daarbij dringt zich de parallel op met een zaak die in bewaring is gegeven en
waarop de bewaargever zijn eigendomsrecht kan uitoefenen. Voor wat betreft de
onmiddellijke vermogensovergang en de positie daarbij van de tussenpersoon, kan
worden gewezen op artikel  3:1 1 0  BW  en de overdracht onder opschortende  en
ontbindende voorwaarden. Dat biedt mogelijkheden bij het, door middel van een
kwaliteitsrekening, reguleren van verhaal op giraal geld gehouden door een derde.

De kwaliteitsrekening heeft als bijzonder kenmerk dat partijen door contractuele
afspraken hun toekomstige verhaaispositie bepalen. Dat behoeft als zodanig niet
bezwaarlijk te zijn en voorziet zelfs in een behoefte, maar brengt wel het risico
met zich mee dat giraal geld wordt onttrokken aan verhaal en beslag en schuld-
eisers worden benadeeld. Hoewel het recht reeds voorziet in mogelijkheden om
een dergelijk misbruik te bestrijden, zoals de pauliana, zijn aanvullende waarbor-
gen gewenst, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan transparantie en bewijslast-
verdeling. Toekomstige wetgeving dient daarin te voorzien.



5          Giraal geld en verhaal na een
onmiskenbare vergissing

1               Inleiding

Fouten in het betalingsverkeer komen relatief weinig voor, maar zijn nu eenmaal
niet helemaal uit te sluiten. Een fout kan soms verstrekkende gevolgen hebben:

geld wordt naar een verkeerde betaalrekening overgeschreven, een onjuist bedrag
wordt overgemaakt door bijvoorbeeld een verkeerd geplaatst cij fer of komma dan
wel 66n opdracht wordt meerdere malen uitgevoerd.' De oorzaak van een fout kan
gelegen zijn in een vergissing van de opdrachtgever, de bank voert in dat geval een
bij vergissing verstrekte opdracht correct uit, of in een vergissing van de bank,

waarbij een juiste opdracht door de bank op een verkeerde wijze wordt uitgevoerd.
Deze gevallen hebben gemeen dat door onbedoelde verrichtingen iemands bank-
rekening wordt gecrediteerd. Dat werpt de vraag op wat de rechtspositie is van de
betrokkenen indien deze onbedoeld begunstigde van de abusieve betaling in staat
van faillissement verkeert en de beschikbare activa niet toereikend zijn om de boe-
delschulden daaruit te voldoen. Dat is het onderwerp van dit hoofdstuk. Ik begin
met een korte bespreking van de literatuur en jurisprudentie tot 1997 (paragraaf
2), gevolgd door een bespreking van, onder meer, het uit dit jaar daterende arrest
Ontvanger-Hamm q.q. en latere jurisprudentie (paragraaf 3) alsmede de literatuur
naar aanleiding van deze arresten (paragraaf 4). Ik plaats enkele kanttekeningen
bij deze jurisprudentie (paragraaf 5). Met behulp van de in hoofdstuk 3 geformu-
leerde rechtsregel waarbij ook in girale verhoudingen een revindicatoire aan-
spraak mogelijk is, verklaar ik deze jurisprudentie (paragraaf 6). Ik besluit met
een conclusie (paragraaf 7).

2              Literatuur en jurisprudentie tot 1997

Wat is de rechtspositie van de betrokkenen indien de onbedoelde begunstigde van
een abusieve betaling in staat van faillissement verkeert en de beschikbare activa

1 Enkele voorbeelden zijn HR 29 mei  1981, N./ 1982,  191  m.nt. CJHB ('ABN-Allectric'): de bank maakt NLG
40.000   over in plaats  van  de   NLG 4000 waartoe de opdracht strekte;   HR  6  juli   1999,  W   1999,   740:   de
Ontvanger keerde.  kennelijk als gevolg van een vergeten komma, een bedrag uit van NLG 3.865.116,- terwul
om een teruggave was verzocht van NLG 38.651,16; HR 30 juni 2000, RvdW 2000.167 ('Ermer-ABN Amro'):
een bank maakt bij vergissing een bedrag tweemaal over; HR 5 september 1997, NJ 1998,437 m.nt. PvS en
JOR  1997.102  m.nt.  E.W.J.H. de Liagre Buhl  en N.E.D. Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.'): een opdrachtgever
vergist rich in het rekeningnummer van de begunstigde en betaalt naar de betaalrekening van een failliet; HR
28  februari  1997, NJ  1998,  218 m.nt.  HJS en JOR  1997,  73 m.nt. J.J.  van Hees ('Staat-Meijer'): de Ontvanger
betaait naar de juiste rekeninghouder maar door een vergissing op een overeenkomstig artikel 6:114 lid 1  BW
uitgesloten bankrekening. Over uitvoeringsincidenten en vergissingen van de bank: Van Esch (200k) p. 93-
119; Van Ravenhorst (1992) p. 846-850.
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niet toereikend zijn om boedelschulden daaruit te voldoen? In de literatuur en
lagere jurisprudentie waren de meningen over deze vraag verdeeld. Veel verwij-
zingen zijn te vinden in de instructieve conclusie van A-G Mok bij het arrest
Ontvanger-Hamm q.q.2 Een aantal schrijvers heeft betoogd dat niet terugbetalen
volstrekt onredelijk is, zoals Van Hees en Verhoeven.3 Anderen, zoals Kortmann
en Rank, meenden echter dat curatoren op grond van bij hen levende gevoelens
van redelijkheid en billijkheid geen wijzigingen mogen aanbrengen in de wettelij-
ke rangorde.4 In de lagere rechtspraak werd deze vraag ook niet eenduidig beant-
woord. Een vordering uit onverschuldigde betaling is een concurrente boedelvor-
dering volgens onder meer de rechtbank Arnhem en de rechtbank Maastricht.5
Daarentegen oordeelde de kantonrechter in Tilburg anders.6

3 Jurisprudentie vanaf 1997

In het arrest Ontvanger-Hamm q.q. kwam voor het eerst de Hoge Raad tot een oor-
deel over abusieve betalingen aan een failliet (paragraaf 3.1). De rechtsregel die
de Hoge Raad formuleerde, werd later herhaald in Komdeur q.q.-Nationale Neder-
landen (paragraaf 3.2) en nogmaals, maar met een enigszins gewijzigde motive-
ring, in het arrest Van der Werff q.q.-BLG (paragraaf 3.3). De regel is daarmee tot
vaste jurisprudentie geworden.7 Lagere jurisprudentie wordt hierna niet afzonder-
lijk besproken. Er zal nog wel naar enkele van deze uitspraken worden verwezen.8

2      HR 5 september  1997, NU 1998,437  m.nt.  PvS en JOR  1997.  102  m.nt.  E.W.J.H. de Liagre  Bdhl en N.E.D.
Faber  ('Ontvanger-Hamm  q.q.'). De conclusie  van  A-G  Mok  is apart gepubliceerd  in  ./OR  1997.  69  m.nt.
S.C.J.J.  Kortmann.  Voor literatuur daterend  van v66r Ontvanger-Hamm  q.q. zie Voute  ( 1994) p 233-241:
Verstijlen ( 1995) p. 93-96; Kortmann (1995) p. 159-160, Schoordijk ( 1996-2007) p. 345-357, Van Galen
(1997) p 255-258 en 275-279; Boekraad ( 1997) p 203-205.

3    Van Hees (1997) p. 585, Verhoeven (1997) p. 61-63.
4     Kortmann (1995) p. 160 en Rank (1996) p. 240-241.
5     Rb. Arnhem 19 juni 1982, N/ 1983.249 m.nt. BW ('Efkade') en Rb. Maastricht 16 november 1995,JOR 1996,

20 ('Hoppers Verlag-ABN Amro').
6    Ktr. Tilburg 12 september 1985, Prg 1985, 2377 en N,/ 1986, 272 ( ' Neve-Fillet q.q.')
7       In de arresten  HR 27 september  2002.  N./ 2002,620  en JOR 2002.212( 'Vereniging tegen Piramidespelen-

Ontvanger') en liR 22 november 2002, N./ 2003,32 m.nt. PvS en JOR 2003,27 m.nt Wessels ('Oberdorf-
Linssen q.q.') verwees de Hoge Raad naar Ontvanger-Harnm q.q. Omdat deze arresten geen nieuwe gezichts-
punten hebben opgeleverd en de verwijzingen vooral ten doel hadden aan te geven dat een geheel andere situ-
atie aan de orde was. laat ik een bespreking hier achterwege.

8     Pres. Rb. Groningen 17 september 1998..JOR 1999.14 m.nt. G.A.J. Boekraad ('Kolium-Van der Molen q.q.');
Rb. Amsterdam 23 december  1998, JOR  1999,  153  ('Van  Duk q.q.-VSB'), Ktr. Hilversum 23 februari  2000,
./OR  2000,  88  ('Krehalon-Bouwman  q.q.'),  Rb. Alkmaar 2 maart  2000 en 14 februari  2001.JOR 2001,102
('Reacon-Breederveld  q.q.'): Rb. Arnhem 9 maart  2000,  JOR 2000,245 ('Ontvanger-Houwen  q.q.');   Hof
Arnhem 26 november 2002, JOR 2003,46 ('Beks q.q.-SNS'): Vzr. Rb. Roermond 18 maart 2003. JOR 2003.
128 m.nt. B. Wessels ('Klessens-Eikendal q.q.'), in hoger beroep zie JOR 2003. 269. Rb. Zwolle 6 augustus
2003,  NJ  2003.668  en JOR  2003.270  m.nt. A.J. Verdaas ('Keuser  q.q.-Fortis'),  Hof  's-Hertogenbosch  12
augustus  2003. JOR 2003.268 ('Van Dooren q.q.-Craenen  c.s.'): Hof 's-Hertogenbosch 23 september 2003.
JOR 2003,269 m.nt. G.J.R Molkenboer ('Klessens-Eikendal q.q.'), hoger   beroep   van  JOR 2003. 128: Rb.
Utrecht 25 februari  2004, JOR 2004,147  ('Van der Lubbe-Warringa q.q.'), Rb. Zutphen 31 maart  2004, ./OR
2004,148 m.nt. N.E.D. Faber ('BLG-Van der Werff q.q.'), in hoger beroep zie JOR 2005, 259·, Hof Amhem 23
augustus 2005. JOR 2005.259 ('BLG-Van der Werff q.q.'), hoger beroep van JOR 2004. 148.
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3.1 Ontvanger-Hamm q.q. (NJ 1998, 437; JOR 1997, 102)

De casus die ten grondslag lag aan Ontvanger-Hamm q.q. was eenvoudig.9 Door
een vergissing van de Ontvanger werd een belastingteruggave die was bestemd
voor De Wolfson Groep overgemaakt naar de betaalrekening van Wolfson In-
formatica, die reeds enige tijd in staat van faillissement verkeerde. De curator van
de laatst bedoelde vennootschap weigert desgevraagd de gelden terug te betalen
omdat de boedel niet toereikend is om alle boedelschulden te voldoen ('negatieve
boedel'). Het oordeel van de Hoge Raad is besloten in r.0. 3.5. Ik citeer deze
rechtsoverweging hierna, echter met door mij tussengevoegde korte toelichtingen.
Het vertrekpunt is de voorliggende rechtsvraag:

'Het middel stelt de vraag aan de orde hoe de faillissementscurator dient te handelen wanneer een

derde tijdens het faillissement bij vergissing een niet aan de gefailleerde verschuldigd bedrag aan

de gefailleerde of aan de curator betaalt.'

Bij de beantwoording van deze vraag zet de Hoge Raad een aantal stappen. De
eerste stap bestaat uit een onderscheid tussen betalingen zonder rechtsgrond die
v66r respectievelijk na de faillietverklaring zijn verricht. Indien de betaling da-
teert van v66r het faillissement en op deze datum nog geen restitutie heeft plaats-
gevonden, heeft de betaler slechts een concurrente vordering op de boedel:

'Een dergelijk geval dient in de eerste plaats te worden onderscheiden van de situatie dat aan de
schuldenaar v66r diens faillietverklaring zonder rechtsgrond, al dan niet als gevolg van een ver-
gissing, een geldsom is betaald en de schuldenaar de daaruit krachtens art. 6:203 lid 2 BW voort-
vloeiende verplichting tot teruggave van een gelijk bedrag niet v66r zijn faillietverklaring is

nagekomen. In deze situatie behoort die verplichting ten tijde van de faillietverklaring tot het pas-
sief van het in art. 20 Fw bedoelde vermogen; de vordering van degene die onverschuldigd had
betaald, moet dan ingevolge art. 3:278 BW worden aangemerkt als een concurrente vordering, nu
de wet aan vorderingen wegens onverschuldigde betaling geen voorrecht verbindt en ten aanzien
van zulke vorderingen ook geen andere gronden aangeeft waaruit voorrang zou voortvloeien.'

De volgende stap betreft betalingen zonder rechtsgrond van na de datum van het
faillissement. Daarbij maakt de Hoge Raad een onderscheid tussen de vordering
uit onverschuldigde betaling die ontstaat na ontbinding van een tussen partijen
bestaande overeenkomst en die welke ontstaat na een betaling ten gevolge van een
onmiskenbare vergissing:

'Wat betreft vorderingen uit hoofde van een na de faillietverklaring zonder rechtsgrond aan de
gefailleerde of aan de curator gedane betaling. dient onderscheid te worden gemaakt tussen ener-

zijds gevallen  als  dat  van  HR 14 december  1984,  NJ  1985, 288, waarin  het  ging  om  een  aan  de

9       HR  5  september  1997, Nl  1998.437  m.nt.  PvS  en JOR  1997,102  m.nt.  E.W.J.H. de Liagre B6ht  en  N.E.D.
Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.'). Voor deze zaak in lagere instantie Rb. Rotterdam, 30 mei 1996, ./OR  1996,89
m.nt. S.C.J.J. Kortmann. De conclusie  van A-G  Mok werd apart gepubliceerd  in JOR  1997,  69  m.nt.  S.C.J.J.
Kortmann. Voor literatuur naar aanleiding van dit arrest zie hierna par 4
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schuldenaar na diens faillietverklaring gedane betaling die - tengevolge van het met terugwer-
kende kracht tot een vddr de faillietverklaring gelegen tijdstip vervallen van de rechtsgrond -
achteraf onverschuldigd bleek te zijn. en anderzijds gevallen als het onderhavige. waarin tussen

de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan
die aanleiding tot de betaling gaf, en waarin de betaling slechts het gevolg is van een onmisken-
bare vergissing, bij voorbeeld - zoals in het onderhavige geval - een vergissing ten aanzien van
de persoon aan wie moest worden betaald.'

Is de betaling aan de failliet na de datum van het faillissement het gevolg van een
onmiskenbare vergissing, dan moet de curator tot restitutie overgaan. Een eerste
argument is de betamelijkheid in het maatschappelijk verkeer:

'Wanneer de curator wordt geconfronteerd met een zodanige onmiskenbare vergissing, handelt
hij in overeenstemming met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt be-
schouwd indien hu meewerkt aan het ongedaan maken van die vergissing. Zijn bijzondere posi-
tie als door de rechtbank benoemde beheerder en vereffenaar van de failliete boedel, die zijn taak
vervult onder toezicht van een rechter-commissaris in het kader van een van waarborgen voor-
ziene wettelijke regeling en in dat kader met alle gerechtvaardigde belangen rekening behoort te
houden, brengt immers mee dat erop moet kunnen worden vertrouwd dat hij derden niet het
slachtoffer laat worden van toevallige, in de praktijk niet steeds te vermijden misslagen als de

onderhavige.'

Een tweede argument is dat ook het ontbreken van een wettelijk voorrecht geen
beletsel behoeft te vormen voor restitutie:

'Ook de omstandigheid dat de wet aan vorderingen uit onverschuldigde betaling geen voorrecht
verbindt en met betrekking tot deze vorderingen ook niet rechtstreeks een andere grond voor
voorrang aanwijst, wettigt niet de conclusie dat de curator jegens degene die een boedelvordering
wegens onverschuldigde betaling verkrijgt doordat hij, zoals hier, als gevolg van een onmisken-
bare vergissing aan de curator in plaats van aan de werkelijke schuldeiser betaalde, ermee zou
mogen volstaan het betaalde bedrag aan het actief van de boedel toe te voegen, de vordering tot
teruggave van een gelijk bedrag als concurrente boedeivordering te behandelen en op deze voet
het bij vergissing betaalde bedrag ten profijte van de overige (boedel)crediteuren aan te wenden.'

Als het bedrag dat door een onmiskenbare vergissing op de rekening van de fail-
liet is bijgeschreven, wel wordt toegevoegd aan de boedel, zou dat leiden tot een
ongerechtvaardigde verrijking van de overige schuldeisers. Ook de redelijkheid
verlangt een teruggave, die zo spoedig mogelijk dient plaats te vinden, zonder
afwikkeling van de boedel af te wachten en zonder bijdrage in de kosten van het
faillissement:

'Laatstbedoelde handelwijze van de curator. die aan de gezamenlijke (overige) schuldeisers valt
toe te rekenen. leidt tot een verrijking van die schuldeisers ten koste van degene die bij vergis-
sing heeft betaald, waarvoor in het licht van het voorgaande geen rechtvaardiging is te vinden.
ook niet in het stelsel van de Faillissementswet. Aldus eist de redelijkheid dat aan degene die als
gevolg van een onmiskenbare vergissing heeft betaald aan de curator, de hierdoor voor hem ont-



Hoofdstuk 5                                                                                                   99

stane schade tot het gehele bedrag van die verrijking wordt vergoed. Ingevolge het bepaaide in

art. 6:212 BW is de curator in het hier bedoelde geval dan ook verplicht om. nadat hij het onver-

schuldigd betaalde heeft ontvangen en heeft geconstateerd dat sprake is van een vergissing, uit de
beschikbare middelen van de boedel een bedrag gelijk aan dat waarmee de boedel is verrijkt te
voldoen aan degene die onverschuldigd heeft betaald. De aard van deze verplichting brengt mee

dat de curator haar zo spoedig mogelijk behoort na te komen, zonder de afwikkeling van de boe-

del af te wachten en met voorbijgaan van aanspraken van andere boedelcrediteuren. Ook brengt
de aard van die verplichting mee dat de curator te dier zake geen bijdrage in de algemene faillis-
sementskosten mag verlangen en slechts de redelijke kosten in mindering mag brengen die als

gevolg van de vergissing en het nakomen van bedoelde verplichting mochten zijn veroorzaakt.'

3.2 Komdeur q.q.-Nationale Nederlanden (NJ 2002,608:

JOR 2002,14)

De Hoge Raad bevestigde de regel uit Ontvanger-Hamm q.q. in Komdeur q.q.-
Nationale Nederlanden. 10  Na het faillissement van Caribbean Apartel Services
('CAS') te Cura ao en de benoeming van Komdeur tot curator, zijn Smeets c.s.
veroordeeld tot de betaling van een bedrag van NAF 101.583 aan Komdeur. De
veroordeling hield verband met de medewerking door Smeets c.s. aan een trans-
port van een onroerend goed van CAS, terwijl een restant van de koopsom nog
niet was betaald. Smeets c.s. stellen hoger beroep in. Hangende het beroep beta-
len Smeets c.s. onder protest van gehoudenheid NAF 82.835,32. Dit betrof het
eerstgenoemde bedrag verminderd met een aantal compensabele vorderingen. In
hoger beroep wordt het vonnis vernietigd. De curator weigert echter over te gaan
tot restitutie. De beroepsverzekeraar van Smeets c.s., Nationale Nederlanden
Internationale Schadeverzekering, vordert in kort geding terugbetaling. Zij doet
daarbij een beroep op Onvanger-Hamm q.q. en betoogt dat de betaling van NAF
82.835,32 onverschuldigd is geschied en dat de vordering op grond van die onver-
schuldigde betaling, die aan haar door Smeets c.s. is gecedeerd en op welke vor-
dering zij ook op grond van subrogatie aanspraak kan maken, een bijzondere boe-
delvordering is die onmiddellijk dient te worden betaald, dus buiten de afwikke-
ling van de boedel om, en integraal, dus met voorbijgaan van aanspraken van an-
dere boedelcrediteuren en zonder dat een bijdrage in de algemene faillissements-
kosten wordt verlangd. Het Gerecht in Eerste Aanleg wijst, 'in het voetspoor' van
Ontvanger-Hamm q.q., de vordering toe. De curator stelt sprongcassatie in. De
Hoge Raad bevestigt de regel uit Ontvanger-Hamm q.q.:

'3.3. In zijn, ook door het Gerecht aangehaaide, arrest van 5 september 1997, nr.  16 400. NJ 1998,

437, heeft de Hoge Raad met betrekking tot vorderingen uit hoofde van een na de faillietverkla-

ring zonder rechtsgrond aan de gefailleerde of de curator gedane betaling twee soorten gevallen
onderscheiden: enerzijds de gevallen als dat van HR 14 december 1984, nr. 12 318, NJ 1985,288,

waarin het ging om een aan de schuldenaar na diens faillietverklaring gedane betaling die - ten

10    HR 7 juni 2002, N.1 2002,608 m.nt. JBMV en JOR 2002,14 m.nt. G.A.J. Boekraad ('Komdeur q.q.-Nationale
Nederlanden'). Over dit arrest o.m. Zwalve (2002b) met reactie Verstijlen (2002b).
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gevolge van het met terugwerkende kracht tot een v66r de faillietverklaring gelegen tijdstip ver-
vallen van de rechtsgrond - achteraf onverschuldigd bleek te zijn, en anderzijds de gevallen waar-
in tussen de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen rechtsgrond bestaat of heeft
bestaan die aanleiding tot de betaling gaf, en waarin de betaling slechts het gevolg is van een
onmiskenbare vergissing. Uitsluitend voor deze gevallen van betaling als gevolg van een onmis-
kenbare vergissing heeft de  Hoge Raad in genoemd arrest van 5 september  1997, ter vermijding
van een verrijking van de gezamenluke (overige) schuldeisers waarvoor ook in het stelsel van de
Faillissementswet geen rechtvaardiging is te vinden, een uitzondering aanvaard op de regel dat de
curator gerechtigd is het betaalde bedrag aan het actief van de boedel toe te voegen, de vordering
tot teruggave van een gelijk bedrag als concurrente boedelvordering te behandelen en op deze
voet het betaalde bedrag ten profijte van de overige (boedel)crediteuren aan te wenden.'

Aansluitend oordeelt de Hoge Raad dat deze regel echter geen toepassing kan vin-
den op het onderhavige geval:

'De door Smeets c.s. aan de curator gedane betaling is niet het gevolg van een onmiskenbare ver-
gissing en evenmin van een daarmee voor de toepassing van de Faillissementswet in dit verband

op een lijn te stellen oorzaak. De vordering tot terugbetaling dient derhalve, anders dan het Ge-
recht heeft geoordeeld, als concurrente boedelvordering te worden behandeld.'

Het bestreden vonnis wordt vernietigd en de vordering van Nationale Nederlanden
wordt afgewezen.

3.3 Van der Werff q.q.-BLG (NJ 2007. 419: JOR 2007, 221)

Was na het arrest Komdeur q.q.-Nationale Nederlanden de rechtspraak van de
Hoge Raad in de voorliggende gevallen tot vaste jurisprudentie geworden, na het
arrest Van der Werff q.q.-BLG bestaat er ook geen twij fel meer over de vraag of
de Hoge Raad op deze jurisprudentie wenst terug te komen." Een poging daartoe
leidde in dit arrest schipbreuk. De feiten waren als volgt. BLG Hypotheekbank
('BLG') verstrekt hypothecaire kredieten. Barelds & Pasman ('Barelds & Pas-
man') is een bemiddelaar in assuranti8n en financieringen. In juli 2001 heeft
Barelds & Pasman bemiddeld voor BLG ter zake van hypotheken. Op  17 juli 2001
wordt Barelds & Pasman in staat van faillissement verklaard. Op dat moment
bemiddelde zij voor een dertigtal verzekeraars en financiele instellingen. In de
periode van  19 juli 2001  tot 20 juli 2002,  dus na de datum van het faillissement,
verricht BLG nog een twintigtal betalingen op het rekeningnummer van Barelds
& Pasman. Het gaat in totaal orn een bedrag van EUR 50.826,36. BLG verzoekt
de curator om restitutie. De curator weigert terugbetaling en plaatst de vordering
op de lijst van voorlopig erkende concurrente boedelschulden. In de boedel

11    HR 8 juni 2007, NJ 2007.419 m.nt. Pp·S en ./OR 2007.221 m.nt. A. Steneker ('Van der Werff q.q.-BLG').In
lagere instanties Rb. Zutphen 31 maart 2004. JOR 2004,148 m.nt. N.E.D. Faber ('BLG-Van der Werff q.q.');
Hof Arnhem 23 augustus 2005, JOR 2005,259 ('BLG-Van der Werff q.q.').
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bevindt zich niet voldoende actief om alle boedelcrediteuren geheel te voldoen.
Met een beroep op het arrest Ontvanger-Hamm q.q. vordert BLG terugbetaling
van de curaton De curator bestrijdt de vordering en voert daarbij aan dat het, naar
eerst later bleek inderdaad onverschuldigd en bij vergissing betaalde, een concur-
rente boedelschuld oplevert. Er was namelijk in dit geval w61 sprake van een
rechtsverhouding die tot de betaling aanleiding gaf en bovendien was het niet aan-
stonds voor hem duidelijk dat bij vergissing was betaald. Uiteindelijk wordt de
zaak aan de Hoge Raad voorgelegd, in een poging de Hoge Raad afstand te laten
nemen van de maatstaf neergelegd in Ontvanger-Hamm q.q. De Hoge Raad ziet
daartoe echter geen aanleiding, maar komt wel met een nadere precisering
Bovendien is nu de motivering enigszins anders, omdat uitsluitend nog bij artikel
6:203 BW wordt aangesloten en artikel 6:212 BW van het toneel is verdwenen:

'Uitgangspunt voor de in het arrest Ontvanger/Mr. Hamm q.q. aangenomen terugbetalingsver-
plichting van de curator is, dat de betaling onverschuldigd is geschied. Voor het antwoord op de
vraag wanneer daarvan sprake is, dient uiteraard te worden aangeknoopt bij de betekenis die het

begrip "zonder rechtsgrond" heeft in art. 6:203 BW De Hoge Raad heeft de terugbetalingsver-
plichting van de curator niet aangenomen voor elke na de faillietverklaring verrichte betaling aan
de boedel zonder rechtsgrond, met name niet voor het geval waarin een betaling is gedaan die -
ten gevolge van het met terugwerkende kracht tot een v66r de faillietverklaring gelegen tijdstip
vervallen van de rechtsgrond - achteraf onverschuldigd bleek te zijn. Alleen in het geval waarin
tussen de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen rechtsverhouding bestaat of heeft
bestaan die tot de betaling aanleiding gaf, en waarin de betaling slechts het gevolg is van een
onmiskenbare vergissing, dient de curator, wanneer hij wordt geconfronteerd met een zodanige
vergissing, in overeenstemming met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt

beschouwd, mee te werken aan het ongedaan maken van die vergissing. Nader gepreciseerd,

bestaat deze verplichting van de curator slechts wanneer geen rechtsverhouding bestaat of heeft
bestaan die de betaler, de gefailleerde of de curator aanleiding kon geven te veronderstellen dat

er (mogelijk) w61 een rechtsgrond aanwezig was voor de betaling in kwestie. Dan valt immers
voor geen van de betrokkenen te miskennen dat de betaling bij vergissing is verricht, omdat dui-

delijk is dat zij bij gebreke van enige rechtsverhouding noch voor de gefailleerde noch voor de
curator bestemd was, dan wel evident is dat de rechtsverhouding die tussen de betaler en de

gefailleerde w61 bestaat of heeft bestaan voor de betaling in kwestie geen rechtsgrond kon ople-
veren. Dit laatste zal zich in het bijzonder voordoen wanneer zonder meer duidelijk is dat de beta-
ling slechts betrekking kan hebben op een reeds door een eerdere betaling tenietgegane schuld en
er daarom geen twijfel over kan bestaan dat bij vergissing voor de tweede maal dezelfde vorde-

ring is voldaan, of wanneer het betaalde bedrag zodanig afwijkt van de schuld waarop de beta-
ling betrekking heeft, dat daaruit zonder enige twijfel kan worden afgeleid dat de betaling van dit
bedrag op een verschrijving of andere vergissing berust. '12

12   Van der Werffq.q.-BLG, r.0.3.3.3.
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4            Literatuur na 1997

Het arrest Ontvanger-Hamm q.q. heeft vele pennen in beweging gezet. In de
stroom aan literatuur is een aantal richtingen te onderscheiden: schrijvers die de
door de Hoge Raad geformuleerde rechtsregel resoluut afwijzen, schrijvers die
positief oordelen over de regel maar vraagtekens plaatsen bij de motivering en, als
laatste, auteurs die zowel de regel als de motivering aanvaarden. Kortmann be-
hoort tot de groep van auteurs die zich fel tegen de regel verzetten. Hij heeft zich
bij herhaling en in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over Ontvanger-
Hamm q.q.13 Tot de schrijvers die positief staan tegenover de uitkomst maar
bedenkingen hebben bij de motivering van de rechtsregel, behoren Van Schilf-
gaarde, Nieskens-Isphording, Zwalve en Vranken.14 positief over de regel en de
motivering zijn De Liagre  Bahl  en W Snijders. 15 De arresten Komdeur q.q.-Na-
tionale Nederlanden en later Van der Werff q.q.-BLG gaven aanmerkelijk minder
aanleiding tot commentaar. Het standpunt van de Hoge Raad is inmiddels bepaald
en het momentum lijkt daarmee enigszins verloren. 16

5 Enkele kanttekeningen

5.1 Toepassingsgebied  (i): andersoortige fouten

Ik begin met een opmerking over het toepassingsgebied van het arrest. Een fout
kan, zoals in Ontvanger-Hamm q.q. aan de orde was, tot gevolg hebben dat geld
naar een verkeerde rekening wordt overgeschreven.17 De regel van Ontvanger-

13    Kortmann-Van  Hees (1998) p 1461-1466, i.h.b. p. 1462-1463. Kortmann vergelijkt de motivering met  'ijs-
kastsoep', een gerecht  dat in huize Kortmann werd genuttigd  en was samengesteld  uit de restanten  in  de  ijs-
kast, samengevoegd in een pan en met behulp van een staafmixer tot een gladde brij gevormd. Nadat het ver-
volgens als potage du cheffeestelijk was opgediend, was  het aan de disgenoten om te raden wat voor een soep
zij aten en welke bestanddelen smaakbepalend waren. Later verwijst hij wederom naar deze soep, nu onder de
weinig verhullende titel 'De onbegrijpelijke, onbillijke en onbruikbare Ontvanger/Hamm q.q.-regel'. Kortmann
(2006) p. 156-164,  i.h.b.  p. 161. Eveneens afwijzend Faber,  noot 2 onder JOR  1997,  102. A Steneker onder
JOR 2007,221; Verstijlen (1998) p 183-189; Verstijlen (2001) p. 927-937; Verstijlen (2004).

14 Van Schilfgaarde, noot onder NJ 1998. 43 7. Schoordijk ( 1997-2007) p. 417-430, Nieskens-lsphording (1998):
Zwalve (2002b) p. 481482, Vranken (19988) p 1496-1503, i.h.b. p. 1499-1500.

15    De Liagre Bdhl, noot  1  onder JOR 1997, 102; Snijders (2001) p.  12-13.
16 Over 'Komdeur q.q.-Nationale Nederlanden': Vranken  in zijn noot onder NJ 2002.608; Zwalve (2002b) p.

481-482 met reactie Verstijlen (2002b) p. 813-815; mede naar aanleiding van resp. over 'Van der Werff q.q.-
BLG': A. van Hees (2007) p. 61-71: Gerdes (2008) p. 117-119.

17   HR 5 september 1997, NJ 1998. 437 m.nt. PvS en ./OR 1997, 102 m.nt. E.W.J.H. de Liagre Bdhl en N.E.D.
Faber ('Ontvanger-Hamm  q.q.').  Aan de lagere jurisprudentie ontleende vergelijkbare voorbeelden:  Pres.  Rb.
Groningen 17 september  1998, JOR  1999.14 m.nt. G.A.J. Boekraad ('Kollum-Van der Molen q.q.'): doorstart
na een faillissement, afnemers van de nieuwe vennootschap betalen per abuis via de bankrekening van de fail-
liet. Vordering tot restitutie toegewezen; Rb. Arnhem 9 maart 2000, JOR 2000,245 ('Ontvanger-Houwen  q.q.'):
de Ontvanger betaalt twee bedragen op de rekening van een failliet. Het betreffende rekeningnummer was eer-
der toegewezen geweest aan de rechthebbende. maar deze had de rekening opgeheven. Het rekeningnummer
was daarna toebedeeld aan de failliete vennootschap. Vordering tot restitutie toegewezen; Hof's-Hertogenbosch
12  augustus 2003. JOR 2003,  268 ('Van Dooren q.q.-Craenen c.s.'): betaling bij vergissing voldaan op bank-
rekening van failliet. die echter was gelieerd met schuideiser. Debiteur onderhoudt met beide vennootschappen
een zakelijke relatie. Vordering tot restitutie toegewezen.
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Hamm q.q. beperkt zich echter niet tot fouten ten aanzien van de persoon dan wel
diens rekening waaraan geld wordt overgeschreven. De Hoge Raad noemt dit
immers als een 'voorbeeld' van een mogelijke vergissing. In Van der Werff q.q.-
BLG noemde de Hoge Raad nog twee andere voorbeelden, te weten het bij ver-
gissing voor de tweede maal betalen van een reeds door een eerdere betaling
tenietgegane schuld of een zodanige discrepantie tussen de betaling en de schuld
dat daaruit zonder enige twijfelkan worden afgeleid dat de betaling van dit bedrag
op een verschrijving of andere vergissing berust. 18 In de lagere jurisprudentie zijn
dergelijke gevallen te vinden: een rekeninghouder kan zich vergissen in de om-
vang van het te betalen bedrag door een komma verkeerd te plaatsen.19 Een schuld
kan per abuis twee keer betaald worden aan een failliet, terwijl deze betaling
slechts 66n van beide keren verschuldigd was. De factuur bleek bij nader inzien
eerder voldaan.zo Ook blijkt het mogelijk tot twee keer toe aan dezelfde failliet te
betalen, terwijl in beide gevallen niets verschuldigd was.2' In de uitspraak Van der
Lubbe-Warringa ging het eveneens om een dubbele betaling, die echter door twee
verschillende partijen werd gedaan. 22

5.2 Toepassingsgebied (ii): fouten van de bank

Een ander aspect van het toepassingsgebied van de regel uit Ontvanger-Hamm
q.q. is de vraag of ook een bank daarop een beroep zou kunnen doen. Het kan
immers voorkomen dat een door de rekeninghouder correct verleende opdracht
(deze weerspiegelt dus de subjectieve betalingsintentie) door de bank op een
onjuiste wijze wordt uitgevoerd en ten gevolge van deze fout geld wordt bijge-
schreven op de rekening van een failliet.23 In de praktijk zal de bank in veel geval-
len gebruik maken van het stornorecht van artikel 12 ABM Stornering wordt
beschouwd als een aan de giro-instelling toekomend recht om door middel van
een louter comptabele handeling, te weten het verrichten van een tegengestelde
boeking voor hetzelfde bedrag met dezelfde valutadatum, tot ongedaanmaking
van een ten onrechte verrichte boeking over te gaan.24 Voor een deel verschaft dit
recht van storno een resultaat dat materieel vergelijkbaar is met de regel uit
Ontvanger-Hamm q.q. Toch zijn er ook verschillen aan te wijzen. Zo kennen de
beide methoden tot herstel van fouten een verschillend rechtskarakter. In Ont-
vanger-Hamm q.q. construeert de Hoge Raad de oplossing met vermogensrechte-
lijke bouwstenen. Stornering voltrekt zich daarentegen door het comptabele

18   Van der Werffq.q.-BLG, r.0.3.3.3., slot.
19    HR 6 juli  1999. N./ 1999.740. Dit geval voltrok zich buiten het faillissement van de rekeninghouder.
20     Rb.  Alkmaar 2 maart  2000  en 14 februari  2001, JOR 2001,  102  ('Reacon-Breederveld q.q.') Vordering tot

restitutie afgewezen.
21 Ktr. Hilversum 23 februari  2000,  JOR  2000,88  ('Krehalon-Bouwman q.q.') Volgens de kantonrechter  was

sprake van 'een hardnekkigheid die bij de spreekwoordelijke ezel zelfs niet voorkomt'.
22    Rb. Utrecht 25 februari 2004, JOR 2004,147 ('Van der Lubbe-Warringa q.q.').
23 Gevallen waarbij sprake was van een  fout  van  de  bank:  HR  29  mei  1981. N./ 1982.  191  m.nt.  CJHB  ('ABN-

Allectric'): de bank maakt NLG 40.000 over in plaats van de NLG 4000 waartoe de opdracht strekte, HR 30
juni  2000, RvdW 2000,167 ('Ermer-ABN Amro'):  een bank maakt bij vergissing een bedrag tweemaal over.  In
beide gevallen voltrokken deze fouten zich overigens buiten het faillissement van de begunstigde.

