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Verantwoording

Deze studie is tot stand gekamen in het kader van een N.W.0.-project
'Bankverrichtingen en hun juridivrhe implicaties'. Onder bankverrichtingen kan worden verstaan haryiplingen van een bank die deze verricht in
gena ani

het narmale bankverkeer. Hieronder valt een schier onoverzienbare reeks van

krediet-, spaar- en betalingsverrichtingen en andere dienstverlenende handelingen met nanie in het effectenbedrijf. In de jaren '60 heeft zich daarenbaven een proces van branchevervaging ingezet. Banken hebben zich begeven op

arxleI:e dan hun traditionele terreinen en zijn hun clianten gaan 'bestoken'
met branchevreemle diensten waaronder verzekering en reizen. Nieuwe betalings- en financieringsirstrumenten worden hun dagelijks aangeboden. Bespreking van al deze technische bankverrichtingen zelf is niet de primaire opzet
van de studie, een verwijzing naar de thans met regelmaat verschijnende

deeltjes in Bank- en Effectenrecht

is

daarvoar het meest geaigend. En pas-

sant zal aan de belangrijkste bankverrichtingen aandacht worden besteed.

De cpzet van deze stlidie was aanvankelijk de bankrekening, oak vaak
genoemd de rekening-courant, aan een nader onderzoek te onderwerpen. De
bankrekening is een maatschappelijk ormisbaar instrument en neemt in de verhouding bank-cliSnt een centrale plaats in. Gaandeweg heeft het zwaarteplnt
van mijn onderzoek zidh verplaatst naar het dogmatische fundament van de
rechtsverhouding bank-clidnt. Het gaat hierbij tevens cim de kern van wat
men wel noemt ' banlcredht'. Banlcrecht wordt door de Leidse hoogleraar
Schaafsma in zijn inaugurele rede 'Geld speelt een rol' (1988) opgevat als
het recht van bank juristen. Dit is slechts 66n zijde van het bankrecht,
uiteraard niet de minste, zoals het oak door Pahbruwe in diens afscheidscollege, Het belang van het bankrecht (1985) tegen het lidht worcit gehouden.
Recht (sverschijnselen) vereisen een analyse cp meerdere niveau's, bankrecht
is hierop geen uitzondering (vgl. Ross Cranson, Understanding banking law,
IMCIQ, August 1988, blz. 360 e.v.). Banlcrecht dient alzo evenzeer rechts-

theoretisch als ook in zijn maatschappelijke context te worden begrepen. Het
is in zoverre geen eigen rechtsgebied; beginselen van het (private) bank-

recht zijn beginselen van het gemene recht. Het zwaartepunt van mijn studie

is gericht op een verkenning naar een juridisdhe en maatschappelijk verantwoord kader waarbinnen de zich voortdurend ontwilckelende 'bankverrichtingen'
kunnen worden geplaatst, en de (rechts)handelingen van banken jegens hun
clidnten en anderen kunnen worden beoordeeld. De rekening-relatie blijft bij
de uitwerking een centrale plaats innenen.
Het handelen van banken, hun ongebreidelde zekerheids- en (feitelijke)
machtspositie, heeft in de literatuur en daarkiiten, vaak terecht, aanleidig gegeven tot kritische beschouwing. Daar staat tegenover dat zij jegens

het publiek uiteraard ook een maatschappelijk ormisbare funktie vervullen.
De opgave van het (bank)recht is, mijns inziens, an met behoud van de (eigenlijke) bankfunktie, bankverrichtingen zodanig te situeren, dat zowel aan
deze funktie als aan de belangen van degenen die op dat handelen een beroep
doen, cptimaal recht wordt gedaan.

De uitdrukking 'de bankovereenkcmsti, die 211 titel

hoort niet tot de gangbare Nederlandse rechtstaal.

is

gebruikt, be-

bankovereenkcmst kan
slechts gerneen hebben

'De'

uiteenloperxle contractuele relaties aanduiden, die
dat zij betrekking hebben op 66n of meer bankverrichtingen. Ondanks de diffuse betekenis van het begrip, is het door mij Al q titel gekozen, amdat 'de

bankovereenkcmst' mijns inziens uitdrukking geeft aan het voarnaamste
(rechtstheoretische) probleem waartoe de rechtsverhouding bank-cliant aanleiding geeft, namelijk wat is haar grondslag en haar plaats in het rechtssysteem? De uitdrukking 'relationeel' in de subtitel verwijst naar Ameri-

kaanse terminologie, die in Hoofdstuk 1 nader wordt verklaard.

Xiv

Ten slotte, 'it is better to be roughly right than to be precisely
wrong', luidt een aforisme toegeschreven aan de econoan Keynes (citaat ontleend aan Cranson, t.a.p., blz. 374) . Ik heb mij veeleer gericht op een
van een zich
heroverweging van de rechtsverhouding bank-cliant in het licht
'
ontwikkelend recht en pretendeer geenszins een volledige bankrelationele'
thearie te presenteren.
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HOOFDSIUK 1.

INIEIDENDE BEECTIOUWINGEN

1.1. De rechtsverhauding bank-cliant in het privaatrecht

1.1.1. Inleidinq

Wil men de rechtsverhoudirg bank-cliant kunnen bevatten, dan dient zij
in afzonderlijke overeenkcmsten te worden ontleed. In de praktijk schuilt
achter deze overeenkcmsten een bonte verzaimling van (standaard) contracten
en algemene voorwaarden waarvan de inhoud niet altijd vrij blijkt te zijn
van een eenzijdige bevoordeling van de positie van de bank. Overziet men het

recht dat bankovereenkamsten beheerst in zijn geheel, dan valt inderdaad

crmlicidellijk cp dat de banlqira]ctijk rijk is aan overeenkcmsten die op basis
van de contractsvrijheid zijn ontwikkeld en op deze wijze kennelijk aan
maatschappelijke of bancaire behoeften voldoen. Enige publiekrechtelijke
regelingen daargelaten, waaronder de Wet op het Afbetalingstelsel en de Wet
op het Consumentief Geldkredieti (thans vervangen door de Wet cp het Consumentenkrediet), alsmede goederenrechtelijke belemmeringen is het beginsel
van partijautonamie of zelfbeschikking voar de nadere vormgeving van de
contractsrelatie bepalend.
De contractuele relatie wordt door (veelal) een standaareankcontract,
aangevuld met de algemene voorwaarden, niet volledig bepaald. Zij zal in

voorkanende gevallen moeten worden uitgelegd en aangevuld. In het Haviltexarrest2 geeft de Hoge Raad een mooie en duidelijke formulering voor de uitleg van contractbepalingen. Dat het aankat cp de zin die partijen in de
gegeven amstandigheden over en weer aan de bepaling moch'ten toekennen en op
het hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten venachten, waarbij mede van belang kan zijn tot welke maatsdhappelijke kringen
partijen behoren en welke rechtskennis van hen kan worden verwacht.3
Voor het juiste perpectief van het geheel van bankovereenkar=ten moeten
dus twee algenene uitgangspunten voorop staan: waar het (Nieuw) Burgerlijk
Wetboek uitgaat van een open contractensysteem,

zijn partijen binnen de

grenzen van dwingendrechtelijke bepalingen, de goede zeden en de openbare
crde vrij de inhoud en daarrree de gevolgen van hun overeenkcmst naar goeddunken te regelen; banken en zovele andere rechtssubjecten maken van de hun
gegeven vrijheid dankbaar ganlik, mede ingegeven door eisen van de bancaire
techniek. Het tweede uitgangspunt is dat een rechtsvert™ling tussen partijen die een overeenkcmst aangaan vrijwel nooit alleen wordt beheerst door
hetgeen zij mondeling of schriftelijk overeenkcmen. Partijen hol.*en van hun
functiohandeling dikwijls geen heldere voarstelling, de inhoud ervan zalgetoetst4.
neel, aan de hand van de beoogde verkeersfunktie moeten warden
Door de overeenkarst worden behalve de contractuele regels, het dwingend en
regelend recht a 1 gnede -n :Let i n de laatste plaats- verkeersge]iruiken, van
toepassing. De handelingen van partijen zullen, afhankelijk van relevante

1 Daaraver N.J.H. Huls, Consumentenkrediet, sociaal-jixidische be-

schouwingen, in het bijzonder met betrekking tot huurkoop van
onroerend goed, prft. Utrecht 1981.

2

3

HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635.

Een even mooie forr lering geeft de Hoge

Raad recentelijk in zijn
arrest van 28 april 1989, RvdW 1989, 125 inzake het uitleggen van

verzekeringsvoanaarden.

4 vgl. Bregstein,

Het rechtskarakter van de

rekening-courant, Verzameld Werk II, blz. 485.
1

saldo-erkenning bij

Cmstandigheden, in hun maatschappelijke context moeten warden begrepen. Voar
de overeenkarsten, waaruit de rechtsverhouding bank-cliant voortvloeit, is
dit in beginsel niet anders.

Van de rechtsverhouding bank-cliunt maken in vele gevallen overeenkair
sten deel uit waarbij (zakelijke) zekerheden worden gevestigd. Ik zal beide
groepen van contractule relaties in vogelvlucht bezien.

1.1.2. De kwalificatie van bankavereenkarsten in voqelvlucht
1.1.2.1. Bankovereenkansten (niet cp zekerheden berusterxl)
Cp het eerste gezicht lijkt het kwalificatie-vraagstuk weinig bijzonder. Schaafsma naakte het zich in zijn inaugurale rede gemakkelijk en sprak:
'Uw verhouding tot de bank wordt geregeerd door het Burgerlijk Recht, in het

bijzonder de algemene voorwaar(len van de bank.'5 De rechtsverhouding bank-

cliant wordt naar huidig recht in een meerderheid van gevallen gekwalificeerd als lastgeving (art. 1829 e.v. BW) (met name valt te denken aan uit-

voering van het betalingsverkeer),
BW)

als bewaargeving (art. 1731 e.v. BW)

bewaring van effect:en6), als verbruikleen (art. 1791 e.v.
(sparen, kredietverlening, maar niet alle vormen van kredietverlening

(waartoe met

name

laten zich tot geldlening herleiden), en als het verrichten van enkele dien-

sten (art 1637 E ) 7. Voorts kan men denken aan koop en ver]cocp (art. 1493
e.v.BW) (met name factoring (zie hierna), het forfaiteren van wissels8) en
aan huur en verhuur (art. 1584 e.v. BW) (bij voarheel

verhuur van een safe-

loket). Varderingen die bank en cliant op elkaar ver}crijgen warden krachtens
de rekening-courant verrekend; de rekening-courantovereenkcmst worcit beschourd als een verrekeningsovereenkcrst.
Ondanks deze eerwoodige herleidingen, is de vraag tot welk contracttype een bepaalde bank-cliantverhourling behoort dikwijls niet gemakkelijk te
beantwoorden. De rechtsverhouding is in de 'klassieke' benadering meestal

een cambinatie van element:en, bijvoorbeeld de cambinatie lastgeving en geldlening in het kader van een bankrekening. Michiels van Kessenich-Hoogendam

merkt opg:
'Mijns inziens moet men de concrete rechtsverhouding scherp analyseren,

daaruit de elerreriten van benoemie contracten als het ware vrijleggen,
op die elementen zoveel mogelijk de betrokken wettelijke regelingen
toepassen (cumulatietheorie). Zou die toepassing cp een bepaald punt
tot elkaar botsende beslissingen leiden, dan zal men moeten uitmaken
welk benoend contract in zoverre de doarslag geeft. (Aan deze genuan-

ceerde toApaRRing van de Absorptiethenrie geef ik (M.v.K.H.) de voor-

keur.)'

5

J.R. Schaafsma, Geld speelt een rol, inaugurale rede Leiden 1988,
blz. 7.

6 Ik laat het giraal effectenverkeer hier 1:uiten beschouwing.
7 Zie 00k Midliels van Kessenich-Hoogendam, Aaansprakelijkheid van
banken, Serie Praktijkliandelingen, Zwolle 1987, blz. 5.

8

waaronder wordt verstaan het disconteren onder afstanddoening van
het respresrecht door degene die de wis;sel in disc=tto neent.

9

T. a.p. blz. 5.
2

bij de kwalificatie van (niene) (bank) overeenkamsten schuilt dikwij ls in de cmstandighe:id dat de traditionele contracttypen

Een twee(ie moeilijkheid

in vele gevallen n:Let aansluiten bij in de praktijk gegroeide figuren. Een

voorbeeld is de factaring, een uit Amerika afkamstige wijze van dienstverlening waarbij de factoringmaatschappij cp basis van debiteurenvorderingen
krediet verleent en/of diensten verrichtlo.

Desondanks is er aangaande het rechtskarakter van de meest voorkamende
overeenkcmsten en bankverrichtingen in de bankpraktijk een consensus

gegroeid. De kwalificatie van het spaardepot of van het geld op een spaarrekening als geldlening is niet meer cmstreden11; het ]crediet in rekening-

courant worcit overwegend als een overeenkarst 'sui gener:is' aanvaard en niet
als geldlening12. Ten aanzien van de bankrekening neemt men vpel al aan dat
zij zowel elementen van lastgeving of opdracht als geldlening bevat. Over
het karakter van de rekening-courant als hulpovereenkanst en haar rechtsgevolgen bestaat in de rechtspraak, mede onder irwloed van art. 140 Boek 6
(art. 6.1.10.18 N.B.W.) evermin veel verschil van mening. In de hederviaagse

Nederlandse literatuur wijkt alleen Van Bronkhorst af van de gangbare opvatting over rekening.courant13

Uit de desbetreffende bankovereenkarst kunnen naast de geldende hoofdverplichtingen nevenverplichtingen voortvloeien, zoals terzake informatie of
advisering. Zo heeft de Hoge Raad in haar arrest 31 mei 1974, NJ 1976, 309

inzake het doalmentaire krediet overwogen:

'dat de overeenkanst van lastgeving.... .daardoar wardt gekenmerkt, dat
de ene partij (de lastgever) als hoofdverplichting op zich neemt het
verrichten van een of meer rechtshandelingen voor rekening van de lastgever; dat uit deze hoofdverplichting meestal nevenverplichtingen zullen voortvoeien tot het verrichten van handelingen die geen rechtshandelingen zijn....'