24    Rank ( 1995) p. 269.
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karakter geheel buiten het vermogensrecht. Geplaatst binnen de context van het
girale betalingsverkeer, is het moeilijk navolgbaar waarom het herstel van een
onmiskenbare fout van de bank door middel van stornering een ander rechtska-
rakter zou moeten hebben dan het herstel van een vergissing gemaakt door een
rekeninghouder. Een ander verschil is gelegen in het toepassingsgebied. Het stor-
norecht betreft uitsluitend concernposten en reikt dus niet verder dan het herstel
van fouten tussen rekeninghouders bij dezelfde bank.25 Indien giraal geld ten ge-
volge van een fout van de bank is overgeschreven naar een betaalrekening bij een
andere bank, biedt het stornorecht geen soelaas. Ik zou willen aannemen dat in
deze gevallen, indien dus een overboeking (mede) ten gevolge van een fout van de
bank plaatsvindt, de laatste eveneens een aanspraak uit onverschuldigde betaling
toekomt.

De redenering lijkt betrekkelijk eenvoudig, zeker indien de door mij voorge-
stane voorstelling van giraal geld wordt gevolgd. Stel, aan een accipi8nt wordt op
enig moment EUR 1000 overgemaakt. De betaling is mede het gevolg van een fout
van de bank van de solvent. De solvent had slechts een betalingsopdracht gegeven
voor EUR  100. De bank zal daarom slechts EUR  100 ten laste van de rekening van
de solvent kunnen brengen. Het restant a EUR 900 van het overgeschreven bedrag
moet de bank dus uit eigen middelen voldoen. De bank heeft in dat geval naar
mijn mening op grond van onverschuldigde betaling een vordering van EUR 900
op de accipi8nt. Of deze vordering ook daadwerkelijk kan worden toegewezen,
hangt van een aantal omstandigheden af Indien het bijvoorbeeld aan de accipiant
niet aanstonds duidelijk kon zijn dat sprake was van een vergissing (de accipient
had  meer  dan  EUR   100  van de solvent te vorderen  o f de betalingsspecificaties
waren niet duidelijk) moet de vordering alsnog worden afgewezen. Mogelijk heeft
de bank in dat geval wel een aanspraak op haar rekeninghouder, de solvent, uit
hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Deze vordering mag echter weer niet
in verrekening worden gebracht in de rekening-courant met de solvent.26

Merkwaardig genoeg verschaft de jurisprudentie geen zekerheid over de vraag
of de bank inderdaad een aanspraak kan hebben op grond van een onverschuldig-
de betaling. Deze vraag werd door de Hoge Raad ontkennend beantwoord in het
arrest ABN-Allectric.27 Door een referte in de parlementaire geschiedenis ver-
kreeg het enige nadruk.28 Blomkwist heeft het arrest kritisch besproken en er op
gewezen dat de uitkomst sterk is beinvloed door de vaststelling van de feiten door
het hof en de cassatiemiddelen.29 Meer recent heeft A-G Verkade de mogelijkheid

25   Rank (1996) p. 269.
26    HR 26 januari 2001, NJ 2002,118 m.nt. JH en JOR 2001.51  ('Standard-iNG').
27     HR  29  mei   1981,  NJ  1982,  191  m.nt. CJHB ('ABN-Allectric'). De casus was, verkort weergeven,  als volgt.

Slotboom houdt een betaalrekening aan bij ABN. HU geeft ABN opdracht om NLG 4000 over te maken naar
de rekening van Allectric bij Amro. Door een fout van ABN wordt echter NLG 40.000 overgemaakt aan
Allectric. ABN vordert vervolgens NLG 36.000 terug als onverschuldigd betaald. Echter, Allectric had een gro-
tere vordering op Slotboom. Het beroep op onverschuldigde betaling werd afgewezen door het Hof. Ook het
cassatieberoep werd afgewezen.

28   PG Boek 6 (Invoeringswet) p. 1219-1220, bij de behandeling van artikel 6:30 BW
29    'De conclusie kan niet anders zon dan dat ABN de bewuste f36.000 niet met giraal geld van Slotboom, maar

uit eigen middelen aan Allectric heeft betaald.' Blomkwist (1987) p. 547.
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van een vordering uit onverschuldigde betaling aan de orde gesteld in zijn con-
clusie bij het arrest Jeka-NatWest.30 Hij sluit zich aan bij de zienswijze van
Blomkwist en vindt steun bij onder meer Scheltema, die een vergelijking maakt
met een betaling door een derde uit eigen beweging.31 Of de Hoge Raad het stand-
punt van de advocaat-generaal onderschrijft valt niet met zekerheid te zeggen:
Jeka-NatWest werd met een beroep op artikel 81 RO afgedaan.

Ik zou nog een stap verder willen gaan en betogen dat de bank onder omstan-
digheden - bij een samenloop van fouten - zelfs een beroep kan doen op Ontvan-
ger-Hamm q.q. Stel dat een accipi8nt op enig moment EUR 1000 krijgt overge-
maakt en, net als in het hiervoor aangehaalde voorbeeld, de betaling mede het
gevolg is van een fout van de bank van de solvent. De solvent had slechts een be-
talingsopdracht gegeven voor EUR 100. Echter, ook de solvent heeft zich vergist.
Hij heeft het verkeerde rekeningnummer ingevuld en niets uit te staan met de fei-
telijke accipidnt. Indien de laatste in staat van faillissement verkeert en er sprake
is van een onmiskenbare vergissing, zal de solvent met een beroep op Ontvanger-
Hamm q.q. restitutie kunnen vorderen van de curator voor een bedrag van EUR
100. De bank, die dus door haar eigen fout EUR 900 te veel heeft betaald, zal naar
mijn mening eveneens een beroep op Ontvanger-Hamm q.q. kunnen doen en
afgifte kunnen vorderen van EUR 900. Ik zie niet in waarom in deze gevallen, dus
bij een samenloop van vergissingen, de solvent wal voor zijn decl van de abusie-
ve betaling een beroep zou kunnen doen op Ontvanger-Hamm q.q. en de bank
niet. Een argument voor deze toepassing, en ook voor de mogelijkheid dat de bank
onder omstandigheden een vordering toekomt uit onverschuldigde betaling, kan
worden ontleend aan de bijzondere positie die de bank in het betalingsverkeer
heeft. De Hoge Raad heeft in een reeks arresten een beperking aanvaard op het
recht van de bank om in het zicht van en tijdens faillissement van de rekening-
houder binnenkomende betalingen te verrekenen met een schuld in rekening-cou-
rant.32 Een overweging daarbij was de uitzonderingspositie die de bank toekomt in
het betalingsverkeer.33 Deze uitzonderingspositie kan leiden tot een feitelijke pre-
ferentie die in strijd is met het beginsel van de paritas creditorum. De keerzijde
van diezelfde medaille is dat de bank bij het herstel van fouten in het betalings-
verkeer moet kunnen beschikken over hetzelfde instrumentarium als iedere ande-
re deelnemer aan het rechtsverkeen Sterker nog, de positie van de bank als inter-
mediair in het betalingsverkeer met de daaraan verbonden risico's en aansprake-
lijkheden, vereist dat misslagen door de bank, die in de praktijk van het beta-
lingsverkeer nooit helemaal zijn uit te sluiten, eenvoudig kunnen worden hersteld.
De  bank zou daarbij, naast het recht van storno, ook gebruik moeten kunnen

30      HR 6 februari  2004,  JOR  2004,156  m.nt.  S.E.  Bartels  en S.R. Damminga ('Jeka-NatWest').  Over dit arrest
Schoordijk (2004-2007) p. 757-769.

31   Scheltema (1997) p. 101.
32  HR 10 januari 1975. NJ 1976. 249 m.nt. BW ('Standaardfilms'), HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 m.nt. G

('Loeffen q.q.-BMH  I'),  HR 7 oktober  1988.  NJ  1989,449  m.nt. JBMV ('Amro-Curatoren THB'):  HR  17
februari  1995, W 1996,471 m.nt. WMK ('Mulder q.q.-CLBN'). Zie voor een bespreking van deze arresten en
literatuurverwijzing hoofdstuk 7.

33    Overwegingen in HR 8 juli 1987, N./ 1988,104 m.nt. G ('Loeffen q.q.-BMH I'); HR 7 oktober 1988. NJ 1989,
449 m.nt. JBMV ('Amro-Curatoren THB'). Zie verder hoofdstuk 7.
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maken van zowel de vordering uit onverschuldigde betaling als de regel uit
Ontvanger-Hamm q.q.

Dat laatste geldt des te sterker als men bedenkt dat door de rol die banken als
intermediair vervullen, zij ook voortdurend het doel vormen van pogingen tot mis-
bruik en fraude. Banken nemen uiteenlopende maatregelen om de risico's te
beperken en voor zover een frauduleuze handeling toch tot gevolg heeft dat een
giraal tegoed 'verdwijnt' van een rekening, valt niet uit te sluiten dat de bank ver-
plicht is de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden aan de benadeelde reke-
ninghouder. De bank zal de schade dan uit eigen middelen moeten voldoen.
Daarom dient de bank over een adequaat instrumentarium te beschikken om,
uiteraard voor zover het geld nog is te traceren, het te kunnen restitueren. 34

5.3 Vergissingen en crediteringen v66r en na faillissement

Een volgende opmerking betreft het onderscheid dat de Hoge Raad aanbrengt tus-
sen vorderingen uit onverschuldigde betalingen ontstaan v66r respectievelijk na
de datum van faillietverklaring. Indien een dergelijke vordering is ontstaan v66r
het uitspreken van het faillissement, is deze volgens de Hoge Raad altijd concur-

rent, ongeacht of deze is ontstaan door een ontbinding van een overeenkomst of
voortvloeit uit een kennelijke vergissing. De argumenten die de Hoge Raad in
Ontvanger-Hamm q.q. gebruikte ten aanzien van abusieve bijschrijvingen na fail-
lissement, zoals de betamelijkheid in het maatschappelijk verkeer, de redelijkheid
en het voorkomen van een ongerechtvaardigde verrijking van de boedel, zijn ech-
ter evenzeer van toepassing op betalingen die kort voor faillissement door een ver-
gissing op de betaalrekening van de aanstaande failliet zijn bijgeschreven.35 In Van
der Werff q.q.-BLG gebruikte de Hoge Raad een enigszins andere motivering,
echter zonder afbreuk te doen aan het rechtsgevolg en toepassingsgebied. Moge-
lijk, maar de Hoge Raad is daar niet duidelijk over, hangt de beperking tot be-
talingen tijdens faillissement samen met de reikwijdte en toepassing van andere
leerstukken en rechtsregels.

In de eerste plaats noem ik het leerstuk over verrekening door de bank in het
zicht van faillissement. Zoals ik al aanstipte, mag een bank binnenkomende be-
talingen verrekenen met een debetstand op de betaalrekening als zij niet bekend is
met een (eventueel) naderend faillissement van de rekeninghouder. Indien de regel
uit Ontvanger-Hamm q.q. zich ook zou uitstrekken tot vergissingen v66r de datum
van faillissement, kan zich een kortsluiting voordoen. Aan de vooravond van een
faillissement zal de betaalrekening in veel gevallen een debetstand vertonen,
mogelijk zelfs groter dan toegestaan op grond van de overeenkomst tussen de
bank en de rekeninghouder en de toepasselijke algemene voorwaarden. Indien de
restitutieverplichting uit Ontvanger-Hamm q.q. ook zou gelden voor betalingen

34 Voor gevallen waarbij fraude  in  het  spel  was:  HR 6 februari  2004.  JOR   156  m.nt. S.E. Bartels  en  S.R.
Damminga ('kka-NatWest'): Rb. Haarlem 23 maart 2005..JOR 2005.261 m.nt. S.R. Damminga ('ABN Amro-
Van Zanten').

35   Verstulen (2004) p. 23-24.
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die zijn verricht v66r faillissement, zou de accipiant moeten overgaan tot onver-
wijlde restitutie aan de solvent. Anderzijds mag de bank, zolang zij geen weten-
schap heeft van het naderende faillissement, zich volgens de huidige stand van
zaken in de jurisprudentie beroepen op verrekening en dus haar medewerking ont-
zeggen aan deze restitutie. 36

In de tweede plaats kan er bij een restitutie buiten faillissement een botsing van
rechten ontstaan als op de betaalrekening een derdenbeslag wordt gelegd. Dat is
niet denkbeeldig bij een rekeninghouder met betalingsproblemen. Het is niet dui-
delijk of een derdenbeslag gelegd nA de bijschrijving van de abusieve betaling,
maar v66r de restitutie daarvan, de terugboeking verhindert. Ik ben geneigd deze

vraag bevestigend te beantwoorden. Daarbij is van belang dat, voor zover restitu-
tie wal mogelijk zou zijn ondanks een gelegd beslag, het aan de bank zal zijn om
van geval tot geval te beoordelen of er sprake is van een evidente vergissing. De
bank zal daar in de praktijk nauwelijks toe in staat zijn en stelt zich bovendien
bloot aan een dreigende aansprakelijkheid jegens de derde-beslaglegger.
Anderzijds is het enigszins merkwaardig dat op grond van Ontvanger-Hamm q.q.
de positie van de solvent aanmerkelijk beter is indien hij per vergissing betaalt aan
een failliet dan aan een rekeninghouder die niet failliet is maar op wiens betaalre-
kening wel derdenbeslag wordt gelegd.

5.4 Obligatoire en revindicatoire aanspraken

De laatste kanttekening brengt mij tot het onderscheid tussen de restitutie van be-
talingen ten gevolge van een onmiskenbare vergissing en die als bedoeld in het
Floritex-arrest.37 Daarin was sprake van een aan de schuldenaar na diens failliet-
verklaring gedane betaling die achteraf onverschuldigd bleek te zijn door het, met
terugwerkende kracht tot een v66r de faillietverklaring gelegen tijdstip, vervallen
van de rechtsgrond. In dat geval heeft de solvent slechts een vordering uit onver-
schuldigde betaling en is hij daarmee concurrent boedelschuldeiser. Dat is anders
indien er tussen de gefailleerde en degene die aan hem betaalde geen rechtsver-
houding bestaat of heeft bestaan die aanleiding tot de betaling gaf en de betaling
slechts het gevolg is van een onmiskenbare vergissing. In dat geval dient de eura-
tor onverwijld tot restitutie over te gaan. Naar mijn mening laat dit onderscheid
zich verklaren door de werking van het preferentiestelsel en, wat in de literatuur

36     Verrekening is niet toegestaan indien de bank weet dat het faillissement is aangevraagd of is te verwachten; HR
8 juli  1987 , NJ 1988,  104 m.nt. G ('Loeffen q.q.-BMH  I').  Het is onzeker of de bank van de accipient buiten
diens faillissement over mag gaan tot verrekening van betalingen die ten gevolge van een fout zijn bijgeschre-
ven. De vraag wordt ontkennend beantwoord  door Rb. Arnhem 17 november  1995, KG 1996, 7 ('Mijnders
Melissant-Rabobank'). Verrekening zou in de gegeven omstandigheden in strijd zijn met de redelijkheid en bil-
lijkheid. Bevestigend echter Rb. Dordrecht 15 mei  1996, KG 1996, 223 ('Kom Design-VSB Bank') en Hof's-
Hertogenbosch 18 april  2002,  NJ 2003,158 ('SNS-Den Haan'). Van Esch (2001c) p.  109  acht het standpunt
van de Rechtbank Arnhem redelijk, tenzij de bank van de schuldeiser in vertrouwen op de juistheid van de over-

boeking bepaalde handelingen heeft verricht waardoor zy bij ongedaanmaking van de overboeking in een nade-
lige positie zou komen te verkeren. lk sluit mij daarbij aan, zie ook hierna hoofdstuk 7, par. 5.3 bij de bespre-

king van HR 28 februari  1997. NU 1998,218 m.nt. HJS en JOR 1997,73 ('Staat-Meijer'). Anders: Faber (2005)
p. 182-184.

37   HR 14 december 1984, NJ 1985, 288 m.nt. G. ('Floritex' 1.
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onderbelicht is gebleven, door het feit dat het betalingsverkeer wordt beschouwd
als een obligatoire rechtsfiguur sui generis. Hier klinkt het Leitmotiv van deze stu-
die, namelijk dat veel problemen met betrekking tot het reguleren van verhaal op
giraal geld zijn te herleiden tot dit verondersteld obligatoire rechtskarakter van het
giraal betalingsverkeer.

In de kritieken naar aanleiding van het arrest Ontvanger-Hamm q.q. is er her-
haaldelijk op gewezen dat de regel van de Hoge Raad een inbreuk op het prefe-
rentiestelsel veroorzaakt. Die kritiek komt erop neer dat de wetgever de vorderinguit onverschuldigde betaling heeft gewogen en te licht bevonden om er een wette-
lijke preferentie aan toe te kennen. Het is daarom onjuist dat in de rechtspraak uit
billijkheidsoverwegingen alsnog te doen.38 Deze kritiek ziet echter over het hoofd
dat de wetgever de afweging in abstracto heeft gemaakt en zich blijkens de parle-
mentaire geschiedenis nergens in concreto ten volle rekenschap van gegeven van
de implicaties van het louter obligatoire karakter van het betalingsverkeer bij het
oplossen van vraagstukken omtrent het reguleren van verhaal in girate verhoudin-
gen. Dat is overigens niet verwonderlijk, omdat het moderne girale betalingsver-
keer van betrekkelijk recente datum is en de begripsvorming over de rol van de
bank sinds kort verder wegdrijft van lastgeving en vertegenwoordiging.39 Ook speelt
mee dat de toepassing van het leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking op
het girale betalingsverkeer pas recentelijk goed van de grond is gekomen.40 Met
andere woorden: niet de regel uit Ontvanger-Hamm q.q. is een inbreuk op het pre-
ferentiestelsel, maar het rechtskarakter van het betalingsverkeer zdlf verstoort de
werking van het preferentiestelsel en maakt een correctie, zoals de Hoge Raad
aanbracht in Ontvanger-Hamm q.q., noodzakelijk.

In hoofdstuk 1 van deze studie heb ik erop gewezen dat met het obligatoire
karakter van het girale betalingsverkeer is gegeven dat daarmee samenhangende
rechtsvragen slechts met de inzet van obligatoire rechtsfiguren kunnen worden
opgelost. Dat is een afwijking van het vermogensrechtelijke systeem, dat bij het
bepalen van de omvang van het voor verhaal vatbare vermogen van een debiteur
voorziet in een afgewogen samenspel van revindicatoire aanspraken en vorderin-
gen. Eerst nadat de zaken waarop een eigendomsrecht van een derde rust uit de
macht van de failliet zijn gerevindiceerd, blijft het resterende actief over voor ver-
haal. Daarbij vormt de paritas creditorum het uitgangspunt. In girale verhoudin-
gen zijn volgens de heersende leer revindicatoire aanspraken a priori niet moge-
lijk en wordt de eerste fase, waarin de omvang van de boedel wordt vastgesteld
met behulp van het eigendomsrecht van derden, overgeslagen. Ontvanger-Hamm
q.q. illustreert treffend tot wat voor als onrechtvaardig ervaren situaties dat zou
kunnen leiden, die naar mijn gevoelen niet met een verwijzing naar summa iniu-

38   Onder meer Kortmann(1995) p.  160 en Verstijlen (1998) p. 187. Schoordijk, die overigens weI positief staat
ten aanzien van het resultaat van Ontvanger-Hamm q.q.. heeft erbij herhaling op gewezen dat de wetgever en
niet de rechter de belangen van schuldeisers dient af te wegen. Zie reeds Schoorduk ( 1979) p. 457 en later onder
meer Schoorduk (1997-2007) p. 426.

39 Zie bijvoorbeeld nog de wijze van redeneren in lastgevings- en vertegenwoordigingsterminologie in HR 29 mei
1981, NJ 1982. 191 m.nt. CJHB ('ABN-Allectric'). Zie ook hoofdstuk 2. par. 5.2.2.

40 Zie Snijders  ( 2001)  en  de daar besproken jurisprudentie.
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ria summum ius mogen worden gepasseerd.41 Dat doet de Hoge Raad dan ook
terecht niet; hij vindt een oplossing die w61 appelleert aan de gevoelens van rede-

lijkheid en billijkheid, maar die als rechtstheoretische keerzijde heeft dat een flin-
ke portie juridische acrobatiek noodzakelijk is om de in essentie goederenrechte-
lijke vraag aan wie giraal geld toebehoort en, als uitvloeisel daarvan, wie daarop
verhaal mag nemen, te voorzien van een passende verbintenisrechtelijke motive-
ring.42 De Hoge Raad beroept zich op open normen als de betamelijkheid in het
maatschappelijk verkeer, de redelijkheid en het voorkomen van een ongerecht-
vaardigde verrijking van de boedel. In het arrest Van der Werff q.q.-BLG is deze
motivering enigszins gepolijst en wordt volstaan met een verwijzing naar artikel
6:203 BW43 Wie echter door deze argumenten heen kijkt, ziet dat de Hoge Raad
in feite een revindicatoire aanspraak op giraal geld introduceert.44 Daarmee wordt
de ontstane kortsluiting tussen het preferentiestelsel en het louter obligatoire
karakter van het betalingsverkeer ongedaan gemaakt. Naar mijn mening zou
onverbloemd moeten worden erkend dat, als onmisbaar instrument voor de regu-
lering van verhaal op giraal geld, ook in het girale betalingsverkeer revindicatoire
aanspraken mogelijk zijn.

6 Revindicatoire aanspraak op onverschuldigd betaaid
giraal geld

De opvattingen die ik in hoofdstuk 3 heb geformuleerd over een revindicatoire
aanspraak op giraal geld, werk ik in deze paragraaf uit met betrekking tot betalin-
gen die ten gevolge van een onmiskenbare vergissing zijn gedaan aan een fail-
liet.45 Het biedt een verklaring voor betalingen nA faillissement, zoals aan de orde
was in Ontvanger-Hamm q.q. Mijn benadering gaat op onderdelen echter verder.

6.1 Geen legitimerende rechtsgrond

Ik begin met de aard van de rechtsverhouding tussen de solvent en de feitelijke
accipi8nt. Omdat de betaling het gevolg is van een onmiskenbare vergissing, zal
een toereikende rechtsverhouding tussen de solvent en de accipitnt op het moment
van creditering van de betaalrekening ontbreken. Het is niet noodzakelijk dat par-
tijen tot aan het moment van de abusieve betaling elkaars onbekenden waren en

41   Kortmann (1995) p. 160.
42   Vranken in zijn noot onder NJ 2002.608: 'Wanneer het ondanks vele, vele pogingen niet lukt om een rutio

decidendi van een arrest vast te stellen die verder reikt dan het concrete (type) geval, kan de conclusie geen

andere zijn dan dat die ratio er niet is. Ontvanger/Hamm is Einzelfallgerechtigkeit, een arrest dat volkomen op
zichzelf staat.'

43    Artikel 6:212 BW wordt nu buiten beschouwing gelaten. Volgens Gerdes terecht: afgaande op de ontstaansge-
schiedenis van artikel 6:212 BW is het niet de bedoeling geweest dat dit artikel het wettelijke systeem van pre-
ferenties zou gaan doorkruisen. Gerdes (2008) p.  119, met verwijzing naar Gerdes (2005).

44   Nieskens-isphording (1998) p. 22 spreekt van een 'revindicatoir vorderingsrecht'.
45 Deze paragraaf is dus een toepassing in concreto van de opvatting die ik in hoofdstuk 3 in abstracto formu-

leerde.
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eerst dan, door een ongelukkige toevalstreffer, aan elkaar worden verbonden. Een
dergelijke uitleg zou met zich meebrengen dat entiteiten met wie nagenoeg iede-
re Nederlander een rechtsrelatie onderhoudt, zoals bijvoorbeeld de Belasting-
dienst, nooit met succes een beroep zouden kunnen doen op deze regel. Het is
daarom mogelijk dat de solvent en accipi8nt wel reeds in een rechtens relevante
verhouding tot elkaar stonden, maar dat de abusieve betaling niet of slechts ten
dele tot deze rechtsverhouding is te herleiden. Indien een solvent door bijvoor-
beeld een verkeerd geplaatste komma een veelvoud betaalt van het daadwerkelijk
verschuldigde bedrag, legitimeert de rechtsverhouding niet het teveel betaalde
bedrag. Dat zal ook het geval zijn indien door een vergissing een betaalopdracht
tweemaal wordt uitgevoerd. De onderliggende rechtsverhouding is in deze geval-
len niet toereikend om een vermogensovergang te aanvaarden. Zie ik het goed, dan
is het voorgaande ook in lijn met de nadere precisering die de Hoge Raad gaf in
Van der Werff q.q.-BLG. Echter, op basis van mijn kwalificatie van giraal geld,
zou ik dit goederenrechtelijk willen duiden: de creditering van de betaalrekening
van de feitelijk begunstigde heeft niet geleid tot een vermogensovergang tussen de
solvent en de feitelijk begunstigde.46

6.2 Geen legitimerend verkeersbelang

Vervolgens dient de vaststelling dat in beginsel geen vermogensovergang heeft
plaatsgevonden, te worden getoetst aan de vereisten van een ongestoord geldver-
keer. Indien de accipient geen enkele reden had om aan te nemen dat er sprake was
van een vergissing zal, ter bescherming van dit belang, ondanks de gebreken in de
onderliggende verhouding, toch een vermogensovergang moeten worden aange-
nomen. In Ontvanger-Hamm q.q. noemt de Hoge Raad dat niet uitdrukkelijk,
maar het ligt wel besloten in het vereiste van een onmiskenbare vergissing. Dat
betekent dat de solvent niet met succes zal kunnen betogen dat hij bij vergissing
een bestaande geldschuld is nagekomen of bij vergissing meer heeft betaald dan
hij van plan was, terwijl hij het meerdere ook aan de accipiant verschuldigd was.
De onmiskenbaarheid van de vergissing dient derhalve te worden uitgelegd in het
licht van het vereiste van een ongestoorde geldcirculatie. Dat brengt met zich mee
dat op het moment van creditering of kort daarna het duidelijk kon zijn dat deze
betaling niet bestemd was voor de failliet.47 Daarbij moet overigens worden be-
dacht dat iedere rekeninghouder, dus ook de curator, uit hoofde van artikel 12
ABV reeds verplicht is om door de bank toegezonden bevestigingen, rekeningaf-
schriften, nota's of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren. Bij een
onjuistheid dient de bank hierover zo spoedig mogelijk in kennis te worden
gesteld. Ten aanzien van onmiskenbare vergissingen dient een vergelijkbare toets
te worden aangelegd. Een zwaardere norm, bijvoorbeeld de plicht tot onderzoek

46  Hoofdstuk 3, par. 6.
47  Hoofdstuk 3, par. 5.2.
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naar de herkomst van iedere betaling, zou het betalingsverkeer onaanvaardbaar
belasten.48

6.3 Revindicatoire aanspraak

In Van der Werff q.q.-BLG knoopte de Hoge Raad aan bij het begrip 'zonder
rechtsgrond' in artikel 6:203 BW Naar mijn mening had de Hoge Raad ook kun-
nen oordelen dat de aanspraak als bedoeld in artikel 6:203 lid 2 BW in girale ver-
houdingen een revindicatoire werking kan toekomen. Dat zal het geval zijn indien
een rechtsgrond ontbreekt die de vermogensovergang van het girale geld recht-
vaardigt en ook uit hoofde van de bescherming van het verkeersbelang de nood-
zaak ontbreekt om een vermogensovergang te aanvaarden. De erkenning van een
dergelijke revindicatoire aanspraak heeft ook tot gevolg dat er geen sprake meer
is van een inbreuk op de paritas creditorum. De rechthebbende is immers geen
(hoog-preferente) schuldeiser, maar heeft een met het recht van eigendom gelijk
te stellen aanspraak.49

6.4 Toepassingsgebied  (i):  betalingen v66r faillissement

Het voorgaande bleef voor wat betreft het rechtsgevolg binnen de door de Hoge
Raad in het arrest Ontvanger-Hamm q.q. geslagen piketpalen. Ik zou daar buiten
willen treden met betrekking tot betalingen die het gevolg zijn van een onmisken-
bare vergissing en v66r de datum van faillissement op de betaalrekening zijn bij-
geschreven, maar die op de dag van faillietverklaring nog niet zijn gerestitueerd.
De Hoge Raad oordeelt dat in deze gevallen de solvent een vordering uit onver-
schuldigde betaling heeft en dus genoegen moet nemen met de positie van con-
current schuldeiser. Toepassing van de regel dat iedere vermogensovergang van
giraal geld dient te worden gerechtvaardigd door een rechtsverhouding tussen sol-
vent en accipi8nt of de eisen van een ongestoorde geldcirculatie, brengt met zich
mee dat in beginsel ook v66r de datum van faillissement een revindicatoire aan-
spraak kan ontstaan. Hiervoor constateerde ik al dat de argumenten waarmee de
plicht tot restitutie wordt aangenomen voor abusieve betalingen tijdens faillisse-
ment, evenzeer van toepassing zijn op betalingen die kort voor faillissement door
een vergissing op de betaalrekening van de aanstaande failliet zijn bijgeschre-
ven. 50

48   Ook zou een parallel getrokken kunnen worden met de ratio achter artikel 6:205 BW Het bepaalt dat ingeval
van een onverschuldigde betaling de ontvanger het goed te kwader trouw in ontvangst heeft genomen, hij zon-
der ingebrekestelling in verzuim verkeert. De rechtsgevolgen die aan verzuim zijn verbonden. treden dan van
rechtswege in. Met andere woorden: de ontvanger weet in deze gevallen dat hij de prestatie ongedaan zal moe
ten maken. Vgl. hoofdstuk 6. par. 6.3.

49 Vgl. hoofdstuk 3, par. 6.
50 Zie hiervoor par. 5.3. Een verdere uitwerking van deze zienswijze verlangt dat aandacht wordt besteed aan de

vraag in welke gevallen een bank tot verrekening mag overgaan, in het bijzonder bij abusieve betatingen op een
betaalrekening met een (overtrokken) debetstand. Ik ga nader in op deze vraag in hoofdstuk 7. Met het uit-
spreken van het faillissement, lessen de gelegde beslagen op in het algemeen faillissementsbeslag (artikel 33
lid 2 Fw). Van een botsing tussen een abusieve betaling en een daarna volgend derdenbeslag, kan in dat geval
gben dus sprake zijn.
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6.5 Toepassingsgebied (ii). fouten van de bank

Naar ik meen kan onder omstandigheden ook aan de bank een revindicatoir recht
toekomen indien de kenbare vergissing het gevolg is van een handelen van de
bank. Indien deze een betaalopdracht onjuist uitvoert, is zij verplicht de rekening
die zij onterecht heeft gedebiteerd voor eenzelfde bedrag weer te crediteren. De
rekeninghouder is daarmee schadeloos gesteld. Vervolgens is het aan de bank om
het geld dat bij vergissing werd overgeschreven, terug te krijgen van de feitelijk
begunstigde.  De bank loopt daarbij het risico dat de laatste weigerachtig is of zelfs
in staat van faillissement verkeert. Ik zou willen aannemen dat op grond van de-
zelfde argumenten waarom een solvent onder omstandigheden een revindicatoire
aanspraak toekomt, een dergelijk recht ook aan de bank kan worden toegekend,
uiteraard alleen en voor zover de fout aan de bank is toe te schrijven. De bank van
de accipient zal in dat geval niet mogen overgaan tot verrekening van de abusieve
bijschrijving met een debetstand op de rekening. Ik kom hier nog op terug bij de
bespreking van het leerstuk van verrekening in het zicht van en tijdens faillisse-
ment.51

7                  Conclusie

Aan een vordering uit onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) heeft de wet-
gever geen preferentie toegekend. Sommige auteurs verbinden daaraan de conclu-
sie dat ook in girale verhoudingen aan een vordering uit onverschuldigde betaling
geen revindicatoire werking kan toekomen. Daarmee wordt echter over het hoofd
gezien dat de wetgever de afweging in abstracto heeft gemaakt en zich nergens in
concreto ten volle rekenschap heeft gegeven van de implicaties van het louter obli-
gatoire karakter van het betalingsverkeer bij het oplossen van vraagstukken om-
trent het reguleren van verhaal op giraal geld. De erkenning dat artikel 6:203 lid 2
BW onder omstandigheden een revindicatoire werking heeft, is geen inbreuk op
het preferentiestelsel. het rechtskarakter van het betalingsverkeer zalf verstoort de
werking van het preferentiestelsel en maakt een correctie noodzakelijk. Dit wordt
treffend geillustreerd door de rechtsvragen die zich aandienen bij het herstel van
fouten in het betalingsverkeer en waarover de Hoge Raad in Ontvanger-Hamm
q.q. en enkele latere arresten oordeelde.

Het valt niet in te zien waarom abusieve betalingen v66r het faillissement van
de accipiifnt anders zouden moeten worden behandeld dan die van nA de datum
van diens faillissement. Anders dan de Hoge Raad, ben ik van mening dat be-
talingen die ten gevolge van een fout zijn bijgeschreven kort voor faillissement
ook tijdens het faillissement door de curator zo spoedig mogelijk moeten worden
gerestitueerd.