Iastgeving hi.eld volgens de Hoge Raad in onderhavig geval ook in, een

feitelijke handeling bestaande uit controle door de bank van document:en die
haar onder het krediet werden aangeboden. Nevenverplichtingen werden in dit
geval dus antleend aan de aard van de lastgeving in het specifieke geval.

10

Molenaar

in:

Bankverrichtingen

(actief bedrijf) ,

blz.

199

e.v.

Voor een belcnopte juridisdhe analyse, zie ook Mijnssen in: Krediet:verlening naar huidig en kanend recht, preadviezen voor de
Vereniging van Burgerlijk recht (1988), blz. 11 en 12.
11

12

Maar zie Houtappel, Bewaring van saldo-tegoed (art. 1751 B.W. en
giraal geld, WPNR 5750.

Zie Asser-Kleijn nr. 103, 111. Anders Van Delden, Hoofdstukken

handelsrecht, Deventer 1989, blz. 713.

13 Maar zie Schaafsma, blz. 7, die de rekening-c ant evenzeer beschouwt als geldlening, hetgeen in begins;el niet onjuist lijkt.
Zie verder Hoofdstuk 5.

3

Nevenverp li

kunnen ook voortvloeien uit art. 1374 lid 3 en 1375 BW

(art. 2 en 248 Boek 6). Het is niet onbelangrijk te vermelden dat de Hoge
Raad openstond vocr het argument dat niet is uitgesloten dat een doaimentair
krediet doar haar eigen (UCP) bepalingen word beheerst, en dat wellicht de
bepalingen van lastgeving (i.c. met name art. 1840 lid 3 BW) in het geheel
niet van toepassing zijn. Zulks was volgens de Hoge Raad echter niet door
partijen gesteld14.

Ten slot:te zij nog vermeld dat in de rechtsliteratuur ovenegend wordt

aangencmen dat de rechtsverh ling bank-cliSnt in de internationale situa-

ties door de lex mercatoria wordt beheerst15.
1.1.2.2.

ZekerheidsovereenkarEten

Tapt ik deze vogelvlucht

vervolgen door kort bi j de voornaamste bankze-

kerheden stil te staan. Ik maak in de eerste plaats melding van het belangrijkste zekerheidsinstrument, de hypotheek. Deze kwam vroeger in vele ge-

daanten voor (vaste- bouw-, krediet-, salrin- en bankhypotheek), maar slechts
bank- en vaste hypotheek hebben de bankpraktijk overleefd16. In de jaren '80

is de bankhypotheek niet alleen bij zakelijke kredietverlening, maar ook bij
de financiering aan partiallieren een alledaags verschijnsel. (Het argument,
dat St i 417 aanvoert voor de wenselijkheid van de wettelijke erkenning van

de bankhypotheek, namelijk dat bij bedrijven de inkcmsten geen gelij ke tred
houden met de kosten van productie en verhandeling, gaat dus maar ten dele
cp.) Naar }ctinend recht wort de bankhypotheek enigszins gewijzigd respectie-

velijk beperkt ten opzichte van het huidige recht. De wijziging is dat de
wet uitdrukkelijk bepaalt dat de hypotheekakte een aarxiuiding zal moeten
bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van
de feiten aan de hand waarvan die vardering zal kunnen worrien bepaald (art.
260 Boek 3). De beperking zit in het wegvallen van de mogelijkheid voor de

14

Zie hierover M.N. Boon, Het documentair accreditief, De rechtspositie van de opdrachtgever ingevolge de UCP, NIBE-publicatiereeks

66, blz. 301 e.v., waarbij melding wordt gemaakt van de praktijkcpvatting, inhaidende dat een rechter zich bij een documentair
accreditief in het geheel niet moet laten leiden door het natio-

nale recht, maar uitsluitend doar de UCP en de experts.
15

Zie over de leer van de lex mercataria R. van Delden, Lex Mercato-

ria of Ius a=Line, Deventer 1986. Voarts het proefschrift van F.

de Ly, De Lex Mercatoria, Inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, ' s=Gravenhage 1990.

16 De vaste hypotheek kcmrt met name voor bij de Postbank, hypotheekbanken en levensverzekeringsmaatschappijen en wordt voargeschreven

bij

hypotheekstellling onder gemeentegarantie. Als vuistregel
geldt dat banken bereid zijn krediet te verlenen tot 75% van de
waarde van het verhypothera irde onroerend goed bij executie, wat
samenhangt met voorschriften (solvabiliteitsrichtlijnen) van MB
cp grond van art. 23 lid 6 WIX, Stcrt. 14 januari 1988, nr. 9,
blz. 24.

17 In: Kredietverlening naar 1mictig

en knmend recht, Preadviezen
de Vereniging voar Burgerlijk recht 1988, blz. 38.
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voor

hypotheekhouder an de meeropbrengst van de executie te ccmpenseren met andere vorderingen op de schuldenaar (met name art. 270 Boek 3)18.
Dc noem in de tweede plaats het pand dat name van belang is voor het

effectenbedrijf. De in de praktijk gebruikelijke verpanding is die van het
saldo-tegoed bij zogenaamde g-rekeningen en, vooral bij kredietverlening aan
het bedrijfsleven, die van aandelen, celen en cognossementen. Gewezen dient
te warden op de verpanding krachtens art. 18 ABV. (Stil) pandrecht (art. 236
Boek 3) zal naar katerxi recht plaatsmaken voar de huidige figuur van eigendansaverdracht tot zekerheid.
In de derde plaats sta ik stl bij de eigendansoverdracht tot zeker-

heid].9. Deze strekt zich in de regel uit over voarraden en inventaris alsme-

de cessie van toekcmstige (debiteuren) vorderingen, tot de standaardvereisten gaan behoren bij zakelijke kredietverlening door banken, waaraan
slechts de zeer grote cndernemingen zich in tijden van voorspoed ]amnen
orrttrekken20. Zekerheidscessie van vorderingen zal plaatsmaken vocr (stil)
pandrecht cp vorderingen. De zekerheidswaarde van verpande vorderingen wordt
onder kcmend recht enigszins ingeperkt doar art. 130 Boek 6 (art. 6.1.10.7.
N.B.W.), wat aan de debitor cessus een ruimere bevoegdheid geeft tot het
verrekenen van tegenvorderingen dan order het huidige recht het geval is. De
zekerheidswaarde, die door banken aan fiduciaire eigendcinsoverdracht van
inventaris en voorraden wordt toegekend, is praktisch zeer gering.

In de vierde plaats noem ik volledigheidshalve de persoonlijke zekerheden, die beogen het vermogen van de debiteur te versterken met dat van een
derde. De voorrechten en verweren die de wet aan borgen toekent zijn van
regelend recht. In de borgtochtaktes, die in de praktijk gel:ruikelijk zijn,
wordt door de borg van deze voorrechten en verweren afstand gedaan, terwijl
opzegging van de bargtocht in de regel geheel wordt uitgeslaten. De zogenaamde bankborgtocht, die zich uitstrekt tot alle schulden ongeacht de titel
tot een bepaald maximxrn bedrag, te vermeerderen met rente en kosten treft
men aan zowel in de zakelijke als in de partialliere kredietverlening61. Bij
ondernemingen die deel uitmaken van een concern treft men de persoonlijke
zekerheid veelal aan in de vorm van hoofdelijke aansprakelijkheid.
Ik wijs voor het overige nog op drie artikelen uit de ABV, die uit

zekerheidsoogpunt van wezenlijk belang zijn: art. 19 (verrekeningsrecht),
art 20 (de verplichte zekerheidsstelling cp eerste verzoek) en art. 21 (onmiddellijke opeisbaarheid bij niet nakaning van enige verplighting . Ik laat
daarbij een groot aantal nianie zekerheidsinstr enten anbesproken 2.

18 De ccizijansatie-mogelijkheid werd erkend in het arrest Maas- en
Wpalc:* Bank, HR 30 mei 1030, NJ 1930, 945 m.0. Meijers, voorafgegaan aangaande pand door HR 9 december 1926, NJ 1927, 550 m.0.
Meijers. Zie verder HR 29 juni 1984, NJ 1985, 68 m. o. Van der Grinten.
19

20

Erkend bij HR 25 jaralari 1929, NJ 1929, 616 m.o. P. Scholten.
Als grave vuistregel kan men stellen dat banken aan handelsvorderingen een fin/ncieringswaarde toekennen van 50%, doc:h dit per-

centage is zeer afhankelijk van de bedrijfstak waartoe de kredietnever behoort.

21

Wat *r deze clai, 1 e 'met rerite en kosten wordt begrepen is
overigens onzeker. Zie Molenaar in zijn bespreking van het Wabassoarrest, HR 2 mei 1986, TVVS 1988, blz. 131 e.v.

22

zie voor een heldere en beknopte bespreking naar Belgisch recht,

E. Dirix, Nieuwe overeenkansten tot zekerheid, TvP 1988, blz. 323
e.v.
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1.2. Nadere aanduiding van de onderzoeksvragen, plan van behandeling
Ehige eenvoudige voarbeelden ter inleiding. Diegene die bij een bank
een geldlening afsluit, zal tevens Kien gevraagd een betaalrekening te
cpenen, bijvoorbeeld an rente en aflossing te voldoen. In het hiergegeven
geval lijkt de contractuele relatie cp tenminste twee overeenkansten te
berusten: de benoemde overeenkamst van geldlening en de (onbenoemde) over-

eenkanst voarlopig te noemen rekeningovereenkatst.
De geldnemer/rekeninghouder onder*rpt zich aan algemene vocrwaarden.

Deze blijken niet alleen betrekking te hetten cp de transactie die hij zo-

juist heeft gesloten, maar zij hebben ook betrekking op toekc,75tige transac-

ties die partijen wellicht in het geheel niet voorzien hebben. Hoe dienen

deze voorwaarden in het kader van de contractuele relat:ie te worden ingepast
en uitgelegd?
Doar betalingen van derden op deze betaalrekening te laten binnenkomen,

maakt de rekeninghouler tevens gel:ruik van betalingsdiensten die de bank
biedt. Hi j kan de bank verzoeken bet:alingsopdrachten voor hem uit te voeren,
hi j kan een gegeven opdracht intrekken. De bank gaat de betalingsstrocin die

bij haar zal binnenkanen als een feitelijke zekerheid beschouwen.
De rlry·rr de rekeninghouder verstrekte zekertle,9*11 zullen doorgaans worden
gesteld in de vorm van ' bankzekerheden', die zich uitstrekken cp alle bestaande en toekamstige vorderingen. Er ontstaat een ccmple(e relatie, die
men misschien het beste kan typeren als clidntenrelatie. conflictsituaties
treden cp bijvoorbeeld wanneer beslag wordt gelegd door de bank op het ver-

mogen van de cliant.

Om het voorbeeld te vervolgen, de cli nt vertrouwt erop dat de bank

gegevens betreffende

zijn

haryiel en wardel vertrouwelijk beharrielt. Wellicht

verwacht de cliant, daartoe aangespoard door reclameslogans van de bank,
ongevraagd advies.

Er is kortcin een su-,2 1 a van verbintert i Rs:en van

in elkaar grijperxle ver-

houdingen voorstelbaar die een samenhang vertonen en op de aan of andere

manier op elkaar, maar ook op verhoudingen tot derden inwerken.
Waar het gaat an particulieren en kleine ondernemingen, gebie(it de
realiteit te cnderkennen dat in het huidige bankverkeer overwegend middel-

grote tot grate banken staan tegenover clianten die als de econamisch zwakkere partij zijn te beschouwen. Met nailp kredietrelaties kenmerken zich in
vele gevallen door afhankelijkheid van de kredietnemer van de bank, mede
veroorzaakt door de amstandigheid dat de gemiddelde ondernemer zekerheden te
kort kant am zich meer dan aan bank te kunnen veroarloven.23 Van een bank

die in die relatie tevens cptreedt als 'huisbankier'24 - een moderne benaming voor het oude ' handelsvriend' - mag men aanner/n dat dit tot verplichtingen leidt die verder gaan dan narmaliter in kredietrelaties het geval
is25

23

Dit wordt voaral veroarzaakt door het zekerheidsaspekt. Zie ook

M. B.P. Kuitenbran*ar, De opzegging

Advocatenblad, Ml. 19,
24

28

van

kredietovereenkcmsten,

oktober 1988, blz. 490.

Zie over het begrip huisbankier ook A. Klaassen, De schijn van
zekerheden, Bank- en Effectenbedrijf, 1984, blz. 13.