51   Hoofdstuk 7, par. 5.2.
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Fouten worden in de praktijk niet alleen gemaakt door rekeninghouders, maar
ook door de afwikkelende bank. Op basis van de heersende leer kan niet met
zekerheid worden gezegd dat een bank bij het herstel van fouten een beroep kan
doen op artikel 6:203 lid 2 BW, laat staan dat het recht in deze gevallen een revin-
dicatoire werking heeft. In overeenstemming met het uitgangspunt dat banken ver-
mogensrechtelijk geen wezenlijk andere positie hebben dan andere schuldeisers,
meen ik dat banken ook een beroep kunnen doen op de regel van Ontvanger-
Hamm q.q. dan wel de revindicatoire werking van artikel 6:203 lid 2 BW



6         Giraal geld en verhaal na een onterechte
incasso

1               Inieiding

Het initiatief voor een girale betaling in de zin van artikel 6:114 BW zal doorgaans
liggen bij de debiteur van de geldschuld. Indien aan een aantal voorwaarden is vol-
daan, is het ook mogelijk dat de crediteur ervoor zorgt dat te zijnen gunste geld
van de rekening van de debiteur wordt afgeschreven. De incasso biedt daartoe de
mogelijkheid. Incasso's bestaan in diverse varianten. De doorlopende incasso
wordt gebruikt bij periodieke verplichtingen, zoals de telefoonrekening, terwijl de
eenmalige incasso wordt gebruikt bij een niet-repeterende betaling, bijvoorbeeld
na aftevering van een consumptiegoed. Het is in de praktijk van het grootschalig
betalingsverkeer niet uit te sluiten dat een incasso ten onrechte geschiedt. De ge-m-
casseerde heeft in dat geval recht op terugboeking ('stornering') van het onterecht
geincasseerde bedrag. Maar wat is de rechtspositie van partijen als de incassant in
de tussentijd failleert? Dat is de vraag die in dit hoofdstuk centraal staat. Eerst
bespreek ik op hoofdlijnen de werking van de incasso (paragraaf 2). In de lagere
jurisprudentie zijn twee voorbeelden te vinden voor de mogelijke kwalificatie van
een stornering na een onterechte incasso (paragraaf 3). De Hoge Raad heeft zich
uitgesproken over het rechtskarakter van de stornering in het arrest Mendel q.q.-
ABN Amro (paragraaf 4).1 Ik plaats enkele kanttekeningen bij dit arrest (paragraaf
5). De rechtsregel kan beter worden gemotiveerd met behulp van de revindicatoi-
re aanspraak op giraal geld (paragraaf 6). Ik besluit met een conclusie (paragraaf
7)3

1 HR 3 december 2004, NJ 2005, 200 m.nt. PvS en JOR 2005, 5 1, m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN
Amro').

2     Het recht van storno van de bank op een herstelboeking als voorzien in artikel 12 van de ABV wordt ook als
storno of stornering aangeduid, maar blijft hier buiten beschouwing, zie daarvoor hoofdstuk 5, par. 5.2. De har-
monisatie van de Europese betaalmarkt (de  'SEPA') zal ook internationale incasso's mogelijk maken. Wat dat
zal betekenen voor de bestaande Nederlandse incassopraktijk en de voorwaarden die daarop van toepassing
zijn. is thans nog onduidelijk. In de vorige hoofdstukken heb ik de begrippen solvent en accipient gebruikt om
de opdrachtgever tot respectievelijk de begunstigde van een girale betaling aan te duiden. In dit hoofdstuk zal
ik overwegend crediteur (ook: incassant) en debiteur Cook· geincasseerde) gebruiken. Dat sluit beter aan bij de
terminologie die in de diverse incassocontracten wordt gehanteerd. Het begrip solvent suggereert bovendien
een activiteit, nameluk het verrichten van de betaling. Bij incasso is het echter juist de crediteur (de accipient)
die de betaling initieert.



116 Gimal geld en verhaal na een onterechte incasso

2             Werking van de incasso

2.1 Betrokken partijen

De werking van de incasso komt op het volgende neer. Currence Incasso is de
eigenaar en merkhouder van de betaalformule Incasso. Zij waarborgt de kwaliteit
en integriteit van het incassobetalingsverkeer en heeft daartoe voorwaarden en
regels opgesteld.3 Binnen het systeem is een aantal rollen te onderkennen. Enkele
daarvan zijn operationeel van aard en blijven hier buiten beschouwing.4 Binnen de
kaders van dit hoofdstuk zijn vier partijen van belang: de debetbank, de debiteur,
de creditbank en de crediteur. De debiteur houdt een rekening aan bij de debet-
bank. Aan de debiteur worden geen specifieke eisen gesteld en in beginsel komt
iedere houder van een betaalrekening daarvoor in aanmerking. De crediteur houdt
een rekening aan bij de creditbank. Voordat de crediteur toegang verkrijgt tot het
systeem van incasso, wordt een aantal specifieke eisen gesteld. Dat gebeurt door
middel van het incassocontract tussen de creditbank en de crediteur. De exacte
bewoordingen van het incassocontract verschillen van bank tot bank en zijn ook
afhankelijk van de gewenste productvariant. Er zijn wel een aantal telkens terug-
kerende bepalingen, die zijn te herleiden tot de vereisten die Currence Incasso
stelt aan het incassoverkeer. 5

2.2 Toereikende incassomachtiging

De creditbank zal de crediteur verplichten om over een toereikende machtiging
van de debiteur te beschikken.  Ook moet deze machtiging op de juiste wijze zijn
verstrekt. In de eerste plaats worden er een aantal inhoudelijke eisen gesteld aan
de machtiging. Deze moet de reden van de machtiging vermelden, de naam, het
adres en het bankrekeningnummer van de debiteur, evenals diens handtekening
met datum. Op het moment van incasseren mag de machtiging niet zijn ingetrok-
ken. In de tweede plaats moet bij het verkrijgen van de machtiging een aantal pro-
cedures worden nageleefd. Zo is een telefonische machtiging toegestaan bij
bestaande relaties, maar dient de crediteur nog wel een schriftelijke bevestiging te

3 Currence Incasso, Rules & Regulations /ncasso - Algemene Toeh'chting (versie januari 2008) en 7belatings-
reglement /ncasso (januari 2008). Deze documenten worden van tijd tot tijd geactualiseerd en zijn te raadple-
gen via <www.currence.nl>.

4 Bijvoorbeeld servicebureaus die ten behoeve van crediteuren incasso-opdrachten behandelen, administreren en
voorbereiden voor verwerking. Ook de rol van het clearing house laat ik buiten beschouwing. In de praktuk
wordt deze taak thans vervuld door Equens. De technische vereisten die Equens stelt aan incassobestanden zijn
te vinden in de brochure CheOp 03, te raadplegen via <www.equens.com>.

5     in het incassocontract zullen ook bepalingen worden opgenomen die tot doel hebben het krediet- en verhaals-
risico van de bank te beperken. Voorbeelden zijn de maximering van het bedrag van een incasso-opdracht of de
verplichting om doorlopend te beschikken over voldoende bestedingsruimte. Overigens was het incassocon-
tract tot november 2007 vormgegeven als een gestandaardiseerde tripartiete overeenkomst waarbij, naast in de
incassant en de creditbank, ook Equens contractpartij was, vgl . Van Esch (2001 c ) p.  147. Inmiddels is dit model
veriaten voor een bilateraal contract tussen incassant en de creditbank.
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sturen voordat hij tot incasso overgaat.6 Van Esch duidt de machtiging als een bij-
zondere herroepelijke volmacht als bedoeld in titel 3.3 BW.7

De crediteur is verplicht in zijn dossier een geldige schriftelijke machtiging te
hebben. De crediteur moet de machtiging bewaren en tot 66n jaar na de incasso
kunnen tonen. Kan hij dat niet, dan zal de crediteur, zoals hierna nog zal blijken,
het geinde bedrag moeten restitueren indien de geincasseerde daarom verzoekt.
De creditbank heeft niet de plicht om bij ieder door de crediteur aangeleverd
incassobestand te controleren of aan dat bestand geldige machtigingen ten grond-
slag liggen. In de literatuur is bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van een der-
gelijke controle per individuele transactie. Tot de kern teruggebracht, zou het
onaanvaardbaar zijn dat een rekeninghouder doorlopend moet controleren of er
ten onrechte incasso's hebben plaatsgevonden.8 Ik deel deze kritiek niet. Voor
zover een controle van de onderliggende machtiging al een taak zou zijn van de
bank, is dat in het grootschalige girale betalingsverkeer praktisch onuitvoerbaar.
Het zou de incasso feitelijk onmogelijk maken, terwijl incasso's wdl voorzien in
een maatschappelijke behoefte.9 Bovendien is de rekeninghouder toch al gehou-
den zijn rekeningafschriften te controleren. 10 Vruchtbaarder is het om het systeern
van incasso's te omgeven met zodanige waarborgen dat de kans op fouten aan-
vaardbaar klein is en, als deze zich toch onverhoopt voordoen, te voorzien in het
efficiant herstel daarvan.

2.3 Recht op ongedaanmaking

In het incassocontract met de crediteur zal de creditbank bedingen dat een uitge-
voerde incasso-opdracht kan worden hersteld. Dat zal gebeuren indien de debet-
bank of diens rekeninghouder, de debiteur, de incasso storneert. De redenen voor
stornering zijn verschillend voor de debetbank en de debiteur. De debetbank zal
storneren indien het saldo van de debiteur niet toereikend is of er derdenbeslag is
gelegd. Stornering is in deze gevallen een uitvloeisel van het feit dat de debetbank
in geval van een incasso niet vooraf een saldocontrole kan uitvoeren, wat wel ge-
beurt als de debiteur de betalingsopdracht verstrekt. Een debiteur zal storneren
indien de incasso onterecht is geschied, bijvoorbeeld omdat er in het geheel geen
machtiging was verstrekt, deze ontoereikend was of reeds was ingetrokken. Bij
stornering zijn enkele termijnen van belang.

6 Currence. /ncasso en Acceprgin, voor de zakeleke markt (maart 2008) p.  12-13. te raadplegen via <www. cur-
renee.nl>.

7    Van Esch (2001c) p. 148. In gelijke zin ook Rank (1996) p. 292: Damminga (2005) p. 217 en 219-220.
8     Van der Laken (2005) p. 1830-1834.
9    De brochure van Currence, Incasso en Acceptging voor de zakeli/ke mark' (maart 2008), p. 7, noemt enkele

voor- en nadelen van de incasso. Voor de crediteur zijn de voordeten onder meer de lagere verwerkingskosten,
het zelf kunnen bepalen van het moment van incasseren en het eenvoudig matchen van betalingsgegevens met
de eigen administratie. Voor de debiteur bestaat het voordeel uit de zekerheid dat zijn betaling tijdig wordt ver-
richt. Het nadeel voor de incassant is dat hij pas zeker is van zijn geld als de terugboekingstermijn en de daar-
aan gekoppelde verwerkingstermun bij de banken is verstreken.

10   Artikel 12 ABV.
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Gedurende de eerste termijn kan een opdracht tot terugboeking worden inge-
zonden. Afhankelijk van het type incasso bedraagt de termijn 5 werkdagen dan
wel 30 kalenderdagen te rekenen van de datum waarop de incasso-opdracht is uit-
gevoerd. Als in deze periode een terugboeking wordt ingezonden, zal de credit-
bank deze terugboeking altijd accepteren, dus ongeacht de reden van de terug-
boeking. Op grond van het incassocontract zal de creditbank bevoegd zijn het
bedrag van de terugboeking ten laste te brengen van de rekening van de incassant.
Met het oog op de tijd die gemoeid is met de verwerking van de opdracht, heeft
de creditbank overigens een iets langere termijn voor het debiteren van de incas-
sorekening, namelijk 9 werkdagen respectievelijk 35 kalenderdagen na de dag van
incasso. 11

De tweede termijn begint met het verstrijken van de eerste termijn en eindigt
den jaar na de datum van de incasso. In deze tweede termijn liggen de kaarten
enigszins anders. Een debiteur is bevoegd tot 66n jaar na de datum van incasso
bezwaar te maken tegen een (vermeend) onterechte incasso.12 Het bezwaar wordt
dan niet zonder meer geaccepteerd, wel zullen de gronden voor het bezwaar wor-
den onderzocht. Indien blijkt dat het bezwaar van de debiteur gestoeld is op het
ontbreken van een machtiging of op het feit dat de machtiging ongeldig was of
reeds bleek ingetrokken, zal de creditbank het onterechte bedrag alsnog vergoeden
aan de debiteur. Ook voor deze gevallen voorziet het incassocontract in de
bevoegdheid van de creditbank om het gerestitueerde bedrag ten laste te brengen
van de incassant, doorgaans door het debiteren van de incassorekening.

Door de rol die de creditbank vervult bij de uitvoering van een herstelboeking,
krijgt de (onterecht) geincasseerde niet het faillissementsrisico op de incassant
opgedrongen. De creditbank is immers verantwoordelijk voor de betaling aan de
debetbank in geval van stornering.13 Dat betekent ook dat de creditbank het ver-
haalsrisico draagt op de incassant. In het incassocontract is bedongen dat herstel-
boekingen bij wijze van verhaal ten laste mogen worden gebracht van de incas-
sant. Is deze inmiddels failliet of is zijn vermogen anderszins niet meer toereikend
of niet voor verhaal beschikbaar, dan blijft de creditbank achter met een onver-
haalbare vordering. De geincasseerde staat hier echter buiten. Hij kan volstaan
met het verzoek tot terugboeking ofde melding van de onterechte incasso aan zijn
eigen bank. De debetbank zal de melding van de onterechte incasso voorleggen
aan de creditbank. Die zal uitzoeken of er inderdaad sprake was van een onte-

11     Voor een geschil tussen banken over een te laat ontvangen opdracht tot ongedaanmaking: HR 3 november 1989.
NJ 1990.290 ('Rabobank-Amro').

12    Op grond van artikel  13 ABV wordt een rekeninghouder geacht te hebben ingestemd met de inhoud van beves-
tigingen. rekeningafschriften. nota s of andere opgaven van de bank indien hij deze niet heeft betwist binnen
twaalf maanden nadat die stukken hem redelijkerwijze geacht kunnen worden te hebben bereikt. Zie poor onie-
rechte incasso ook de publieksbrochure van Currence..Automatische /ncasso. p. 5. te raadplegen via <www.cur-
renee.nl>

1 3 Currence Incasso, Rules & Regulations /n,·asse - Algemene Tielichting (januari 2008) p. 1 1.O p grond van HR
3 december 2004, N./2005.200 m.nt. PvS en JOR 2005,51. m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN Amro') is
verdedigbaar dat er helemaal geen sprake is van enig faillissementsrisico aangezien de ongedaanmaking door
de Hoge Raad als een boekhoudkundige debitering wordt gezien en daarmee buiten het vermogensrecht is
geplaatst. Hierna komt in par. 5 aan de orde dat dAt niet onder alle omstandigheden kan worden volgehouden.
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rechte incasso, doorgaans door de incassant te verzoeken een geldige incasso-
machtiging te tonen. Eventuele geschillen tussen de credit- en debetbank worden
voorgelegd aan Currence Incasso. I4

2.4 Creditering onder een ontbindende voorwaarde

De productinformatie wijst de aanstaande incassant erop dat hij pas zeker is van
zijn geld nadat de terugboekingstermijn en de verwerkingstermijn bij de banken
zijn  verstreken. 15  Dit  komt  ook  in het incassocontract tot uitdrukking. Daarin  is
bepaald dat iedere creditering van de incassorekening geschiedt onder de ontbin-
dende voorwaarde dat een terugboeking plaatsvindt binnen de termijn van 5 werk-
dagen dan weI 30 kalenderdagen. Van Esch wijst er op dat een uitspraak van het
Hof 's-Gravenhage de aanleiding vormde voor (de directe voorlopers van) deze
bepaling. 16 Onder de bank was derdenbeslag gelegd ten laste van de incassant. De
rekening van de incassant vertoonde ten tijde van de beslaglegging een creditsal-
do in verband met uitgevoerde incasso-opdrachten. De vraag was aan de orde of
de bank van de incassant het volledige tegoed van de rekening aan de beslagleg-
ger diende uit te betalen, ondanks een na de beslaglegging uitgevoerde stornering.
De bank betoogde dat in geval van een automatische incasso de creditering van de
rekening plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de betrokken schulde-
naar of zijn bank bezwaar maakt tegen de debitering van de rekening. Het hofver-
wierp deze stelling omdat een dergelijke ontbindende voorwaarde in het (toenma-
lige)  incassocontract  niet tot uitdrukking was gebracht of daaruit viel  af te leiden.
Ik leg met opzet enige nadruk op de creditering onder ontbindende voorwaarde en
de ontstaansgeschiedenis daarvan, aangezien de voorwaardelijke creditering de
basis vormde voor het later in dit hoofdstuk te bespreken arrest Mendel q.q.-ABN
Annro.

3                Terugbetaling of een boekhoudkundige debitering?

Indien een incasso wordt teruggeboekt en daarmee de ontbindende voorwaarde in
vervulling gaat, is er dan sprake van een ongedaanmakingsverplichting in de zin
van artikel  6:24 BW (paragraaf 3.1) of moet de stornering worden geduid als het
administratief herstel in de boeken van de betrokken banken van een vervallen
vordering (paragraaf 3.2)? De kwalificatie van stornering blijkt grote gevolgen te

17hebben, zoals de navolgende twee vonnissen illustreren.

14 Currence Incasso, Rules & Regulations /ncasso - Algemene Toelichting (januari 2008) p.  16.
15 Currence, Incasso en Acceptgi'ro voor de zakelo'ke markt (maart 2008) p. 7.
16 Hof 's-Gravenhage  12 april  1984, N./ 1985. 433 ('Rabobank-Ontvanger'); Van Esch (20010) p.  15 1-152. Zie

ook Rb. 's-Gravenhage 17 oktober  1990, N./ 1991,489 ('Berntsen q.q.-Rabobank').
17 Uitvoerig Kortmann-Faber (1998b) p. 49-57.
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3.1 Terugbetaling (JOR 1999, 41)

Stornering zou kunnen worden beschouwd als een girale terugbetaling van het
geYncasseerde bedrag. Deze benadering volgde de rechtbank Arnhem in Van Dijk
q.q.-ABN Amro.18 De feiten waren als volgt. Vos maakte voor zijn debiteurenbe-
heer gebruik van eenmalige incassomachtigingen. Vos failleert en na de datum van
diens faillissement werd voor een bedrag van NLG 11.461,25 van zijn rekening
afgeschreven ten gevolge van kort voor het faillissement uitgevoerde storneringen.
De curator bestrijdt deze debiteringen en wordt door de rechtbank in het gelijk
gesteld. Daarbij overweegt de rechtbank dat een ontbindende voorwaarde tot
effect heeft dat de verbintenis eerst met de vervulling daarvan vervalt (artikel 6:22
BW) en dat dit geen terugwerkende kracht heeft. Indien een prestatie reeds is ver-
richt, zoals hier aan de orde zou zijn, leidt de vervulling slechts tot een onge-
daanmakingsverplichting (artikel 6:24 BW). De regresvordering van de bank op
de incassant is gebaseerd op de ongedaanmakingsverplichting van de bank jegens
de debetbank en dus eveneens ontstaan na de datum van het faillissement. Het
gevolg daarvan is dat de boedel niet aansprakelijk is voor de na de faillietverkla-
ring ontstane verbintenis tot ongedaanmaking (artikel 24 Fw). Ook kan de bank
zich niet op verrekening beroepen, aangezien de regresvordering niet v66r de fail-
lietverklaring is ontstaan en ook niet voortvloeit uit handelingen v66r de failliet-
verklaring met de gefailleerde verricht (artikel 53 Fw). Enige steun voor de
gevolgde benadering is te vinden bij Rank.19 Het oordeel van de rechtbank is kri-
tisch besproken in de noot van Faber. 20

3.2 Boekhoudkundige debitering (JOR 2004, 29)

De rechtbank Amsterdam getuigde in Mendel q.q.-ABN Amro van een geheel
andere zienswijze. Deze zaak zou uiteindelijk leiden tot het in de volgende para-
graafte bespreken arrest.21 NETnet maakte in het betalingsverkeer met haar debi-
teuren gebruik van een automatisch incassosysteem en had een tnpartiet incasso-
contract gesloten met ABN Amro en de BankGiroCentrale. NETnet werd op 29
mei 2001 failliet verklaard. Op de datum van het faillissement bedroeg het saldo
op de incassorekening NLG 1.081.270,27. ABN Amro heeft op en na de dag van
het faillissement, te weten in de periode van 29 mei 2001  tot en met 26 juni 2001,
voor een bedrag van NLG 103.796,45 opdrachten uitgevoerd van (de banken van)
debiteuren van NETnet tot terugboeking van de door hen via een automatische

18   Rb. Arnhem 5 november 1998, JOR 1999,41 m.nt. N.E.D. Faber ('Van Dijk q.q.-ABN Amro').
19    Rank (1996) p. 291-293. Hij bespreekt overigens de spiegelbeeldige situatie, waarbij de stornering plaatsvindt

kort voor of tijdens het faillissement van de geincasseerde en dus niet, zoals hier aan de orde is, de incassant.
Ook bij het faillissement van de geincasseerde doen zich uiteenlopende vragen voor indien stornering wordt
gezien als een terugbetaling.  In dat geval  is er sprake van verrekening door de bank in het zicht van of tijdens
het faillissement van de debiteur. Deze verrekening dient te worden getoetst aan de artikelen 42 en 47 resp. 53
en 54 Fw, waarover Kortmann-Faber (1998b) p. 49-56. Vgl. Rb. 's-Gravenhage 17 oktober  1990. NJ 1991, 489
('Berntsen q.q.-Rabobank').

20    Faber in zijn noot onder JOR 1999,41.
21     Rb. Amsterdam 26 november 2003, JOR 2004.29 m.nt. N.E.D Faber ('Mendel q.q.-ABN Amro').
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incasso aan NETnet overgeboekte bedragen. ABN Amro heeft de bankrekening
van NETnet met deze bedragen gedebiteerd. De curator van NETnet bestrijdt deze
debiteringen en stelt dat de bank niet bevoegd was het bedrag dat zij uit hoofde
van de na de faillissementsdatum uitgevoerde terugboekingen heeft voldaan, te
verrekenen met hetgeen zij op de faillissementsdatum aan NETnet verschuldigd
was uit hoofde van het creditsaldo op de door NETnet aangehouden rekeningen
bij ABN Amro, althans dat de bank het door haar verrekende bedrag dient te resti-
tueren aan de boedel. De rechtbank stelt de curator in het ongelijk. Zij leidt uit het
incassocontract af dat de rekening van de incassant voorwaardelijk wordt gecredi-
teerd. Er heeft geen volkomen betaling plaatsgevonden en NETnet heeft niet meer
rechten gekregen dan uit het incassocontract voortvloeien. Met de vervulling van
de ontbindende voorwaarde is het recht van NETnet vervallen om over het na
automatische incasso verhoogde saldo van haar bankrekening te kunnen beschik-
ken. Het met de automatische incasso verbonden bedrag behoort van rechtswege
niet meer tot het saldo op haar bankrekening. NETnet moet zich laten welgeval-
len dat haar saldo dienovereenkomstig wordt verminderd. De vraag of er sprake
zou kunnen zijn van ongedaanmakingsverbintenissen is niet aan de orde, nu
NETnet nimmer het onvoorwaardelijk recht om over het automatisch geincasseer-
de bedrag te beschikken heeft verkregen. Het faillissement van NETnet is op het
voorgaande niet van invloed. Het op de faillissementsdatum bestaande vorde-
ringsrecht van NETnet op de bank ter zake van het creditsaldo op de bankrekening
betrof met betrekking tot de automatisch geincasseerde gelden ter zake waarvan
de in het incassocontract vermelde termijn nog niet was verstreken, een voor-
waardelijk vorderingsrecht. Door de vervulling van de voorwaarde is het vorde-
ringsrecht van de (boedel van) NETnet op de bank komen te vervallen en behoort
het automatisch geincasseerde bedrag terzake waarvan het recht om de incasso te
laten terugboeken is aangewend, van rechtswege niet langer tot het vermogen van
(de boedel van) NETnet. Met andere woorden: de curator moest zich neerleggen
bij de debitering van de rekening door ABN Amro.

4 Mendel q.q.-ABN Amro (NJ 2005, 200; JOR 2005, 51)

De zaak Mendel q.q.-ABN Amro werd na sprongcassatie aan de Hoge Raad voor-
gelegd.22 De feiten zijn hiervoor al weergegeven. De Hoge Raad bevestigde het
eerdere oordeel van de rechtbank en verwierp het beroep. Het uitgangspunt voor
dat oordeel is de voorwaardelijke creditering. Dit leidt, volgens de Hoge Raad, tot
een betaling onder een opschortende voorwaarde:

'3.3.1. In geval van voldoening van een schuld door de debiteur door middel van overboeking van
het verschuldigde bedrag op een bankrekening van de crediteur, zal in het algemeen de betaling
worden geeffectueerd door en op het tijdstip van creditering van die bankrekening. Op dat tijd-

22  HR 3 december 2004, N./ 2005, 200 m.nt. PvS en JOR 2005, 51, m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN
Amro'). Over dit arrest Damminga (2005) p. 217-224.
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stip verkrijgt de crediteur een vordering op de bank ter grootte van het overgeboekte bedrag, het-                     
geen leidt tot een verhoging van zijn creditsaldo, respectievelijk een verlaging van zijn debetsal-
do met eenzelfde bedrag. Het onderhavige geval wordt evenwel hierdoor gekenmerkt dat inge-
volge  [ . . . ]  art.  8  van het incassocontract de creditering geschiedt onder een ontbindende  voor-

waarde, te weten dat de debiteur of diens bank binnen de gestelde termijn gebruik maakt van zijn

bevoegdheid de incasso te laten terugboeken. Dit brengt mee dat de creditering binnen het sys-
teem van de automatische incasso vooralsnog slechts de betekenis heeft van een betaling onder
de opschortende voorwaarde dat de termijn is verlopen zonder dat van de bevoegdheid tot terug-

boeking gebruik is gemaakt. Vervulling van de voorwaarde doordat de debiteur of diens bank bin-
nen de termijn zijn bevoegdheid uitoefent de incasso te laten terugboeken betekent dat definitief
komt vast te staan dat geen betaling plaatsvindt, en leidt dan ook niet tot een verbintenis van de
incasserende bank of de crediteur een betaling ongedaan te maken door een betaald bedrag terug
te betalen. Voor zover in verband met de vervulling van de ontbindende voorwaarde sprake is van
een verplichting tot ongedaanmaking, bestaat zij hierin dat de creditering van de rekening van de
crediteur wordt ongedaan gemaakt door terugboeking, dat wil zeggen door boekhoudkundige
debitering daarvan, deze debitering is vergelijkbaar met de stornering in geval van een onjuiste
boeking en met de ongedaanmaking van een boeking in geval van een girale betaling zonder gel-
dige opdracht (zie  HR 26 januari  2001, nr. C99/065,  NJ 2002, 118). Aantekening verdient  dat

ingevolge art. 8 lid 4 van het incassocontract slechts ingeval de terugboeking om enigerlei reden
niet kan worden doorgevoerd, terugbetaling dient plaats te vinden.'

Indien door de opdracht tot terugboeking de voorwaarde is vervuld, heeft dat tot
gevolg dat er geen betaling heeft plaatsgevonden. De administratieve verwerking
van de terugboeking heeft niets van doen met (girale) terugbetaling, ongedaan-
makingsverbintenissen of verrekening.23 Het faillissement van de incassant dat
zich heeft voorgedaan in de periode tussen de incasso en de opdracht tot terug-
boeking, staat niet in de weg aan de verwerking van de terugboeking op de reke-
ning van de incassant:

'3.3.2.  Een en ander geldt evenzeer in geval van faillissement van de crediteur. Doordat gebruik-                             1
making van de bevoegdheid de incasso te laten terugboeken betekent dat ondanks de creditering
van de rekening de crediteur niet is betaald, is er geen vordering van de crediteur op de bank ter
grootte van het gecrediteerde bedrag ontstaan, en doordat dientengevolge geen sprake is van
terugbetaling, ontstaat ook geen vordering van de bank op de crediteur ter grootte van het gede-
biteerde bedrag. De in art. 53 F bedoelde situatie doet zich derhalve niet voor.'

Vervolgens benadrukt de Hoge Raad het belang van de incasso voor het be-
talingsverkeer en de betekenis die daarbij toekomt aan de bevoegdheid tot terug-
boeking:

23     Faber in zijn noot onderJOR 2005.51. Zie ook Faber (2005) p. 6-8.  De Hoge Raad verwerpt daarmee de rede-
nering uit Rb. Arnhem 5 november 1998, JOR  1999,41  m.nt. N.E.D. Faber ('Van Dijk q.q.-ABN Amro' ). hier-
voor besproken  in  par.  3.1.
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'3.3.3. Hetgeen hiervoor is overwogen strookt ook met hetgeen als strekking van de bevoegdheid
tot terugboeking van een automatisch geincasseerd bedrag moet worden aangenomen. Om voor
de hand liggende redenen moet immers zowel de debiteur als diens bank ervan kunnen uitgaan
dat een binnen de termijn verlangde terugboeking zonder meer wordt uitgevoerd. Zou hienan
niet meer ten volle kunnen worden uitgegaan, dan is niet onaannemelijk dat aan het stelsel van
automatische incasso. dat een belangrijke rol in het betalingsverkeer vervult, afbreuk wordt

gedaan doordat zowel bij banken als bij debiteuren minder bereidheid zal bestaan aan dit stelsel

deel te nemen.'

5 Enkele kanttekeningen

Ik plaats enkele kanttekeningen bij het arrest Mendel q.q.-ABN Amro. Eerst komt
de voorwaardelijkheid van creditering en betaling aan de orde (paragraaf 5.1),
gevolgd door de vraag of stornering onder alle omstandigheden als een zuiver
boekhoudkundige debitering kan worden aangemerkt (paragraaf 5.2).

5.1 Voorwaardelijke creditering en betaling

Voor een analyse van de overwegingen van de Hoge Raad is het van belang twee
rechtsverhoudingen te onderscheiden, namelijk (i) de geldschuld van de debiteur
aan de incassant die door de girale betaling wordt nagekomen, en (ii) de aanspraak
die de incassant verkrijgt op zijn creditbank door het crediteren van de incassore-
kening. Om met die laatste te beginnen: de Hoge Raad oordeelt dat ingevolge het
incassocontract de creditering geschiedt onder een ontbindende voorwaarde. De
incassant verkrijgt daarmee dus een vordering onder een ontbindende voorwaarde
op de creditbank. Lastiger wordt de kwalificatie van de rechtsverhouding tussen
debiteur en incassant. Het had voor de hand gelegen deze te duiden als nakoming
('betaling')  onder een ontbindende voorwaarde. De nakoming vindt in dat geval
plaats op het moment van creditering van de bankrekening. Naar mijn mening zou
dat aansluiten bij de praktijk en het uitgangspunt van artikel 6: 114 lid 2 BW, waar-
bij de schulddelging plaatsvindt op het tijdstip van creditering van de rekening.
Echter, de Hoge Raad stelt dat de 'creditering binnen het systeem van de automa-
tische incasso vooralsnog slechts de betekenis heeft van een betaling onder de
opschortende voorwaarde dat de termijn is verlopen zonder dat van de bevoegd-
heid tot terugboeking gebruik is gemaakt.'24 Faber meent dat de Hoge Raad goo-
chelt met opschortende en ontbindende voorwaarden.25 Hij constateert dat met het
gegeven dat de crediteur terstond een vordering onder ontbindende voorwaarden
op zijn bank verkrijgt, moeilijk verenigbaar is dat de betaling door de debiteur aan
de crediteur eerst effect sorteert wanneer de termijn voor stornering ongebruikt is
verstreken. Van Schilfgaarde stelt dat daarentegen de creditering door de bank ook
kan worden gezien als het op zich nemen van de verplichting tot betaling aan de

24 R.0.3.3.1. cursief toegevoegd.
25    Faber in zijn noot onder JOR 2005,51.
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incassant van het gecrediteerde bedrag. Door de werking van de ontbindende
voorwaarde komt deze verplichting te vervallen (artikel 6:22 BW). Daarmee is
echter niet gezegd dat de betaling door de debiteur aan de crediteur/incassant -
een andere rechtsverhouding - onder ontbindende voorwaarde (artikel 3:38 BW)
plaatsvindt.26 Wat hiervan ook moge zijn: de discussie toont bovenal aan wat voor
complexe juridische redeneringen noodzakelijk zijn om een voor de praktijk
bevredigende oplossing te vinden.27 Deze complexiteit is, naar mijn mening, voor
een belangrijk deel tel-ug te voeren tot de vooronderstelling dat het betalingsver-
keer uitsluitend obligatoir van aard is. In de inleiding tot deze studie constateerde
ik al dat het soms een nauwelijks navolgbare inventiviteit vraagt om arresten waar
het in essentie gaat om de goederenrechtelijke vraag aan wie een vermogensbe-
standdeel toebehoort en wie daarop verhaal mag nemen, te voorzien van een slui-
tende verbintenisrechtelijke motivering. Het alternatief is een meer goederenrech-
telijke benadering. In paragraaf 6 zal ik dat uitwerken.

5.2 Altijd een zuiver boekhoudkundige debitering?

Een andere kanttekening betreft de vraag of stornering altijd een zuiver boek-
houdkundige debitering is. Het lijkt een aantrekkelijke oplossing, aangezien in dat
geval het herstel van een onterechte incasso ook in het faillissement van de credi-
teur eenvoudig is te realiseren.28 Door het te duiden als een administratief pro-
bleem, worden vermogensrechtelijke vragen buiten de deur gehouden. Er kan nau-
welijks twijfel over bestaan dat de mogelijkheid tot herstel tijdens het faillisse-
ment van de incassant het maatschappelijk gewenste resultaat was.29 De Hoge
Raad onderschrijft immers dat de incasso een belangrijke rol vervult in het be-
talingsverkeer en de incasso alleen kan bestaan bij de gratie van het efficiant her-
stel van fouten, ook indien de incassant in staat van faillissement verkeert. De uit-
komst van het arrest is te onderschrijven, maar ik heb er toch mijn twijfels bij of
stornering onder alle omstandigheden kan worden afgedaan als een zuiver boek-
houdkundig verschijnsel.

In Mendel q.q.-ABN Amro was het administratief karakter eenvoudig vol te
houden. De rekening van de incassant vertoonde een toereikend creditsaldo. 30
Indien de rekening echter een debetstand had vertoond, zou het al iets meer
gecompliceerd zijn geweest. Een debetsaldo van de incassant is een vordering van
de bank. Een terugboeking en de verwerking daarvan in de betaalrekening hebben
tot gevolg dat de vordering van de bank bij nader inzien groter was dan in eerste
instantie uit het rekeningenoverzicht bleek. In geval van het faillissement van de

26 Van Schilfgaarde in zon noot onder NJ 2005,200.
27 Van Schilfgaarde in zijn noot onder NJ 2005,200
28 Ook buiten faillissement kan stornering tot complicaties leiden. namelijk in het geval dat op de rekening van

de incassant tussen het moment van creditering na incasso en de stornering daarvan derdenbeslag is gelegd.
Naar ik zou willen aannemen, is stornering ook mogelijk ondanks een dergelijk derdenbeslag. In die zin ook
Rank 2007, T&C BW artikel 6:114, aant. 7.