25

Een afhankelijkheidsrelatie zal men onder narmale alistandigheden

niet aantreffen

in

verhoudingen met grote ondernemingen. Een nul-

tinationale onderneming onderhoudt veelal bankrelaties met tien-

tallen banken in binnen- en ktlitenlarxl. Met Ilame technologische
vernieuwingen lijken ertoe bij te dragen dat grote ondernesningen
steeds meer hun zaken onderling regelen zonder tussenkcmst van
6

Met andere woorden het hoofdthema is, de relatie tussen bank en rel<eninghouder-cliant als het ware vrij te leggen en de verschillende element:en
te onderscheiden en in hun samenhang te bezien. Het aldus algerneen aangeduide thema valt uiteen in een aantal afzonderlijke vragen.
De eerste betreft het mysterieuze verschijnsel van de relatie-over:een-

kamst of de algemene bankovereenkamst als grondslag van de verhoucLing bankcliant. De bank-cliantverhouding heeft aanleiding gegeven tot de vraag of de
individuele, door partijen tot stand gebrachte, overeenkcmsten &n juridisdh
geheel varmen dan wel als afzonderlijke overeenkansten moeten worden
beschou 1? In Duitsland hebben een groot aantal schrijvers het best:aan aanvaard van een 'allgemeiner Bankvertrag'. In Ehgeland kent men het zogenaamile
'banking contract'. Van Bronkhorst26 heeft betoogd dat de bankrekening aanleiding geeft tot een andere inhoud en andere gevolgen dan bij een rekening-

verhouding aangegaan door andere rechtssubjecten, waarbij de relatie-over-

eenkanst wordt ge(her) Introduceerd. Wat leren deze overeenkamsten? Kan voor
ons recht het bestaan van een dergelijke algemene bankovereenkcmst inderdaad
worden aangencmen? Welke gevolgen zijn er aan verbonden?
De tweede vraag betreft de plaats en betekenis van de zakelijke - res-

pectievelijk bankrelatie in ons recht. Een van de meest kermierkende aspec-

ten van de relatie bank en clidnt lijkt immers dit: partijen staan voort-

in relatie zonder dat zij over hun (toekcmstige)
relatie(s) nadrukkelijk afspraken maken, behoudens een nogal abstract stel-

durend met elkaar

sel van normen en regels bestaande uit de ABV. Over essentidle verplichtin-

gen, bijvoarbeeld de geheimhouding, maker, zij zelfs in het geheel geen afspraken. In werkelijkheid wordt de partialliere relatie, zoals we nog zullen
zien, minder ontwikkeld dan de zakelijke relatie. De beslissingen die zij
daarbij nemen zijn dikwijls met elkaar verbonden. Een bank die besluit tot
het verstrekken van een geldlening aan een onderneming heziet de terugbetalingsnogelijkheden en stemt ondermeer hierop het krediet af. Een partiallier
antvangt zijn betaalcheques en zijn betaalpas bij het onderhouden van een

bancaire relatie, d.w. z. wanneer de positie als zodanig aan verwachtingspatroon voldoet. De relatie is verweven in een net van wederzijdse venachtingen en (conflicterende) belangen niet alleen van partijen maar ook van derden.

De derde vraag betreft de betekenis en werking van de bankrekening.

Hierbij dient zich het verschijnsel rekening-courant aan, dat in het bankverkeer maar oak in de (bankrecht) literatuur een centrale plaats inneemt.
Hoe laat zich, wat Molenaar noemt, de kip en het ei-vraag27 Is er een rela-

tie en derhalve een rekening, of is er een relatie cmiat er een rekening is?
Verschilt de bankrekening van de rekening-courant? In het kader van de bankrekening zullen de rechtsverhouctingen bij girale betaling vanwege hun nauwe

verband met de rekening Merrien onderzocht.

Ten slatte vraag ik mij af of er en wat de implicaties zijn van mijn

ontleding voor wetgeving. In het Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek
wardt doar Meijers gesteld dat bankovereenkc sten geen afzonderlijke regeling behoeven, amdat de praktijk daarvoor allerlei (standaard) regelingen

banken. Van een duurzame relatie is in deze verhaudingen minder
snel sprake. Aldus prof. dr G.G.J.M. Poeth (EUR) in de Talegraaf
van 23 septpmher 1989.
26

Blz. 38 e.v.

27

In: Bankverrichtingen (actief hAirijf), blz. 39 Mantwoorden?
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kent28. Behoeft de redengeving, die men averigens ook aantreft in de Memo-

rie van Antwoord inzake de rekening-courant-verhouding Cart. 140 Boek 6),
nadere overweging? Zo ja, zijn hieraan consequenties verbanden voar de wetgever?

1.3. Juridische benaderingswijze van de onderzoeksvragen

1.3.1.

Een ' relationele ' benadering

(van de bank-cliant-verhouding)

(Bank) recht kan slechts warden begrepen wanneer het in een maatschapcontext wordt geplaatst. Alsdan geldt, cm een voorbeeld te gelxuiken, niet meer, geldnemer is geldnemer, of kredietgever is kredietgever,
want men is er zich van bewust dat bij overeenkamsten (van geldlening) moet
worden onderscheiden naar sociale rollen en dat deze naar aard en inhoud
afhankelijk zijn van de ageving waarin zij zich voltrekken. Een doorlopend
1crediet aan Pietersen is een andere overeenkamst dan het rekening-courantkrediet aan Philips.
Bankverrichtingen kunnen niet meer abstract beschan•Ki worden als feitelijke- of als rechtshandelingen, maar slechts als harYielingen die zich in
een bepaalde bankrelatie voltrekken. Schematisch voorgesteld kan het (bank)recht, in casu de rechtsverho,¥ling van bank en cliiint, op twee wijzen worden
benaderd. Ik doel hier op wat Eggens ooit noe le, het onderscheid tussen de
abstract-verstandelijk-scheidende (eenzijdige) denkwijze en de concreetbetrekkelijke (volzijdige) denkwijze29. Een tegenstelling die min of meer
dezelfde lading dekt, treft men in Anglo-Amerikaanse rechtsliteratuur aan
als
'classical'
vocr het abstract-verstaryiplijk-scheidende en ' relational'
of 'behaviaral' voar het concreet-betrekkelijke. De eerste zou ik als de

pelijke

mee: traditionele, hier te lande nog meest gangbare benadering, willen ken-

schetsen. Dit geldt zeker voor bank-clidntverhoudingen.
Men kan genoE=ie benaderingen, mijns inziens, niet als gelijkwaardig
tegenover elkaar zetten, want beide zijn gebonden aan een rechtsbegrippenapparaat dat nu eerimaal in haar voaroderstellingen 'klassiek' is geInspireerd30.

In navolging van Amerikaanse literatuur zal ik de term ' relationeel'
verder gel:nliken voor, anders uitgedrukt, het in verband denken31.

28 Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek van prof. mr E.M. Meijers, Toelichting, 's-Gravenhage (z.g. groene boeken), vierde gedeelte, Boek 7, blz. 831.

29 J. Eggens, Iets over

de ontwikkeling van het privaatrechtelijk

denken in de laatste halve eeuw (rede Rechtshogeschool Batavia),
VPO I, 2e druk, blz. 318 e.v.

30

Iangemeyer stelt dat beide benaderingen tot hetzelfde einddoel

leiden, namelijk het recht te beschouwen door de bril van de gerechtigheid; zie: De gerechtigdhe:id in ons burgerlijk vennogensrecht, Studiepockets privaatrecht, Se herziene druk, 1985, met
name blz. 108-110, waartegen Schoordijk, Onderhandelen te goeder
trouw, Studiekring 'prof. mr J. Offerhaus', reeks Harviol vrecht no.
18, blz. 66 en 67; Schoordijk, blz. 11 e.v.

31

Zie met name Ian R. Macneil, vie many futures of contract, 47

Southern California Iaw Review blz. 691-816 (1974), alsmede The
new social contract, An inquiry into Modern Contrachial Rplations,
New Haven and London, Yale University Press, 1980, met name blz.
8

'Relationeel' denken betekent order meer: afstand nemen van voluntaristisch denken32, van het relativeren van de in ans systeem sacrosanct geachte
wilsovereenstemming, van cumulatie- en absorptietheorie6n,

van fictieve

wilsverklaringen, van het onderscheid tussen feitelijke en rechtshandelingen 3.
In bancaire verhoudingen zou men met enige goede wil aanzetten tot deze

benadering kunnen vinden in de reeks van kort gedinguitspraken voaral uit
het midden van de jaren '8034, waarbij banken warden veroardeeld tot een
voortzetting van de kredietverlening ondanks ABindiging van de kredietovereenkcmst. In deze uitspraken, zo zou men als rode draad kunnen rt»egeven,
derogeerde het bestaan van een voortdurende rechtsrelatie aan de uitdrukke-

lijk overeengekamen contractrelatie.
In de 'klassieke' benadering zou men zeggen dat het cpzeggen van de

relatie door de bank aan regels van goede trouw, bij het ten uitvoer leggen

van de overeenkomgt, in acht te rw=m, warit getoetst:35.

De 'relationele' benadering gaat ervan uit dat de bankrelatie, zoals

een huwelijk of een samenlevingsrelatie, meer inhoudt dan een gedetailleerd
programma van rechten en plichten, dat de goede trouw of redelijkheid en

billijkheid als het ware is verdisconteerd in de overeenk rst. In de 'relationele' benadering wordt het verbinten i 94enrecht gednmineerd door de bescherming van gerechtvaardigde venachtingen.
1.3.2. Relationele benadering

(vervolq)

Onder invloed van een krachtige strcining van Amerikaanse en in mindere

mate Ehgelse schrijvers, oak wel aangeduid als 'legal realists',

10-20 ; John

Swan,

is het

Whither contracts: A retrospective and prospecLaw Society of Upper

tive overview, in: Social lectures of the

Canada 1984, Law in Transition: contracts, Don Mills, Ontario.

32

Schoardijk, Onderhandelen te goeder trouw, Studiekring 'prof. mr

J. Offerhaus', reeks Handelsrecht no. 18.
33

Zie voaral het Duitse proefschrift van Johannes Kdndgen, Selbstbindung dir¥e Vertrag, TUbingen 1981, waarop ik hieronder nog uit-

gel:reid terug kan.

34 o.a. Pres.

Rb.

's-Gravenhage 7 rlopowber 1983, KG 1984, 27 (Val-

star-Rabo Midden-Westland);

Pres.

Rb.

Aristerrlam

20

april

1984,

Ieidsche Wol-Arm:o en ABN, Pres. Rb. Middell Irg 15 juni 183, KG
1983, 214 (Belco-Rabo Goes), waaraver Molenaar, TWS nr. 10, 1988,
blz. 256-257; zie verder Pres. Rb. Haarlem 20 oktober 1987, KG

1987, 505, Hof 's-Gravenhage 7 januari 1987, KG 1987, 159, Pres.

Rb. Mi(kle]burg 30 aktober 1987, KG 1987, 494; zie ook B.Ihoest/M.
van Leeuwen, AAe 1988, blz. 438-443.

35

Van Bronkhorst, De Banlcrekening, blz. 40. Van Bronkhorst noeint een
vonnis van de Rechtbank Rotterdam (6 april 1927, bevestigd in Hof
's-Gravenhage, 23 noventer 1928, W. 11982) in an adan met de
eerder genemoreerde serie kort gedinguitspraken uit de jaren '80.

Ook al zijn er ormiskenbaar overeenkc ten tussen de oude en de
nieuwe uitspraken aan te wijzen, toch dient men ercp bedacht te
zijn dat het maatschappel ijk krachtenveld zich drastisch heeft

gewijzigd. Wat waar is voar de Iianzebank in 1928, geldt niet zonder meer voor Amro/ABN in 1992.
9

'kia==ieke'

Tr,-riel

ernstig belcritiseerd36. Deze stroming belijdt, zo zou

der warkelijkheid' 37. Hoogtepunten
uit recente buitenlandse literatuur zijn de geschriften van de Amerikaanse
men met Hijmans kunnen zeggen, het 'recht

jurist Gilmore38 en de Oxford-jurist Atiyah39.40 De rechtstheoretische onderirnn Alli d ik kort als volgt aan.

De klassieke periode begon als reactie cp de
preklassieke tijd, die

Ilewllyn kenmerkte als de 'Grand Style'41,

een periode van een zelfregulerend marktsysteem, waarin de averheid zich onthield van cantrole en interventie. De 'klassieke' scheiding tussen private en publieke sfeer, de stric-

te scheiding van staat en maatschappi j is echter een the geworrien. Het
vrije marktsysteem kan niet zinvol worden onderscheiden van andere regulerende systamn: alle marktsystemen zijn zelfregulerende systemen. Het is
anmogelijk voor een rechtssysteem welvaart en macht niet te verdelen.
De toepasselijke regels tenderen naar bevoordeling van bepaalde
personen baven anderen. De belangrijkste vraag is niet, hoe de grenzen van over-

heidsmacht moeten Mirden bepaald, maar in w:lens belang marktregels funktioneren en besche=ing geven en in kielke verdeling van macht de bindende
rechtsregels worden ontwikkeld.
Bij de totstandkaning van overeenkamsten wordt de (geuite) wil cp de
achtergrond gedrongen. De overeenkanst is meer dan een korte nicmentopname,
het is een proces van een doorlopende rechtsbetrekking waarin zowel de
36

Voor een uitgelxeid literatuuroverzicht, zie Joseph William Singer, Ifgal realism now, California Iaw Review, Vol. 76 (1988),
blz. 465 noot 40. De 'legal realists' hebben hun voarman in de
Amerikaanse rechter en rechtsgeleerde Holmes, The path of law,
Harvard Iaw Review, Vol. 10 (1897), blz. 457.

37

Mr I. Henri Hijmans, Het Recht der werkelijkheid (inaugurele rede

Amsterrlam, 1910; waar ons in mooie theatrale bewoardingen wordt
voargehouden: 'hoe.. .kcmen wij los uit de gevangenis, welke de
taal met hare woorden en begrippen an ons heeft opgebouwd? Wat
verlost ons uit deze cel? Het antwoord is eenvoudig. Bevrijding

geeft reeds...het bewustzijn onzer gevangenschap....Wijd open gaan

de deuren cnzer gevangenis, en wij aanschouwen de bloeiende landouwen der werkelijkheid, wij zien de maatschappij gelijk zij

leeft en werkt. Zoo als die werkelijkheid zich aan onze zintuigen

voordoet, zooals onze waarnemingen tot ervaring doet rijpen, zoo

is zij voar ans de bron van het in haar gelegen recht'.

38

Grant Gilmnre,

The death of contract, Ohio,

1974,

waarover Van

Dunna, De overeenkarst: de neushoorn in het privaatrecht? Gedachten over beginselen van contractenrecht in de jaren '80, NJB, nr.
27, 19 juli 1980, blz. 668-678.
39

P.S. Atiyah, met name het boeiende The rise and fall of freedom of

contract, Oxford, 1979; voor een kart kit:isch commentaar, zie
R.M.Th. 10 (1989), blz. 467-468.

40 Ik maak verder

nog melding van de Critical legal Studies Movement,
die in de jaren '60 in Amerika is antstaan. De 'Movement' leidt
een nogal sectarisch best:aan. Zie vooral R.M. Unger, The Critical

legal Studies Movement, Cambridge 1986.
41

Al (7114

vernplat Singer, blz. 499, waarbij de Grand Style een meng-

sel zal zijn van 'inpl:Led intent, morality, policy, precedent and
liberality'.
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precontractuele als de postcontractuele gedragingen van partijen zijn begrepen42. Overeenkcmsten voltrekken zich in een bepaalde context. Daarin zijn

ze 'public rather than private phenamena'. Anders gezegd: avereenkansterr
recht is een zaak van ' social policy and morality rather than the logical
embodiment of the concept of liberty'43.
Regulering van, uit maatschappelijke noodzaak, aangegane contracten

versterkt juist de wenselijk geachte partij-autoncmie, opdat partijen bij

het aangaan van avereenkcmsten gelijkelijk over adequate informatie beschikken en een betrekkelijk gelijke onderhandelingspositie innnemen. Het opleggen van een plicht tot het verschaffen van infarmatie beperkt dus niet de
contractvrijheid, maar geeft daaraan een zinvolle invulling.

De overeenkcmst

is daarbij

steeds een driehoeksverhouding: naast de

strijdende partijen is altijd een derde, de rechter44.

Rechtsvinding vereist dat rechters worden geconfronteerd met een va-

riateit van waarrie-oordelen. De rechter is zich van de onderliggende waarden
bewust. Het bestaan van hiaten in overeenkansten is eerder regel dan uitzondering. Interpretatie van rechtshandelingen implicAArt het geven van waardeoordelen en het hanteren van 'public policy' arwmenten over gebruiken,
voordat zij als referentiekader in contractinterpretatie kunnen worden ge-

bnlikt.
Het beginsel van corrtractvrijheid, de 'private law' -component,

hou(it

in de vrijheid am niet te contracteren en dwingt tot een anderscheid tussen

contracten die vrijwillig worden aangegaan en die welke ontstaan bij maatschappelijke overheersing van &n der partijen. Dit onderscheid is alleen
mogelijk wannneer de rechter waarde-oardelen uitspreekt. De 'reasonable-

redelijk denkende personen kunnen het met
oneens
over
de vraag of een overeenkanst wel of niet
zijn
goede arguizenten
test' alleen voldoet niet, want

is geslaten, of nog wel of niet bestaat.
Waar een angelijke orderhandelingspositie bestaat, zal de rechter am te
bepalen of er mishruik van madht is gemaakt, moeten kiezen uit met elkaar
concurrende concepties van vrijheid. Hij heeft voor zijn oordeelsvarming
nooit genoeg infarmatie over de concrete rechtsverhot¥ling an de aan hem

voorgelegcle rechtsvraag te beantwoorden.

Ook ge onten en verkeersgebruiken behoeven niet tot een te volgen

vocrschrift te leiden:

' Supplying terms on custanary practice in the market is an inadequate
proxy for individual intent because the parties may not have interyleri
to adopt alstanary practice at all and because the particular market
may have a variety of alstanary practices.'45

Het 'klassieke' denken voegde aan het rechtssyst*wn een formalisf i gr}le
methode van ' legal reasoning' toe. Formeel is het klassieke denken in deze
zin dat het aan individuele bij zonderheden van de contractpartijen voorbij42
43
44

Vgl. KEr«len, blz. 127.
Zie bij Singer t.a.p.

Een observatie die men, het behoeft niet te verbazen, terugvindt
bij P. Scholten, Verzamelde Geschriften, deel I, Zwolle 1949, blz.
59.

45

Singer, t.a.p., blz. 499-450.
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gaat46, deze niet onderscheidt in soc:iale rollen, de sociale context en de
ongelijke informatiebehoefte miskent.

Recht moet warden verstaan in situatie-typen, gebaseerd op de heden-

daagse soc:iale realiteit en werkend naar een 'satisfying working result'47.

Een voor de praktijk nuttig overeenkanstenrecht is niet meer farmeel, maar

'behaviaral' of 'relational' 48. Het veronderstelt het verdisconteren van het
individuele gebruiken. Het stelt

hp.*HAn van gprr¥,onschar=narmen, hardel 1- en

zich ten doel 'legitimate expectatians' in de contractrelatie te vertalen.
1.3.3. Relatianele benaderirn (zekerheidsrechten)

In het bankrecht zijn zekerheden, naarmate de financieringsbehoeften

van cndernesningen in de naoarlogse periode groeiden, echter een steeds be-

langrijker plaats gaan innemen49. (In navolging van Duitsland spreekt men in
Nederland thans oak wel van kredietzekerhedenrecht. ) 50
De moderne grootbanken hebben een enorme groei van de kredietverlening
gerealiseerd cp basis van zekerheidsrechten waarbij de wetgever, daarin
gesteund door de rechtspraak (het bekende bierbrouwerij-arrest:51

voarcp),

het zekerheidsdenken weinig hindernissen op de weg legde. Zekerheden zijn
altijd als vanzelfsprekern door de wetgever aanvaard. 52
Het vragen van zekerheid heeft vanouds het denken van de bankier
Oak thans beschouwan banken zekerheid als sacrosankt en worden
aanslagen cp hun zekerheidsposit:ie categarisch als aanslagen cp het bankbebeheerst:53.

46

Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, blz. 383, zie verder bij

KBndgen, blz. 126. De forr,ple cnverlirekelijkheid is de oernorm van
'rationalen Iegalitat', schrijft Weber (van huis uit jurist) ter
aanprijzing van het moderne privaatrecht uit zijn tijd. De markt,

aldus Weber, kent slechts het aanzien van de zaak, niet van de
persoon, de ruilbetrekking wordt slechts door de geruilde waren

bepaald; het is de meest onpersconlijke levensbetrekking waarin

mensen met elkaar in contact kunnen treden. Verkeerszekerheid,

voarspelbaarheid en formele eenduidigheid zijn bij uitstek steekwoorden voor het waardepapierenrecht.
47

Llewellyn, The ccminn law traditions deciding appeals, 1960, blz.
60.

48

Vgl. Kandgen, blz. 128 e.v.

49 Eaassen,

De

januari 1984,
50

schijn van zekerheid, Bankblz.

en Effectenbedrijf,

9-13.

A.S. Hartkamp, Kraniek van het zaken-, verbintenissen- en faillissementsrecht 1987 en 1988, NJB n . 16, 22 april 1989; voor Duitse

literatuur zie P. Bulow, Recht der Kreditsicherheiten, Heidelberg
1988; en POtt=+Imiritz/Rohr, KreditsichenIngsrecht, Bremen 1985.

51
52

HR 25 januari 1929, NJ 1929, 616 m.o. P. Scholten.
Vergelijk Reehuis, Stille verpanding van roerende zaken en vorde-

ringen volgens het N.B.W., prft. Groningen, nr. 241, 455.
53

Klaassen, t.a.p., blz. 281; vgl. Van der Brink, Bankkrediet, Serie

Bank- en Effectenhearijf nr. 5, 1981, die G.inerit dat het vak van
de bankier is het vermijden van risico's.
12

drijf beschouwd54. Zi

wensen zich zoveel mogelijk tegen het gevaar van

risico's in te dekken5 .

helder inzicht aangaarxle de noodzaak van de verschillende bankzein verhouding tot de positie van het bankbedrijf als zodanig ontbreekt56. Zo is de vraag van Drion in zijn noot onder Bindend advies, mr
Een

kerheden

P.H. Smits, 10 mei 1966, NJ 1968, 275 (James Contracting/N.V. Nationale
BargmaatschaFpij) onbeantwoord gebleven: wanneer krijgen wij een econanische studie over de voor- en nadelen van kredietverlening tegen fiduciaire

zekerhe:id, i.h.b. die welke mae betrekking heeft op ..icanstige zaken? In

5043 geeft Drion aan hoe een dergelijke studie verricht zou moeten
warden. Men zou de gevallen moeten nagaan waarin een krediet alleen maar

WPNR

verkregen kan warden bij gebruikmaking van de mogelijkheid van

fiduciaire

overdracht. In die gevallen zou men dan moeten onderzoeken of, en zo ja
hoever, het percentage d&confitures er hoger ligt dan bij andere gevallen
van kredietverlening. Voordat een dergelijke studie zou zijn verricht achtte

Drion een beroep van de bank op de maatschappelijke behoefte een loze
kreet57
De

bevoorrechte positie die banken jegens leveranciers en dienstver-

leners hebben gekend is lang in stand gebleven58. Tegenover de zekerheden

als

(bank)hypotheek, pand, fiduciaire zekerheid,

(bank) borgtocht, hoofde-

lijkheid en verrekeningsbevoegdheid, staken de rechten van credit:euren nogal
schril af.

Een orrtwikkeling waarbij de zekerheidspositie van de bank, in het bijzonder met betrekking tot de fiduciaire eigendansoverdracht, is ingeperkt,
heeft zich in de jaren ' 70 doorgezet, doch de thans orstane positie kan men
even arbitrair noemen als de klassieke zekerheidspositie van de banken was,
54

bi j het Rapport van de aimnisVgl. recentelijk de
'
sie Mijnssen, blz. 299: Diners het financieren tegen zekerheden,
zoals dat gebruikelijk is, zal niet langer mogelijk zijn, aangezien de financier van die zekerheden juist in de situatie waarin

hij ze nodig heeft er geen gel:ruik van kan maken. Het is onvermijdelijk dat financiers zich gedwongen zullen zien hun kredietbeleid
aan te pass;en in restrictieve zin'. Het is waarschijnlijker dat
kredietkostell crrhoog gaan.
55

Wijtzes heeft de risico's waarmee de vermogensverschaffer wordt
geconfronteerd nader aangeduid als het kwaliteitsrisico, inkcmens-

risico, voorwaardelijk hoofdsanrisico, koopkrachtrisico

en valutaen
Financiale
in
markten,
Leiden/Antwerpen,
instellingen
risico,
1978, blz. 30-46.

56

Ik laat eisen die de DNB stelt in het kader van de liquiditeit en
solvabiliteit van de banken buiten beschouwing.

57 In dit verband is

nog interessant te vermelden dat het door banken
veel bekritiseerde bodemrecht van de fiscus in macro-opzicht nauwelijks wezenlijke uitgewonnen betekenis heeft. Over 1987 bedroeg
de opbrengst van bodengoederen voar de fiscus een bedrag groot
f 22 miljoen. Het gaat dus alleen cm het principe. Overigens ligt
hier vocr de Nederlardse rechtseconcmen in de jaren ' 90 een dankbaar terrein bloot.

58 Vgl.

J.B.M. tranken, in NJB 1988, blz. 680, waarin deze de relatief zwakke positie van de koper tegenover de financieringsinstellingen die zakelijke en persoonlijke zekerheden heeft bedongen oak
naar nieuw recht bekritiseert.
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zolang over de int:erne en externe gevolgen van zekerheden zo weinig duidelijkheid bestaat59.

Of de ondergraving van de zekerheidspositie60 invloed heeft op de mate
van kredietverlening en/of dit heeft geleid of lei(it tot hogere ]credietkosten voor de kredietnemer is evermin duidelijk. Een treffend voorbeeld geeft

het arrest van de Hoge Raad inzake de cessie van toekarstige huurtermijnen61. Daargelaten de juistheid van de juririi orhe argum*nten die A.G. Bloembergen aanvoert ten betoge dat de belangen van de kredietverschaffer niet
wezenlijk zijn aangetast, bleek mij desgevraagd uit antwoorden van twee
hypotherpire bankiers dat de mate van hypother:aire kredietverlening alsmede
de kredietkosten doar de uitkomst van het arrest geen enkele wijziging leek
te ondergaan.

Bezinning cp de kennelijk door kredieteconcmie ingegeven en door con-

tractvrijheid gerechtvaardigde zekerheidspositie heeft nauwelijks plaatsge-

vanden62. Er ligt nog een wereld van verschi.1 tussen de relatiebeheerder van
een bank die gelet op 'de relatie' (cliant) de la:edieten vaststelt, en de cp
de juridische afdeling van de bank werkzame pen;oon die de zekerheidsakten

opmaakt. Zo de relatiebeheerder dikwijls weinig notie heeft van de reikwijd-

te van zekerheidsbedingen, zo heeft de jurist veelal weinig begrip van de

feitelijke (ecornnische) waarde waarover de akte zich uitstrekt.
De Duitse rechtseconocm Adams verklmart het ongebreideld voorkcmen van
zekerheidsoverdracht uit de burocratische struktuur van de banken. Hij
schrijft:

' Die erhebliche Verbreitung der Sicherungsubereignung laBt sich auch
aus dem barokrat:ischen Aufbau der banken erkla:en. Die von allen Filialen auf ud der Weisungen der Geschaftsleitung der Banken zu beraitzenden Formularvert:INige werden von den Rechtsabteilungen bei der Hauptverwalt:ung der Bank aufgesetzt. Die hiermit beschaftigten Juristen sind
Kenner der Sichenlngsrechte und versuchen daher, in ihren Fornilarvertrhgen die rechtlichen Stellung der Bank zu optimieren. Welchen
wirtsdhaftlichen Wert die dabei geschaffenen Rechtspositionen in der

Praxis besitzen ist ihnen hierbei wohl nicht inner deutlich. So
bezeichnete dem Verfasser gegenliber ein Bankdirector die juristen Anstrengungen

als Sandkastenspiele.