29  R.0.3.3.3.
30 Ook Damminga (2005) p. 223 wijst er op dat het positief saldo een belangrijk aspect is van dit arrest.



Hoofdstuk 6 125

incassant heeft de creditbank dus een meer nadelige verhaalspositie dan het zich
liet aanzien. De terugboeking heeft in dat geval toch wel enig vermogensrechte-
lijk gevolg. Echter, zolang de vordering van de creditbank op de incassant gedekt
wordt door voldoende zekerheden, zullen de directe gevolgen beperkt zijn. 31

Maar wat is de positie van de creditbank indien de incassant inmiddels geen
verhaal meer biedt, bijvoorbeeld door gebrek aan enig actief? Of indien de reke-
ning van de incassant inmiddels is opgeheven omdat de creditbank zich genood-
zaakt zag de relatie ogenblikkelijk te beaindigen? Zie ik het goed, dan impliceert
het systeem van incasso dat in deze gevallen de creditbank gehouden is om uit
eigen middelen het herstel van de incasso mogelijk te maken. Met andere woor-
den: de creditbank zal het bedrag moeten voldoen ten gunste van de debetbank of
de (onterecht) geincasseerde. Artikel 8.4 van het incassocontract tussen NETnet
en ABN Amro bevatte een bepaling met die strekking:

' 8.4  De  BGC  bedingt hierbij  ten behoeve van  de bank van de debiteur dat de bank van de incas-

sant, indien zij om enigerlei reden de terugboeking niet kan terugvoeren, niettemin het betreffen-

de bedrag aan de bank van de debiteur zal vergoeden. Terzake van die vergoeding heeft zij als-
dan een vordering op de incassant. '32

Terzijde merk ik op dat in de huidige incassocontracten de BankGiroCentrale
('BGC') inmiddels geen partij meer is, maar een bepaling met dezelfde strekking
is nog steeds terug te vinden in door de banken gehanteerde incassocontracten. De
ratio is onveranderd, namelijk dat de geincasseerde niet het faillissementsrisico op
de incassant krijgt opgedrongen. Voor de werking van en het vertrouwen in het
stelsel van incasso is dit een wezenlijke bepaling. De verplichting van de credit-
bank om bij te springen in uitzonderlijke situaties, heeft het karakter van een
garantie van de creditbank ten gunste van de debetbank en de debiteur. De ver-
plichting heeft ook een subsidiair karakter. Pas nadat om enigerlei reden de terug-
boeking niet kan worden uitgevoerd, komt deze garantie in beeld. Indien de cre-
ditbank genoodzaakt wordt uit eigen middelen te betalen, zal zij vervolgens ver-
haal zoeken bij de incassant. De vordering zal in de praktijk niet altijd verhaalbaar
zijn. Indien zich een dergelijk scenario heeft afgespeeld, wordt het al veel lastiger
om vol te houden dat stornering zuiver boekhoudkundig van aard is. 33

De kans dat zich een complicatie voordoet in de relatie tussen de creditbank en
de incassant neemt toe indien er meer tijd is gelegen tussen de (onterechte) incas-
so en het verzoek tot herstel daarvan. Daarbij is van belang dat de incasso, zoals
ik hierboven heb beschreven. twee termijnen kent. De eerste termijn is begrensd

31   Damminga (2005) p. 223 wijst er op dat er in dat geval weI sprake zou zijn geweest van verrekening.
32   HR 3 december 2004, NJ 2005, 200 m.nt. PvS en JOR 2005, 51, m.nt. N.E.D. Faber ('Mendel q.q.-ABN

Amro'), r.0.3.1 onder (iii), cursief toegevoegd.
33     Vgl. Rb. Roermond 1 3 december  1990, NJ 1991,815 ('BPN-Ophey'). In dit geval was de eertuds bu BNP ami-

gehouden rekening van de geincasseerde inmiddets opgeheven. BNP verzuimde echter tijdig gevolg te geven
aan de foutmelding en de rekening van BNP werd daarop gedebiteerd. BNP wenst over te gaan tot verhaal op
haar gewezen rekeninghouder Ophey. De rechtbank oordeelt dat deze boeking echter niet kan worden doorbe-
rekend aan Ophey.
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tot maximaal 30 kalenderdagen en in deze periode zal iedere terugboeking wor-
den uitgevoerd. Na het verstrijken van deze periode wordt de incassant geacht
zeker te zijn van zijn geld. Echter, dan volgt nog een tweede termijn die loopt tot
66n jaar na de incasso. In deze tweede termijn heeft de debiteur recht op herstel
als aan de incasso geen geldige machtiging ten grondslag lag.34 Het is niet hele-
maal duidelijk of de Hoge Raad een stornering in deze tweede periode ook als een
zuiver boekhoudkundige debitering kwalificeert of dat er in dat geval wei sprake
is van een terugbetaling. Deze twijfel wordt versterkt door het feit dat de ontbin-
dende voorwaarde, waarop de overweging van de Hoge Raad gestoeld is, betrek-
king heeft op een terugboeking tijdens de eerste termijn. Uit het incassocontract
volgt dat na deze termijn de creditering onvoorwaardelijk is geworden. Indachtig
het streven van de Hoge Raad om geen afbreuk te doen aan de werking van de
incasso, zou ik willen aannemen dat de Hoge Raad een stornering zo veel moge-
lilk als een boekhoudkundige debitering aanmerkt.35

6 Revindicatoire aanspraak op onterecht geincasseerd geld

Zoals ook A-G Timmerman opmerkt, roept het herstel van fouten tijdens het fail-
lissement van een rekeninghouder associaties op met de problematiek die in het
arrest Ontvanger-Hamm q.q. aan de orde was en in het vorige hoofdstuk is bespro-
ken.36 De motivering die de Hoge Raad gebruikt om in Mendel q.q.-ABN Amro
tot het gewenste resultaat te komen, volgt echter andere wegen. Toch gaat het in
essentie om hetzelfde, namelijk het reguleren van het verhaal op giraal geld. Ook
in het geval dat hier aan de orde is, zou de toepassing van de revindicatoire aan-
spraak uitkomst kunnen bieden. Voortbouwend op de bevindingen uit de vorige
hoofdstukken, werk ik dat hier uit.37

6.1 Aard van de rechtsverhouding

In de rechtsverhouding tussen crediteur en debiteur onderscheidt een incasso zich
slechts in 66n opzicht van een reguliere girale betaling: niet de debiteur, maar de
crediteur neemt het initiatief tot het debiteren van de rekening. Voor het overige  is
de incasso gelijk aan een standaard girale betaling.38 Een betaling door middel van
incasso vindt dus ook rechtstreeks plaats tussen de debiteur en de crediteur. In de

34 Vgl. artikel 12 ABV.
35   Ik wijs in dat verband ook op de overweging van de Hoge Raad in de laatste zin van r.0.3.3.1. waar hij ver-

wijst naar het hiervoor in de tekst aangehaalde artikel 8.4 uit het incasso-contract: 'Aantekening verdient dat
ingevolge art. 8 lid 4 van het incassocontract slechts ingeval de terugboeking om enigerlei reden niet kan wor-
den doorgevoerd. terugbetaling dient plaats te vinden.' (cursie f toegevoegd).

36     HR 3 december  2004,  NJ  2005,200  m.nt.  PvS  en  JOR  2005,51,  m.nt. N.E.D. Faber (' Mendel q.q.-ABN
Amro' ). conclusie A-G Timmerman, nt. 9. verwijzend naar HR 5 september 1997. N./ 1998.437 m.nt. PvS en
JOR 1997.112 m.nt. E.W.J.H. de Liagre Bahl en N.E.D. Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.').

37 Deze paragraa f is  dus een toepassing in concreto  van de opvatting  die  ik  in  hoo fdstuk  3 in abstracto formu-
leerde.

38     Damminga (2005) p. 219 neemt ook het standaardtype van de girale betaling tot uitgangspunt van zijn analy-
se.
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vorige hoofdstukken heb ik, op basis van een alternatieve kwalificatie van giraal
geld, betoogd dat een revindicatoire aanspraak op een giraal tegoed onder omstan-
digheden mogelijk dient te zijn. Mijn beschouwingen over het rechtskarakter van
giraal geld zal ik niet herhalen. Hier gaat het om de aard van de rechtsverhouding
tussen partijen en de vraag of de creditering van de rekening van de incassant
heeft geleid tot de vermogensovergang van giraal geld.39

Ik begin met de gevallen waarin de debiteur daadwerkelijk een machtiging
heeft verstrekt aan de crediteur, maar toch redenen ziet om tot stornering over te
gaan. De machtiging maakt deel uit van het contractuele raamwerk van de incas-
so en voorziet daarmee in de mogelijkheid van stornering binnen een bepadde ter-
mijn. Met het verstrekken van de machtiging gaat de debiteur ervan uit dat hij
beschikt over de mogelijkheid tot stornering. De nakoming van de geldschuld
door middel van een girale betaling is daarmee voorwaardelijk. Daarop voortbou-
wend, is ook de overdracht van het girale geld aan een voorwaarde gebonden. In
deze goederenrechtelijke benadering verkrijgt de incassant een aanspraak op het
door hem ontvangen geld onder een ontbindende voorwaarde, namelijk dat de
debetbank of de debiteur overgaat tot stornering binnen de daaraan gestelde ter-
mijn. De debiteur behoudt eveneens een aanspraak op het geld, maar dan onder
een opschortende voorwaarde. Indien daadwerkelijk stornering plaatsvindt en
daarmee de voorwaarde is vervuld, eindigt het recht van de incassant op het geYn-
casseerde girale geld en behoort het weer onvoorwaardelijk tot het vermogen van
de debiteur.40

Vervolgens de gevallen waarin nooit een rechtsverhouding heeft bestaan tus-
sen de incassant en de geincasseerde of de machtiging al was ingetrokken. In de
eerste plaats zou kunnen worden betoogd dat op basis van het incassocontract de
incassant zich iedere stornering moet laten welgevallen, ongeacht de aard van de
rechtsverhouding tussen de incassant en geincasseerde. In de tweede plaats zie ik
in het geval waarin geincasseerd is zonder een toereikende rechtsgrond, nauwe-
lijks verschil met de casus van Ontvanger-Hamm q.q. Een revindicatoire aan-
spraak kan worden aanvaard indien de incasso het gevolg is van een onmiskenba-
re vergissing. De creditering van de betaalrekening van de incassant heeft in dat
geval immers niet geleid tot een vermogensovergang.

41

6.2 Geen legitimerend verkeersbelang

De mogelijkheid tot de erkenning van een revindicatoire aanspraak kent een
belangrijke begrenzing: zij mag niet strijdig zijn met het belang van een onge-
stoorde geldcirculatie.42 In het geval van een onterechte incasso lijkt van een der-

39   Over het rechtskarakter van giraal geld: hoofdstuk 2, par.5 en hoofdstuk 3, par. 3.
40 Vgl. artikel 3:38 jo. 3:84 lid 4 BW In hoofdstuk 4. par. 5 heb ik getracht de kwaliteitsrekening te verklaren met

behulp van een revindicatoire aanspraak. Wie het tegoed op de kwaliteitsrekening toekomt. is daarbij eveneens

afhankelijk van voorwaarden.
41   HR 5 september 1997, NJ 1998,437 m.nt. PvS en ./OR 1997, 112 m.nt. E.W.J.H. de Liagre Blihl en N.E.D.

Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.'). Zie over dit arrest hoofdstuk 5.
42  Hoofdstuk 3 , par. 5.2.
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gelijke strijdigheid niet snel sprake te zijn. Omdat de incassant zdlf het initiatief
neemt tot de betaling, is hij ermee bekend dat deze geschiedt onder voorbehoud
van stornering. In het incassocontract en de verstrekte informatiebrochures wordt
de incassant daar uitdrukkelijk op gewezen. Het verkeersbelang wijst juist vooral
in de richting van de (onterecht) geincasseerde. Hierboven kwam al aan de orde
dat de Hoge Raad in het arrest Mendel q.q.-ABN Amro de rol benadrukte die de
incasso vervult in het betalingsverkeer.43 Indien de mogelijkheid tot terugboekin-
gen zou worden beperkt, zou dat afbreuk doen aan het stelsel van automatische
incasso 'doordat zowel bij banken als bij debiteuren minder bereidheid zal bestaan
aan dit stelsel deel te nemen.' Het aanvaarden van een revindicatoire aanspraak
levert in dit geval dus geen schending op van het verkeersbelang, maar wordt daar-
door juist mede gerechtvaardigd.

6.3 Revindicatoire aanspraak

Alles afwegend, zou de rechtsregel uit het arrest Mendel q.q.-ABN Amro beter
verklaard kunnen worden door middel van een revindicatoire aanspraak van de
debiteur op het ten onrechte geYncasseerde girale tegoed. De Hoge Raad had kun-
nen oordelen dat de aanspraak als bedoeld in artikel 6:203 lid 2 BW in girale ver-
houdingen een revindicatoire werking kan toekomen. Dat zal het geval zijn indien
een rechtsgrond ontbreekt die de vermogensovergang van het geld rechtvaardigt
en ook uit hoofde van het verkeersbelang de noodzaak ontbreekt een vermogens-
overgang aan te nemen. Dat de debiteur voor de effectuering van dit recht zich niet
rechtstreeks tot de (onbevoegde) incassant behoeft te wenden, maar kan volstaan
met een verzoek tot terugboeking via zijn eigen bank, doet daar niets aan af.

De goederenrechtelijke werking heeft tot gevolg dat de restitutie van een ten
onrechte geincasseerd bedrag ook tijdens het faillissement van de incassant kan
worden geeffectueerd. Er heeft immers geen overgang van vermogen plaatsge-
vonden. De goederenrechtelijke aanspraak van de debiteur strekt zich, met ande-
re woorden, uit tot een deel van het saldo van de incassant. Daarmee is overigens
ook een belangrijke begrenzing aan te wijzen van de mogelijkheid van een revin-
dicatoir recht op giraal geld, namelijk de noodzaak van een toereikend creditsaldo
op het moment van stornering. Zeker in geval van tijdsverloop tussen de incasso
en de stornering daarvan is de kans aanwezig dat het saldo inmiddels niet toerei-
kend is of er zelfs sprake  is van een debetsaldo.  In dat geval  is een revindicatoire
aanspraak niet mogelijk. Immers, slechts het girale tegoed kan naar mijn mening
worden aangemerkt als geld dat aan de rekeninghouder toebehoort. Het debetsal-
do is een vordering van de bank op de rekeninghouder. Het kan dus niet het object
van een goederenrechtelijke aanspraak zijn.44

43  R.0.3.3.3.
44   Hoofdstuk 3, par. 4.2.
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6.4 Obligatoire verplichting creditbank: verhaal

Indien de debetbank of onterecht geYncasseerde overgaat tot stornering en de
incassant niet beschikt over een creditsaldo, liggen de kaarten anders. Indien er
geen geld voorhanden is, kan daarop ook geen aanspraak rusten. De creditbank zal
dan uit eigen middelen geld moeten verschaffen om de terugboeking aan de debet-
bank en de debiteur mogelijk te maken.45 De creditbank zal vervolgens zich ver-
halen op de incassant, echter met het risico dat de incassant inmiddels geen ver-
haal meer biedt. Deze verplichting van de creditbank jegens de debiteur en de
debetbank is uitsluitend obligatoir van aard en heeft, als gezegd, het karakter van
een garantie. De creditbank zal overgaan tot betaling in de gevallen waarin het cre-
ditsaldo van de incassant niet toereikend is of ontbreekt. Indien de incassant
inmiddels in staat van faillissement verkeert, dient zich (binnen de kaders van de
heersende  leer) de vraag aan of artikel  53  Fw de bank belemmert om tot verreke-
ning over te gaan van zijn vordering op de incassant.46 Ik meen dat verrekening in
deze gevallen wel mogelijk is. In de eerste plaats vloeit de verplichting van de cre-
ditbank voort uit het incassocontract dat de bank voor het faillissement van de
incassant heeft gesloten en is deze nauw verbonden met de (onterechte) incasso's
die de incassant voor zijn faillissement ter verwerking heeft aangeboden. Ook ont-
breekt de ratio die ten grondslag ligt aan de verrekeningsverboden die in de juris-
prudentie zijn aangenomen in het zicht van en tijdens het faillissement van de re-
keninghouden Door verrekening verschaft de bank zich geen uitzonderingspositie
ten opzichte van andere schuldeisers. De boedel wordt niet benadeeld; slechts een
verrijking - een onterechte incasso - wordt hiermee ongedaan gemaakt.47

6.5 Obligatoire verplichting debetbank

Om het beeld te completeren, ga ik nog kort in op de rechtspositie van de debet-
bank waar de geYncasseerde zijn rekening aanhoudt. Zoals gezegd, zal de geYncas-
seerde bij het initiEren van een stornering zich slechts tot zijn bank behoeven te
wenden. De debetbank zal vervolgens in contact treden met de creditbank. Indien
om een zeer uitzonderlijke reden zowel de incassant als ook de creditbank geen
verhaal meer bieden, kan de debetbank in het uiterste geval verplicht zijn om uit
eigen middelen het onterecht afgeschreven bedrag te crediteren. Het is in de juris-
prudentie uitgemaakt - en de Hoge Raad noemt dat nog eens in r.0.3.3.1 van het
arrest Mendel q.q.-ABN Amro - dat een overschrijving zonder geldige opdracht
ongedaan moet worden gemaakt.48 Deze verplichting tot ongedaanmaking rust op
de debetbank.

45     Vgl. Rb. Roermond 13 december  1990. N„/  1991, 815 ('BPN-Ophey')
46 Over artiket 53 Fw uitvoerig Faber (2005) p. 451-575. in hoofdstuk 7 zal ik de mogelijkheden van verhaal op

een giraal tegoed door de bank bespreken. ik kom daar met een alternatief voor verrekening. maar zal daar hier
nog niet op vooruit lopen.

47  Vgl. Rank (1996) p 292-293. Het incassocontract zal er in voorzien dat de creditbank bevoegd is om. kort
gezegd. vorderingen die zij heeft op de incassant te verrekenen met vorderingen van de incassant op de bank.
Zie bijvoorbeeld artikel  11 van de Algemene Voorwaarden Incasso 2007 van de Rabobank.

48    HR 26 januan 2001, N./ 2002,118 m.nt. JH en JOR 2001,5 1  ('Standard-ING'). Over dit arrest hierna hoofd-
stuk 7, par. 5.1.



130 Giraal geld en verhaal na een onterechte incasso

7                 Conclusie

Het onderscheid tussen geld. giro-overeenkomst en kredietfaciliteit is noodzake-
lijk voor het oplossen van vraagstukken met betrekking tot het storneren van
incasso's. De bank heeft in de giro-overeenkomst met haar rekeninghouder, de
incassant, bedongen dat herstelboekingen geYnitieerd door (de bank van) de debi-
teur ten laste kunnen worden gebracht van het tegoed van de incassant. Bij een
onterechte incasso, heeft naar mijn mening de debiteur op grond van artikel 6:203
lid 2 BW een revindicatoire aanspraak op het geYncasseerde geld. Beschikt de
incassant niet over een toereikend tegoed, dan kan daarop ook geen (revindicatoi-
re) aanspraak rusten. In dat geval zal de bank van de incassant uit eigen middelen
het geld vergoeden om zo de stornering mogelijk te maken. De bank verleent daar-
mee krediet aan de incassant en draagt daarmee ook het verhaalsrisico.

De termijnen die gelden voor de ongedaanmaking van een onterechte incasso
hebben primair betrekking op de bewijslastverdeling tussen incassant en geincas-
seerde. In de eerste termijn worden alle terugboekingen uitgevoerd; in de tweede
termijn worden de gronden daarvoor onderzocht. Na het verloop van maximaal
een jaar vervalt het recht op een terugboeking.

In Mendel q.q.-ABN Amro volgde de Hoge Raad een andere redenering en
plaatste, kort gezegd, het herstel van een onterechte incasso geheel buiten het ver-
mogensrecht. Dat is opmerkelijk. Ten eerste is deze motivering wezenlijk ver-
schillend van de motivering van de rechtsregels met betrekking tot het herstel van
fouten in het betalingsverkeer (het onderwerp van hoofdstuk 5), terwijl de paral-
lellen tussen de beide rechtsvragen toch onmiskenbaar zijn. Ten tweede is niet hel-
der wat volgens de Hoge Raad de rechtspositie is van partijen indien de incassant
niet over een creditsaldo beschikt op het moment waarop de stornering wordt uit-
gevoerd. Ten slotte maakte de Hoge Raad in Mendel q.q.-ABN Amro niet duide-
lijk wat de rechtspositie is van partijen indien de stornering plaatsvindt na de ter-
mijn die voor stornering geldt maar voor het verstrijken van 66n jaar na de incas-
SO.



7         Giraal gelds vermogensovergang en
verhaal door de bank

1               Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik de regulering van het verhaal door de bank op bin-
nenkomende girale betalingen  aan  de  rekeninghouder.' Ik begin hierna eerst met
(aanstaande) faillissementssituaties. In een reeks van arresten heeft de Hoge Raad
een even gecompliceerd als fijnmazig stelsel ontwikkeld waarin de bevoegdheid
wordt beperkt om betalingen te verrekenen met debetstanden op de betaalreke-

ning. In vogelvlucht schets ik de regels die zich in de jurisprudentie hebben uit-
gekristalliseerd (paragraaf 2). Na enkele kanttekeningen bij deze jurisprudentie
(paragraaf 3) analyseer ik deze arresten over verrekening aan de hand van mijn
alternatieve vermogensrechtelijke kwalificatie van het girale tegoed. In deze bena-
dering maakt de figuur van verrekening plaats voor de vraag of de rekeninghou-
der bevoegd was zijn schuld aan de bank te voldoen met het girale geld dat voor
hem bestemd was en of de bank bevoegd was daarop verhaal te nemen (paragraaf
4). Aansluitend bespreek ik twee gevallen van onbevoegd verhaal door de bank
buiten faillissement (paragraaf 5). Ik sluit af met een conclusie (paragraaf 6).

2              De jurisprudentie

De bevoegdheid van de bank tot verrekening van inkomende betalingen met haar
vordering op de rekeninghouder in het zicht van en tijdens het faillissement van
de rekeninghouder, heeft zich in een reeks arresten ontwikkeld tot een van de
meest complexe leerstukken van het Nederlandse vermogensrecht.2 Het bewijst

1 ik zie af van een aparte bespreking van de jurisprudentie over uitgaande betalingen, zoals onder meer aan de
orde was in HR 28 april 2006. N./ 2006, 503 m.nt. PvS en JOR 2006.223 m.nt. N.E.D. Faber ('Huuzer q.q.-
Rabobank'), waarover onder meer Van Boom (2007) p. 53-57 en Abendroth-Wibier (2008). Het betrof een door
de bank uitgevoerde betalingsopdracht verstrekt door de failliet nA de datum van faillissement. echter voor
bekendheid van de bank met het faillissement, vgl. Rb. Amsterdam  2 juli  2003, JOR 2003.219 ('Lichtenveldt
q.q.-Finata Bank') en Hof Amsterdam 3 juni 2006 en 3 mei 2007,./OR 2008,52 m.nt. 1. Spinath (Finata Bank-
Lichtenveldt q.q.'). Eveneens blijven hier buiten beschouwing de bijzondere regels die van toepassing zijn op
financiele instellingen die deelnemen aan betalingssystemen en effectenafwikkelingssystemen, waaronder het
in artikel 2123 en 212b Fw buiten toepassing verklaren van 0.00 uur-regeling van artikel 23 Fw. Zie daarover
onder meer Polak-Wessels (2007. deel 111-2). p 288-290.

2       Van Schilfgaarde steltin zijn nootonder HR  19 november 2004. N./ 2005.199 m.nt. PvS enJOR 2005,19 m.nt.

A.  Steneker (' [NG-Gunning q.q.') dat er enig juridisch vernuft voor nodig  is om het leerstuk  van de verreke-
ning bij faillissement. zoals de Hoge Raad dit heeft vormgegeven. te doorgronden. 'Tot welk juridisch niveau
moeten bankemployees gestegen zijn om in dit soort zaken beslissingsbevoegdheid te krijgen?' De literatuur is
overvioedig. Een uitvoerig over·zicht. met verdere literatuurverwijzingen. biedt de studie van Faber (2005). Zie
voorts onder meer Polak-Wessels (2007. deel ill-2) p. 231-290: Bakkerus (200()) p. 216-224, Faber (1994) p.
163-197: Blom (1991) p. 25-40 en Rank (1990).
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wederom wat ik hien'oor in hoofdstuk 1 nog als stelling heb geponeer(i namelijk
dat het reguleren van verhaal op giraal geld problematisch is. Hierna volgt een
overzicht van de belangrijkste arresten. Een volledig en uitputtend overzicht valt
buiten het bestek van deze studie.

2.1 Verrekening tijdens faillissement: Standaardfilms

(NJ 1976, 249) e.a.

Het arrest Standaardfilms was het startschot voor het leerstuk.3 Aan Standaard-
films wordt  op 8 februari 1972 surseance van betaling verleend;  op 29 februari
1971 wordt zij failliet verklaard. In de periode gelegen tussen de datum waarop
surseance wordt verleend en het moment waarop het faillissement wordt uitge-
sproken, heeft de (toenmalige) Postcheque- en Girodienst (de 'Girodienst') in
totaal voor een bedrag van NLG 806,16 bijgeschreven op de betaalrekening van
Standaardfilms. Daardoor is het debetsaldo ten belope van NLG 888,18 die de be-
taalrekening op 8 februari  1972,  de dag van het faillissement, vertoonde vermin-
derd tot NLG 82,02. De curator vordert afgifte van een bedrag van NLG 806,16.
De Girodienst weigert aan dit verzoek gehoor te geven en beroept zich daarbij op
de artikelen 53 en 234 Fw. De vordering die Standaardfilms heeft verkregen op de
Girodienst door de bijschrijvingen zou kunnen worden verrekend met de vorde-
ring van PCGD op Standaardfilms terzake van het voor aanvang van de sursean-
ce ontstane negatieve saldo op de girorekening van Standaardfilms. De Hoge Raad
overweegt dat dit verweer uitgaat van de stelling dat de schuldplichtigheid van de
Girodienst gegrond is op de voor de surseance van betaling gesloten overeenkomst
waarbij Standaardfilms een betaalrekening openende en dat daarom sprake zou
zijn van vorderingen die voortvloeien uit voor het faillissement verrichte hande-
lingen. Dat is echter onjuist. Weliswaar dateert de giro-overeenkomst van voor de
datum van het faillissement, maar desondanks mag aan de artikelen 53 en 235 Fw,

' ( . . . )  mede  in het licht  van de wetsgeschiedenis  niet  een zo ruime strekking worden toegekend.
dat zij van toepassing zouden zijn in alle gevallen, waarin een schuld die ontstaan is na de fail-
lietverklaring ( surseance) enig verband  met een voordien gesloten overeenkomst houdt.   Met
name kan van toepassing geen sprake zijn, indien de rechtstreekse oorzaak van het ontstaan van
de schuld ligt in een na de faillietverklaring (surseance) ,·errichte rechtshandeling van een derde
- zoals in het onderhavige geval de opdrachten tot overschrijving aan de Girodienst - welke zelf
geen verband houdt met de voor de faillietverklaring (surseance) gesloten overeenkomst waarop
de vordering is gegrond.'

Hoewel de algemene verplichting tot het bijschrijven van binnenkomende be-
talingen dus w61 in verband kan worden gebracht met de giro-overeenkomst, vindt

3        HR 10 januari   1975,  .W  1976.249  m.nt.  BW  ('Standaardfilms').  Over dit arrest onder meer Polak-Wessels
(2007, deel  III-2) p. 258-259: Faber (2005) p. 538-541: Faber ( 1994) p.  181:  Rank ( 1990) p.  18-30. Voor enke-
le meer persoonlijk gekleurde herinneringen aan de procesgang tor dit arrest A. Voute (2002 ) p.  1 -9. opgeno-
men in de gedenkbundel ter ere van mr. Justus VoOte.
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een concrete bijschrijving voor een specifiek bedrag zijn rechtstreekse oorzaak in
een betalingsopdracht die door een derde is verstrekt. Indien deze opdracht tot bij-
schrijving na de surseance of faillietverklaring is gegeven, is er op grond van arti-
kel 54 Fw geen plaats voor verrekening door de bank. Dit verbod is van kracht tij-
dens de surseance en blijft onverkort voortbestaan in een daarop volgend faillis-
sement.4

2.2 Verrekening v66r faillissement: Loeffen q.q.-BMH I (NJ

1988,104) e.a.

Een volgende verfijning bracht de Hoge Raad aan in het arrest Loeffen q.q.-BMH
I.5 Anders dan in Standaardfilms, waarbij de opdracht en creditering beide plaats-
vonden na de datum van faillietverklaring, was in dit geval sprake van een credi-

tering v66r faillietverklaring. De feiten kwamen op het volgende neer. Meerhuys
had een betaalrekening bij Bank Mees en Hope ('BMH'). APO is aan Meerhuys
een bedrag verschuldigd van NLG 750.000,- en schrijft dit over naar de betaalre-

kening van Meerhuys. Voorafgaand aan deze overschrijving vertoonde de betaal-

rekening een debetsaldo van NLG 856.326,31. De betaling van APO werd op 12
maart  1982  op de rekening van Meerhuys bijgeschreven.  Op dat moment  wist
BMH dat het faillissement van Meerhuys reeds was aangevraagd en op 17 maart
1982 werd dit faillissement daadwerkelijk uitgesproken. De curator doet een
beroep op artikel 47 Fw. Dat leidt tot de vraag of een verrekening in rekening-cou-
rant waardoor sprake is van een vermindering van de schuld van rechtswege en
dus zonder dat daarvoor enige betalingshandeling van Meerhuys vereist was, kan
worden aangemerkt als een 'voldoening door de schuldenaar van een opeisbare
schuld'. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag bevestigend:

'Daarbij is in het bijzonder van belang dat tegenwoordig - anders dan ten tijde van het totstand-

komen van de Faillissementswet - girale betaling als een normale wijze van betaling moet worden

beschouwd. In verband daarmede moet worden geoordeeld dat voormelde strekking in het huidi-

ge rechtsverkeer niet tot haar recht zou komen en aan banken een uitzonderingspositie zou wor-
den gelaten die niet valt te rijmen met de onderlinge gelijkheid van crediteuren ter zake van ver-
haal op het vermogen van hun schuldenaar, indien het ten laste van het vermogen van de schulde-

naar tenietgaan of verminderen van diens opeisbare schuld aan zijn bank dat van rechtswege resul-

teert uit het crediteren van zijn rekening bij die bank, niet zou worden aangemerkt als voldoening,

in de zin van  art. 47. Zou het uit een dergelijke creditering resulterende tenietgaan of verminderen

4       De regel uit het arrest Standaardfilms is bevestigd in onder meer HR 27 januari  1989,.47 1989,422 m.nt. PvS
('Otex-Steenbergen'),  HR 22 december  1989. N/  1990,  661  m.nt. PvS ('Tiethoff q.q.-NMB')  en  HR 15 april
1994, N./ 1994.607 m.nt. PvS (Verhagen q.q./INB I'). In HR 27 mei 1988, .W 1988, 964 m.nt. G ('Amro-
NAPM') werd na faillissement wal compensatie toegestaan van boedelschulden. Faber (2005) p. 540-541 stelt
dat de regel uit Standaardfilms niet in de weg staat aan verrekening na de faillietverklaring, indien de schuld die
in rekening-courant wordt geboekt niet het gevolg is van een betalingsopdracht van een derde, maar (recht-
streeks) is verkregen uit een tussen de bank  en de client gesloten overeenkomst. ' Hierbij kan onder meer worden
gedacht aan een schuld van de bank aan haar client ter zake van de vergoeding van rente over een creditsaldo.'

5     HR 8 juli 1987, NJ 1988. 104 m.nt. G. ('Loeffen q.q.-BMH I'). Over dit arrest Polak-Wessels (2007, deel III-
2) p. 126-127 en p. 278-279. Faber(2005) p. 375-380: Bakkerus (2000) p. 218; Faber(1994) p  173-180, Blom
(1991) p. 26; Rank (1990) p. 38-49.
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van de schuld van de schuldenaar aim zijn bank niet worden aangemerkt als voldoening in de zin
van art. 47, dan zou daarvan immers niet. als aan de overige vereisten van deze bepaling is vol-
daan, de nietigheid kunnen worden ingeroepen en dat zou meebrengen dat banken zich mede zou-
den mogen verhalen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar - door diens debiteuren op
diens rekening gedane stortingen - welke zij hebben ontvangen terwijl zij wisten dat zijn faillis-
sement reeds was aangevraagd. Voor een dergelijke uitzonderingspositie bestaat geen grond.,6

Naast het feit dat verrekening dus op grond van artikel 47 Fw niet toegestaan was,
wijs ik ook op de verwijzing naar de 'uitzonderingspositie' van de bank als inter-
mediair in het betalingsverkeer. Ik kom daar hierna nog op terug.

2.3 Verrekening rond de datum van faillissement: Amro-
Curatoren THB (NJ 1989.449) e.a.

De feiten uit Loeffen q.q-BMH I vertoonden een gelijkenis met die welke ten
grondslag lagen aan Amro-Curatoren THB.7 In dit geval vond echter de opdracht
tot bijschrijving plaats v66r de faillietverklaring en de creditering van de betaalre-
kening daarna.  Op  1 juli  1982  om  0.50 uur heeft De Nederlandsche  Bank aan  de
Amro laten weten dat zij nog diezelfde dag een verzoek zal indienen tot het van toe-
passing verklaren van de Noodregeling op de Tilburgse Hypotheekbank ('THB').
Op diezel fde dag ontving Amro (kantoor Leidseplein Amsterdam) een verzoek van
66n van haar .ekeninghouders, een notariskantoor, om een bedrag van NLG
2.099.222,01 over te maken naar THB (Amro's kantoor Tilburg) onder vermelding
'aflossing hypotheken nummers  ( . . . )'. Ter uitvoering  van deze opdracht debiteert
Amro (kantoor Leidseplein Amsterdam) de rekening van het notariskantoor en in-
strueert zij haar kantoor te Tilburg tot creditering van de rekening van THB. Deze
instructie wordt  door het Tilburgse kantoor  van Amro opgevolgd.  Op   1  juli   1982
had Amro een vordering die het bedrag van NLG 2.099.222,01 overtrof. Amro
beroept zich jegens de curatoren van THB op verrekening. De Hoge Raad oordeelt
dat daarvoor geen ruimte is aangezien artikel 54 Fw zich daartegen verzet:

'3.3  Onderdeel 3a strekt ten betoge  dat  art.  235  Fw  niet van toepassing  is  "op een geval  als  het

onderhavige waarin de schuldeiser, die zich op compensatie beroept een bankgiro-instelling is en
haar schuldplichtigheid, die van belang is in verband met het beroep op compensatie, is ontstaan
tengevolge van en in verband met de aanvaarding van een opdracht tot betaling door een derde
en het geven van een begin van uitvoering aan die opdracht". Dit betoog kan evenwel niet als juist
worden aanvaard. Vooral nu tegenwoordig girale betaling eerder regel dan uitzondering is, valt
met het stelsel van de Faillissementswet niet te verenigen dat het girale betalingsverkeer aan

bankgiro-instellingen in dier voege een uitzonderingspositie zou verschaffen dat zij zich door

6   Het arrest kreeg een vervolg in HR 22 maart 1991. N„/ 1992.214 m.nt. PvS ('Loeffen q.q.-BMH It'). Het
beroep van de curator op artikel 47 Fw werd alsnog \,erworpen omdat. kort gezegd. volgens de Hoge Raad de
p'ereiste  benadeling van schuldeisers ontbrak.  0,·er dit arrest onder meer Fat,er  ( 2005) p. 380-384 en Faber
(1994)p. 195-196.

7      HR 7 oktober  1988,  NJ  1989,449 m.nt. JBMV ('Amro-Curatoren THB'). Over dit arrest onder meer Polak-
Wessels (2007, deel Ill-2) p. 266-267: Faber (2005) p. 404 e.v., i.h.b. p. 416, Faber (1994) p. 191-195: Blom
C 1991 ) p. 27-28. Rank (1990) p. 50-60.
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middel van compensatie afzonderlijk zouden kunnen verhalen op hetgeen zij aan de schuidenaar

schuldig zijn geworden in het zicht van diens faillissement of surseance van betaling. Daarom

moet - daargelaten of alsdan sprake is van wat het onderdeel aanduidt als "schuldoverneming in
de eigenlijke betekenis van het woord" - worden aangenomen dat, wanneer een debiteur van de

schuldenaar zijn schuld aan deze heeft voldaan door storting op diens rekening bij een bankgiro-
instelling en deze laatste, toen zij zich door creditering van die rekening tot debiteur van de schul-

denaar maakte, niet te goeder trouw was in de zin van de art. 54, onderscheidenlijk 235 Fw, het

bepaalde in deze artikelen zich ertegen verzet dat de bankgiro-instelling zich op schuldvergelij-

king beroept (HR 8 juli  1987, NJ  1988, 104). Gezien voormelde ratio heeft datzelfde te gelden

indien. zoals het hof te dezen veronderstellenderwijs heeft aangenomen, de bankgiro-instelling
voor de faillietverklaring, onderscheidenlijk de aanvang der surseance weliswaar de rekening van
de debiteur nog niet heeft gecrediteerd, maar toen door de aanvaarding van de opdracht daartoe

en het geven van een begin van uitvoering daaraan. voor haar wei reeds een voor compensatie vat-
bare  "verplichting tot creditering" was ontstaan:  was  zij  toen  niet te goeder trouw in voormelde

zin, dan verzet art. 54, onderscheidenlijk 235 zich tegen een beroep op compensatie als te dezen

door Amro gedaan.'

Ook hier verwijst de Hoge Raad naar de uitzonderingspositie die banken in het
girale betalingsverkeer innemen. De beperking van de verrekeningsbevoegdheid
is nu echter gestoeld op artikel 54 Fw.

2.4 Bank als houder van een zekerheidsrecht: Mulder q.q.-CLBN

(NJ 1996, 471) e.a.

De strenge regels die de Hoge Raad in de voorgaande arresten heeft aanvaard, vin-
den geen toepassing bij de verrekening door de bank van girale betalingen die zon
verricht ter voldoening van vorderingen die de rekeninghouder aan de bank heeft
verpand. Deze regel volgt  uit het arrest Mulder q.q.-CLBN (paragraaf 2.4.1).8  In
enkele latere arresten heeft de Hoge Raad deze regel nader ingevuld en verduide-

lijkt. Die arresten worden hier kort aangestipt (paragraaf 2.4.2).9

2.4.1 Mulder q.q.-CLBN

Cradit Lyonnais Bank Nederland ('CLBN') heeft een krediet verleend aan Con-
nection Technology ('Connection'). Bij overeenkomst van 30 augustus  1985  (dus
onder de gelding van het BW (oud)) heeft Connection zich jegens CLBN verplicht
al haar uitstaande en toekomstige vorderingen aan de bank te cederen tot zeker-
heid voor de stipte voldoening van al haar verplichtingen jegens CLBN. De uit
deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot overdracht tot zekerheid wordt

8       HR 17 februari   1995,  NJ  1996,  471  m.nt.  WMK ('Mulder q.q.-CLBN').  Over dit arrest onder meer Verdaas

(2008)  p.   187-192;  Polak-Wessels  (2007.  deel  III-2),  p. 267-269, Faber  (2005) p. 384-392 en 542-543:

Bakkerus (2000). p. 219: Breken (1997), p. 223-235 en Vriesendorp (1995) p 604-611.

9     Ter verklaring van deze keuze: voor een enigszins afgerond beeld van het leerstuk over verrekening rond fail-
lissement, kan Mulder q.q.-CLBN niet ontbreken. Echter, zoals nog zal blijken. levert mun alternatieve kwali-
ficatie het girale betalingsverkeer ten aanzien van dit specifieke onderdeel geen nieuwe zienswijze op. Een uit-

voerige bespreking is daarom niet noodzakelijk.



136 Giraal geld, vermogensovergang en verhaal door de bank

met ingang van  1 januari  1992 van rechtswege aangemerkt als een verbintenis tot
vestiging van een pandrecht op de bedoelde vorderingen. Vanaf 1 januari 1992
heeft Connection ter voldoening van haar plicht tot verpanding haar uitstaande
vorderingen periodiek aan CLBN verpand door middel van geregistreerde onder-
handse akten, zonder daarbij mededeling te doen van de verpanding aan de schul-
denaren van de vorderingen ('stille verpanding'). Op 6 november 1992 is bij gere-
gistreerde onderhandse akte ten behoeve van CLBN een stil pandrecht gevestigd
op de per 31 oktober 1992 uitstaande vorderingen van Connection in totaal ten
bedrage  van NLG 1.508.688,09.   Op 13 november 1992 verneemt  CLBN  dat
Connection het voornemen heeft om drie dagen later aangifte te doen tot haar fail-
lietverklaring.  CLBN zegt op 16 november  1992 het krediet aan Connection met
onmiddellijke ingang op. Connection wordt  op 17 november 1992 failliet  ver-
klaard. De vordering van CLBN op Connection bedraagt dan NLG 4.644.502,80.
Ruim   een week later,   op   25   en 26 november 1992, heeft CLBN mededeling
gedaan van haar pandrecht aan de schuldenaren van de verpande vorderingen.
CLBN was vanafdat moment inningsbevoegd in de zin van artikel 3:246 BW Hier
zijn de twee perioden van belang die vooraf gingen aan de mededeling van het
pandrecht: (a) tussen het moment waarop CLBN bekend werd met het naderend
faillissement  en de daadwerkelijke faillietverklaring  (dus  van   13  tot  en  met   16
november  1992)  en (b) van faillietverklaring tot aan de mededeling van het pand-
recht  aan de schuldenaren  (dus  van 16 november tot  en  met 26 november  1992).
In deze beide perioden worden door Connection girale betalingen ontvangen op
vorderingen die aan CLBN stil zijn verpand. De vraag is ofCLBN, in het licht van
de strenge regels die hiervoor werden besproken, mag verrekenen. Dat mag inder-
daad, volgens de Hoge Raad.

'In de rechtspraak van de Hoge Raad is weliswaar aanvaard dat bankinstellingen zich ter zake van
op een rekening van hun debiteur gedane girale betalingen niet op verrekening kunnen beroepen
indien deze betalingen zon ontvangen op een tijdstip waarop de bankinstelling wist dat diens fail-
lissement was te verwachten dan wei na diens faillietverklaring, maar er bestaat geen goede grond
deze strenge regels mede van toepassing te oordelen op de mogelijkheid van verrekening door
een bankinstelling van girale betalingen die op deze tudstippen zijn gedaan ter voldoening van
aan haar stil verpande vorderingen ter zake waarvan zij nog geen mededeling heeft gedaan.'

De Hoge Raad heeft daarmee een volgende verfijning aangebracht op de verreke-
ningsverboden die hij geformuleerde in Standaardfilms, Loeffen q.q.-BMH I en
Amro-THB. Verrekening is w61 toegestaan tijdens faillissement als de betalingen
zijn gedaan ter voldoening van aan de bank stil verpande vorderingen en als nog
geen mededeling is gedaan van deze verpanding aan de debiteuren. 10

10   De Hoge Raad voert daarbij als reden aan dat de bank als stille pandhouder reeds voorrang heeft boven ande-
re schuldeisers en de bankinstelling door verrekening zich dus geen uitzonderingspositie verschaft ten opzich-
te van andere schuldeisers. Bovendien kon de bank onder het BW (oud) zich verhalen op hetgeen zij ontving
ter voldoening van een aan haar tot zekerheid gecedeerde vordering. Het strookt met de opzet van het stille
pandrecht. dat ertoe strekt om onder het oude recht bestaande financieringspatronen te kunnen continueren, om
verrekening te aanvaarden. Over de zwakke dogmatische fundering van de door de Hoge Raad aangelegde uit-
zonderingen: Polak-Wessels (2007, deel III-2) p. 269. met verdere verwijzingen.
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2.4.2 Nadere invulling: Van Gorp q.q.-Rabobank Breda (NJ 2000.

158); ING-Gunning q.q. (NJ 2005, 199); ING-Verdonk q.q.
(NJ 2007,520)

Van een ruime toepassing van de uitzonderingsregel van Mulder q.q.-CLBN kan
geen sprake zijn, zoals blijkt uit het arrest Van Gorp q.q.-Rabobank Breda (ook
bekend als 'Wollie').11  De bank had medewerking verleend  aan de onderhandse

verkoop van aan haar verpande inventaris aan een derde. De bank had echter nage-
laten een pandrecht te vestigen op de vordering tot betaling van de koopsom. De

Hoge Raad oordeelde dat deze in de boedel viel en de bank niet bevoegd was haar
vordering te verrekenen met de koopsom die op de rekening van de failliet was
voldaan. Een bondige samenvatting van de regel van dit arrest is te vinden in de
conclusie van A-G De Vries Lentsch-Kostense: 'Men mag het innen van de onver-

pande vordering terzake van de koopprijs van stil verpande zaken niet gelijkstel-

len met het innen van een stil verpande vordering. Voor de extra stap die men dan
zet, biedt het stelsel van de wet geen grond (...).' 12 Het oordeel van de Hoge Raad
dat er geen ruimte is voor uitbreiding van de regel uit Mulder q.q.-CLBN is beves-
tigd in het arrest ING-Gunning q.q. 13 De rechtsvraag vertoont gelijkenis met Van
Gorp q.q.-Rabobank Breda (in dit geval deed de bank afstand van een hypotheek-
recht zonder de vordering tot betaling van de koopsom aan zich te laten verpan-
den), maar met als belangrijkste verschil dat sprake was van verrekening v66r de
datum van faillissement van de rekeninghouder. In het arrest ING-Verdonk q.q.
ten slotte, was de vraag aan de orde of de curator op de voet van artikel 58 Fw de
plicht heeft om de stille pandhouder te informeren over het faillissement, zodat de
laatste tot mededeling kan overgaan.14 Deze plicht bestaat niet, al mag de curator
niet de bevoegdheid van de stille pandhouder frustreren door de betrokken debi-
teuren aanstonds te informeren dat zij de stil verpande vorderingen op rekening
van de boedel moeten voldoen in plaats van die van de stille pandhouder.

2.5 Resumd

Resurnerend: een bank mag binnenkomende betalingen bestemd voor de reke-
ninghouder niet verrekenen met debetstanden op de betaalrekening van deze reke-

11   HR 23 april 1999, NJ 2000, 158 m.nt. WMK en JOR 1999, 109 m.nt. H.L.E. Verhagen ('Van Gorp q.q.-
Rabobank Breda').  Over dit arrest onder meer Polak-Wessels  (2007,  decl  III-2)  p. 269-270: Faber (2005)  p
392-404 en 542-546 en, in samenhang met Mulder q.q.-CLBN, Kortmann (2002) p. 389-407, i.h.b. p. 399 e.v.
Voor deze zaak in lagere instanties: Rb. Breda 6 februari  1996. JOR  1996,39 m.nt. N.E.D. Faber (' Van Gorp
q.q.-Rabobank Breda'); Hof 9-Hertogenbosch 2 juni 1997, JOR 1997. 101 m.nt. N.E.D. Faber ('Van Gorp q.q.-
Rabobank Breda').

12 Conclusie. onder 14. slot.
13     HR 19 november 2004. N./ 2005,199 m.nt. PvS en JOR 2005.19 m.nt. A. Steneker ('ING-Gunning q.q.'). Over

dit arrest onder meer Polak-Wessels (2007, deel ill-2) p. 281-284, Faber (2005) p. 392-404. Voor deze zaak in

lagere instanties: Rechtbank Arnhem 21 december 2000, JOR 2001.47 (tussenvonnis): Rechtbank Arnhem 20
december 2001, JOR 2002,39 m.nt. S.C.J.J Kortmann ('Gunning q.q.-ING'): HofArnhem 25 maart 2003. JOR
2003, 131 m.nt. N.S.G.J. Vermunt ('ING-Gunning q.q.').

14    HR 22 juni 2007, NJ 2007.520 m.nt. PvS en ./OR 2007.222 m.nt. J.J. van Hees ('ING-Verdonk q.q.'), Over
dit arrest onder meer Verdaas (2008) p.  188-192. Voordeze zaak in lagere instanties: Rb. Leeuwarden 18 augus-
tus 2004, JOR 2004,313 m.nt. A.J. Verdaas ('ING-Verdonk q.q.'): Hof Leeuwarden 26 oktober 2005. JOR
2006,22 m.nt. A. Steneker ('ING-Verdonk q.q.').
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ninghouder en (aanstaande) failliet indien deze betaling is ontvangen nd diens fail-
lietverklaring dan wel v66r diens faillietverklaring, maar de bank op het moment
van creditering van de betaalrekening wist dat het faillissement van de rekening-
houder was te verwachten. Deze beperkingen gelden niet indien de betaling aan
de rekeninghouder voortvloeit uit een aan de bank verpande vordering. Betreft het
een stil verpande vordering, dan mag de bank verrekenen in de periode vooraf-
gaand aan de mededeling van de verpanding en in de gevallen waarin de medede-
ling plaatsvindt nA het moment waarop de rekeninghouder in staat van faillisse-
ment komt te verkeren. Het is daarbij van essentieel belang dat het gaat om een
betaling die voortvloeit uit een aan de bank verpande vordering.

3 Enkele kanttekeningen bij deze jurisprudentie

3.1 De uitzonderingspositie van de bank en andere factoren

gewogen

De beperkingen die de Hoge Raad heeft aangebracht op het recht van verrekening
door de bank, kunnen moeilijk vanuit een enkele leidende gedachte worden ver-
klaard. Het lijkt in de praktijk een afweging te zijn van meerdere factoren. In de
eerste plaats legt de paritas creditorum veel gewicht in de schaal. In het heden-
daagse economische verkeer is de girale betaling een normale wijze van betaling.
Zeker voor wat betreft betalingen van enige omvang is de girale betaling eerder
regel dan uitzondering. Het beginsel van de paritas creditorum zoals neergelegd in
artikel 3:277 BW zou niet tot zijn recht komen indien aan banken een uitzonde-
ringspositie zou worden gelaten die niet valt te rijmen met de onderlinge gelijk-
heid van crediteuren bij het verhaal op het vermogen van hun schuldenaar. Banken
zouden, zonder beperkingen aan het recht van verrekening, zich door middel van
verrekening afzonderlijk kunnen verhalen op hetgeen zij aan de schuldenaar
schuldig zijn geworden in het zicht van diens faillissement of surseance van beta-
ling. De feitelijke preferentie van de bank ten opzichte van andere schuldeisers die
ontstaat door de rol van intermediair in het betalingsverkeer dient ongedaan te
worden gemaakt. De wijze waarop de regulering van verhaal door de bank op gira-
le tegoeden is vormgegeven, is voor een belangrijk deel te herleiden tot deze uit-
zonderingspositie.15 De positie heeft echter niet alleen betrekking op de bemidde-
lende rol in het betalingsverkeer maar omvat meer. Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan de toegang die de bank soms heeft tot niet-publieke informatie over
een rekeninghouder. Als kredietverstrekker beschikt de bank doorgaans over een
goed inzicht in het financiele reilen en zeilen van zijn rekeninghouder en zal zij
uit dien hoofde dus eerder dan andere schuldeisers betalingsmoeilijkheden zien
aankomen. Indien de bank kort voor faillissement nog onbelemmerd verrekenba-
re vorderingen op de rekeninghouder zou mogen scheppen om zich daarop te ver-

15    Hoge Raad in Loeffen q.q.-BMH  1 en in Amro-THB. beide in de hierboven aangehaalde overwegingen. waar-
over Polak-Wessels (2007, deel III-2) p. 266-267: Blom ( 1991)p. 28-29: Rank ( 1990) p. 5-6.
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halen tijdens diens faillissement, vormt dit een inbreuk op de paritas creditorum,
althans zal de bank onrechtmatig handelen jegens andere schuldeisers of in strijd
met de redelijkheid en billijkheid.

Dat echter de gelijkheid van crediteuren voor de Hoge Raad niet de enige lei-
draad is voor het al dan niet toestaan van verrekening, volgt uit het arrest Mulder

q.q.-CLBN. Enkele auteurs hebben erop gewezen dat de bank op basis van de

regel uit dit arrest in het voordeel is, in vergelijking met andere stille pandhou-
ders. 16 Immers, de bank mag verrekenen indien de debiteuren van aan de bank

verpande vorderingen betalen op de betaalrekening die de failliet aanhoudt bij de
bank. Echter, uitsluitend banken kunnen een dergelijke betaalrekening aanbieden.

De Hoge Raad lijkt in dit geval vooral het toepassingsbereik van het stille pand-
recht op vorderingen voor ogen te hebben gehouden. De verrekening was hier in
essentie niets anders dan de incasso door de bank van giraal geld, waarvan de

Hoge Raad had geoordeeld dat het aan de bank als zekerheidsgerechtigde toe-
kwam. Bij dat oordeel hechtte de Hoge Raad veel belang aan de wetsgeschiede-
nis. De invoering van het stille pandrecht zou immers niet in de weg staan aan de

continuering van bestaande financieringspatronen, ondanks de andere opzet van
de regeling van het stille pandrecht in vergelijking met de cessie tot zekerheid van
vorderingen onder het BW (oud).17 Misschien heeft bij de afweging van de Hoge
Raad ook een ander facet van de bancaire uitzonderingspositie meegespeeld: de
bank is door haar maatschappelijke functie van kredietverstrekker tevens een

'grootverbruiker' van zekerheidsrechten. Dat verlangt een efficiante afwikkeling
van het pandrecht. Verrekening als methode van incasso van het geld dat debiteu-
ren van verpande vorderingen voldoen, komt daaraan tegemoet. 18

Een ander terugkerend element is de ongerechtvaardigde benadeling van de
boedel. Snijders heeft erop gewezen dat het leerstuk van verrekening in het zicht
van en tijdens faillissement aan de ongerechtvaardigde verrijking zou kunnen
worden getoetst.19 Het lijkt inderdaad mogelijk om veel van de arresten te vatten

in termen van al dan niet gerechtvaardigde vermogensverschuivingen. Echter, het
stelsel van verboden laat zich bij nader inzien niet helemaal in deze kaders vatten.

In Van Gorp q.q.-Rabobank Breda werd verrekening juist niet toegestaan, terwijl
de gevolgde handelswijze voor de boedel per saldo voordelig was geweest. De bil-
lijke medewerking aan een onderhandse verkoop met een positief effect voor de

boedel, moet het uiteindelijk afleggen tegen de door de Hoge Raad scherp afge-

bakende reikwijdte van het pandrecht. Ondanks de goede bedoelingen en het posi-
tieve effect voor de boedel, kon de bank niet op clementie rekenen bij de 'verge-

ten' verpanding van de verkoopopbrengst. Het innen van een onverpande vorde-

16   Dus een ongelijkheid tussen zekerheidsgerechtigden met een gelijke rang. Zie daarover Polak-Wessels (2007,

deel III-2) p. 269 met een verwijzing naar onder meer Rank-Berenschot.
17   HR 17 februari 1995, N./ 1996,471 m.nt. WMK ('Mulder q.q.-CLBN'), no. 3.4.3.
18 Bovendien neemt het recht van verrekening de prikkel weg bij de bank-pandhouder om vroegtijdig, mogelijk

zelfs voor faillissement van de pandgever, mededeling te doen van het pandrecht aan de debiteuren. Dat kan

contraproductief werken of zelfs het faillissement bespoedigen; Verd:las (2008) p.  191. Een ander argument is
dat het toestaan van verrekening geen nadeel oplevert voor de boedel. waarover onder meer Verdaas (2008)

p. 197-198.

19   Snijders (2001) p. 17.
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ring terzake van de koopprijs van stil verpande zaken is, als gezegd, nu eenmaal
wat anders dan het innen van een stil verpande vordering. Mogelijk heeft bij dit
oordeel een ander facet van de bancaire uitzonderingspositie meegespeeld. De
bank had de mogelijkheid om de vordering terzake van de koopprijs aan zich te
laten verpanden, maar heeft dat nagelaten. Als professionele partij moest de bank
zich bewust zijn van de risico's die daaraan waren verbonden. 20

3.2 Vasthouden aan een (gedateerd) wettelijk instrumentarium?

Een andere complicerende factor vloeit voort uit het wettelijke instrumentarium
dat de Hoge Raad ter beschikking staat om de uitzonderingspositie van de bank te
bestrijden. Dat is niet in alle opzichten ideaal gebleken. De belangrijkste oorzaak
daarvan is gelegen in het feit dat de bepalingen uit de Faillissementwet die als kap-
stok  dienen - de artikelen  47,53  en  54  Fw - dateren  uit  1893,  dus  van  v66r de
opkomst van het girale betalingsverkeer. De artikelen zijn dus helemaal niet ge-
schreven voor de regulering van girale verhoudingen.21 Dat heeft geleid tot teleo-
logische interpretaties die, hoe begrijpelijk ook in het licht van de gewenste
rechtsgevolgen, soms op enige afstand staan van de letterlijke bewoordingen van
de wet en wetsgeschiedenis.22 Dat leidt weer tot andere vragen, zoals bijvoorbeeld
de mogelijkheid om artikel 54 Fw ook toe te passen op situaties gelegen voor de
faillissementsdatum.23 Er lijkt sprake te zijn van een osmose tussen de artikelen
47 en 54 Fw bij de regulering van verhaal in girale verhoudingen. Bakkerus stelt
zelfs dat de strekking van beide bepalingen gelegen is in de bescherming van het
verhaalsbelang van de schuldeisers.24

20   Om redenen van billijkheid en bij gebrek aan benadeling van de boedel hebben een aantai auteurs betoogd dat
er wtl ruimte was geweest om de strenge regels ter zijde te stellen en verrekening in deze gevallen toe te staan,
zie  onder meer Verhagen  in  zijn noot onder  HR 23 april   1999. JOR  1999,109  ('Van Gorp q.q.-Rabobank
Breda'): Kortmann (2002) p 389-407, i.h.b. p. 402.

21 Inmiddels heeft de Commissie Insolventierecht ('Commissie Kortmann') een voorstel gedaan voor een herzie-
ning van de Faillissementswet. De tekst van het Voorontwerp Insolventiewet is gepubliceerd op <wwwjusti-
tie.nl> en is ook verschenen als deel 2-iv in de serie Onderneming en Recht. De huidige artikelen 47 en 54 Fw
komen terug in artikel 3.2.5 en 3.3.2 van het Voorontwerp iw

22   Bij de bespreking van Loeffen q.q.-BMH I kwam reeds aan de orde dat het vereiste van 'voldoening door de
debiteur' in artikel 47 Fw door de Hoge Raad zodanig wordt uitgelegd dat daaronder ook moet worden begre-
pen de vermindering van het debetsaldo van de bankrekening, waarover onder meer Faber (2005) p. 319 en p.
375-378; Polak-Wessels (2007, deel III-2) p. 126-127, Faber (1994) p. 173-174; Rank ( 1990) p. 43-49. Artikel
54 Fw spreekt van het overnemen van een vordering. Dit moet echter. blijkens onder meer Amro-THB, ruim wor-
den uitgelegd en is buvoorbeeld niet beperkt tot een schuldoverneming in de zin van 6:155 BW Naar de heers-
ende leer is in her girale betalingsverkeer geen sprake van schuldoverneming, maar ontstaat een schuld van de
bank jegens de rekeninghouder uit eigen hoofde. Over het begrip 'overnemen' onder meer Polak-Wessels (2007,
deel III-2) p. 272-273, Faber (2005) p. 414-425. Faber ( 1994) p. 175-176, Rank (1990) p. 44-49 en p. 59;
Vranken in zijn noot onder Amro-THB. Zie ook Blom (1991) p. 33-38 en Snijders (2001) p.  16-17.

23   Artikel 54 Fw lijkt alleen betrekking te hebben op het overnemen c.q. verrekenen van schulden tO dens faillis-
sement. maar diverse auteurs namen aan dat het ook van toepassing zou zun v66r faillietverklaring; onder meer
Faber ( 1994) p.  178 en Bakkerus (2000) p. 218. Anders: Polak-Wessels (2007. deel III-2) p. 279-284. Na het
arrest ING-Gunning q.q. (r.0.3.8) lijkt er geen twijfel meer over te kunnen bestaan dat naar het oordeel van de
Hoge Raad mikel 54 Fw ook toepassing kan vinden op verrekening in het zicht van faillissement; onder meer
Faber (2005) p. 408 en p. 418.

24   Bakkerus (2000) p. 219; kritisch Polak-Wessels (2007, deel III-2) p. 271. Zie ook reeds Vranken in zijn noot
onder Amro-THB, waar hij stelt dat de HR wars is 'van alleriei dogmatische hobbels en bezwaren. De artike-
len 47 en 54 Fw worden teleologisch geinterpreteerd. De nadruk ligt op de strekking van de bepalingen in het
licht van de maatschappelijke ontwikkelingen van het betalingsverkeer, waarin. anders dan ten tijde van de
Faillissementswet  1893. de girale betaling thans eerder regel dan uitzondering is.'



Hoofdstuk 7 141

Een meer fundamentele kanttekening die bij de jurisprudentie van de Hoge
Raad kan worden gemaakt, is dat de toepassing van de rechtsfiguur van de reke-
ning-courant als zodanig niet ter discussie heeft gestaan. Het zou tot voor kort
waarschijnlijk ook nog een paar stappen te ver zijn geweest. De rechtsfiguur van
de rekening-courant en de administratieve rekening waarop girale betalingen wor-
den bijgehouden, zijn altijd zodanig met elkaar verbonden geweest dat zij in het
dagelijks en juridisch spraakgebruik bijna synoniem zijn geworden. Dat laat zich
niet zo maar van elkaar scheiden.25 Toch bestaat er aanleiding deze begripsvor-
ming te heroverwegen. In de eerste plaats verschilt de betaalrekening-courant,
waarmee de rekeninghouder toegang krijgt tot het betalingsverkeer, op diverse
onderdelen van de reguliere rekening-courant.26 Ook meen ik dat een giraal tegoed
niet als een vordering moet worden gekwalificeerd, maar als een hedendaagse ver-
schijningsvorm van geld die het object kan zijn van een goederenrechtelijke aan-
spraak. De argumenten daarvoor zijn eerder aan de orde gekomen.27 Hier is van
belang dat in mijn zienswijze, indien giraal geld geen vordering is, er ook geen
sprake meer kan zijn van verrekening, waarbij immers vorderingen tegen elkaar
wegvallen. Wat is het alternatief en welke gezichtspunten levert dat op? Dat komt
in de volgende paragraaf aan de orde.

4 (On)bevoegde aflossing door de rekeninghouder

De verhaalspositie van de bank zoals die is gemodelleerd in de besproken arres-
ten, kan ook langs een andere weg worden bereikt. Ik neem daarbij wederom het
onderscheid tussen geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit als uitgangspunt.
De belangrijkste vragen die zich dan aandienen zijn: van wie is het geld, wie kan
daarover beschikken en kan de bank daarop verhaal nemen? In deze paragraaf
beantwoord ik deze vragen voor de situaties waarin de rekeninghouder in staat van
faillissement verkeert (paragraaf 4.1), buiten diens faillissement (paragraaf 4.2),
evenals in het zicht daarvan (paragraaf 4.3). Omdat mijn betoog gestoeld is op het
rechtskarakter van geld en geen betrekking heeft op het toepassingsgebied van het
pandrecht, leveren mijn bevindingen geen wezenlijk ander gezichtspunt op ten
aanzien van de rechtspositie van de bank als (stille) pandhouder (paragraaf 4.4).

4.1 Tijdens faillissement: artikel 23 Fw

Ik begin met de bank als louter 'tussenstation' in het betalingsverkeer tussen debi-
teur en crediteun28 De bank is in dit geval dienstverlener en draagt zorg voor het
bijschrijven van giraal geld bestemd voor de rekeninghouder, het verrichten van
afschrijvingen in opdracht van de rekeninghouder en, gelegen in de periode tus-
sen bij- en afschrijving, het bewaren van giraal geld ten behoeve van de rekening-

25   Hoofdstuk 2, par. 5.2.2.
26   Hoofdstuk 3, par. 4.3.
27  Hoofdstuk 3, par. 3.
28     Vranken  in zijn noot onder HR 7 oktober  1988, NJ 1989,449 ('Amro-Curatoren THB').
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houder.29 De intermediair brengt een vermogensverschuiving tot stand onmiddel-
lijk tussen het vermogen van de debiteur en het vermogen van de crediteur.
Daarmee is onverenigbaar dat de bank een eigen vermogensrechtelijk belang of
aanspraak verkrijgt op het geld in transitu. Mogelijk hebben bij de afwikkeling
betrokken banken wal een obligatoire aanspraak op de solvent of accipient tot
betaling van een vergoeding voor de verleende dienst. Dat kan een periodieke ver-
goeding zijn voor het aanhouden van de rekening of eenmalige kosten verbonden
aan een bijzondere opdracht, zoals een internationale overschrijving. Deze aan-
spraak vloeit rechtstreeks voort uit de aard van de verleende betaaldiensten. Het
laat echter onverlet dat de functie van intermediair meebrengt dat de bank gehou-
den is bij iedere bijschrijving aan de accipient het volledige bedrag ter beschik-
king te stellen. Indien de bank een binnenkomende betaling toevoegt aan het cre-
ditsaldo van de rekeninghouder, vormt dit materieel geen wezenlijke afwijking
van de rechtsgevolgen zoals die thans door toepassing van de rekening-courant
bereikt worden.

De kaarten liggen anders indien de bijschrijving plaatsvindt bij een debetstand.
In dat geval wordt de bank ook in haar hoedanigheid van schuldeiser betrokken bij
de afwikkeling van de betaling. Een debetstand zal zich kunnen voordoen indien
de bank aan de rekeninghouder een kredietfaciliteit heeft toegekend en vervolgens
zodanige betalingen zijn verricht dat geld onder deze faciliteit is opgenomen.30 De
kredietvoorwaarden zullen doorgaans beogen dat de rekeninghouder zich jegens
de bank obligatoir verbindt om binnenkomende betalingen aan te wenden ter
aflossing van zijn schuld aan de bank uit hoofde van de aan de betaalrekening ver-
bonden kredietfaciliteit. Een dergelijk beding - in de heersende leer vormgegeven
als een recht van doorlopende verrekening - is geoorloofd omdat iedere schuldei-
ser een aflossingspatroon kan bedingen van zijn debiteur. In deze voorstelling van
zaken en in het bijzonder ten gevolge van de hier voorgestane gevolgtijdelijkheid
van handelingen, is de aflossing door de rekeninghouder van zijn schuld aan de
bank tot een uitgaande betaling geworden, gelijk aan iedere andere girale betaling
aan een willekeurige derde-schuldeiser van de rekeninghouder. Hierin ligt een
belangrijk verschil besloten in vergelijking met de heersende leer. Terwijl door de
toepassing van artikel 6:140 BW er van rechtswege doorlopend verrekening
plaatsvindt waarmee materieel geldschulden aan de bank worden afgelost, is in
mijn zienswijze voor een aflossing telkens een beschikkingshandeling van de
rekeninghouder noodzakelijk. Iedere aflossing van een geldschuld, ongeacht ofdit
aan de bank of een andere schuldeiser is, vereist dat de debiteur beschikt om zijn
geld aan te wenden ter nakoming van de geldschuld.

Hoewel het accent daarmee komt te liggen op de beschikkingshandeling van
de rekeninghouder, mag dat vanuit een praktische invalshoek uiteraard niet tot
gevolg hebben dat na iedere binnenkomende betaling de rekeninghouder een apar-
te handeling zou moeten verrichten om de aflossing aan de bank te bewerkstelli-

29    Hoofdstuk 3. par. 4.1.
30   Hoofdstuk 3. par. 4.2.
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gen. Het zou een onaanvaardbare inbreuk zijn op de bestaande betalingspatronen
en de eisen van een vlot verlopend betalingsverkeer. Ik zou dan ook niet willen
betogen dat telkens een expliciete beschikkingshandeling noodzakelijk is. Er kan
een vergelijking worden gemaakt met de levering bij voorbaat van goederen.11 Een
vervreemder verbindt zich obligatoir tot de levering van een in de toekomst te ver-
werven goed. Indien het te leveren goed eenmaal is verkregen, vindt de overdracht
in beginsel van rechtswege plaats. Hierin ligt de specifieke volgorde besloten die
ik ook in de begripsvorming over de girale betaling zou willen introduceren: het
bij voorbaat te leveren goed passeert eerst het vermogen van de vervreemder en,
indien op dat moment de vereisten voor een geldige overdracht zijn vervuld, zal
het goed van rechtswege overgaan naar het vermogen van de verkrijger.32 Toege-
past op de betaalrekening met een debetstand: het binnenkomende geld passeert
eerst het vermogen van de rekeninghouder en, indien op dat moment alle vereis-
ten voor een geldige overdracht zijn vervuld, gaat het geld van rechtswege over
naar het vermogen van de bank ter aflossing van de geldschuld van de rekening-
houder aan de bank. Gezien de vereisten die gesteld worden aan een rechtsgeldi-
ge overdracht, dient de vervreemder op het moment van verkrijging bevoegd te
zijn om over dat goed te beschikken. Door dit stelsel van vermogensverschuiving
toe te passen op de afwikkeling van een girale betaling, kunnen de twee hoeda-
nigheden van de bank van elkaar gescheiden worden gehouden. De betaling, waar-
bij de bank dus de rol vervult van intermediair, vindt rechtstreeks plaats tussen de
solvent en accipient. Indien de accipient op het moment van verkrijging bevoegd
is over het op deze wijze ontvangen geld te beschikken, geschiedt de aflossing aan
de bank daarna van rechtswege.

Indien de rekeninghouder om enige reden beschikkingsonbevoegd is met
betrekking tot het geld op zijn rekening, heeft dat tot gevolg dat de rekeninghou-
der daarmee geen geldschulden meer kan nakomen. De meest voor de hand lig-
gende reden waarom een rekeninghouder niet bevoegd is om tot aflossing over te
gaan, is uiteraard diens faillissement.33 OP grond van artikel 23 Fw verliest de
schuldenaar door de faillietverklaring van rechtswege de beschikking en het be-
heer over zijn tot het faillissement behorend vermogen. Bij dit artikel, te lezen in
samenhang met artikel 35 lid 2 Fw, zou aansluiting kunnen worden gezocht ter
onderbouwing van de rechtsregel dat de bank zich nA het faillissement van de
rekeninghouder niet kan verhalen op binnenkomende betalingen. Er is immers
sprake van een aflossing van een geldschuld door de rekeninghouder waartoe de
rekeninghouder zich bij voorbaat heeft verplicht. Iedere betaling, dus ook deze
aflossing, verlangt een beschikkingshandeling van de debiteur. Op grond van de

31    Artikelen 3:84 lid 1 BW jo. 3:97 BW.
32   PG Boek 3 (Invoeringswet) p. 1250
33   Ook een derdenbeslag op een betaalrekening op grond van art 475 Rv heeft tot gevolg dat de rekeninghouder

niet meer over zijn creditsatdo mag beschikken. althans dat een dergelijke handeling niet aan de beslaglegger
kan worden tegengeworpen. Derdenbesiag speelt hier echter geen rot van betekenis, aangezien een beslag kan
alleen worden gelegd op het creditsaldo. bestaande  op  de  dag van beslaglegging,  HR  7 juni   1 929.  W  1929,
1285  m.nt. R Scholten ('Giro-arrest'). Daarentegen  gaat  het  hier om verrichtingen  op een rekening  met  een
debetsaldo. Daar kan geen beslag op warden gelegci zie hoofdstuk 3, par. 4.2.
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bedoelde bepalingen is na de faillietverklaring een dergelijke beschikkingshande-
ling, althans zonder medewerking van de curator, onmogelijk geworden. Zie ik het
goed,dan wordt hiermee hetzelfde resultaat bereikt als de Hoge Raad in de arres-
ten Standaardfilms en Amro-Curatoren THB door een teleologische interpretatie
van de artikelen 53 en 54 Fw bewerkstelligde.