Ein Verzicht auf diese weift:losen

Sicherungsmittel ist jedoch selbst Filiaalleitern von Kredietinstituten
nicht m5glich, da dies einen VerstoB gegen bankinterne Weisungen bedeuten wUrde, der mit persBnlichen Risiken verbunden ware. '63

59

Vergelijk de verdienstelijke shiclie van Michael Flam,=, 6kormi gr*le
Analyse der Sicherungsrechte, Ein Beitrag zur Reform der Mobiliarsicherheiten, Monographien zur rechtswissenschaftlichen Forschung,
Zivilrecht, Bonn 1980.

60

61

HR 6 maart 1970, NJ 1970, 433, AAe 1970, blz. 211 (Pluvier), HR 7
maart 1975, NJ 1976, 91, AAe 1975, blz. 619 (Van Gend en Ioos).

HR 30 januari 1987, NJ 1987, 530. Zie onder meer M.A. Blcm, WPNR
5856, 5857 en 5875; van dezelfde schrijver, Zekerheidscessie en

st:ille verpanding van toekcmstige vorderingen, NIBE-Bankjuridische

reeks, deel 2.

62 Voar de situatie in Duitsland, vgl. Eberhard Dorndorf, Kreditsi-

cherungsrecht und Wirtschaftordrrung. Zur materiell - und konkursrechtlichen Dogmatik der Mobiliarsicherungsrechte. Forum Rechtswissenschaft Beitrage zu neueren Btwicklungen in der Rechtswissenschaft 17. Heidelberg, 1986 (bespraken in ZHR 1987, blz. 615-619) .

63

Adams, t.a.p., blz. 129-130.
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Waar het handelen van banken met name steunt op de 'wet van de grote getallen', lijkt een op rechtseconanie64 gebaseerde benadering van het kredietzekerheidsrecht te meer ontkoambaar65.
In een recent artikel66 uit de overvloedige Amerikaanse rechtsliteratuur wordt opgemerkt dat het huidige recht
'concentrates on the transactions that break down rather than on those
that succeed. I propose therefor to reconceptual.ize the debat by focu-

sing on the ex ante relationship of the parties. Fran that perpective,

111e debtor-creditar rel=+ir, =hip reappears as a cooperative bargaining
cwxtimity -an interiii:trim in khich both parties are motivated to

pirsue mitlial advantage, although each faces ccntiraling titati r.t to
defect fral the common goal.' (accent. vR)
EAn en ander inpliceert geenszins een pleidooi voar het afschaffen van
zekerheden (hetgeen het bankbedrijf in zijn essentie zou aantasten), doc:h

wel het beter zichtbaar maken van interne en externe effecten van de orderscheiden zekerherien en het mede op basis daarvan formuleren van toepasselijke regels67.

Ik volsta binnen dit kader met verwijzing naar (overvloedige) Amerikaanse en reeds genoe le Duitse (rechtseconcmische) literatuur68.

64

Rechtseconamie,

in de jaren

'50

in Amerika ontstaan,

beoogt

rechtsregels en rechtsinstellingen te verklaren en te beschrijven,
vanuit het mensbeeld dat de econoan ons voarhoucit. Rechtseconcmen
vragen zich af hoe rechtsfiguren ontstaan en zich ontwikkelen,
welke gevolgen zij hebben, of zij bepaalde waarden bevorderen. Zie
voor een inleiding en overzidht, E. Mackaay, Het recht bezien door

de bril van de econamist, R.M.Th.-9 (1988), blz. 411 e.v.
65

Zie A. Klaassen en B. Out in: Het Financidle Systeem, afscheidsbundel voor prof. H.C. Wytzes, Ieiden/Antwerpen 1984, blz. 289.
Betoogd wordt dat de volledige relatie tussen geldgever en geldnemer van belang is.

66

Rethinking the regulation of Orcive creditor rexpaies, Robert E.
Scott, Vol. 89 Columbia Law Review, May 1989 no. 4, blz. 730 e.v.

67

Vgl. Scott, t.a.p. blz. 735, noot 13, waar wordt gesteld: 'Any
contractual remedy that requires a transfer af assets fran one
party to another will cause the loss of value, since the transac-

tian costs will be positive....Excessive value destruction may
result hAr;luse apM=Aging creditors do not maximize the returns

fran

resales,

debtors

attach

idiosyncratic

psychic or other consequential losses'.

value

to

suffer

De ' excessive loss-value'

warct door anderen in twijfel getrokken.

68

Waaroilder Robert E. Scott, A relational theory of secured financing, 86 Columbia Law review, blz. 901 (1986) ; Alan Schwartz,
Sean:ity Interests and bankruptcy Priorities: A Review of current
theories, 10 Journal of legal Studies, blz. 1 (1981); van dezelfde
schrijver, A theory of Loan Priorities, 18 Journal of legal Studies, blz. 209 (1989).
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1.3.4.

Aantekening bii rechtsvercreliiking

Bij de bestudering van bankrechtelijke onderwerpen is rechtsvergelij-

king onontkoanbaar.
In Nederland bestaat er betrekkelijk weinig literatuur en rechtspraak
in vergelijking met onze buurlanden. Ormerkelijk is dat die landen die de
traditionele scheiding tussen handelsrecht en privaatrecht hebben gehandhaafd aan de bestudering van het (private) bankrecht meer aandacht blijken
te besteden.

De keuze vocr het Belgische, Franse en Duitse recht ligt gezien de
historische ontwikkeling en de aard van ons rechtssystem voar de hard.
Ook Anglo-Amerikaans recht zal ik veelvuldig in mijn beschouwingen
betrekken. Er is ondanks het wezenlijk van het continentale recht afwijkende
rechtssysteem meer dan voldoende aanleiding aan het Ehgelse recht aandacht
te besteden.

In de eerste plaats, amdat, met uitzondering van Noord-Italia, het
bank,uezen in Ehgeland zich veel eerder en in vollere anvang heeft ontwikkeld
dan cp het continent, zoals het in alle zaken van handel en nijverheid een

aanmerkelijke voarsprong had. Het continent heeft ook zijn bankwezen naar
engels voarbeeld ingericht69. Het van oarsprcng Ehgelse systeem betekent dat

in de loop van de negentiende eeuw in elk land een centrale bank werd opgericht die (uitsluitend) bevoegd was biljetten uit te geven. Daarcmheen
waren de depositobanken werkzaam die cp grond van ontvangen deposito's met
hun client:en bankzaken deden. Hoewel de huidige 'banking world of the City
of London' bestaat uit een groot aantal banken en financiale instellingen
met uiteenlopende specialisaties70, lijkt het juriaisrhe fupdament 'het
banking contract' een leerzaam object voor rechtsvergelijking.

In de tweede plaats biedt de kennisneming van het Anglo-Amerikaanse

bankrecht het voordeel dat een sterker contrast wordt verkregen dan het

geval is bij

vergelijking met continentale rechtstradities alleen, ook al
aidat de Engelse rechter op een meer directe en pragmatische wijze van zijn
oordeel blijk geeft dan bij ons (vaak) het geval is.
Een zekere divergentie van de Anglo-Amerikaanse en de continentale
rechtsordes lijkt zich ormiskenbaar af te tekenen.
1.4. Overzicht van de hoofdstukken

dit inleidende hoofdstuk is het tweede hoofdstuk gewijd aan de relatieovereenkanst, waarbij de literatuur in de ons cmringerxle landen zal warden
betrokken. In het derde hoofdstuk zal de vraag aan de orde kanen welke betekenis en welke gevolgen aan de zakelijke relatie (Geschaftsverbindung) kan
warden toegekerd. De kenmerken van de bankrelatie als een bij zondere vorm
van de zakelijke relatie zullen warden vastgesteld. Het vierde hoofdstuk is
gewijd aan de bankrekening, die wordt cnderscheiden van de rekening-courant,
algnerle de rechtsbetrekkingen bij girale betaling. De rekening-courant:probematiek zal warden besproken in het vijfde hoofdstuk. In het zesde hoofdstuk
zal ik bezien in hoeverre een wettelijke regeling van de rechtsverhcoding
bank-clidnt nodig c.q. wenselijk is? Ik besluit met een samenvatting en
eindconclusies.
Na

69

Zie H.A. van Nierop, Schets van het bankwezen, Se druk, Haarlem
1965, blz. 8 e.v.

70

Zie Ellinger, blz. 3-24.
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2. REIArrIE , I, 13

C:IDIFRAcr,

CONTRAT DE BANQUE
De

relatie bank-cliant, die de kern vormt van het bankrechtl, wordt

doargaans beschouW als een verhou€Ung die op overeenkcmst berust, aldus
bijvoarbeeld Vasseur2. Deze laat daarop onmiddellijk volgen dat een begrip
algemene bankovereenkanst in het Franse bankrecht, anders dan in Duitsland,
niet voorkamt.
De hoofdvraag die in dit hoofdstuk behandeld wordt, heb ik hiermee al
enigszins aangeduid. Hoe te oordelen aver de algemene (overkoepelende)
bank- of relatie-overeenkamst als grondslag voor de verhouding bank-cliant?
Is het een nuttige of (on) gewenste rechtsconstructie? Naast de Nprlorlandse
kcmen de Duitse, Franse en Ehgelse doctrine aan de orde.
2.1. Nederland

2.1.1. Oudere opvattingen

In de Nederlandse ban]crechtliteratuur wordt het begrip relatie-overeenkanst een aantal keren ter sprake gebradht bij de ontleding van de rekeningcourantverhouding. Over aard el inhoud van de relatie-overeenkamst in een
bancaire betekenis staat echter weinig vast.

Het ontbreken van duidelijkheid verbaast op zich niet, want de vraag
wie in privaatrechtelijke zin tot bank of bankier en tot cli&int moest worden
gerekend kwarn geen betekenis toe. In oude handelsrechtliteratuur heet het:
'een bankier doet een daad van koophandel, zowel wanneer hij een prolongatie
of premiecontract of een handeling, met zijn beroep in betrekking staande,

aangaat met een bijzondere persoon, als wanneer hij een dier contracten
sluit met een ander bankier of koopnan' 3. De aischrijving alleen al geeft op
eerwoudige wijze aan hoe drastisch ons denken over de handelingen van banken
zich moet wijzigen.

De vraag naar bankier en cliant speelde zich slechts af in het cheque-recht. De bankier, daarmee gelijk te stellen de bank, wordt daarin een aantal keren genof*4, maar nergens wordt amschreven wat een bankier is of
doets.

1 Vergelijk prof. mr H.J. Pathruwe,
(afscheidscollege), Deventer 1986,
2

Het belang van het bankrecht
blz. 5.

Michel Vassan:, Droit et Econcmie Bancaires, Les oparations de
banque, Fascicule I, 4e 6d. 1987-1988, blz. 5.

3

4

5

Beginselen van handelgrecht, Kist-Visser I (1903), blz. 83.

Artt· 180, 214, 215, 229aK.

Bij wet van 2 juli 1934, Stb. 347 is onder meer art. 4 sub 3K

afgeschaft dat definieerde wat onder daden van koophandel moest
warden verstaan. Hiertoe behoarde de handelingen van bankiers. Zie
verder F. Molenaar, Van kassiers en bankiers, in: Handelsrecht
tussen

'

Koophandel' en N.B.W., Deventer 1988, blz. 102 e.v.
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Tot jurispnldentie heeft de vraag, wie bankier is in de zin van het
chequerecht, evenmin geleid6. Uit art. 229a bis k mag men wel afleiden dat
de wet:gever aan het begrip een rui me betekenis heeft willen toekennen; het
stelt bankiers gelijk met alle personen of instellingen die in hun werkzaam-

heid regelmatig gelden ter ormiddellijke beschikking van anderen houden,
waarbij wordt opgemerkt dat een bankier dit pleegde en pleegt te doen door
het openen van rekeningen-courant voor zijn clianten.
Het begrip cliant levert ogenschijnlijk even weinig problemen op als
het begrip bank. De wet noemt de cliant slechts bij de regeling cmtrent de
gelcnliste cheque7.
Ondanks deze eenvoud is over het begrip clidnt op de conferentie van
Gdndve inzake de totstar ccming van het Chequeverdrag toch nog levendig
gediscussieerde. Aanvankelijk stelde men voor dat de betaling van een ge]enlist:e cheque zou Inc)e'ten geschieden aan een bestaande clidnt die met de
bank in een duuzzame relatie stond, ofwel 'une personne, ayant, en raison de

relations comnerciales ddj& existantes, une campte chez le tira'. De Con-

ferentie aanvaarckle ten slot:te de term cliant, amdat het zou aangeven dat
deze persoon bekend was bij de bankier waardoor aan de strekking van de wettelijke bepaling, namelijk het vocrkcmen dat de gekruiste cheque door een
onbevoegde werd geind, voldoende recht werd gedaan. De hoogste Franse rechter aanvaardde dat de rekeninghouder van de bank gelijkstaat met 'cliant'9,
een standpunt dat in onze oudere literatuur en thans ook nog wordt
gedeeldlo.
In wezen wordt de bank in dit opzicht een bijzondere positie toegekend;

de wetgever gaat ervan uit dat de bankier weloverwogen voor clianten rekeningen opent, waardoor misbruik van cheques zoveel mogelijk wordt voorkamen.

Hiertegenover zou men kunnen stellen dat de gedachte amtrent de rela-

tie-overeenkcmst niet behoefde te misstaan, ardat sedert de opkomst van het
mode:ne bankwezen in Nederland (ca. 1860) de universele bank een dcminerende
plaats inneent:11.

6

De vraag of een bepaalde gespecialiseerde bank beschouwd kon worden als een bankier in de zin der wet is een keer bij de Hoge Raad

aan de arde geweest. Tevergeefs werd aangevoerd dat een bankier
korte kredieten pleegt te geven en geen lange kredieten onder
hypothecair verband. HR 14 januari 1932, NJ 1932, 435.

7
8
9

Artt· 214 en 215 K.
zie vasseur et Marin, no. 329.
Vasseur,

blz.

93, merkt rlaarbij

op

dat de persoon voor wie een

rekening Wordt geopend de kwaliteit verkrijgt van cliant die ge-

kruiste cheques ter incasso kan aanbieden, maar dat de opening van
een rekening nog geen recht geeft tot het gebruik van een 'carnet

de chaques'.
10

Zie Zevenber,gen no. 400; Van Lier (Wissel- en chequerecht, Beknopo
te verklaring der wettelijke bepalingen, Haarlem 1937, blz. 103.

en cliant worden veelal als irwisselbare begrippen
gezien, bijv. De Rooy, in Betalingsverkeer, blz. 36 (onder
2.2.2.a. a1daar).
11

Zie Hoofdstuk 3, onder 3.3.1.2.
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1

De relatie-overeenkamst wordt in de literatuur allereerst door Levy ter

sprake gebracht12.

In de rekening-courantopvatting van Levy (waarin de rekening-courant
wardt anschreven als een overeenkamst die inhoudt dat partijen elkaar wederzijds krediet verlenen tot aan de (periodieke) afsluiting van de rekening)
neemt de relatie-overeenkamst, zo zou men kunnen zeggen, een cliant-beschermende plaats in. Levy geeft het volgende voorl,pold: een handelshuis te Wenen
draagt aan zijn gewone bankier te Amsterdam een order op die ter beurze
aldaar moet worden uitgevoerd. Deze bankier kan de opdracht niet vrijelijk

ter zijde leggen, hij zou volgens Levy sdhadeplichting zijn. De koopman mag
menen op zijn haridelsviried te vertrouwen en behoeft niet iedere dag nieuwe
contracten te sluiten am zich tegen schade te waarborgen. Krachtens hun
rechtsbetrekking, op de bodem waarvan volgens levy mandaat ligt, kan de
bankier zich aan diensten voor de gewone correspondent niet onttrekken en
deze laatste is gehouden tot dekking, betaling van provisie, rente etc. We
zien hier de kiem van wat in het Duitse recht zou worden ontwikkeld als
'allgemeiner Bankvertrag'13

De opvatting van Levy geplaatst in de toermalige bankpraktijk is voorstelbaar. Bankiers, die zich in tegenstelling tot de kassiers met de grotere

bankzaken bezighielden, selecteerden nauwgezet hun wederpartijen. Zou de
bankier een cpdracht niet willen uitvoeren wanneer de benodigde dekking niet
aanwezig was, dan lag het op zijn weg niet-uitvoering uitdrukkelijk te stipuleren. De bankier was binnen zekere grenzen (waarvoor hij wellicht interne

limieten had vastgesteld) bereid }crediet te verlenen. Het gebruik van de
term 'handelsvriend' lijkt er cp te wijzen dat Levy de cliant in bescherming
wenste te nemen doar een verbintenis te aanvaarden op basis van het vertrouwen dat deze in zijn bankier mocht stellen.
De relatie-overeenkamst wordt bijna vijftig jaar later, in 1921, ter
sprake gehracht doar Van Regteren Altena14 in de samen met Fabius voor de
Nederlandse Juristenvereniging geschreven preadviezen over de rekening-courant. Zij heeft echter een geheel andere betekenis dan Levy er aan gaf.
De relatie-overeenkcmst wardt bij Van Regteren Altena vooral ingegeven

door het feit dat het grootste aantal bankiers en deposito-banken, kennelijk
invloed van zich steeds uitdijende bancaire activiteiten, algemene (veelal eenzijdig de bank bevoardelende) voorwaarden zijn gaan hanteren
die niet alleen de rekening-courant (in juridische zin) beheersten, maar
alle avereenkamsten, de gehele relatie, tlimxen bank en client:15 .
Hoewel een definidring of nadere aanduiding ontbreekt, is de relatie-

mede onder

overeenkcmst bij Van Regteren Altena meer dan een overeenkamst bestaande uit

de algemene voarwaarden alleen. Een door de schrijver zelf gegeven voorbeeld
verduidelijkt dit16: in het geval de bank aan de cliant modht weigeren over
een deel van zijn saldo te beschikken - cp dit punt verschaften de toen
gehruikelijke algemene voonaarden geen expliciete bepaling - dan zou de
cliant in rechte nakaning van de relatie-overeenkamst moeten vorderen17.
12

Levy, blz. 232.

13

Zie ander 2.2 infra.

14

Van Regteren Altena, Handelingen NJV 1921 I, blz. 12, 34.

15 Vgl.

de algemene voonaarden

bij

blz. 44-60.
16

17

T.a.p., blz. 23.

Zie oak De Kat, blz. 140.
19

Fabius, Handelingen NJV 1921 I,

De relatie-overeenkcmst heeft in de opvatting van Van Regteren Altena

waarschijnlijk een vergelijkbare betekenis als
vertrag'. Daarover onder 2.2.5 meer.

het Duitse 'Geschafts-

Door R. Karthals Altes wordt de relatie-overeenkomst, zonder motivering, als 'te vaag' van de hand gewezen, maar de vraag is of het hem verko-

zen 'rekeninghrs,Aersovereenkc:rst' helderder isla.

Werpen we nog een blik cp oudere rechtspraak, dan vinden we de relatieovereenkamst als contractuele grondslag van de verhouding niet, althans niet

met zoveel woarden, gesteld. Treffend is in dit cpzicht een uitspraak van de
Rechtbank 's-Gravenhage van 12 december 1941, NI 194219. De casus was de
volgende.
Bankier/camissionair Van der Hoop had aan Mej. E een voorschot in

rekening-courant verstrekt tegen onderpand van effecten. Mej. E gaf op een
gegeven mcment aan Van der Hoop opdracht de in orxierpand liggende effecten

zo voordelig mogelijk te verkopen en de opbrengst na verrekening aan haar
uit te keren. Van der Hoop weigerde - am niet in de uitspraak verklaarde
redenen - de opdracht uit te voeren. In eerste instantie verweert Van der

Hocp zich met de stelling dat hij geen cpdracht heeft aanvaard en vri j is
een dergelijke opdracht al dan niet uit te voeren. Dit verweer wordt door de
Rechtbank verwarpen, maar an tot dit oor€teel te kcmen gaat zij nogal cl/starrdig te werk. De Rechtbank kwalificeert am te beginnen de rechtsverhotyling
zoals deze tussen Van de Hoop en Mej. E. bestond als geldlening tegen onderpand. De Rechtbank legt vervolgens aan deskundigen de vraag voor of een
bestendig gebruikelijk beding kon warden aangencmen aanleiding gevende tot
een verplichting voor de bank am in een geval waarbij er voor de cliant een
batig saldo resulteert, een opdracht van deze uit te voeren? De vraag warcit
doar de de«undigen bevestigend beantwoord. Op grond hiervan neemt de Rechtbank aan dat Van der Hoop de verplichting had de desbetreffende opdracht uit
te voeren.

In het door Van der Hoop ingesteld beroep oordeelt het Hof dat de
Rechtbank, door te beslissen dat de overeenkcmst is te beschouwen als een

geldlening tegen onderpand,

de rechtsverhouding onjuist heeft gekwali-

ficeerd. De rechtsverhouding houdt volgens het Hof in, deels uitdrukkelijk
deels stilzwijgend, dat Mej. E aan Van der Hoop opdrachten, tegen betaling
van provisie, ]con geven, welke opdrachten Van der Hoop zou uitvoeren en
terzake de betaling van de ge}cochte effecten tot wederopzegging krediet zou

verlenen. Het Hof is van mening dat, voarzover dekking aarniezig was dn de

avereenkamst niet was opgezegd, Van der Hoop een verplichting had tot uitvoering van opdrachten inclusief verkooparders uit het bestaande depot.
In een crirmantaar merkt De Kat20 cp dat hij geen verplichting tot uitvoering zau willen aannemen, indien de opbrengst van de effecten niet voldoende zou zijn geweest an het krediet in te lossen. In dat geval zou de
bank een eventuele waardestijging kunnen afwachten. Waarop zijn oordeel
berust, vermeldt De Kat niet. Volledigheidshalve merk ik nog op dat De Kat
in zijn handboek de opvatting van Van Regteren Altena overneemt, dus inhoudende dat zodra de bank en cliant met elkaar in een rekening-courantverhouding kcman te staan van welke verhouding algemene voorwaarden deel uitmaken,

tussen partijen een relatie-overeenkomst kant te bestaan21.
18

Blz. 194.

19

Deze uitspraak is niet gepubliceerd, maar is te kennen uit Hof 'sGravenhage 23 december 1943, NJ 1944, 246. Zie ook De Kat, WPNR
3894, blz. 168.

20

21

T.a.p., blz. 171.

De Kat, blz. 548.
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2.1.2. De relatie-overeenkamst in recente literatuur
De

algemene

(over]cog,elende)

bank-overeenkcmst

wordt zorder cmtiaal

afgewezen doar Van Delden2z en Van Tem,wen23.
Wezenlijker is de bijdrage van Van Bronkhorst:24, die postuleert dat de
rechtsvertalding tussen bank en cliant berust op een relatie-overeenkamst:25
Deze bijzondere (onbenoemle) overeenkanst zou (stilzwijgend) tot stand kcmen
bij intreding van de schuld/inschuldverhouding dan wel zodra 66n der partijen aan de ander vermogensbestanddelen toevertrouwt26. De inhoud van de relatie-overeenkamst zou zijn dat partijen een financiale relatie beogen aan te
gaan betrekking hettende op het werkterrein van de bank, zulks met uitzicht
op continuIteit van die relatie27.

In de opvatting van Van Bronkhorst verplicht de relatie-overeenkanst de

bank tot uitvoering van alle transacties die tot het werkterrein van de bank
behoren, mit:s de integrale positie van de cliant zulks toestaat. Met de

'positie' van de wederpartij worcit door Van Bronkhorst bedoeld, zijns in-

ziens in overeenstemming met het bancaire spraakgehnlik, 'het to+AF, 1 van
haar (= de bank, vR) vorderingen op de bank, al dan niet onder tijdsbepaling, eventueel vermeerderd met de geschatte executie-waarde van aan de bank

door of ten behoeve van wederpartij gestelde zekerheden, en verminderd met
de vorderingen, al dan niet onder voonaarde en/of tijdsbepaling, welke de
bank op de wederpartij heeft'28o

Partijen zouden bij deze rechtsrelatie het bestaan van an saldo beogen
dat zi j zien als 66n schuld met 66n oorzaak: de relatie-overeenkamst.
We kunnen de relatie-overeenkcmst bij Van Bronkhorst in een dubbele
betekenis opvatten. Eherzijds als een hulpovereenkamst bij de rekening-courant (als een soort 'Geschaftsvertrag') op grond waarvan novatie plaats
vinit van de tot de rekening behorende posten, anderzijds als een zelfstan-

dige (overkoepelende) bankovereenkarst (Bankvertrag), waarvan dienstverlening (prestatieverplichtingen) de kern van de avereenkamst uitmaakt.

Naar de relatie-overeenk¤mst wordt verwezen door Molenaar29. Er zau
sprake zijn van een door de goede trouw beheerste 'bankrelatie', zodra twee

partijen in hun kwaliteit van bank en cliant tegenover elkaar staan. Mole-

naar vergelijkt de bankrelatie met door de goede trouw beheerste, buitencontractuele rechtsverhoudingen, zoals de precontractuele relatie, de ervengeneelschap en andere, door de Hoge Raad in aantal gevallen aanvaarde vernouningen. Molenapir ziet er geen bezwaar in an de verl··-,A: ng bank-rekeningrelatie-overeenkamst.
Deze
relatie-overeenkamst
houder te baseren cp een

22 In:

Hoofdstukken Handelsrecht, Deventer 1989, blz. 711.

23 In:

Algemene Bankvocrwaan:len/Fiscale Gedragscode, Serie Bank- en
Effectenrecht deel 3, tweede druk 1990, blz. 4.

24

Zie blz. 37 e.v.

25

Blz. 2 en 37 e.v.

26

Blz. 38.

27

Blz. 37.

28

Blz. 33.

29

Zie F. Molenaar, in: Bankverrichtingen,
Nr. 5-1988, blz. 317.
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blz.

39,

Al imprie in TVC,

wordt daarbij gezien als een duurovereenkamst op grond waarvan de bank zich
verplicht opdrachten uit te voeren voar deze passende binnen de grenzen van
het door de clidnt aangehouden saldo of een aan deze toegestaan kredietlo.
Deze opvattinl zoekt tevens aansluiting bij de rekeninghoudersovereen-

kcmst van Paw„-uwejl, met dit verschil dat Pahhnrwe slechts uitvoering van
betalingsopdrachten als kermnrk van de overeenkcmst beschouwt, terwijl Molenaar uitgaat van cpdrachten op bancair terrein, hetgeen dus ruirner is.