4.2 Intermezzo: revindicatoire aanspraken en

beschikkings(on)bevoegdheid

Als uitvloeisel van mijn goederenrechtelijke benadering van een giraal tegoed,
vereist de afwikkeling van een girale betaling de beschikkingsbevoegdheid van de
rekeninghouder ten aanzien van het geld op zijn rekening. Anderzijds is het moge-
lijk dat de rekeninghouder geheel of gedeeltelijk onbevoegd is om over het tegoed
te beschikken doordat het aan een ander toebehoort.34 De eis van beschikkingsbe-
voegdheid biedt ook buiten het faillissement van de rekeninghouder een aankno-
pingspunt bij het oplossen van uiteenlopende casus. Hij kan immers ook om ande-
re redenen de bevoegdheid missen om het geld op zijn rekening aan te wenden ter
aflossing van zijn geldschuld aan de bank. In de voorgaande hoofdstukken ont-
wikkelde ik de gedachte dat een derde onder omstandigheden een revindicatoire
aanspraak kan toekomen op giraal geld.35 Het geld, hoewel bijgeschreven op de
rekening van de accipient, is deel blijven uitmaken van het vermogen van de sol-
vent. De keerzijde van dezelfde medaille is dat de accipient daarmee niet bevoegd
is over dit geld te beschikken om hiermee zijn schuld aan de bank af te lossen. Ik
ben daarmee wederom beland bij de gevallen die ik in de inleiding tot deze studie
reeds benoemde36 en in de hoofdstukken 4,5 en 6 heb uitgewerkt. Deze keer ech-
ter bezien vanuit het perspectief van de accipient.

Als eerste noem ik de kwaliteitsrekening. Ik heb betoogd dat het geld op een
dergelijke rekening goederenrechtelijk niet toebehoort aan de houder van de kwa-
liteitsrekening.37 De solvent of de uiteindelijke begunstigde heeft in het faillisse-
ment van de houder van de kwaliteitsrekening een revindicatoire aanspraak. De
tussenpersoon-rekeninghouder heeft een privatieve last met de strekking het geld
aan de uiteindelijk begunstigde over te maken indien de voorwaarden zijn vervuld
of, indien deze voorwaarden niet worden vervuld, het geld te restitueren. De tus-
senpersoon-rekeninghouder is daarmee slechts beperkt beschikkingsbevoegd. Uit
deze beperkte bevoegdheid vloeit voort dat het geld op de kwaliteitsrekening niet

mag worden aangewend door de rekeninghouder ter voldoening van zijn privt-
schulden aan de bank. Een dergelijke situatie kan zich aandienen indien aan de
kwaliteitsrekening een kredietfaciliteit is verbonden. Voor de bank moet wet ken-
baar zijn dat sprake is van een kwaliteitsrekening, Dat kan blijken uit de tenaam-
stelling van de rekening.

34     Hoofdstuk  3.  par.  6:  ;gl.  artikel  3:84  lid  1  BW. De mogelijkheid van beschikkingsonbevoegdheid ten aanzien
van een dee/ van het saldo op een betaalrekening is een nuancering die in de heersende leer niet bekend is.

35  Hoofdstuk 3. par. 6.
36    Hoofdstuk  I. par.  1.2.
37   Hoofdstuk 4. par. 5.3, vgl. HR 3 februari 1984. NU 1984. 752 m.nt. WMK ('Slis-Stroom').
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Een tweede voorbeeld is de creditering van een betaalrekening ten gevolge van
een onmiskenbare vergissing. Ten aanzien van deze gevallen heb ik betoogd dat de
solvent die de vergissing heeft begaan, in beginsel een goederenrechtelijke aan-
spraak behoudt op het abusievelijk bijgeschreven bedrag.38 De accipi8nt mag niets
anders dan het geld beschikbaar houden ter restitutie aan de solvent. Meer in het
bijzonder mag het niet worden aangewend ter allossing van de schuld van de acci-
pi8nt aan zijn bank. Bij de bespreking van het arrest Staat-Meijer kom ik daar nog
op terug. 39

Een derde geval betreft de incasso door de accipient van gelden van de solvent,
terwijl de bevoegdheid tot incasso daartoe niet toereikend bleek. Naar mijn
mening heeft ook in dit geval de solvent een revindicatoire aanspraak op het onbe-
voegd geYncasseerde geld.40 De accipiEnt-incassant zal in beginsel een tegoed die-
nen aan te houden gelijk aan het ten onrechte geYncasseerde bedrag. Het geld dat
onterecht is geYncasseerd behoort nog toe aan de debiteur-geincasseerde en moet
aan hem worden gerestitueerd, zelfs als de incassant inmiddels in staat van faillis-
sement verkeert. Is het tegoed niet toereikend of is er sprake van een debetsaldo,
zal de creditbank uit eigen middelen de stornering mogelijk maken.41

4.3 V66r faillissement: artikel 47 Fw

Terug naar de verrekening door de bank, nu in de periode voor de faillietverklaring.
In beginsel zal de rekeninghouder tot aan de datum van het faillissement bevoegd
zijn om binnenkomende betalingen aan te wenden ter aflossing van zijn schuld aan
de bank. De rekeninghouder verliest zijn goederenrechtelijke bevoegdheid pas van
rechtswege door de faillietverklaring. Dat staat er echter niet aan in de weg dat be-
talingen verricht v66r faillissement aantastbaar kunnen zijn. Binnen de kaders van
het huidige recht vormen daarbij artikel 47 en 54 Fw het aanknopingspunt. In het
arrest Loeffen q.q.-BMH I werd artikel 47 Fw, in het licht van het hedendaags be-
talingsverkeer, ook van toepassing verklaard op de verrekening in rekening-cou-
rant, al sluiten de letterlijke bewoordingen niet aan bij verrekening van rechtswege.
Indien mijn zienswijze wordt gevolgd, waarbij eerst een binnenkomende betaling
ter beschikking wordt gesteld aan de rekeninghouder die zich bij voorbaat heeft
verplicht het geld aan te wenden ter aflossing van zijn schuld aan de bank, blijft de
verrichting wal dicht bij de letterlijke tekst van artikel 47 Fw.42

38    Hoofdstuk 5, par. 6, vgl. HR 5 september 1997, NJ 1998, 437 m.nt. PvS en JOR 1997. 112 m.nt. E.W.J.H. de
Liagre B6hl en N.E.D. Faber ('Ontvanger-Hamm q.q.')

39   HR 28 februari 1997, NJ 1998, 2 18 m.nt. HJS en JOR 1997, 73, m.nt. J.J. van Hees ('Staat-Meijer'): zie hier-
napar. 5.2.

40    Hoofdstuk 6, par. 6, vgl. HR 3 december 2004, NJ 2005, 200 m.nt. PvS en JOR 2005, 51  m.nt. N.E.D. Faber
('Mendel q.q.-ABN Amro').

41   Hoofdstuk 6, par. 6.4.
42   Artikel 47 Fw: 'De voldoening door de schuldenaar aan een opeisbare schuld kan alleen dan worden vernie-

tigd, wanneer wordt aangetoond. hetzij dat hij die de betaling ontving. wist dat het faillissement van de schul-
denaar reeds aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de
schuldeiser. dat ten doel had laatstgenoemde door die beating boven andere schuldeisers te begunstigen.' Mijn
altematieve kwalificatie van een giraai tegoed raakt niet aan de vraag in welke gevallen sprake is van paulia-
neus handelen. Een bespreking van artiket 47 Fw blijft hier daarom achterwege; zie onder meer Faber (2005)
p. 335-352.
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4.4 V66r en tijdens faillissement:  (stil) verpande vorderingen

Mijn goederenrechtelijke benadering van het girale betalingsverkeer levert geen
wezenlijk ander gezichtspunt op voor de rechtsvraag in Mulder q.q.-CLBN.43 In
wezen ging het daar niet om een vraag van verrekening, maar om de toepassing
van de regels voor (stille) verpanding van vorderingen. Verrekening werd door de
Hoge Raad in dit geval toegestaan als uitvloeisel van de vaststelling dat de bank
als pandhouder aanspraak had op het geld dat was bijgeschreven op de rekening
van de failliet. Mijn alternatieve zienswijze heeft slechts gevolg voor de wijze
waarop het geld bij de bank wordt bezorgd. Er is geen sprake van verhaal door de
bank door middel van verrekening, maar van een aflossing door de curator aan de
bank.44

5            Twee gevallen van (onbevoegde) verrekening buiten
faillissement

In deze paragraaf bespreek ik twee arresten waarbij eveneens sprake is van verre-
kening door de bank. Anders dan de in de vorige paragraaf besproken gevallen
gaat het hier om verrekening zonder een naderend faillissement of surseance van
de rekeninghouder. In het eerste te bespreken geval, Standard-ING, stond de
bevoegdheid van de bank tot verrekening in cassatie redelijk prominent centraal
(paragraaf 5.1). In het tweede geval, het arrest Staat-Meijer, is daaraan om proce-
durele redenen geen aandacht besteed (paragraaf 5.2). Het onderscheid tussen
geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit maakt duidelijk wat deze zaken
gemeen hebben: de functie van intermediair werd aangewend bij de incasso van
een geldvordering op de rekeninghouder.

5.1 Standard-ING (NJ 2002,118: JOR 2001, 51)

Ik begin met Standard-ING.45 Standard Groep Holland ('Standard')  en de Stich-
ting Het Wereld Natuurfonds ('WNF') sluiten in maart  1993 een samenwerkings-
overeenkomst met als doel het verwerven van nieuwe donateurs voor het WNF
door middel van een televisiewervingsactie. Ter financiering verstrekt ING Bank
('ING') aan WNF en Standard een krediet. Aan WNF wordt 66n krediet verstrekt
voor een bedrag van NLG 2.500.000. WNF mag als enige beschikken over de aan
haar verstrekte kredieten. Daarnaast verstrekt ING ook aan Standard een krediet,
dat door middel van twee rekeningen beschikbaar wordt gesteld. De eerste reke-
ning betreft een faciliteit van NLG 4.250.000 en de tweede rekening betreft een

43   HR 17 februari 1995, N./ 1996.471 m.nt. WMK ('Mulder q.q.-CLBN').
44   Naar ik zou willen aannemen is de curator verplicht tot deze aflossing aan de bank (pandhouder). De curator

zal daartoe vaak verplicht zijn op basis van een beding in de pandakte. Bovendien strookt deze uitleg met de

opzet van het stille pandrecht, vgl. H R 17 februari 1995. N./ 1996.471 m.nt. WMK ('Mulder q.q.-CLBN').
45   HR 26 januari 2001, M/ 2002,118 m.nt. JH en JOR 2001.51 ('Standard-ING'). Over dit arrest onder meer

Schoordijk (2001) p. 310-313: Snijders (2001 ) p. 14-16: Zwalve (2002a) p. 601-620.
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faciliteit van NLG 750.000. Over beide aan Standard verstrekte kredieten mocht
alleen beschikt worden door WNF en Standard gezamenlijk, zoals uitdrukkelijk
was vermeld op handtekeningenkaarten die ten behoeve van dit krediet werden
opgemaakt. Nadat in september  1993 de televisieactie heeft plaatsgevonden heeft
WNF haar krediet afgelost. Op de rekening van Standard blijft een debetpositie
openstaan. Standard en WNF raken in een geschil verwikkeld over de onderlinge
afrekening. Uiteindelijk leidt dit tot een schikking uit hoofde waarvan NLG
900.000 aan Standard wordt voldaan. Anders dan Standard aan ING te kennen had
gegeven, werd dit bedrag niet aan ING overgemaakt. Voor ING vormde dit de aan-
leiding om op 12 december 1994 de totale kredietverlening met onmiddellijke
ingang op te zeggen. ING vordert betaling door Standard van de debetstand op de
beide rekeningen. Standard heeft, voor zover hier van belang, verweer gevoerd
met de stelling dat ING onbevoegd betalingen uit het krediet heeft verricht, aan-
gezien de daartoe benodigde handtekeningen ontbraken. Uiteindelijk komt vast te
staan dat ING inderdaad een aantal betalingen heeft gedaan zonder autorisatie
omdat de juiste handtekeningen ontbraken. Echter, ook staat vast dat de posten die
ongeautoriseerd werden voldaan w81 deel uitmaken van de werkelijke projectkos-
ten. Standard was dus door deze betreffende betalingen gebaat. In cassatie was
onder meer de vraag aan de orde of een bank die zonder daartoe een geldige
opdracht te hebben gekregen toch het betaalde bedrag van die rekening heeft afge-
schreven, van de rekeninghouder kan verlangen dat deze het hierdoor ontstane
negatieve saldo, dan wel de toename van het negatieve saldo, door betaling aan de
bank van het desbetreffende bedrag, aanzuivert. De Hoge Raad oordeelt in r. o.
3.4.1. dat deze vraag in beginsel ontkennend moet worden beantwoord:

'Heeft een bank een girale betaling verricht ten laste van de rekening van een rekeninghouder die
daartoe geen geldige opdracht had gegeven, dan zal de bank het aldus door haar betaaide bedrag
niet ten laste van deze rekeninghouder mogen brengen. Een dergelijke betaling kan evenwel tot

gevolg hebben dat de rekeninghouder ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Daarvan zou bijvoor-
beeld sprake kunnen zijn indien door de betaling een schuld van de rekeninghouder is tenietge-

gaan. In zodanig geval zal de bank niet kunnen verlangen dat de rekeninghouder zonder meer het

op de rekening van de begunstigde bijgeschreven bedrag aan de bank vergoedt. Wei zal de bank
op de voet van art. 6:212 BW, voor zover dit redelijk is, vergoeding kunnen verlangen van de
schade die zij daardoor heeft geleden, tot het bedrag waarmee de rekeninghouder is verrijkt.
Daarbij is het aan de bank te stellen en te bewijzen dat aan de vereisten van evengenoemd artikel
is voldaan, zodat zij ook zal moeten stellen en zo nodig bewijzen dat en tot welk bedrag zij scha-
de heeft geleden. Hierbij kan nog worden aangetekend dat het een bank ook niet is toegestaan een

ten onrechte betaald bedrag te boeken in het debet van een eventueel tussen haar en de rekening-

houder bestaande rekening-courant. Is een zodanige boeking desalniettemin verricht, dan zal de
bank die boeking ongedaan dienen te maken. Doorgaans zal uit de aard van de overeenkomst tus-

sen een bank als giro-instelling en haar client voortvloeien dat ook een vordering tot vergoeding

van schade op de voet van art. 6:212 BW niet in de rekening-courant thuis hoort. Brengt de
rechtsverhouding tussen de bank en de rekeninghouder mee dat een vordering tot vergoeding van

schade als hier bedoeld niet in de rekening-courant kan worden opgenomen, dan zal zij in begin-
set  ook  niet  op de  voet  van art.  6: 130  BW  [lees:  6: 140  BW] voor verrekening vatbaar zijn.'
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Het verbod van de Hoge Raad om een vordering uit hoofde van artikel 6.212 BW
te boeken in rekening-courant op de betaalrekening onderschrijft feitelijk mijn
zienswijze dat de aanspraken van een rekeninghouder uit hoofde van een bernal-
rekening-courant een ander rechtskarakter hebben dan aanspraken die hun grond-
slag vinden buiten een dergelijke regeling.46 Enigszins oneerbiedig gezegd: vor-
deringen uit artikel 6:212 BW en, naar ik zou willen aannemen, andere vorderin-
gen op grond van de wet, kunnen niet op 66n hoop worden geveegd met vorderin-
gen in de betaalrekening-courant. Dit raakt de kern van wat ik heb betoogd over
het rechtskarakter van het giraal tegoed: het is een hedendaagse verschijnings-
vorm van geld en kan worden gedefinieerd als een abstracte beschikkingsmacht
bestemd om in concreet vermogen te worden omgezet. Het is het onstoffelijke
object van een goederenrechtelijke aanspraak. Dat verklaart waarom er geen spra-
ke kan zijn van 'verrekening' van dit absolute recht met een zuiver obligatoire vor-
dering op basis van artikel 6:212  BW De verrichtingen op de betaalrekening zijn
in het geheel niet aan te merken als een vorm van verrekening. Het zijn toevoe-
gingen en onttrekkingen aan dit tegoed. Daaraan zal altijd een opdracht van de
rekeninghouder ten grondslag moeten liggen. Ten aanzien van de door ING in
'verrekening' gebrachte vorderingen ontbrak een dergelijke opdracht van Stan-
dard. Als ING die vorderingen wei ten laste had mogen brengen van het tegoed op

47de betaalrekening, zou zij aan Standard een bepaald betalingspatroon opdringen.
Er is, met andere woorden, sprake van 'eigenrichting' van de bank ten aanzien van
haar verrijkingsvordering.48 Dit vormt een inbreuk op het absolute recht van de
rekeninghouder op diens girale geld.

Naast dit materieelrechtelijke element kent de geformuleerde oplossing ook
een belangrijk processueel aspect. In de door de Hoge Raad gekozen aanpak moet
de bank stellen en bewijzen dat zij schade heeft geleden doordat zij (eigenmach-
tig) heeft voldaan aan de verplichtingen van Standard en bovendien dat Standard
door die betaling is verrijkt.49 Indien de bank haar aanspraak ten laste had kunnen
brengen van het tegoed van Standard, had de rekeninghouder dit moeten stellen en
bewijzen. Snijders wijst erop dat de vereisten van een behoorlijk verlopend be-
talingsverkeer verlangen dat de complicerende gevolgen van de fout van de bank
worden afgewikkeld buiten de voor het betalingsverkeer bestemde rekening van
de cli8nt om. Dat geldt in het bijzonder ook voor de netelige vraag welke vergoe-
ding hier redelijk mag heten in de zin van de redelijkheidsmaatstaf van artikel 212
lid 1 BW.50

Indien uiteindelijk in rechte komt vast te staan welk bedrag Standard aan ING
verschuldigd is, dient Standard dit bedrag te vergoeden. In alle waarschijnlijkheid
zal dat gebeuren door middel van een girale betaling overeenkomstig artikel 6:114

46 Zie hoofdstuk 3, par. 3
47   Snijders (2001) p. 14.
48 Zwalve (20022)  p.  6 1 1. Ook vorderingen  van de bank  op een rekeninghouder op grond van bijvoorbeeld een

onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) zullen daarom naar mijn mening niet door de bank in verrekening kun-
nen worden gebracht. Anders: Blomkwist (2008) p. 405

49     Schoordijk (2001) p.  312; Zwalve (2002a) p. 611. Snijders (2001), p.  15.
50   Snuders (2001) p. 15.
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BW. Daarbij kan zich de situatie voordoen dat het credittegoed van Standard niet
toereikend is. Indien de verhoudingen tussen partijen weer zijn hersteld51 en het
betalingsverkeer is genormaliseerd, doet zich dan de enigszins merkwaardige situ-
atie voor dat de bank geld leent aan Standard op grond van een aan de betaalre-
kening verbonden kredietfaciliteit om Standard in staat te stellen daarmee haar
schuld uit hoofde van een ongerechtvaardigde verrijking aan ING te voldoen. De
ene vordering van de bank op Standard wordt dus verruild voor de andere. Voor
de bank is het echter een vordering op grond van een aan de betaalrekening ver-
bonden krediet te prefereren. Binnenkomende betalingen kunnen dan worden aan-
gewend ter aflossing door Standard. Hier kan echter de problematiek van de ver-
rekening in het zicht van en tijdens faillissement de kop opsteken. In de eerste
paragrafen van dit hoofdstuk ben ik daar uitvoerig op ingegaan.

5.2 Staat-Meijer (NJ 1998, 218; JOR 1997, 73)

Tot besluit van dit hoofdstuk bespreek ik het arrest Staat-Meijer.52 Dit arrest heeft
in de literatuur overwegend in de context van de ongerechtvaardigde verrijking
aandacht gekregen.53 Hier zou ik de betrokkenheid van de bank willen bespreken
en in het bijzonder de vraag of de bank mocht verrekenen. In cassatie was die
vraag niet meer aan de orde en dat verklaart wellicht waarom dat element wat
onderbelicht is gebleven.54 De feiten waren als volgt. Meijer houdt een betaalre-
kening aan bij de Amro-bank. Op 11 september 1986 heeft de Staat aan Meijer een
teruggaaf verleend van te veel betaalde omzetbelasting tot een bedrag van NLG
17.435. Meijer had de betaling op zijn betaalrekening bij de Amro-bank rechts-
geldig uitgesloten. Desondanks betaalt de Staat het bedrag toch op deze rekening,
waar het  op 18 september 1986 wordt bijgeschreven.  De bank verrekent en stelt
het bedrag niet ter beschikking aan Meijer. Ook weigert de bank, zoals blijkt uit
de conclusie van A-G Hartkamp, het bedrag terug te storten. De rekening was uit-
gesloten vanwege een geschil tussen Meijer en de Amro-bank over een schuld van
Meijer aan de  bank voor een bedrag  van NLG 1.500.000  en een vordering van
Meijer op de bank van NLG 3.000.000. Het geschil is bei£indigd door een minne-
lijke regeling met gesloten beurzen. Meijer vordert van de Staat betaling van het
bedrag van NLG 17.435 en stelt primair dat de Staat niet bevrijdend heeft betaald
door de overschrijving naar de rekening bij de bank, subsidiair dat de Staat wan-
prestatie heeft gepleegd door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar
een andere rekening dan was overeengekomen en uiterst subsidiair dat de Staat
onrechtmatig jegens Meijer heeft gehandeld omdat hij door het doen bijschrijven
van het bedrag naar de rekening bij de bank in strijd met de maatschappelijk beta-
mende zorgvuldigheid jegens Meijer heeft gehandeld. De Staat voert verweer en

51   Schoordijk (2001) p. 313 adviseert partijen om de koppen maar eens bij elkaar te steken teneinde torenhoge
kosten te vermijden.

52   HR 28 februari 1997, NJ 1998, 218 m.nt. HJS en JOR 1997.73. m.nt. J.J.  van Hees (Ttaat-Meijer').
53 Vranken (19983) p. 1496-1497; Hartkamp (2001) p. 329-330; Snijders (2001) p. 13-14.
54 Zie echter Faber (2005) p. 184.
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stelt onder meer dat hij bevrijdend heeft betaald nu het geld op de bankrekening
van Meijer was bijgeschreven, dat Meijer het geld diende terug te betalen aan de
Staat indien hij de betaling niet als bevrijdend wenste te beschouwen en, nu Meijer
het bedrag niet terug heeft betaald, de Staat zijn vordering uit onverschuldigde
betaling verrekent met die van Meijer uit hoofde van zijn recht op teruggaaf. De
rechtbank oordeelt dat Meijer gebaat was door het overgemaakte bedrag zodat de
primaire vordering werd afgewezen evenals het beroep op wanprestatie. Wdl oor-
deelde de rechtbank dat de Staat onzorgvuldig heeft gehandeld jegens Meijer door
te betalen op zijn rekening bij Amro-bank. De Rechtbank wijst Meijer daarom de
wettelijke rente  toe  over het bedrag  van NLG 17.435  over de periode  van  bij-
schrijving, 18 september  1986,  tot de dag waarop het geschil tussen Meijer en de
bank omtrent de schuld van Meijer is opgelost.

In hoger beroep oordeelt het hof echter dat het bedoelde bedrag niet daadwer-
kelijk aan Meijer ten goede is gekomen. Ook oordeelt het hof dat de Staat zijn
schuld ter zake van teveel betaalde omzetbelasting niet kan verrekenen met een
vordering van de Staat op Meijer tot terugbetaling van dat bedrag. Het hof wijst
de vordering alsnog toe.

De Staat gaat in cassatie en stelt onder meer dat de baat is opgetreden door het
enkele feit dat de bank het binnengekomen bedrag in mindering heeft gebracht op
haar vordering op Meijer. De Hoge Raad volgt een andere weg. Hij begint in r.o.
4.2.2. met de vaststelling dat de schuldeiser bevoegd is een specifieke betaalreke-
ning uit te sluiten als betaaladres. Vindt de bijschrijving toch plaats op deze reke-
ning, dan wordt de verbintenis niet rechtsgeldig voldaan:

'Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat naar het te dezen toepasselij-
ke,  v66r  I  januari 1992 geldende, recht, evenals thans ingevolge art.  6: 114  BW, een schuldenaar
van een verbintenis tot betaling van een geldsom bevoegd was die verbintenis te voldoen door het
verschuldigde bedrag te doen bijschrijven op een ten name van de schuldeiser staande rekening
voor girale betalingen, tenzij de schuldeiser betaling op die rekening geldig had uitgesloten. De
verbintenis wordt niet voldaan wanneer de schuldenaar ondanks een geldige uitsluiting het ver-
schuldigde bedrag doet bijschrijven op de uitgesloten rekening. De schuldeiser is derhalve be-
voegd een dergelijke betaling te weigeren. Indien hij zulks doet zal de schuldenaar de verbinte-
nis alsnog moeten nakomen en de schade dienen te vergoeden die de schuldeiser mocht hebben

geleden doordat het hem toekomende bedrag is voldaan met vertraging of op een wijze die tot
gevolg heeft gehad dat hij niet over dit bedrag heeft kunnen beschikken op de voet waarop hij dit
bij betaling op een niet uitgesloten rekening had kunnen doen.'

Vervolgens bepaalt de Hoge Raad wat van de schuldeiser wordt verwacht indien
zijn betaalrekening, ondanks de uitsluiting, toch wordt gecrediteerd. Daarbij moet
worden onderscheiden tussen de gevallen waarin het bedrag volledig of ten dele
ter beschikking is gekomen van de schuldeiser en die gevallen waarin dat hele-
maal niet is gebeurd:

'Indien het bedrag, ondanks de uitsluiting van de rekening, toch volledig of ten  dele ter beschik-

king van de schuldeiser is gekomen, zal hij de betaling op die rekening in beginsel slechts kun-
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nen weigeren met terugbetaling van hetgeen waarmee hij aldus is vernjkt. Ook zal de schulde-

naar dan de hem toekomende vordering ter zake van deze verrijking kunnen verrekenen met de
schuld die hij bedoelde te voldoen.'

De Hoge Raad maakt niet geheel duidelijk wat hij verstaat onder het 'volledig of
ten dele ter beschikking van de schuldeiser komen'. In het licht van mijn beschou-
wingen over de aard van een credit- en debetsaldo55, zou ik willen aannemen dat
daarvan sprake is als het bedrag wordt bijgeschreven op een betaalrekening met
een creditsaldo of een zodanig debetsaldo dat de maximaal toegestane debetstand
('kredietlimiet') nog niet is bereikt. Met andere woorden: als de schuldeiser nog
dispositieruimte heeft. In de praktijk zal de reden tot uitsluiting van een betaalre-

kening doorgaans juist gelegen zijn in het feit dat de kredietlimiet zodanig is over-
schreden dat ook na bijschrijving van de betaling de schuldeiser per saldo niet
over het ontvangen geld zal kunnen beschikken. In dat geval, zo oordeelt de Hoge
Raad, zal de schuldenaar ten tweeden male moeten betalen:

' Indien evenwel het bedrag, zoals in het onderhavige geval, in het geheel niet ter beschikking van
de schuldeiser is gekomen en derhalve geen verrijking heeft plaatsgevonden, zal de schuldenaar

het aan de schuldeiser toekomende bedrag zonder meer alsnog dienen te voldoen.'

Anders dan A-G Hartkamp had geconcludeerd, kan volgens de Hoge Raad geen
sprake zijn van een onverschuldigde betaling:

'Anders dan onderdeel 4 van het middel tot uitgangspunt neemt, leidt bijschrijving op een uitge-
sloten rekening niet tot een vordering uit onverschuldigde betaling. In de eerste plaats levert de

bijschrijving in het geheel geen geldige betaling op, aangenomen dat de schuldeiser aanleiding
ziet die betaling te weigeren. In de tweede plaats tast de uitsluiting van betaling op de betrokken

rekening niet de rechtsgrond van de betaling aan en kan deze, hoezeer wegens haar uitvoering
gebrekkig, niet gezegd worden zonder rechtsgrond te zijn geschied.'

Hoe over dit arrest te oordelen? Ik begin met de hiervoor als laatste aangehaalde
alinea. Het lijkt er sterk op dat de Hoge Raad het woord 'betaling' hier in meer-
dere betekenissen gebruikt. In de zinsnede 'in de eerste plaats levert de bijschrij-
ving in het geheel geen geldige betaling op', kan het woord betaling slechts wor-
den gebruikt in de betekenis van een rechtsgeldige nakoming van een verbintenis
tot betaling van een geldsom. De andere betekenis die het woord heeft in het
spraakgebruik en waarbij wordt gedoeld op betalingshandelingen om een vermo-
gensverschuiving langs girale weg te bewerkstelligen, kan hier onmogelijk van
toepassing zijn. De uitleg dat er geen betaling heeft plaatsgevonden in de zin dat
er helemaal geen vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden, lijkt mij moeilijk
verdedigbaar. Immers, de betaalrekening van de Staat is ook voor de eerste beta-

55   Hoofdstuk 3, par. 4.2.
56 Zie hoofdstuk 3, par. 5 over de vermogensovergang van giraal geld.
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ling gedebiteerd en het geld is ook bijgeschreven op de uitgesloten betaalrekening
van Meijer, waar het echter onmiddellijk is verrekend door de bank.56 Daaren-
tegen verwijst het woord betaling in de zinsnede 'uitsluiting van betaling op de
betrokken rekening' naar de te verrichten betalingshandelingen om rechtsgeldig
de geldschuld na te komen. De handeling bestaat er, negatie f ge formuleerd, uit dat
het girale tegoed niet aan de uitgesloten rekening mag worden geadresseerd.
Echter, het feit dat desalniettemin geld naar deze rekening wordt overgemaakt, zo
parafraseer ik de Hoge Raad, laat onverlet dat er toch een rechtsgrond is. Het
arrest biedt waarschijnlijk de meest te prefereren oplossing binnen de bewegings-
ruimte die de Hoge Raad in cassatie was vergund. Daarover aanstonds meer. Toch
zou ik deze benadering geen al te brede geldingskracht willen toekennen. Het is
niet alleen een afwijking van de parlementaire geschiedenis bij artikel 6:114 BW
maar bovendien is het arrest zeer nauw verbonden met de specifieke feiten van het
geval en de gevolgde wijze van procederen.

Een reden waarom de Hoge Raad aansluiting heeft gezocht bij de ongerecht-
vaardigde verrijking en heeft geoordeeld dat er in het geheel geen sprake was van
een geldige betaling, is naar mijn mening erin gelegen dat het handelen van de
bank niet kon worden getoetst op rechtmatigheid. Met andere woorden: de oplos-
sing voor een rechtsvraag die in essentie een drie-partijenverhouding betreft,
namelijk de Staat, Meijer en de Amro-bank, moest worden gevonden in het keurs-
lijf van een twee-partijenverhouding, dus de Staat en Meijer. Dat heeft grote
gevolgen gehad voor de door de Hoge Raad gevonden oplossing. De verrekening
door de bank (gevolgd door een minnelijke schikking) moest in cassatie als vast-
staand worden aangenomen en daarmee stond ook vast dat Meijer niet kon vol-
doen aan zijn plicht tot terugbetaling aan de Staat van het geld dat was bijge-
schreven op de uitgesloten betaalrekening. Toch ligt in de verrekening door de
bank de sleutel tot het arrest. Indien aan de Hoge Raad de vraag was voorgelegd
of de bank bevoegd was tot verrekening, zou naar mijn mening het antwoord ont-
kennend zijn geweest.57 De argumenten daarvoor ontleen ik aan de diverse
gezichtspunten die eerder in deze studie aan de orde kwamen. Het betreft de regu-
lering van het verhaal door de bank op binnenkomende betalingen.

Ten eerste wijs ik wederom op de meervoudige hoedanigheid die de bank in
het betalingsverkeer kan aannemen, namelijk die van intermediair in het beta-
lingsverkeer dn die van kredietverschaffer. Eerder besprak ik de beperkingen die
de Hoge Raad heeft aangebracht op de bevoegdheid van de bank tot verrekening
in het zicht van en tijdens het faillissement van de rekeninghouder. Zoals de arres-
ten Loeffen-BMH I en Amro-Curatoren THB58 duidelijk hebben gemaakt, hebben
deze beperkingen de strekking om de uitzonderingspositie die de bank toekomt als
intermediair in het betalingsverkeer te beperken. In Staat-Meijer doet zich voor
wat betreft de ratio achter deze jurisprudentie een vergelijkbare situatie voor. Er is

57 Anders: Faber (2005) p.  184.
58   HR 8 juli  1987, N„/ 1988. 104 m.nt. G. ('LoeiTen q.q.-BMH I') en HR 7 oktober 1988, N./ 1989,449. m.nt.

JBMV ('Amro-THB').
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in dit geval geen sprake van betalingsonmacht van de rekeninghouder door fail-
lissement, maar van betalingsonwil door een conflict met de bank als kredietver-
lener. Door de overschrijving aan Meijer op zijn uitgesloten bankrekening, ver-
kreeg de bank een in beginsel voor verrekening vatbare vordering (in mijn goede-
renrechtelijke zienswijze te duiden als giraal geld) als uitvloeisel van zijn functie
als intermediair. Echter, door verrekening toe te staan met de vordering die de
bank heeft op Meijer vanwege een debetsaldo, ontleent de bank een voordeel aan
de rol in het betalingsverkeer bij de incasso van de vordering op Meijer. Naar mijn
mening onterecht. Een dergelijk verhaal heeft, zoals Wachter het uitdrukte met
betrekking tot betalingen nd faillissement, het karakter van een 'toevalstreffer'.59

Een tweede invalshoek betreft de mogelijkheid tot herstel van fouten. De Hoge
Raad bepaalde in Ontvanger-Hamm q.q. dat een curator indien hij wordt gecon-
fronteerd met een betaling die het gevolg is van een onmiskenbare vergissing,
deze vergissing zo spoedig mogelijk ongedaan moet maken.60 Zijn bijzondere po-
sitie brengt immers mee dat erop moet kunnen worden vertrouwd dat hij derden
niet het slachtoffer laat worden van toevallige, in de praktijk niet steeds te vermij-
den misslagen. Ook in het arrest Staat-Meijer was sprake van een fout, en wel ten
aanzien van de betaairekening. Hier geldt overeenkomstig, naar hetgeen in het
maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd, dat de Staat niet onno-
dig het slachtoffer mag worden van in de praktijk niets steeds te vermijden mis-
slagen. De Staat wordt immers benadeeld door het geschil tussen Meijer en zijn
bank en de daaruit voortvloeiende weigering van de bank om, met een beroep op
verrekening, tot restitutie aan de Staat over te gaan. Deze benadeling bestaat eruit
dat, ten gevolge van de verrekening door de bank, de eerste betaling niet ter
beschikking is gesteld aan Meijen De Staat moest ten tweeden male betalen om
zijn geldschuld rechtsgeldig na te komen. Omgekeerd staat daar naar mijn mening
een verrijking van de bank tegenover: de bank zag zijn vordering op Meijer uit
hoofde van de debetpositie op de betaalrekening van Meijer afnemen met een
gelijk bedrag. Het feit dat later het geschil met een regeling wordt beEindigd, doet
daar niets aan af. Er is daarmee sprake van een ongerechtvaardigde verrijking van
de bank ten gevolge van een op toevalligheden berustende omleiding van het gira-
le betalingsverkeer. Ook om deze reden behoort de bank geen beroep op verreke-
ning te kunnen doen.

59 Dit resultaat kan ook worden bereikt langs de goederenrechtelijke redenering die ik uiteen heb gezet in para-
graaf 4 van dit hoofdstuk. Toegepast op de onderhavige feiten komt die op het volgende neer. De girale  beta-
ling geschiedt rechtstreeks tussen rekeninghouders, dus tussen de Staat en Meijer. De bank stelt het geld, als
uitvloeisel van haar functie als intermediair, eerst ter beschikking aan Meijer. Indien deze op dat moment
bevoegd is over het geld te beschikken, kan hij het aanwenden ter allossing van zijn geldschuld aan de bank.
Echter, in dit geval was Meijer daartoe niet bevoegd. Het geld was door een fout naar de verkeerde rekening
overgemaakt. In de rechtsverhouding met de Staat was deze rekening juist uitgesloten. Omdat voor Meyer aan-
stonds duideluk moest zijn dat het hier een fout betrof en hij dus geen bescherming behoefde op grond van het
verkeersbelang. heeft de overschrijving niet geleid tot een vermogensovergang tussen de Staat en Meijer. De
Staat heeft daarmee een revindicatoire aanspraak op het geld behouden. Nu het geld nog toebehoorde aan de
Staat, was Meijer onbevoegd het bijgeschreven geld aan te wenden ter aflossing van zijn schuld aan de bank.

60   HR 5 september 1997, NJ 1998,437 m.nt. PvS en JOR  1997, 102 m.nt. E.W.J.H. de Liagre Bdhl en N.E.D.
Fat)er ('Ontvanger-Hamm q.q.'). Zie hoofdstuk 5.
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In de (lagere) jurisprudentie is de vraag aan de orde geweest of de bank zich
mocht beroepen op verrekening indien bij vergissing geld op een rekening is
gestort. De President van de rechtbank Arnhem oordeelde dat de regel van artikel
6:140 BW getoetst aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid als neerge-
legd in artikel 6:2 lid 2 BW, in dat geval niet van toepassing was. De bank mocht
dus niet verrekenen, waarmee de accipidfnt in de gelegenheid werd gesteld het abu-
sievelijk betaalde te restitueren en daarmee te voldoen aan zijn schuld uit onver-
schuldigde betaling. De President van de rechtbank Dordrecht meende daarente-
gen dat de toepassing van artikel 6:140 BW niet wordt verhinderd door artikel 6:2
lid 2 BW, omdat tussen de eiseres, die zich vergiste in de rekening, en de bank
geen enkele rechtsverhouding bestaat die door de redelijkheid en billijkheid zou
worden beheerst. Ook het hof 's-Hertogenbosch oordeelde afwijzend. Ik sluit mij
aan bij het oordeel van de President van de rechtbank Arnhem, maar zou aan dit
oordeel niet de redelijkheid en billijkheid ten grondslag willen leggen. De verre-
kening door de bank is in deze gevallen niet toegestaan omdat het leidt tot een on-
gerechtvaardigde verrijking van de bank ten laste van degene die abusievelijk
heeft betaald.61

Uit het voorgaande mag echter niet worden geconcludeerd dat de bank bij
iedere bijschrijving die het gevolg is van een vergissing afstand moet doen van
haar bevoegdheid tot verrekening. Zwaarwegend is daarbij dat het voor de solvent
en accipiEnt wdl, maar voor de bank niet kenbaar is dat sprake is van een betaling
ten gevolge van een vergissing. Bovendien kan enerzijds worden aangenomen dat
de bank geen voordeel in de schoot geworpen mag krijgen door vergissingen van
derden; evenzeer geldt ook dat dergelijke vergissingen niet mogen leiden tot een
benadeling van de bank. Een dergelijke benadeling kan bijvoorbeeld ontstaan
indien na de bijschrijving van de foutieve betaling de rekeninghouder doorgaat
met het verrichten van betalingen aan derden en daarmee zijn creditsaldo nage-
noeg opsoupeert of zijn maximaal toegestane debetstand nagenoeg heeft bereikt.
Indien de bank pas na verloop van tijd wordt medegedeeld dat zij ten aanzien van
een eerdere bijschrijving niet tot verrekening had mogen overgaan, wordt zij daar-
mee in een nadelige positie gebracht en krijgt zij het verhaalsrisico op haar reke-
ninghouder opgedrongen. Ik meen daarom dat, als een rekeninghouder abusieve-
lijk bijgeschreven geld moet terugstorten maar zijn bestedingsruimte niet toerei-

61      Rb. Arnhem 17 november  1995,  KG  1996, 7 ('Mijnders Melissant-Rabobank'); Rb. Dordrecht  15  mei  1996,
KG  1996,  223 ('Kom Design-VSB  Bank') en Hof 's-Hertogenbosch 18 april  2002,  NJ 2003,158 ('SNS-Den
Haan'). Van Esch (2001 c) p.  109. kan zich vinden in de uitspraak van de President Rb. Arnhem, tenzij de bank
door overboeking in een nadelige positie zou komen te verkeren. Anders Faber (2005) p. 183-184 die stelt dat
de schuld van de bank zonder beperkingen in aanmerking komt voor verrekening. Ik deel zon mening niet.
Jegens de bank zou, naast een beroep op artikel 6:212 BW subsidiair ook een beroep gedaan kunnen worden
op  artikel  6: 162  BW, de onrechtmatige  daad.  Er is echter geen rdmte  voor een vordering uit onverschuidigde
betaling. De aard van het girale betalingsverkeer brengt met zich mee dat betalingen geacht worden plaats te
vinden tussen rekeninghouders, vgl. artikel  6:114 BW en  HR 7 april 1978. NJ 1978. 624 m.nt. WK ('Mertens
q.q.-De Groot'). Op dit uitgangspunt geldt mogeluk een uitzondering indien aan een overschruving geen  gel-
dige betalingsopdracht ten grondslag ligt (A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 6 februari 2004, JOR 156 m.nt.
S.E. Bartels en S.R. Damminga ('Jeka-NatWest'). Daarvan is hier geen sprake. De fout bestaat uit een bij-
schrijving op de verkeerde rekening en de solvent heeft daarom uitsluitend jegens de rekeninghouder een vor-
dering uit onverschuldigde betaling, niet jegens zijn bank.
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kend is om deze restitutie uit te voeren, hij zijn bank daarover terstond dient te
informeren.62

Wat betekent het voorgaande nu voor het arrest Staat-Meijer? Indien de verre-
kening door de bank w61 in cassatie beoordeeld had kunnen worden was er, als
gezegi naar mijn mening een gerede kans dat de Hoge Raad op basis van de hier-
voor genoemde argumenten had geoordeeld dat de bank de abusieve eerste beta-
ling niet met haar vordering op de rekeninghouder had mogen verrekenen. Dan
zou er wa ruimte zijn geweest voor een vordering uit onverschuldigde betaling
van de Staat op Meijer. Meijer zou vervolgens in de gelegenheid zijn geweest deze
vordering te voldoen omdat, door het in dat geval uitgesproken verbod tot verre-
kening, het geld ter beschikking stond van Meijer. Nadat het geld vervolgens was
gerestitueerd aan de Staat, kon de laatste vervolgens 'hetzelfde geld' overmaken
naar de juiste, door Meijer aangewezen betaalrekening. De wrange bijsmaak van
de oplossing waartoe de Hoge Raad moest komen - de Staat moest om een schuld
van NLG 17.435 rechtsgeldig na te komen per saldo het dubbele betalen - zou dan
ook zijn uitgebleven.

Als gezegd, was dat alles niet mogelijk binnen de kaders van het geschil zoals
het aan de Hoge Raad werd voorgelegd en moest er een oplossing worden gevon-
den in de rechtsverhouding tussen Staat en Meijer. Een eerste mogelijkheid werd
uiteengezet door A-G Hartkamp in zijn conclusie. Hij beantwoordt de vraag of de
Staat jegens Meijer een vordering uit onverschuldigde betaling toekomt bevesti-
gend. Ook een girale betaling door de schuldenaar op een door de schuldeiser uit-
gesloten rekening is volgens hem een rechtstreekse prestatie van de schuldenaar
aan de schuldeiser, zij het dat deze prestatie niet zonder meer nakoming oplevert.
Dus zal de schuldenaar die wordt geconfronteerd met een (serieuze) weigering van
de schuldeiser om de betaling te ontvangen, opnieuw moeten betalen en daarte-
genover een vordering uit onverschuldigde betaling op de schuldeiser verkrijgen,
welke vordering zich veelal voor verrekening zal lenen. Het oordeel van het hof
moet volgens Hartkamp aldus worden begrepen dat het beroep op verrekening met
die vordering in de omstandigheden van dit geval naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Aan deze benadering kleven echter
enkele keerzijden. Ten eerste zou het daarmee aan Meijer zijn om de feiten en
omstandigheden aan te tonen waarom in dit geval verrekening onredelijk zou zijn,
terwijl niet hij, maar de Staat de veroorzaker is van de fout. Ten tweede blijft de
vordering uit onverschuldigde betaling als een zwaard van Damocles boven het

62 Het tijdstip van informeren was ook een belangrijke factor waarom in Hof's-Hertogenbosch 18 april  2002. NJ
2003,158 ('SNS-Den Haan') de vordering van Den Haan afwees. De abusieve betaling vond plaats in juli  1998
en Den Haan kon niet aantonen dat SNS voor 3 december 1998 op de hoogte werd gesteld van de onjuiste over-
boekingen. Ten aanzien van Staat-Meijer kan uit de feiten niet worden opgemaakt of Meyer aan zijn bank heeft
laten weten geen betalingen op de betreffende uitgesloten rekening te willen ontvangen. Naar moet worden aan-
genomen verzet de aard van het hedendaagse geautomatiseerde girale betalingsverkeer zich er tegen dat de
rekeninghouder zun bank kan instrueren om bijschrijvingen van bepaalde crediteuren te weigeren. Rank (1996)
p. 264. Anders: Van Ravenhorst (1990a) p. 71-73, met kritische reactie van Van Esch (1990) p. 669-670 en
naschrift van Van Ravenhorst (199Ob). WeI lijkt mij mogelijk dat de rekeninghouder onder omstandigheden,
bijvoorbeeld in de conflictsituatie zoals die zich voordeed in Staat-Meijer. zijn bank instrueert geen enkele bin-
nenkomende beating op zijn rekening te willen ontvangen.
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hoofd van Meijer hangen. Begrijp ik Hartkamp in zijn conclusie goed, dan kun-
nen de feiten en omstandigheden na verloop van tijd zelfs zodanig wijzigen, dat
niet langer een beroep kan worden gedaan op de redelijkheid en billijkheid om
verrekening tegen te gaan.63 Dat alles tezamen genomen leidt naar mijn smaak tot
een te onzekere en mogelijk langdurige afwikkeling van betalingen.64

Aan de oplossing die de Hoge Raad kiest, kleven deze bezwaren niet. De Hoge
Raad gaat met een boog om de onverschuldigde betaling heen en plaatst de zaak
in de sleutel van de ongerechtvaardigde verrijking. In dat geval behoeft uitsluitend
de vraag beantwoord te worden of Meijer werd verrijkt door de bijschrijving op
de verkeerde rekening. Deze vraag wordt terecht ontkennend beantwoord. De
Staat moet daarom het verschuldigde bedrag opnieuw voldoen en daarmee is de
zaak afgedaan. Snijders verklaart deze uitkomst met een verwijzing naar eisen van
een behoorlijk georganiseerd betalingsverkeer; Vranken spreekt van de zingeven-
de functie van het verrijkingsrecht.65 Beiden onderschrijven het arrest omdat de
Hoge Raad in zijn oordeel de ratio achter artikel 6:114 lid 1 tot uitdrukking laat
komen. Indien een rekening rechtsgeldig is uitgesloten en een debiteur toch op die
rekening betaalt, behoort de schuldeiser niet zowel het betaalde te kunnen behou-
den als opnieuw betaling te kunnen verlangen. Dat zou neerkomen op een onge-
rechtvaardigde verrijking van de crediteur. Maar blijft enige verrijking uit doordat
het op de verkeerde rekening gestorte bedrag voor hem onbereikbaar is, dan moet
de schuldenaar de gevolgen van zijn fout dragen. Een ander oordeel zou de
bevoegdheid van een crediteur om betalingen op een rekening uit te sluiten tot een
dode letter maken. Ik sluit mij hierbij aan. Toch betreur ik het dat in cassatie moest
worden aangenomen dat het geld voor Meijer onbereikbaar was. Of de bank ook
in de ogen van de Hoge Raad bevoegd was tot verrekening en daarmee verhaal te
nemen op giraal geld, is daarom onbeantwoord gebleven.

63  Onder 14, t.a.v. subonderdeel 4.2.
64 inmiddels heeft Hartkamp zijn visie herzien en zich aangesloten bij het standpunt van de Hoge Raad: Asser-

Hartkamp (2005) nr. 359. Zie ook Du Perron (2006), p. 67-76. Op p. 75-76 betoogt hij dat de uitsluiting geen
betrekking heeft op de rekening, maar op de instelling waar die rekening wordt aangehouden. Is betaling op
een  rekening bij  Bank U uitgesloten, dan  moet een betaling op deze rekening of een andere betaalrekening  bij
Bank U worden aangemerkt als het leveren van een verkeerde prestatie en daarmee als betaling zonder rechts-
grond. De rekeninghouder had op zijn rekening bij Bank E voldaan willen worden en een vordering op U is nu
eenmaal wat anders dan een vordering op E. Indien daarentegen de ene rekening bij Bank U is uitgesloten maar
een andere rekening bu Bank U is aangewezen als betaaladres, is volgens Du Perron sprake van het leveren van
een juiste prestatie maar op de verkeerde manier (met rechtsgrond, maar gebrekkig en dus niet bevrudend).In
Staat-Meijer was het eerste aan de hand en werd, volgens Du Perron, dus wti onverschuldigd betaald. Deze op
het eerste gezicht creatieve gedachte kan bij nadere beschouwing niet overtuigen. Zo kunnen er bij 66n bank
meerdere rekeningen worden aangehouden waarvan er 66n een zodanige debetstand vertoont dat de rekening-
houder gebruik wenst te maken van een andere rekening. Bovendien is een vordering op Bank E inderdaad niet
het zelfde als een vordering op Bank U, maar zijn deze verschillen in solvabiliteitsrisico verwaarloosbaar voor
zover deze onder de grensbedragen van het deposito-garantiestelsel blijven en het desbetreffende tegoed onder
dat garantiestelsel valt.

65   Snijders (2001) p. 13-14; Vranken (19983) p. 1496.
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6                  Conclusie

Het onderscheid tussen geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit werkt verhel-
derend bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot 'verrekening' door de
bank in het zicht van en tijdens faillissement. In mijn benadering laten de ver-
richtingen op een betaalrekening zich niet als verrekening kwalificeren, maar is
de vraag aan de orde of een bank bevoegd is tot verhaal op binnenkomend giraal
geld. De rollen van intermediair in het betalingsverkeer en van kredietverstrekker,
twee functies die de bank gelijktijdig kan vervullen, worden zo gescheiden. Daar-
mee wordt recht gedaan aan het beginsel van de paritas creditorum (artikel 2:277
BW). De bank mag zich op binnenkomend giraal geld verhalen indien aan twee
voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de rekeninghouder zich obligatoir heb-
ben verplicht om al het binnenkomende geld aan te wenden ter aflossing van zijn
schuld aan de bank. De rekeningvoorwaarden voorzien daar meestal in. Ten twee-
de moet op het moment van aflossing de rekeninghouder bevoegd zijn om over het
girale geld te beschikken. Is de rekeninghouder failliet, ontbreekt deze bevoegd-
heid (artikel 23 Fw). Ook kan de rekeninghouder niet over het girale geld beschik-
ken als het aan een derde toebehoort. Is de bank daarmee bekend, bijvoorbeeld
door de tenaamstelling van de betaalrekening of omdat de rekeninghouder de bank
direct heeft geattendeerd op een bijschrijving ten gevolge van een fout, dan mag
de bank geen verhaal nemen op dat geld. Hieruit blijkt het voordeel van een goe-
derenrechtelijke benadering van het girale betalingsverkeer boven de louter obli-
gatoire benadering van de heersende leer. De laatste benadering maakt geen (hel-
der) onderscheid tussen geld en rekeningvoorwaarden. Evenmin past in een obli-
gatoire benadering dat giraal geld in beginsel aan de rekeninghouder toebehoort
maar soms een derde daarop (geheel of gedeeltelijk) aanspraak kan maken. Dit
inzicht is echter onmisbaar bij het oplossen van rechtsvragen over de positie van
de bank in het betalingsverkeer, ook buiten het faillissement van de rekeninghou-
der.



8          Conclusies en beantwoording van de
onderzoeksvraag

1                  Conclusies

Tot besluit zet ik de conclusies van deze studie op een rij en beantwoord de onder-
zoeksvraag die ik in hoofdstuk 1 formuleerde:

(1) De heersende opvatting dat het girale betalingsverkeer louter obligatoir van
aard is, kan historisch worden verklaard. Alleen stoffelijk chartaal geld was
lange tijd 'echt' geld en vormde logischerwijze de grondslag voor de vermo-
gensrechtelijke begripsvorming over geld. Echter, met de opkomst van het
girale betalingsverkeer en door het proces van dematerialisatie van vermogen,
is het niet meer in overeenstemming met de feiten om een giraal tegoed te
kwalificeren als een vordering tot uitbetaling van chartaal geld. Een giraal
tegoed is een verschijningsvorm van geld.

(2) De essentie van geld is onstoffelijk. Dat geldt ook voor zijn functie van betaal-
middel. Het is een abstracte beschikkingsmacht bestemd om in concreet ver-
mogen te worden omgezet. Deze abstracte beschikkingsmacht dient het uit-
gangspunt te zijn bij de vermogensrechtelijke begripsvorming over geld. Het
is het onstoffelijke object van een goederenrechtelijke (revindicatoire) aan-
spraak.

(3) De rechtsverhouding tussen de bank en de houder van een betaalrekening, be-
staat uit een goederenrechtelijk en een verbintenisrechtelijk element. Het goe-
derenrechtelijke element is het girale geld op de betaalrekening, uitgedrukt in
een tegoed of creditsaldo. Het verbintenisrechtelijke element zijn de reke-
ningvoorwaarden (de 'giro-overeenkomst'). Deze voorwaarden betreffen de
verplichting tot het bijschrijven van giraal geld bestemd voor de rekeninghou-
der, het in opdracht van de rekeninghouder verrichten van afschrijvingen en
het bewaren van geld in de periode gelegen tussen bij- en afschrijving. De
bank vervult daarbij de rol van intermediain Soms staan de rekeningvoor-
waarden een debetsaldo toe (de 'kredietfaciliteit'). Bij een betaalrekening met
een debetsaldo is de bank, naast intermediair voor inkomende en uitgaande
betalingen, schuldeiser van de rekeninghouden Het onderscheid tussen geld,
giro-overeenkomst en kredietfaciliteit is noodzakelijk voor het reguleren van
verhaal op giraal geld en de rechtsvragen die zich daarbij in de praktijk aan-
dienen. De heersende leer maakt dit onderscheid niet of slechts in beperkte
mate. Geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit blijven in de heersende leer
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verscholen achter de obligatoire verhoudingen van artikel  6: 140  BW,  de  reke-
ning-courant.

(4) De heersende leer abstraheert de girale vermogensovergang feitelijk (nage-
noeg) geheel van de rechtsverhouding tussen betaler en begunstigde. Dat is een
inbreuk op het causale stelsel van overdracht zoals dat aan het BW ten grond-
slag ligt en is bovendien te weinig genuanceerd in het licht van het hedendaag-
se girale betalingsverkeer waarbij de herkomst en bestemming van een tegoed
volgen uit de betalingsopdracht. Het (onnodig) abstraheren van de onderlig-
gende rechtsverhouding is een obstakel bij het reguleren van verhaal op giraal
geld. In mijn zienswijze dient de volgende afweging te worden gemaakt ter
beantwoording van de vraag of de creditering van een betaalrekening als
bedoeld in artikel 6.114 lid 1 BW heeft geleid tot een vermogensovergang van
het bijgeschreven girale geld. In de eerste plaats dient aan de betaling een gel-
dige en legitimerende rechtsverhouding tussen partijen ten grondslag te liggen.
Als deze ontbreekt, kan in de tweede plaats de bescherming van het handels-
verkeer, in het bijzonder het belang van een ongestoorde geldcirculatie, een
reden zijn een vermogensovergang te aanvaarden. De begunstigde van geld
mag immers niet worden geconfronteerd met aanspraken op dat geld waar hij
geen rekening mee behoefde te houden. In een beperkt aantal gevallen geven
noch het ene, noch het andere gezichtspunt reden voor een vermogensovergang.
In deze gevallen heeft de betaler een revindicatoir recht op het geld dat op de
betaalrekening van de begunstigde is bijgeschreven.

(5) Binnen de kaders van de heersende leer is het moeilijk te verklaren dat een
giraal tegoed geheel of gedeeltelijk aan een ander dan de rekeninghouder toe-
behoort. Een giraal tegoed is immers een vordering op naam van de rekening-
houder op zijn bank. Als giraal geld wordt beschouwd als het object van een
goederenrechtelijke aanspraak, is het mogelijk dat (een decl van) het tegoed
toebehoort aan een ander dan de rekeninghouder. Daarbij dringt zich de paral-
lel op met een zaak die in bewaring is gegeven en waarop de bewaargever zijn
eigendomsrecht kan uitoefenen. Voor wat betreft de onmiddellijke vermo-
gensovergang en de positie daarbij van de tussenpersoon, kan worden gewe-
zen op artikel 3:110 BW en de overdracht onder opschortende en ontbinden-
de voorwaarden. Dat biedt mogelijkheden bij het reguleren van verhaal op gi-
raal geld gehouden door derden (Vgl. Slis-Stroom NJ 1984, 752; Koren-
Tekstra NJ 2002, 371; Procall NJ 2004,  196).

(6) Aan een vordering uit onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) heeft de
wetgever geen preferentie toegekend. Sommige auteurs verbinden daaraan de
conclusie dat ook in girale verhoudingen aan een vordering uit onverschuldig-
de betaling geen revindicatoire werking kan toekomen. Daarmee wordt echter
over het hoofd gezien dat de wetgever de afweging in abstracto heeft gemaakt
en zich nergens in concreto ten volle rekenschap heeft gegeven van de impli-
caties van het louter obligatoire karakter van het betalingsverkeer bij het
oplossen van vraagstukken omtrent het reguleren van verhaal op giraal geld.
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De erkenning dat artikel 6:203 lid 2 BW onder omstandigheden een revindi-
catoire werking heeft, is geen inbreuk op het preferentiestelsel; het rechtska-
rakter van het betalingsverkeer zalf verstoort de werking van het preferentie-
stelsel en maakt een correctie noodzakelijk. Het valt niet in te zien waarom
abusieve betalingen v66r het faillissement van de begunstigde anders zouden
moeten worden behandeld dan die van nA de datum van diens faillissement.
Anders dan de Hoge Raad, ben ik van mening dat betalingen die ten gevolge
van een fout zijn bijgeschreven kort voor faillissement ook tijdens het faillis-
sement door de curator zo spoedig mogelijk moeten worden gerestitueerd.
Fouten worden in de praktijk niet alleen gemaakt door rekeninghouders, maar
ook door de afwikkelende bank. Op basis van de heersende leer kan niet met
zekerheid worden gezegd dat een bank bij het herstel van fouten een beroep
kan doen op artikel 6:203 lid 2 BW, laat staan dat het recht in deze gevallen
een revindicatoire werking heeft. In overeenstemming met het uitgangspunt
dat banken vermogensrechtelijk geen wezenlijk andere positie hebben dan
andere schuldeisers, meen ik dat banken ook een beroep kunnen doen op de
regel van Ontvanger-Hamm q.q. dan wel de revindicatoire werking van artikel
6:203 lid 2 BW (Vgl. Ontvanger-Hamm q.q. NJ 1998,437; Komdeur q.q.-
Nationale Nederlanden N/2002,608; Van der Werffq.q.-BLG, N/2007,419).

(7) Het onderscheid tussen geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit is noodza-
kelijk voor het oplossen van vraagstukken met betrekking tot het storneren van
incasso's. De bank heeft in de giro-overeenkomst met haar rekeninghouder, de
incassant, bedongen dat herstelboekingen geYnitieerd door (de bank van) de
debiteur ten laste kunnen worden gebracht van het tegoed van de incassant. Bij
een onterechte incasso, heeft de debiteur op grond van artikel 6:203 lid 2 BW
een revindicatoire aanspraak op het geincasseerde geld. Beschikt de incassant
niet over een toereikend tegoed, dan kan daarop ook geen (revindicatoire) aan-
spraak rusten. In dat geval zal de bank van de incassant uit eigen middelen het
geld vergoeden om zo de stornering mogelijk te maken. De bank verleent
daarmee krediet aan de incassant en draagt daarmee het verhaalsrisico. De ter-
mijnen die gelden voor de ongedaanmaking van een onterechte incasso heb-
ben primair betrekking op de bewijslastverdeling tussen incassant en geincas-
seerde. In de eerste termijn worden alle terugboekingen uitgevoerd; in de
tweede termijn worden de gronden daarvoor onderzocht. Na het verloop van
maximaal een jaar vervalt het recht op een terugboeking. De Hoge Raad volgt
een andere redenering en plaatst het herstel van een onterechte incasso geheel
buiten het vermogensrecht (Mendel q.q.-ABN Amro, NJ 2005,200). Deze
motivering is verschillend van de motivering van de rechtsregels met betrek-
king tot het herstel van fouten in het betalingsverkeer, terwijl de parallellen
tussen de beide rechtsvragen toch onmiskenbaar zijn. Ook is niet helder wat
volgens de Hoge Raad de rechtspositie is van partijen indien de incassant niet
over een creditsaldo beschikt op het moment waarop de stornering wordt uit-
gevoerd. Ten slotte wordt in de zienswijze van de Hoge Raad niet duidelijk wat
de rechtspositie is van partijen indien de stornering plaatsvindt na de termijn
die voor stornering geldt maar voor het verstrijken van 66n jaar na de incasso.
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(8) Het onderscheid tussen geld, giro-overeenkomst en kredietfaciliteit werkt ook
verhelderend bij het oplossen van vraagstukken met betrekking tot 'verreke-
ning' door de bank in het zicht van en tijdens faillissement (Vgl.
Standaardfilms,  NJ  1976, 249; Loeffen q.q.-BMH  I,  NJ  1988,  104;  Amro-
Curatoren THB, NJ 1989,449 en Mulder q.q.-CLBN, AU 1996, 471). In mijn
benadering laten de verrichtingen op een betaalrekening zich niet als verreke-
ning kwalificeren, maar is de vraag aan de orde of een bank bevoegd is tot ver-
haal op binnenkomend giraal geld. De rol van intermediair en kredietver-
strekker, twee functies die de bank gelijktijdig kan vervullen, worden zo
gescheiden. Daarmee wordt recht gedaan aan het beginsel van de paritas cre-
ditorum (artikel 2:277 BW). De bank mag zich op binnenkomend giraal geld
verhalen indien aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet de reke-
ninghouder zich obligatoir hebben verplicht om al het binnenkomende geld
aan te wenden ter aflossing van zijn schuld aan de bank. Doorgaans voorzien
de rekeningvoorwaarden daarin. Ten tweede moet op het moment van aflos-
sing de rekeninghouder bevoegd zijn om over het girale geld te beschikken. Is
de rekeninghouder failliet, dan ontbreekt deze bevoegdheid (artikel 23 Fw)
Ook kan de rekeninghouder niet over het girale geld beschikken als het aan
een derde toebehoort. Is de bank daarmee bekend, bijvoorbeeld door de te-
naamstelling van de betaalrekening of omdat de rekeninghouder de bank
direct heeft geattendeerd op een bijschrijving ten gevolge van een fout, mag
de bank geen verhaal nemen op dat geld. Hieruit blijkt het voordeel van een
goederenrechtelijke benadering van het girale betalingsverkeer boven de lou-
ter obligatoire benadering van de heersende leer. De laatste benadering maakt
geen (helder) onderscheid tussen geld en rekeningvoorwaarden. Evenmin past
in een obligatoire benadering dat giraal geld in beginsel aan de rekeninghou-
der toebehoort maar soms een derde daarop (geheel of gedeeltelijk) aanspraak
kan maken. Dit inzicht is echter onmisbaar bij het oplossen van rechtsvragen
over de positie van de bank in het betalingsverkeer, ook buiten het faillisse-
ment van de rekeninghouder (Vgl. Standard-ING, NJ 2002, 118 en Staat-
Meijer, NJ 1998,218).

2            Beantwoording van de onderzoeksvraag

Met de voorgaande conclusies is de stelling onderbouwd die ik poneerde in hoofd-
stuk 1: revindicatoire aanspraken op giraal  geld zijn niet wezensvreemd aan de
aard van het girale betalingsverkeer, passen in het vermogensrechtelijk systeem en
vormen een onmisbaar instrument bij het reguleren van verhaal op giraal geld.

Het recht als bedoeld in artikel 6:203 lid 2 BW kan in girale verhoudingen en
onder de omstandigheden als beschreven in deze studie, een revindicatoire wer-
king toekomen.
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(Hoofdstuk 1) De vermogensrechtelijke begripsvorming over geld heeft geen
gelijke tred gehouden met de stormachtige ontwikkelingen die het betalingsver-
keer heeft doorgemaakt. Tot op de dag van vandaag wordt deze begripsvorming
beheerst door oude Romeinsrechtelijke opvattingen, waarbij de overdracht van
chartaal geld centraal staat. Dat is opmerkelijk, zeker indien het belang van een
juiste begripsvorming onder ogen wordt gezien. Omdat het girale tegoed in de
heersende leer wordt gekwalificeerd als een vordering tot uitbetaling van chartaal
geld, is daarmee ook gegeven dat de uiteenlopende rechtsvragen die voortvloeien
uit het girale betalingsverkeer slechts met de inzet van obligatoire rechtsfiguren
kunnen worden opgelost. Dat is een merkwaardige afwijking van het vermogens-
rechtelijke systeem, dat bij het bepalen van de omvang van het voor verhaal vat-
baar vermogen van een debiteur voorziet in een afgewogen samenspel van revin-
dicatoire aanspraken en vorderingen. Immers, eerst nadat de zaken waarop een
eigendomsrecht van een derde rust, uit de macht van de debiteur zijn gerevindi-
ceerd, blijft het resterende actief over voor verhaal, waarbij de paritas creditorum
het uitgangspunt vormt. Door het obligatoire karakter van het girale betalingsver-
keer, zijn in girale verhoudingen revindicatoire aanspraken a priori niet mogelijk
en wordt de eerste fase waarin de omvang van de boedel wordt bepaald, overge-
slagen. In de praktijk leidt dat soms tot situaties die als onrechtvaardig worden
ervaren, in het bijzonder wanneer een giraal tegoed zich in de macht van een derde
bevindt en deze derde vervolgens failliet wordt verklaard. De betaler dan weI de
uiteindelijk begunstigde van de betaling beschikt in beginsel slechts over een obli-
gatoir recht jegens de failliet.'

De praktijk is echter (soms) sterker dan de leen Dat blijkt uit een aantal arres-
ten van de Hoge Raad waarin, telkens binnen de context van een ander feiten-
complex, de vraag werd beantwoord of een giraal tegoed op of geadresseerd aan
de betaalrekening van een failliet behoorde tot zijn vermogen als bedoeld in arti-
kel 20 Fw of dat 66n of meerdere schuldeisers, buiten de concursus om, daarop
een bijzondere aanspraak konden uitoefenen. Ik doel op de arresten Slis-Stroom
(NJ 1984, 752, kwaliteitsrekening), Ontvanger-Hamm q.q. (NJ 1998, 437, beta-
ling door een onmiskenbare vergissing aan een failliet), Mendel q.q.-ABN Amro
(NJ 2005, 200, stornering tijdens faillissement na een onterechte incasso) en
Standaardfilms (NJ 1976, 249, verrekening door de bank rond het faillissement
van de rekeninghouder). De uitkomsten van deze arresten en de daarin gebruikte

1 Hoofdstuk 1. par. 1.1.
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argumenten zijn niet eenduidig. Het is niet overdreven om te concluderen dat het
reguleren van verhaal op girale tegoeden in transitu problematisch is.2 Naar mijn
mening ligt de oorzaak van dit probleem besloten in de vooronderstelling van de
heersende leer dat rechtsverhoudingen in het girale betalingsverkeer uitsluitend
verbintenisrechtelijk van aard zijn. Het vraagt een soms nauwelijks navolgbare
inventiviteit om arresten waar het in essentie gaat om de goederenrechtelijke vraag
aan wie een vermogensbestanddeel toebehoort en wie daarop verhaal mag nemen,
te voorzien van een sluitende verbintenisrechte/(ike motivering.