De relatie-overeenkangtthAnrie roept verschillende vragen cp. Uit de
opvatting van Van Bronkhorst wort onvol,h:,nde duidelijk waaran juist tussen
bank en cliant een relatie-overeenkamst tot stand kant en bijvoorbeeld niet
tussen een fabrikant en een afnetner of tussen cliant en notaris. De bijzon-

derheden van de bank, zoals Van Bronkhorst deze voorstelt (betrouwbaarheid,

gegoedheid, en vakkennis) zijn ongetwijfeld in overeenstemming met het beeld
van onze moderne maatschappelijke werkelijkheid, en zullen als zodanig algemeen wor·den aanvaard.

Zij spelen bij vele andere rechtssubjecten (vooral
corporate actars) een even voarname rol; men kan bijvoarbeeld denken aan het

verzekeringsbedrijf dat evenals het bankbedrijf onder overheidstoezicht

staat (de Verzekeringskamer), aan grote internationale ondernemingen, waar-

van vele zo betrouwbaar worden geacht dat zij zich op de internationale
kapitaalmarkt goedkcper lainnen 'funden' dan bepaalde banken. Verder kan men
denken aan andere 'semi-publieke' dienstverlenende beroepen, zoals accountants en not:arissen.

Een tweede bezwaar lijkt dat de verbintenissen die uit de overeenkcmst
voortvloeien (te?) onbepaald zijn. Wie een spaarrekening opent, beoogt im-

mers geen effectentransacties aan te gaan en omgekeerd; een stilzwijgende
partij-bedoeling daartoe valt bezwaarlijk aan te nemen. Wat betekent het dat
de bank alle opdrachten moet uitvoeren? Kan de cliant die een spaarrekening
aanhoudt aan de bank een opdracht geven opties voor hem te kopen? Betekent
het dat de bank de opdracht nog moet aanvaarden, of ligt de aanvaarding al

in de relatie-overeenkcmst besloten? Betekent het dat de bank aan de cliant

desgevraagd een krediet moet verstrekken, wanneer de gestelde zekerheden nog
ruimte bieden? Ontstaat er geen relatie-overeenkcrst wanneer de bank en de

cliant in onderhandeling treden of wanneer de bank voor de cliant een reke-

ning opent, waarop nog geen storting heeft plaatsgevonden? Kant er geen
relatie-overeenkamst tot stand wanneer de bank aan een persoon bepaalde
adviezen geeft met de kennelijke bedoeling die persoon als clidnt binnen te
halen?

Men kan zich bovendien (als praktisch bezwaar) afvragen of een bank een
zou willen aangaan.
Als de inhoud van de relatie bank-clidnt als zodanig aanleiding zou geven am
een relatie-overeenkomst te aanvaarden, dan zouden banken er in ieder geval
goed aan doen uitdrukkelijk te stipleren dat het aangaan van enige relatie

dergelijke, verstrekkende avereenknmvt met haar clianten

met de bank niet het recht geeft het aangaan van andere te eisen32. De relatie-overeenkanst heeft weinig te bieden, wanneer men haar overlaat aan de

partij-autonamie. Kortam, een groot aantal vragen die cm een oplossing vragen maar door de term relatie-overeenkr,·=t theorie onvoldoende warden gege-

ven53.

30
31

32

In: Bankverrichtingen, blz. 40.
Zie Pabbruwe, Verbruikleen, Alphen aan de Rijn 1969, blz. 69.

De Voarwaarden van de Postbank (art. 23) bevatten een dergelijke,

doch overbodige bepaling wel in tegenstelling tot de ABV.
33

Zie verder onder 2.5.
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2.1.3.

Raamrekeningovereenkomst

(Belgit)

De relatie-overeenkcmst in de opvatting van Molenaar en Van Bronkhorst

is een overeenkcmst meteen andere strekking dan wat onze zuiderburen wel
aanduiden niet ' raamrekeniroovereenkatst'.
Als ik het goed zie, gaat het bij deze kwalificatie am het type raarr
of kaderavereenkamst met als bijzonderheid dat de in de toekaist te sluiten
transact:Les plaatsvinden binnen het leader van de rekening34. Dit is nogal
een sterke aanduiding. Men vraagt zich terecht af welke verbintenisrechte-

lijke

implicaties aan de raamovereenkamst

zijn

verbonden35.

Taat ik een voorbeeld geven.

Banken eisen in de regel bij het aangaan van een 'krediet-gevoelige'
overeenkanst, bijvoorbeeld bij het verstrekken aan de rekeninghouder van

gegarar porde betaalmi,9,9=len of een kredietverstrekking in rekening-courant,
(persoonlijke of zakelijke) zekerheid. Zekerheid kan oak betrekking hphhen
op aarwullende voarwaarden, bijvoorbeeld dat salaris of debiteurenvorderingen over de rekening warden geleid. Indien bij het aangaan van de kredietovereenkamst een dergelijk beding wordt gemaakt, gaat het beding dan deel

uitmaken van de raamrekeningverhouding of is het een kredietboding dat geldt

zolang het bepaalde la:ediet wordt verstrekt? Men zal zich afvragen, doet het

er wat toe? Stel, in een later stadium wordt een vaste geldlening gesloten

waarbij het krediet wordt beiindigd. Zal dan het baing nog doorwerken? Deze

vraag lijkt in beginsel bevestigend te kunnen worden beantwoord, maar dan
zal men moeten onderkennen dat partijen veeleer het instandhouden van een
relatie(-overeenkamst) cp het oog hebben36. Indien uitgaande van de vorige
casus de bank met haar rekeninghouder tevens een overeenkamst is aangegaan
met betrekking tot gegarandeerde betaalmiddelen, dan zal de bank niet verplicht zijn tot afgifte van niarwe cheques. Tenminste als de rekening wel
voldoende saldo aarwijst, maar er geen regelmatige amzet meer aanwezig is en
dus de betalingen niet meer over de rekening worden geleid. Wanprestatie
onder een in het kader van de rekening gesloten overeenkamst kan dus leiden
tot een rechtsgeldige beeindiging van de rekening (relatie). De bedindiging

34 De benaming 'raa=ekening-overeenkalst' is mi BBdlien

toe te
schrijven aan het feit, dat men in landen als Duitsland, Rei gi& en
Frankrijk de rekening-courant opvat als een typisch handelgrechte-

lijk figuur,

van oorsprong ontsproten uit het kooplieden- en bank-

verkeer. Het bankverkeer strekt zich hedentendage allang niet meer
alleen uit tot het handelsrecht en de regels met betrekking tot

11andel en bank. De 'raamrekening-overeenkamst' lijkt als het ware

de verhouding bank-cliant naar burgerlijk recht onder dak te willen brengen.
35

Zie De Ly, Juridische aspecten van moderne bet:aalmiridplen, Pread-

viezen van de Vereeniging 'Handelsrecht' 1987, blz. 146. De Ly
veronderstelt, dat de belangrijkste implicatie zou kunnen zijn

dat, behoudens een afwijkend beding van ondeelbaarheid, verweermiddelen uit de raamrekeningovereenkamst oak in de daarvoor aangegane overeenkanst kunnen doorwerken en cmgekeerd, maar dat de
excepties uit de parallelle diensten de voor de raamrekening aanl
gegane overeenkcmst niet kan deren. Ik vraag mij af of men daarover zonder de cmstandigheden te kennen een uitspraak kan doen.
36

Bij de zgn. bankzekerheden, die gelden voor alle bestaande of toe-

kamstige vorderingen uit welken hoofde ook, doet zich een overeenkamstig probleem voor. Zie verder Hoofdstuk 3, onder 3.3.4.
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werkt alleen voor de toekcmst. Bestaande, verkregen rechten }can de cpzegging
van de relatie niet aantasten.
De term raamrelceningovereenkoust

lijkt een vertaling van het Franse
bankrechtelijke ' contrat cadre', een overeenkcmst die bestaat onafhankelijk
van enige bankverrichting. Deze kwalificatie is volgens Vasseur terug te
voeren cp het [Xlit:se 'Ral=Errvereinbarung'37.

De rekening als relatie-instnment vindt men ook terug in de Italiaanse
'cc ptes de correspandence'38. Dit zijn rekeningen 'a l'occasion desquels le
barrluier in16per ar=mt des d,Spdts requs ou des crddits consentis, se charge
de surcroit d 'accamplir au profit du client toutes les operations...'

In recentere Italiaanse literatuur wordt verder gesproken van eenvouiige rekeningen-cclirant met een steeds beschikbaar saldo ('contrat de compte
courant bancaire de versarent, appeld aussi campte courant bancaire al calpte courant simple ou encore compte courant disponible ' ) . De bank verbindt

zich bij deze eenvoudige rekening-courant tot 'un IRrestation de services,
correspondent en realit& 8 une service de ca i me...' -'9. De eerste definitie
sluit aan bij de zakelijke verholding tussen bank en cliant, de tweede bij
de particuliere relatie.

2.1.4. Bancaire soraalmebruik. de relatie
Wat vindt men in de bankpraktijk van de relatie-overeenkamst terug?
De benaming
' relatie-overeenkast' is volgens door mij geraadpleegde
bankjuristen niet gel:ruikelijk. Dit hoeft uiteraard nog niet te betekenen
dat een dergelijke overeenkn„gt daar niet zou kunnen voorkanen40. Deze kent
immers het begrip 'de relatie', heigeen volgens de toelichting van de banken

op de ABV duidt cp het geheel van alle contractuele relaties tussen bank en
clidnt. Art. 30 ABV bepaalt: 'De relatie tussen de cliant en de bank kan
zowel door de cli6nt als de bank worden opgezegd. Indien de bank de relatie
cpzegt, zal zij de cliant desgevraagd de reden van die cpzegging meedelen.
Na opzegging van de relatie zullen de tussen de cliant en de bank bestaande

individuele overeenkansten zo spoedig mogelijk worden afgewikkeld met in
adltnening van de daarvoor geldende termijnen. Tijdens die afwikkeling blij-

ven de Algemene Voarwaarden van kracht.'

Blijkens de toelichting die van bankzijde wordt gegeven duidt de term
'relatie' cp het totaal van elementen zoals de huur van een safeloket, de
37

Zie Vasseur, blz. 92.

38

Ontleend aan Molenaar, TvC, t.a.p., blz. 318. De 'correspondentie'-rekeningen worden genoend bij Vasseur et Marin, no. 353.

39

Jura mropae (losbladig), Droit bancaire et boursier,

bew.

Italia

door Cesare Coltro Campi, no. 40.11.
40

Sammige
ceerd,

algarene banken hebben de 'relatie-rekening' geIntrryti ,een rekeningvorm aangepast aan de beurs van vennogende

partiallieren. De cliant, die een dergelijke rekening cpent, kan
aanspraak maken cp een breed pakket van bankdiensten en kredietfaciliteiten, op vocrwaarde dat hij een deposito van een bepaalde
minimum amvang aanhoudt. Het is niet ondenkbeeldig dat bij aanvang
van de ' relatie-rekeningovereenkarst' een dergelijke algemene
redltsrelatie ontstaat, zoals door Van Bronkhorst en Molenaargesteld, maar het gaat hierbij niet an een algv,rrw rechtsfiguur;
de bank richt zich slechts op een bepaalde cliantele.
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rekening, een deposito of een effectendepot. De vraag of door de opzegging
van de relatie door 66n der partijen aan de afzonderlijke overeenkansten een
einle wordt gebracht of dat deze confarm hun bepalingen doorlopen, wordt op
grond van de AB\7 dus in laatstbedoelde zin beantwoord.

Dit houdt mijns inziens geenszins in dat 'de relatie' slechts bestaat
in een feitelijke toestand, doch slechts dat opzegging van de relatie door
de bank geen gevolgen heeft voor de aangegane over'eenkansten. 70 zullen voar

cpzegging van een }credietovereenkallst doorgaans andere termijnen gelden dan
voar opzegging van een giro-overeenkast, die is gericht op de uitvoering
van het girale betalingsverkeerAl.
Bovenstaande opvatting wardt niet door de banken consequent gevolgd.
Voor het aannemen van dan ondeelbare overeenkamst wordt door de banken scris
een beroep gedaan cp de compensatie-bevoegdheid ingevolge de ABv42. In deze
cpvatting werkt wanprestatie onder een van de avereenkcmsten zonder bezwaar
door in de gehele contractuele relatie en dus oak rvaar afzorderlij ke overeenkcmsten. In zijn algemeenheid lijkt mij een dergelijke cpvatting niet
aanvaardbaar43.

Venmeldenswaard is dat in de Nederlandse algemene voorwaarden een bepaling ontbreekt die alle vorderingen bij opzegging van de relatie ormiddellijk opeisbaar maakt.

Ik zal aan het slot van deze subparagraaf nog twee veelbesproken kort geding
uitspraken aangaande de relatie vermelden.

Aan het bestaan van een relatie-avereenkamst lijkt te worden gerefereel:d door de President Arr. Middelburg, waar deze het standpunt van de bank
(zonder meer) averneemt, dat alle leningen, kredieten en zekerheden als 66n
geheel moeten warden beschouwd en dat in de zekerheidsakten steeds is ver-

meld dat de zekerheden strekken tot alles wat de bank van de cliant uit
welke hoofde dan oak te vorderen heeft44. In het onderhavige geval had de
bank het rekening-courantkrediet opgezegd en was ormiddellijk begonnen met
het uitwinnen van de gestelde zekerheden. Teen het rekening-courant]crediet

geheel was voldaan boekte de bank verdere opbrengsten af op (niet ormiddellijk opeisbare) hypotheekleningen. De President legde de aldus door hem
gestelde relatie-avereenkarst aan de hand van eisen van de goeder trouw uit.
Hij overweegt:
'Teen de rekening-courant was gladgestreken ontviel.....
de grondslag
voor verdere incassering..... en de bank }con in redelijkheid - zeker
wanneer men de goede trouw en art. 2 van de bankvoorwaarden erbi j betrekt - niet doorgaan met de incassering.'