In deze studie onderzoek ik of een meer goederenrechtelijke benadering van
het girale betalingsverkeer tot passende oplossingen kan leiden. De stelling die ik
beargumenteer is dat revindicatoire aanspraken op giraal geld niet wezensvreemd
zijn aan de aard van het girale betalingsverkeer, passen in het vermogensrechtelijk
systeem en een onmisbaar instrument vormen bij het reguleren van verhaal op
giraal geld.3

(Hoofdstuk 2) De onderbouwing van deze stelling maakt het noodzakelijk tel'ug
te gaan tot de basis van het betalingsverkeer, namelijk het verschijnsel geld. Ik
belicht geld vanuit een aantal invalshoeken. Daarbij wordt in de eerste plaats een
onderscheid gemaakt tussen geld in abstracto dat geen vermogensrecht kan zijn
(te weten geld als munt- en rekeneenheid)4 en geld in concreto dat wel een ver-
mogensrecht is (namelijk geld als betaalmiddel).5 Vervolgens worden enkele
aspecten van geld als betaalmiddel uitgewerkt, zoals de ontwikkelingsgang van
geld van een (materiBle) vorm naar (immateriele) functie, het begrip 'waarde' en
de betekenis die aan de status van wettig betaalmiddel moet worden toegekend.6
Ik concludeer dat in het verleden geld onlosmakelijk verbonden was met edelme-
taal en een fysieke verschijningsvorm, maar dat tegenwoordig aan een (eventuele)
tastbare en uiterlijk waarneembare vorm nauwelijks nog enig belang kan worden
toegekend. Toch knoopt de vermogensrechtelijke begripsvorming daar nog altijd
w61 bij aan. Het chartaal betalingsverkeer wordt geduid als de overdracht van ver-
vangbare roerende zaken.7 De begripsvorming over het girale betalingsverkeer
vindt haar grondslag in de gedachte als zou ooit chartaal geld in bewaring zijn
gegeven aan de bank. Een giraal tegoed wordt beschouwd als een vordering tot
uitbetaling van een gelijk bedrag aan chartaal geld.8 De regels die van toepassing
zijn op de girale vermogensovergang bouwen hierop voort: er is volgens de heers-
ende leer sprake van een obligatoire rechtsfiguur sui generis waarop artikel 6:140
BW (de rekening-courant) toepassing vindt.9 In het licht van de bevindingen eer-
der in dit hoofdstuk, plaats ik daar enkele kanttekeningen bij.'0 De ontwikke-

2       Hoofdstuk  1,  par.  1.2.
3    Hoofdstuk 1, par. 1.3.
4    Hoofdstuk 2, par. 2.1 en 2.2.
5    Hoofdstuk 2, par. 3.
6    Hoofdstuk 2, par. 3.1,3.2 en 3.3.
7    Hoofdstuk 2, par. 4.2.
8     Hoofdstuk 2. par. 5.1.
9    Hoofdstuk 2, par. 5.2.
10      Hoofdstuk  2,  par.  5.3.
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lingsgang van geld, van chartaal naar giraal, moet worden begrepen tegen de ach-
tergrond van de maatschappelijke tendens tot dematerialisatie en de gevolgen
daarvan voor het toepassingsgebied van het eigendomsrecht in het BW, dat alleen
op stoffelijke objecten kan rusten. 1I

(Hoofdstuk 3) Na de beschrijving van het verschijnsel geld en de heersende leer
in het vorige hoofdstuk, verlaat ik in dit hoofdstuk de gebaande wegen en formu-
leer een alternatieve opvatting over giraal geld en vermogensovergang. Het
wezenskenmerk van hedendaags geld is gelegen in de hoeveelheid abstracte
beschikkingsmacht die het verschaft.12 Deze abstracte beschikkingsmacht neem ik
als het uitgangspunt voor de verdere begripsvorming. Ik stel het voor als het
onstoffelijke object van een goederenrechtelijke aanspraak. 13 Ik werk dat uit en
bespreek waarom giraal geld gldn vordering is14, de betekenis van bezit en hou-
derschap'5, giraal geld en het faillissement van de bank' 6 en de mogelijkheid tot
erkenning van een onstoffelijk object in het licht van het (half) gesloten stelsel van
het goederenrecht.17 Deze benadering werpt een ander licht op de rechtsverhou-
ding tussen de rekeninghouder en zijn bank. Ik maak een onderscheid tussen de
giro-overeenkomst (die betrekking heeft op de bewaring van en het bij- en
afschrijven van giraal geld)18 en de kredietovereenkomst (waarbij de bank geld
leent aan de rekeninghouder).19 Voor het oplossen van vermogensrechtelijke vra-
gen is het dienstbaar deze credit- en debetverhoudingen van elkaar te scheiden.
Binnen de kaders van de heersende leer gaan beide verhoudingen verscholen ach-
ter de rechtsfiguur van de rekening-courant.20

Geen goed wisselt zo vaak van eigenaar als geld. Daarom kan een onderzoek
naar de mogelijkheid van een goederenrechtelijke aanspraak op geld niet worden
beperkt tot het object van deze aanspraak, maar moet ook worden beantwoord
wanneer in de voortdurende beweging van het betalingsverkeer er ruimte is voor
de erkenning van een dergelijke aanspraak. In de eerste plaats wijs ik op de aard
van de (rechts)verhouding tussen de opdrachtgever tot en de begunstigde van een
betaling.21 In deze verhouding zal doorgaans een rechtvaardiging worden gevon-
den voor de vermogensovergang van geld. In de tweede plaats benoem ik het
belang van een ongestoorde geldcirculatie. Dit belang brengt met zich mee dat de
begunstigde niet geconfronteerd mag worden met aanspraken waarmee hij geen
rekening behoefde te houden.22 Als deze beide criteria naast elkaar worden afge-
wogen, blijkt er in de praktijk een aantal situaties te zijn waarin noch in de rechts-

11   Hoofdstuk 2, par. 6.
12  Hoofdstuk 3, par. 3.1.
13   Hoofdstuk 3, par. 3.2.
14   Hoofdstuk 3, par. 3.3.
15   Hoofdstuk 3, par. 3.4.
16  Hoofdstuk 3. par. 3.5.
17     Hoofdstuk 3, par. 3.6.
18   Hoofdstuk 3, par. 4.1.
19   Hoofdstuk 3, par. 4.2.
20   Hoofdstuk 3. par. 4.3.
21     Hoofdstuk 3, par. 5.1.
22   Hoofdstuk 3. par. 5.2.
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verhouding tussen betaler en begunstigde, noch in de eisen van de ongestoorde
geldcirculatie een rechtvaardiging kan worden gevonden voor het aanvaarden van
een vermogensovergang. In deze gevallen is er ruimte voor de erkenning van een
revindicatoire aanspraak op giraal geld.23 Ingebed in het BW, kan aan artikel 6:203
lid 2 BW onder omstandigheden een revindicatoire werking worden toegekend.24
De effectuering van dat recht is dan geen terugbetaling maar het in overeenstem-
ming brengen van de administratieve situatie met de bestaande vermogensrechte-
lijke situatie.25 In de volgende hoofdstukken pas ik dit inzicht toe op een aantal
praktijksituaties.

(Hoofdstuk 4) In dit hoofdstuk behandel ik de mogelijkheid van verhaal op giraal
geld gehouden door derden. Het gaat, met andere woorden, om de kwaliteitsreke-
ning. Eerst bespreek ik de stand van zaken in de jurisprudentie (Slis-Stroom NJ
1984, 752; Koren-Tekstra NJ 2002, 371; Procall N./ 2004, 196), wetgeving (de
artikelen 25 Wn en 19 Gdw)26 en literatuur, onder meer handelend over wenselij-
ke wetgeving.27 Ik plaats kanttekeningen bij de jurisprudentie en literatuur.28 Als
de kwaliteitsrekening naar algemeen vermogensrecht mogelijk wordt, kan dat tot
gevolg hebben dat de betrokkenen door middel van contractuele arrangementen
een bijzondere verhaalspositie in het leven roepen. Dat verklaart de terughou-
dendheid van de Hoge Raad bij een uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden
van de kwaliteitsrekening.29 De kwaliteitsrekening zou kunnen worden verklaard
door middel van een revindicatoire aanspraak op geld. De toets die ik in het vori-
ge hoofdstuk formuleerde, pas ik hier toe. In de eerste plaats constateer ik dat de
rechtsverhouding tussen de betaler en de tussenpersoon niet de strekking heeft een
vermogensovergang te laten plaatsvinden. Er is immers geen sprake van een geld-
schuld aan de tussenpersoon die door middel van de betreffende overschrijving
wordt nagekomen maar van een overeenkomst van beheer en bewaring van giraal
geld.30 In de tweede plaats zal de tussenpersoon er mee bekend zijn waarom hij
het geld ontvangt en dat zijn taak niet verder reikt dan het beheren en bewaren van
het geld in overeenstemming met de depotvoorwaarden. Daarom noodzaakt ook
het belang van een ongestoorde geldcirculatie niet een vermogensovergang aan te
nemen.31 De betaler of de begunstigde heeft in het faillissement van de tussenper-
soon een revindicatoire aanspraak op giraal geld.32 Aan wie deze aanspraak toe-
komt, is afhankelijk van de voorwaarden waaraan de vermogensovergang is ge-
koppeld. Omdat met een kwaliteitsrekening de betrokkenen met het oog op de toe-
komst een verhaalspositie in het leven roepen, dient (toekomstige) wetgeving te

23   Hoofdstuk 3. par. 6.1.
24  Hoofdstuk 3, par. 6.2.
25   Hoofdstuk 3, par. 6.3.
26   Hoofdstuk 4, par. 2.
27   Hoofdstuk 4. par. 3.
28   Hoofdstuk 4, par. 4.
29   Hoofdstuk 4. par. 4.4.
30   Hoofdstuk 4. par. 5.1.
31   Hoofdstuk 4, par. 5.2.
32   Hoofdstuk 4, par. 5.3.
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voorzien in een aantal waarborgen. Het is van belang dat de wetgever daarbij een
balans zoekt tussen enerzijds een regeling die voldoende rigide is om misbruik
tegen te gaan maar anderzijds voldoende flexibiliteit in zich draagt om te beant-
woorden aan de brede diversiteit van legitieme toepassingen van de kwaliteitsre-
kening. 33

(Hoofdstuk 5) In Ontvanger-Hamm q.q. (NJ 1998, 437) en latere arresten
(Komdeur q.q.-Nationale Nederlanden, NJ 2002,608; Van der Werffq.q.-BLG, NJ
2007, 419) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat als een failliet een betaling ont-
vangt die het gevolg is van een onmiskenbare vergissing, de curator verplicht is
die betaling buiten de concursus om ongedaan te maken. Na een bespreking van
de  literatuur tot 199734, komen de genoemde arresten  en  de naar aanleiding  van
daarvan verschenen literatuur aan de orde.35 Ik plaats kanttekeningen bij deze
jurisprudentie en literatuur en ga in op het toepassingsgebied van de regel uit
Ontvanger-Hamm q.q.36 Het door de Hoge Raad beoogde rechtsgevolg kan ook
worden bereikt door de erkenning van de revindicatoire aanspraak op giraal geld.
Het gaat in deze gevallen immers om een 'onmiskenbare vergissing'. Omdat spra-
ke is van een vergissing, ontbreekt een rechtsgrond die de vermogensverschuiving
legitimeert.37 Aangezien de vergissing tevens onmiskenbaar moet zijn, zal ook
geen sprake zijn van een verstoring van het verkeersbelang. De begunstigde kon
weten dat de betaling niet voor hem bestemd was.38 In deze gevallen leidt de cre-
ditering van de betaalrekening niet tot een vermogensovergang en heeft degene die
abusievelijk heeft betaald een revindicatoire aanspraak op het girale geld. 39

(Hoofdstuk 6) Het initiatief voor een girale betaling in de zin van artikel 6:114
BW zal doorgaans liggen bij de debiteur van de geldschuld. Als aan een aantal
voorwaarden is voldaan, is het ook mogelijk dat de crediteur er voor zorgt dat te
zijnen gunste geld van de rekening van de debiteur wordt afgeschreven. De incas-
so biedt daartoe de mogelijkheid. De werking van de incasso komt eerst aan de
orde.40 De belangrijkste bouwstenen zijn de incassomachtiging41, het recht van de
geYncasseerde (debiteur) op ongedaanmaking42 en de creditering van de incassant
onder ontbindende voorwaarde.43 Er heeft onduidelijkheid bestaan over het rechts-
karakter van een stornering tijdens het faillissement van de incassant. In de lage-
re jurisprudentie is die geduid als een terugbetaling (Van Dijk q.q.-ABN Amro,
JOR 1999, 41)44 en als een louter boekhoudkundige debitering.45 De Hoge Raad

33   Hoofdstuk 4, par. 6.
34   Hoofdstuk 5, par. 2.
35   Hoofdstuk 5, par. 3 en 4.
36   Hoofdstuk 5, par. 5.
37   Hoofdstuk 5, par. 6.1.
38   Hoofdstuk 5, par. 6.2.
39   Hoofdstuk 5, par. 6.3.
40   Hoofdstuk 6, par. 2.
41   Hoofdstuk 6, par. 2.2.
42   Hoofdstuk 6, par. 2.3.
43   Hoofdstuk 6, par. 2.4.
44   Hoofdstuk 6, par. 3.1.
45   Hoofdstuk 6. par. 3.2.
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onderschrijft deze laatste zienswijze (Mendel q.q.-ABN Amro, NJ 2005, 200).46
Ik plaats kanttekeningen bij dit arrest en wijs er op dat niet altijd kan worden vol-
gehouden dat sprake is van een zuiver boekhoudkundige debitering.47 De erken-
ning van de revindicatoire aanspraak op giraal geld zou hier uitkomst kunnen bie-
den. In de eerste plaats is daarbij de verhouding tussen de incassant en geincas-
seerde van belang, in het bijzonder de verleende machtiging. Deze machtiging
maakt deel uit van het contractuele raamwerk van de incasso en voorziet in de
mogelijkheid van stornering binnen een bepaalde termijn. Met het verstrekken van
de machtiging, gaat de debiteur er van uit dat hij beschikt over deze mogelijkheid.
De nakoming van de geldschuld door middel van een girale betaling is daarmee
voorwaardelijk. Daarop voortbouwend, is ook de overdracht van het girale geld
aan een voorwaarde gebonden. In deze goederenrechtelijke benadering verkrijgt
de incassant een aanspraak op het door hem ontvangen geld onder een ontbinden-
de voorwaarde, namelijk dat de debet bank of de debiteur overgaat tot stornering
binnen de daaraan gestelde termijn. De debiteur behoudt eveneens een aanspraak
op het geld, maar dan onder een opschortende voorwaarde. Als stornering plaats-
vindt en daarmee de voorwaarde is vervuld, eindigt het recht van de incassant op
het geincasseerde girale geld en behoort het weer onvoorwaardelijk tot het ver-
mogen van de debiteur.48 Het verkeersbelang noodzaakt hier niet tot het aanvaar-
den van een vermogensovergang. Omdat de incassant ztlf het initiatief neemt tot
de betaling, is hij er mee bekend dat deze betaling geschiedt onder voorbehoud
van stornering. In het incassocontract en de informatiebrochures wordt de incas-
sant daar op gewezen. Het verkeersbelang wijst vooral in de richting van de (onte-
recht) geincasseerde. Als de mogelijkheid tot terugboekingen zou worden beperkt,
doet dat afbreuk aan het stelsel van de automatische incasso omdat zowel bij ban-
ken als bij debiteuren minder bereidheid zal bestaan aan dit stelsel deel te ne-
men.49 Als een incassant geen verhaal biedt, kunnen de betrokken banken onder
omstandigheden de plicht hebben om uit eigen middelen de stornering mogelijk
te maken. Deze plicht is obligatoir van aard.50

(Hoofdstuk 7) In dit hoofdstuk bespreek ik de regulering van het verhaal door de
bank op binnenkomende girale betalingen aan de rekeninghouder. In een reeks
van arresten heeft de Hoge Raad een even gecompliceerd als fijnmazig stelsel ont-
wikkeld waarin de bevoegdheid wordt beperkt om betalingen te verrekenen met
debetstanden op de betaalrekening. Aan de orde komen Standaardfilms (NJ 1976,
249)51, Loeffen q.q.-BMH  I  (NJ  1988, 104)52, Amro-Curatoren THB  (NJ  1989,
449)53 en Mulder q.q.-CLBN (NJ 1996, 471).54 Ik plaats kanttekeningen bij deze

46   Hoofdstuk 6, par. 4.
47   Hoofdstuk 6, par. 5.2.
48      Hoofdstuk 6,  par.  6.1.

49   Hoofdstuk 6, par. 6.2.
50   Hoofdstuk 6. par. 6.3 en 6.4.
51   Hoofdstuk 7, par. 2.1.
52   Hoofdstuk 7, par. 2.2.
53   Hoofdstuk 7, par. 2.3.
54  Hoofdstuk 7, par. 2.4.
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jurisprudentie. In deze arresten heeft de rekening-courant als rechtsfiguur niet ter
discussie gestaan. Ik heb betoogd dat een giraal tegoed niet langer als een vorde-
ring moet worden gekwalificeerd, maar als een hedendaagse verschijningsvorm
van geld en dat dit tegoed het object kan zijn van een goederenrechtelijke aan-
spraak. Als giraal geld geen vordering is, kan er dus ook geen sprake meer zijn van
verrekening.55 De verhaaispositie van de bank zoals die is gemodelleerd in de
besproken arresten, kan ook langs een andere weg worden bereikt. Ik neem daar-
bij mijn opvattingen over de aard van het girale tegoed als uitgangspunt. De vra-
gen die zich dan aandienen zijn: van wie is het geld, wie kan daarover beschikken
en kan de bank daarop verhaal nemen? Het accent komt te liggen op de bevoegd-
heid van de rekeninghouder om het geld aan te wenden ter aflossing van zijn geld-
schuld aan de bank. Is de rekeninghouder failliet, is hij daartoe niet bevoegd.56

Deze eis van beschikkingsbevoegdheid biedt ook buiten het faillissement van de
rekeninghouder een aanknopingspunt bij het oplossen van casuistieken. De reke-
ninghouder kan ook om andere redenen de bevoegdheid missen om het geld op
zijn rekening aan te wenden ter aflossing van zijn geldschuld aan de bank.
Hiervoor ontwikkelde ik de gedachte dat een derde onder omstandigheden een
revindicatoire aanspraak kan toekomen op giraal geld. Het geld, hoewel bijge-
schreven op de rekening van de begunstigde, is deel blijven uitmaken van het ver-
mogen van de betaler. De keerzijde van diezelfde medaille is dat de begunstigde
niet bevoegd is over dit geld te beschikken, bijvoorbeeld om zijn schuld aan de
bank af te lossen. Ik ben daarmee beland bij de gevallen die ik in de hoofdstukken
4,5 en 6 heb uitgewerkt, nu bezien vanuit het perspectief van de begunstigde van
de betaling.57 Tot besluit bespreek ik twee arresten waarbij sprake is van verreke-
ning door de bank zonder een naderend faillissement of surstance van de reke-
ninghouder. In het arrest Standard-ING (NJ 2002, 118) stond de bevoegdheid van
de bank tot verrekening prominent centraal.58  In het arrest Staat-Meijer (NJ 1998,
218) is daaraan om procedurele redenen geen aandacht besteed.59 Toch vertonen
de feiten een overeenkomst. In beide gevallen werd de functie van intermediair
(onbevoegd) aangewend bij de incasso van geldvorderingen op de rekeninghou-
den

(Hoofdstuk 8) In dit hoofdstuk zijn de conclusies van de vorige hoofdstukken op
een rij gezet en wordt de onderzoeksvraag als volgt beantwoord: revindicatoire
aanspraken op giraal geld zijn niet wezensvreemd aan de aard van het girale be-
talingsverkeer, passen in het vermogensrechtelijk systeem en vormen een onmis-
baar instrument bij het reguleren van verhaal op giraal geld. Het recht als bedoeld
in artikel 6:203 lid 2 BW kan in girale verhoudingen en onder de omstandigheden
als beschreven in deze studie, een revindicatoire werking toekomen.

55   Hoofdstuk 7, par. 3.2.
56    Hoofdstuk 7, par. 4.1.
57   Hoofdstuk 7, par. 4.2.
58     Hoofdstuk  7, par. 5.1.
59   Hoofdstuk 7, par. 5.2.
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(Chapter  1) The property law definition of money has not kept pace with stormy
developments in the world of modern payment transactions. To the present day,
this definition is dominated by ancient Roman law doctrines, whereby the transfer
of coined money is central. That is remarkable, especially when one considers the
importance of a correct definition. As the noncash deposit is qualified under the
Netherlands dominant doctrine as a claim to payment of coined money and bank
notes, it follows that the diverse legal questions that ensue from noncash giro
transfers can only be resolved with the aid of obligatory legal concepts. That is a
remarkable deviation from the property law system that in determining how much
of a debtor's capital is available for recovery provides for a measured balance of
revendicatory claims and receivables. All assets encumbered with a property right
of a third party are first removed from the debtor's control, after which the
remainder remains available for recovery, whereby the paritas creditorum
principle applies. Due to the obligatory nature of noncash giro payment trans-
actions, revendicatory claims are a priori not possible in noncash payment
relationships, and the first phase in which the size of the estate is determined is
omitted. In practice, this sometimes leads to situations that are experienced as
unjust, in particular when a noncash deposit is held by a third party, which third
party is subsequently declared bankrupt. The payer, i.e., the ultimate beneficiary
o f the payment,  then in principle  only  has a binding right against the bankrupt.'

Nevertheless, practice (sometimes) supersedes the doctrine. That appears from
a number of judgments of the Netherlands Supreme Court in which, based each
time on a different complex of facts, the question was answered whether a noncash
deposit on, or addressed to, the current account of a bankrupt formed part of its
capital as referred to in Article 20 of the Netherlands Bankruptcy Act (FaiUisse-
mentswet) or that one or more creditors, acting outside the concursus, can exercise
a special claim. I am referring to the judgments of Slis-Stroom (NJ 1984, 752,
trust account), Ontvanger-Hamm q.q. (NJ 1998, 437, payment following an
unmistakable error by a bankrupt), Mendel q.q.-ABN Amro (NJ2005,200, refund
during bankruptcy after unjustified collection) and Standaardfilms (NJ 1976, 249,
set-off by the bank within the context of the bankruptcy of the account holder).
The outcome of these judgments and the arguments stated therein are not
unequivocal. It is by no means an exaggeration to conclude that regulating the
recovery of no-cash deposit is - in transitu - problematic.2 In my opinion, the

1        Chapter  1, Par.  1.1.
2      Chapter 1.Par.  1.2.
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cause of this problem lies in the assumption of the dominant doctrine in
Netherlands law that legal relationships in noncash transactions are exclusively
governed by the law of obligations. At times, it demands an almost unfathomable
inventiveness to formulate a conclusive obligation law argument in judgments that
in essence concern the property law question to whom an asset belongs and who
has the right to exercise recovery.

In this study, I investigate whether a more property law oriented approach to
noncash transactions would lead to suitable solutions. I argue the position that
revendicatory claims on noncash deposits are not alien to the nature of noncash
transactions, that they are compatible with the property law system and form an
indispensable instrument in regulating the recovery of noncash money.3

(Chapter 2) In order to substantiate my position, I must return to the basis of
payment transactions, namely the phenomenon of money.  I  explain this phenome-
non from a number of perspectives. Firstly, a distinction is made between money
in an abstract sense, which cannot be a property right (namely money as currency
and unit of account)4 and money in a concrete sense, which is a property right
(namely money as a means of payment).5 A number of aspects of money as a
means of payment are subsequently explained, such as the development process of
money from a (tangible) form into a (intangible) function, the term 'value' and the
meaning that should be given to the status of legal tender.6 I conclude that while
in the past money was inseparably tied to precious metals and its physical
appearance, little to no importance can currently be assigned to any tangible or
visual characteristics of money. Nevertheless, the property law definition of
money still draws from its historic origins. Cash payment transactions are defined
as the transfer of replaceable movable property.7 The definition of noncash
transactions is based on the idea that cash money was once held in deposit by a
bank. A noncash deposit is regarded as a claim to payment of an equal amount in
notes and coins.8 The rules that apply to noncash transfers build forth on this
notion: according to the dominant doctrine, there is a binding sui generis legal
concept that is subject to the provisions ofArticle 6:140 of the Dutch Civil Code
('DCC', Burgerlilk Wetboek) (the current account).9 In light of my findings earlier
in this chapter,   I   make a number of critical observations.10 The development
process of money, from coined to bank notes to noncash, must be interpreted
against the background o f the social trend towards dematerialisation of assets and
the consequences thereof for the application of property rights (,eigendom) in the

I 1Dutch Civil Code, which rights can only rest upon tangible objects.

3       Chapter  1,  Par.  1.3.
4      Chapter 2, Par. 2.1 and 2.2.
5     Chapter 2, Par. 3.
6     Chapter 2, Par. 3.1,3.2 and 3.3
7     Chapter 2, Par. 4.2.
8     Chapter 2, Par. 5.1.
9     Chapter 2, Par. 5.2
10   Chapter 2, Par. 5.3.
11   Chapter 2. Par. 6.
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(Chapter 3) After describing the phenomenon of money and the dominant
doctrine referred to in the previous chapter, in this chapter I formulate an alter-
native perception of noncash money and property transfer. The essence of
contemporary money lies in the level of abstract power of disposition that it
offers. 12 I take this abstract power of disposition as the point of departure for
further definition, presenting  it as the intangible object of a property law claim. I 3

I further elaborate on this point and discuss why noncash money is not a claim,4,
the significance of possession and custody'5, noncash money and the bankruptcy
of the bank,6 and the possibility to recognise an intangible object within the
context of the Netherlands' (semi-)closed property law system.17 This approach
sheds a different light on the legal relationship between the account holder and his
bank. I make a distinction between the giro agreement (that relates to the custody
of and the debiting and crediting of noncash money)18 and the credit agreement
(under the terms of which the bank lends money to the account holder).19 When
resolving property law issues, it is recommended to separate these credit and debit
relationships from one another. Within the framework of the current doctrine, both
relationships are hidden behind the legal concept of the current account.20

No property changes ownership as often as money. For this reason, any study
into a property law approach to money cannot be limited to the object of this
claim, but must also provide an answer to the question whether, within the con-
tinuous movement ofpayment transactions, any room in fact exists for recognising
such a claim. Firstly, I draw attention to the nature of the (legal) relationship
between the principal and the beneficiary of a payment.21 It is within this
relationship that justification for the property transfer of money will generally
have to be found. Secondly, I stress the importance of an undisrupted money
circulation. In this light, the beneficiary may not be confronted by claims that he
should not have to take into account.22 When these two criteria are weighed up
against one another, it appears that situations arise in practice whereby

justification for the acceptance of a property transfer cannot be found in either the
legal relationship between the payer and the beneficiary or the requirements of
uninterrupted money circulation. In such cases, there is room for recognising a
revendicatory claim on noncash money.23 Embedded in the Dutch Civil Code, a
revendicatory effect can, under certain circumstances, be assigned to Article 6:203
Paragraph 2 DCC.24 Exercising that right does not constitute repayment but

12   Chapter 3, Par. 3.1.
13   Chapter 3, Par. 3.2.
14   Chapter 3, Par. 3.3.
15   Chapter 3, Par. 3.4.
16   Chapter 3. Par. 3.5.
17   Chapter 3, Par. 3.6.
18    Chapter 3, Par. 4.1.
19   Chapter 3, Par. 4.2.
20   Chapter 3, Par. 4.3.
21   Chapter 3, Par. 5.1.
22   Chapter 3, Par. 5.2.
23      Chapter  3,  Par.  6.1.
24   Chapter 3, Par. 6.2.
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instead means correcting the administrative situation so that it corresponds with
the existing property law situation.25 In the following chapters, I will apply that
insight to a number of practical situations.

(Chapter 4) In this chapter, I discuss the possibility of recovery of noncash money
held by third parties. In other words, this concerns the trust account. First I discuss
the current state of case law (Slis-Stroom NJ 1984, 752; Koren-Tekstra NJ 2002,
371 ; Procall NJ 2004,196), legislation (Articles 25 of the Notaries Act (Wet op het
notarisambt)    and     19    of the Bailiff Act (Gerechtsdeurwaarderswet)26 and
literature, including that dealing with legislative proposals.27 I make several
critical comments on the jurisprudence and literature.28 Recognition of the trust
account under general property law may lead to a situation in which the
contractual parties involved can create a special recovery position. That explains
the caution on the part of the Supreme Court in expanding the application of the
trust account.29 The trust account could be explained by means of a revendicatory
claim on money. Here, I apply the test that I formulated in the previous chapter.
Firstly, I ascertain that the legal relationship between the payer and the
intermediary does not have the intention of effecting a property transfer. After all,
the payment does not serve to settle a debt with the intermediary, but instead is
made under the terms of an agreement concerning the custody and management
of noncash money.30 Secondly, the intermediary knows why it is receiving the
money and that its task does not extend beyond the management and custody of
money in accordance with the deposit conditions. It is for this reason that the
importance of an uninterrupted money circulation does not make it necessary to
assume a property transfer. 3 1 The payer or the beneficiary has a revendicatory
claim on noncash money in case of the intermediary's bankruptcy.32 The party to
whom this claim falls depends on the conditions linked to the property transfer.
As the parties involved, by means of a trust account, create a future recovery
position, it is necessary that (future) legislation provide a number of guarantees.
In doing so, it is important that the legislator seek a balance between a system that
is sufficiently rigid to counter misuse, while also offering sufficient flexibility to
accommodate the broad diversity of legitimate uses of the trust account.33

(Chapter   5) In Ontvanger-Hamm   q.q.   (NJ   1998,437) and later judgments
(Komdeur q.q.-Nationale Nederlanden, NJ 2002,608; Van der Werff q.q.-BLG, NJ
2007,419), the Supreme Court ruled that if a bankrupt receive a payment that is
the result of an unmistakable error, the receiver is obliged to reverse the payment

25   Chapter 3, Par. 6.3.
26   Chapter 4, Par. 2
27      Chapter 4,  Par.  3.
28   Chapter 4, Par. 4.
29   Chapter 4, Par. 4.4.
30    Chapter 4, Par. 5.1.
31   Chapter 4, Par. 5.2.
32   Chapter 4. Par. 5.3.
33   Chapter 4. Par. 6.
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outside the concursus. After discussing the literature before 199734, attention  is
given to the aforementioned judgments and the literature that it generated.35 I
make a number of critical observations about this case law and literature, and
further study the application of the line from Ontvanger-Hamm q.q.36 The legal
consequence sought by the Supreme Court can also be achieved by recognising
the revendicatory claim on noncash money. After all, this concerns an 'unmis-
takable error'. The fact that it is an error means there is no legal ground to justify
the property transfer.37 And as the error is also unmistakable, there is no disruption
of general commercial interests. The beneficiary could know that the payment was
not intended for him.38 In this case, crediting of the current account does not lead
to a property transfer and the (erroneous) payer has a revendicatory claim on the
noncash money. 39

(Chapter 6) Initiative for noncash payment in the sense ofArticle 6:114 DCC will
generally lie with the debtor of the money debt. If a number of conditions have
been met, it is also possible for the creditor to arrange that money be debited from
the debtors account and credited to the creditor's account. Direct debit provides
this option. I first discuss how direct debit works.40 The most important building
blocks are the direct debit mandate41, the right of the collectee (debtor) to refund'12
and the crediting of the collector under a resolutive condition.43 Uncertainty has
surrounded the legal status of a refund during the bankruptcy of the recipient.
Lower case law has qualified it as a repayment (Van Dijk q.q.-ABN Amro, JOR
1999,41)44 and as solely an accounting debit entry.45 The Supreme Court endorses
this latter view (Mendel q.q.-ABN Amro, NJ 2005, 200).46 I comment on this
judgment and point out that it is not always possible to sustain the position that
solely a debit entry in accounting terms exists.47 Recognising the revendicatory
claim on noncash money could offer a solution in such instances. In the first place,
the relationship between the collector and the collectee is of importance, in
particular as regards the provided mandate. This mandate forms part of the
contractual framework ofthe direct debit and allows for a refund within a set term.
When granting the mandate, the debtor assumes that this right is available to him.
Settlement of the money debt by means of a noncash payment is thus subject to a
condition. Building forth on this  idea, the transfer of the noncash money is itself

34   Chapter 5, Par. 2.
35   Chapter 5, Par. 3 and 4.
36   Chapter 5, Par. 5.
37    Chapter 5, Par. 6.1.
38   Chapter 5, Par. 6.2.
39   Chapter 5, Par. 6.3.
40   Chapter 6. Par. 2.
41   Chapter 6, Par. 2.2.
42   Chapter 6. Par. 2.3.
43   Chapter 6, Par. 2.4.
44    Chapter 6, Par. 3.1.
45   Chapter 6, Par. 3.2.
46   Chapter 6, Par. 4.
47   Chapter 6, Par. 5.2.
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conditional. Within this property law approach, the collector acquires a claim on
the money to be received under a resolutive condition, namely that the debit bank
of the debtor performs a refund within the set term. The debtor also maintains a
claim on the money, but under a suspensive condition.  If a refund takes place and
the condition has thus been fulfilled, the right of the collector to the collected
noncash money ends and it once again falls unconditionally to the assets of the
debtor.48 General commercial interests do not make it necessary to accept a
property transfer in this case. As the collector itself takes the initiative for the
payment, it knows that this payment is made subject to the condition of refund.
The collector is explicitly informed of this in the direct debit contract and the
accompanying information brochures. General commercial interests lean in
favour of the (mistaken) collectee. If the possibility of a refund were to be limited,
such would undermine the direct debit system as both banks and debtors would be
less willing to participate in the system.49 If a collector offers no recovery, the
banks involved can under certain circumstances be obliged to effect the refund
from own resources. This is a binding obligation. 50

(Chapter 7) In this chapter I discuss the regulation of recovery by the bank of
incoming noncash payments to the account holder.  In a series of judgments, the
Supreme Court has developed a complicated and finely meshed system that limits
the authority to set-off payments against overdrafts on the current account.
Judgments discussed are Standaardfilms (NJ 1976, 249)51, Loeffen q.q.-BMH I
(NJ 1988, 104)52, Amro-Curatoren THB (NJ 1989, 449)53 and Mulder q.q.-CLBN
(NJ 1996, 471).54    I make critical observations   on   this   case   law. The current
account as legal concept was not under discussion in these judgments. I argue that
a noncash deposit should no longer be qualified as a claim, but instead as a
contemporary manifestation of money, which can be the object of a property law
claim. If noncash money is not a claim, the possibility of set-off is no longer
available.55 The recovery position of the bank as modelled in the discussed
judgments can also be effected by other means. I explain this, taking my opinion
on the nature of noncash deposits as point of departure. The questions that arise
are: who does the money belong to, who has access to it and does the bank have
a right of recovery? The accent comes to lie on the authority of the account holder
to use the money to settle his money debt to the bank. An account holder who is
bankrupt no longer has this authority.56 This requirement of right of disposition
also offers a means of solving practical cases that fall outside the bankruptcy of

48   Chapter 6. Par. 6.1.
49   Chapter 6. Par. 6.2.
50   Chapter 6, Par. 6.3 and 6.4.
51   Chapter 7, Par. 2.1.
52   Chapter 7, Par. 2.2.
53   Chapter 7, Par. 2.3.
54   Chapter 7, Par. 2.4.
55   Chapter 7, Par. 3.2.
56   Chapter 7, Par.4.1.
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the account holder. There may be other reasons why the account holder lacks the
authority to use the money on his account to settle his money debt to the bank. For
these cases, I developed the notion that a third party may under circumstances
acquire a revendicatory claim on noncash money. The money, although credited to
the account of the beneficiary, continues to form part of the payer's assets. The
reverse side of this same coin is that the beneficiary is not authorised to dispose
of this money, for example to settle his debt to the bank. This returns me to the
cases that I elaborated on in Chapters 4,5 and 6, but now viewed from the
perspective of the beneficiary of the payment.57 Finally, I discuss two judgments
that involve settlement by the bank without an impending bankruptcy or
suspension of payment on the part of the account holden In the judgment
Standard-ING (N./2002,118) central prominence was given to the authority ofthe
bank to effect settlement.58 In the judgment Staat-Meijer (NJ 1998,218) no
attention was given to this matter due to procedural reasons.59 Nevertheless, the
facts of the cases correspond with one another. In both cases, the function of
intermediary was applied (without proper authorisation) in the collection of
money claims from the account holder.

(Chapter 8) This chapter summarises the conclusions of the previous chapters
and answers the research question.

57   Chapter 7, Par.4.2.
58   Chapter 7, Par.5.1.
59   Chapter 7, Par.5.2.
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