Of de President wel aan een toetsina aan de hand van de goede traw had
moeten toekcnien, is nog maar de vraag45. Immers, de bank had de leningen
niet opgezegd, terwijl van een 'cross-default'-beding geen sprake was. Er
41

Vocr het begrip 'giro-overeenkast', zie verder Hoofdstuk
4.3.4.

42 Vgl.

Pres. Middelburg 15 juni 1983, KG 1983, 214.

43

Zie verder cnder 2.5.

44

pres. Mirldelhurg 15 juni 1983, KG 1983, 214.

45

Zie oak Hoofdstuk 3, onder 3.3.2.1.
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4,

onder

was dus zonder nieer sprake van wanprestatie ten aanzien van de leningovereenkarst en de afboekingen door de bank onderncmen waren in strijd met de

verplichtingen van de bank uit de giro-overeenkanst.
De bedindiging van de gehele relatie kcmt nogmaals ter sprake in een

uitspraak van dezelfde President46.

2.1.5. De relatie-overeenkamst op basis van de ABV

Wanneer tussen partijen algemene voorwaarden van toepassing worden
verklaard, kan de vraag rijzen of deze voonaarden alleen gelden voor de tot

stand gebrachte avereenkimgt, of dat zij oak in de toekamst nog te sluiten
overeenkanstan beheersen?

In de literatuur wordt er zonder meer van uitgegaan dat de ABV de gehele relatie, zakl de huidige als de toelccmstige, beheersen. De 'relatieavereenkcnst' kan derhalve duiden op een overeenkamst die de banken aangaan
wanneer zij, feitelijk of contractueel, een relatie aangaan cp basis van de
Algemene Bankvoorwaarden47

Verdedigbaar lijkt dat wanneer een persoon bijvoorbeeld een Salarisrekening opent, zonder dat vast staat dat een algemene, bancaire duurrelatie
wardt aangegaan, de ABV niet van toepassing zijn op later door hem aangegane

effectentransacties, tenzij de ABV ook hierop van toepassing warden ver-

klaard48.

Deze vraag verliest zijn betekenis indien wordt uitgegaan van de cpvatting dat de ABV hebben te gelden als een bestendig gebruikelijk beding.
Daarover bestaat geen zekerheid49. In de (lagere) rechtspraak is de vraag
niet beantwoord. De vraag zal zich in de praktijk ook Zel"en Voorrlri n, amdat, zo de bank zich al genoodzaakt ziet een beroep op de ABV te doen, de
verwijzing op formulieren, correspondentie etc. zo algemeen is dat over de
gelding weinig strijd kan bestaan. Hierbij zij aangetekend dat naar huidig
recht en NBW verwijzing naar de ABV voldoende is mits de wpaprpartij van die
verwijzing heeft kennisgern,En en in staat is geweest van de inhoud kennis
te nemen.

2.1.6.

Samenvatting

De relatie-overeenkc=t wordt in de Nederlandse literatuur een aantal
keren genoeird, meestal in verband met de rekening-corirantverhouding, maar
aver de aard en de gevolgen van deze overeenkanst bestaat weinig duidelijkheid. We zouden de diverse opvattingen als volgt kunnen onderscheiden: I)

als cliant-beschermerde overeenkanst (I.evy) ; II) als overeenkcmst, die norHen bevat over de financiale afwikkeling van de relatie door middel van een
46

47

Uitspraak van 30 aktober 1987, KG 1987, nr. 494. Zie daarover ook
Umbgrove, Bb. 19 april 1988, nr. 8, blz. 94-95.

Het Italiaanse recht kent een cat:egorie 'contratto per relationem'. Het zou gaan am een aan het adhesie-contract gelijk te stellen contract. Zie H. Hollinger, Die gerichtliche Kontrolle
allgemeiner Geschiiftsbedingungen im Deutschlad und Italien, Mainz
1969 (diss.), blz. 15-16.

48 Zie voar de Illitse doctrine, onder 2.2.4 infra.
49

Anders Van Leeuwen, t. a. p., blz. 9; de daar genoemde rechtspraak

heeft betrekking cp andere standaardvoorwaarden dan de ABV.
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rekening (Van Regteren Altena, De Kat, maar cdc Van Bronkhorst); III) als
een bancaire samernverkingsovereenkarst voor onbepaalde tijd aangegaan (Van
Bronkharst, Molenaar) ; IV) als een over'eenkalist bestaande uit de algemene
voorwaarden (Van Delden); V) als het samenstel van contractuele relaties (de
relatie in de bankpraktijk, ABV).
Ik zal nu eerst buitenlarvise rechtstelsels bezien en kam vervolgens
tot een verdere waardering van de relatie-overeenkcmst.

2.2. West-Duitsland
2.2.1. Inleiding

Rechtspraak en doctrine in West-Duitsland is vertrouwd met het begrip

'allgemeiner Bankvertrag'.

Wat houdt deze overeenkanst in, waar kant zij

vandaan?

Het Bankvertrag is voornamelijk een produkt van de theorie gevormd in
de eerste helft van deze eeuw50. Altjahann51 heeft verschillende richtingen
onderscheiden, waarbij de gemeenschappelijke noemer is dat de bank op ver-

zoek van de cliant verplicht is, zij het niet onvoorwaardelijk, overeenlcce

sten aan te gaan die op het werkterrein van de bank liggen.
De meest verstrekkende interpretatie is die waarbij de overeenkamst zo
cinvattend is dat er geen afzonderlijke overeenkansten meer tot stand behoe-

ven te worden gebracht. De 'Auftrage' van de cliant worden hierin bescholn·Ki
als een soart cpdrachten (uitvoerings) handelingen die niet meer behoeven te
warden aanvaard (Weisungen in de zin van § 665 BGB)52. De verschillende
bankverrichtingen, Banlogeschifte53, Fjoljien 'einheitlich' opgevat.
Von Godin, die in Duitsland de vader van het Bankvertrag wordt genoemd,
heeft in zijn bewerking van het Kommentar zum Handelsgesetzbuch54 de meest
wezenlijke bijdrage geleverd aan de leer van het Bankvertrag. In de nieuwere
literatuur betoont Hopt:55 zich er een voorstander van. Ik zal mij voornamelijk tot deze schrijvers beperken. Bestudering van de overvloedige literatuur en jurisprudentie over het anderwerp leidt tot de paradoxale conclusie
50

De term is voor het eerst gebruikt door Neust tter, in: Die Kontokorrentbedingungen der Banken (1921) , aldus L. Raiser, Das Recht
der Allgemeinen Geschaftsbedingungen, Hamburg 1935, blz. 145.

51

Harst W. Altjohann, Der Bankvertrag, ein Beitrag zur Dogmatik des

Bankrechts, Diss. MUnchen 1962, blz. 29.

52 A. Koch, Die Allgemeinen Gesch ftsbedingungen, 1932, blz. 11 e.v.
Zie oak onder 2.2.2. infra.
53

In de Duitse juridische naslagwerken met betrekking tot de ' Bankgogrhafte' wordt grOSSO mnan de volgorde van het Kreditwesengezetz
(KWG) gevolgd dat, in tegenstelling tot onze Wet Toezicht Krediet-

wezen (WIK), de bankverrichtingen, zij het niet limitatief, opsamt: Einlagen-, Kredit-, Diskont-, Effecten-, Depot-, Investment-, Revolvingkredit-, Vermittlungs-, Garantie-, en Girogeschaft.
54

Kariventar zum Handelsgezetsbuch, bearbeitet von Reinhard Freiherr
Von Godin, Dritter Band (§ 343-372), Berlin 1963, Anh. I S 365.

55 Klaus J. Hopt,

Der Kapitaalanlegerschutz im Recht der Banken,

Munchen 1975, blz. 393-412.
Auglage 1985, blz. 936.

Zie verder Baumbuch-Duden-Hopt, 26.
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dat het Bankvertrag 'tod' is en - misschien tegen wil en dank - ook spring-

levend.

2.2.2. De leer van het Bankvertraq

Volgens Von Godin houdt het 'allgemeiner Bankvertrag' in, dat bank en
cliant, die ook een andere bank kan zijn, voor langere tijd een zakelijke
relatie aangaan, waarbij de bank zich jegens haar cliant verplicht op diens
verlangen en in diens belang in het bankbedrijf gebruikelijke prestat:ies te
verrichten. Onder gekruikelijke prestaties worden verst-aan prestatles die
tot de crganisatie en technische bedrijfsinrichtingen van de bank behoren.
De niet-kredietneutrale prestaties berusten everwel cp een afzonderlijke
afspraak, die weer wel door de normen van het Bankvertrag warden beheersto6.
De relatie-overeenkc st van Van Bronkharst lijkt in zoverre in de oudere Duitse literatuur te worden ondersteund.
Het standpunt van Von Godin wordt door het jurispnxlentie-onderzoek van
Pikart57 uit de jaren '50 bevestigd. Pikart definieert het Bankvertrag als:
'diejenigen vertraglichen Rechtsbeziehungen zwi ,hen Bank ud Bankkuriden
zusa engefaBt, die im aterschied zum AbschluB eines unbedeutenden
Einzelgesch fts auf eine wesentliche oder nicht nur vorilbergehende
Inanspruchname der Einrichtingen und Dienste der Bank durch den Kunden gel
richtet sind'. De opening van een rekening(-courant) is voor de totstandkaming of de inhoul van het Bankvertrag niet van belang. Waar het wezenlijk

op aan }ccint ishet bestaan van wilsovereenstemming voor het aangaan van een
zakelijke- of zakenrelatie die is gericht op een zekere duur en de bereid-

heid tot het sluiten van transacties.

De overeensteming kan cp vele manieren blijken: door de opening van
een rekening, door het overhandigen van een chequeboek, door het storten van
een geldsbedrag enz.

Von Gain kon zich vocrts beroepen op de preambule van toendertijd
geldende ' allgemeinen GeschMftsbedingungen der Banken' die (voar zover hier
van belang) luidde
(en nog luidt):
'.... Die Bank steht ihren Kunden mit
ihren Geschaftseinrichtingen zur Erledigung verschiedenartigster Auft]Nige
zur Verfitgung...'. De inhoud van de preambule geeft echter niet de doorslag.

Immers, zo schrijft Von Godin, 'es spricht der Natur der Sache, nahmlich
dem, was der mride Ern[kIftigenieise will und seiner Bank eniartet, wern er

mit ihr in Geaiiaftsverbirdlng tritt, und was itim die Bark rniinftigerk,eise
versEricht '58. Het Banlcvertrag behelst dus bij Von Godin een overeenkanst
betreffende de 'Geschaftsverbindung' zelf.
De algemene voarwaarden (AGB), die steeds deel van het Banlcvertrag

zullen uitmaken, ziet Von Godin als een 'Richtlinienvertrag', dat de van
nature aanwezige normen van het Bankvertrag verandert en aarivult (overigens
' freilich zu deren [=bank] Gunste", schrijft Von Godin la:itisch) en normen
bevat, die het verdere verloop van de typische overeenkarsten gedurende de
bildlng bepalen59.

56

Von Godin,

t.a.p.,

Arm.

1

2a.

57 Pikart, lei. 1957, blz. 1238 ev.
58
59

T.a.p., Anm. 1 2a.
T.a.P·, Anm. 1.
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Hoe verhoudt zich het Bankvertrag tot de rlaaronrier afgesloten individuele
overeenkcmsten?

Vcn Godin

stelt zich een allescnivattende overeenkcmst voor die leidt

tot dienstverlening en belangenbehartiging door de bank jegens de cliant, al
zijn de verplichtingen voar de bank uit de zakenrelatie talrijker dan voor

de cliant. De "Einzelverhaltnisse" zijn instructies (Weisungen) van de
client krachtens het Bankvertrag. Het gaat cm Weisungen, niet zoals men een
dienstbode cpdrachten geeft, maar am eigensoortige, die tevens de beschik-

king door de client over zijn eigen vermogen inhouden. Met ander woorden, cim
besdlikkingen
'kraft deren durch die Tatigkeit der Bank ein geschaftlicher Erfolg,

der den Kunden betrifft, herbeigefuhrt werden, gaanlich die Bank eine
Verfugung uber Vermogen des Kunden vornehmen will, die als:r, eig=E
Verfikan*m des KUnien uber sein Vermogen in sidl schlieBen (accent.
vR)'60.

De Weisung -Von Godin geeft als voorbeelden de girale bet:alingsopdracht, het
innemen van een cheque of wissel, de accreditiefstelling, maar oak de uit-

voering van een carmissie- is dus geen aanbod tot het sluiten van een nieuwe
overeenkcmst. Von Godin acht ook de BGB-bepalingen van het desbetreffende
contractstype niet zonder meer van toepassing.

Over het rechtskarakter van het Banlcvertrag, dat gewoonlijk als een
'Geschaftsbesorgln,gsvertrag' in de zin van § 765 BGB wordt opgevat, zegt Von
Grrlin:
' Damit
(dus met het
' Gesdiaftsbesorgungsvertrag') ist nicht sehr viel
gesagt, und darum ist es im groBen und garlzen nicht falsch. Es
ersclteft aber den Inhalt des Bankvertrags und samit seine Rechtsnatur
nicht'61,

Het Bankvertrag is volgens Van Godin derhalve een eigensoortige overeenkcmst, die hooguit gemene trekken heeft met de in het BGB geregelde
contracttypen.

In hoofdlijnen met Von Godin overeenstelllald

is

Raiser, die spreekt van

een '(Bank)grundvertrag':

ein nach Ursprung und Ehde einheitliches
'Das Ganze bildet
Rechtsverhaltnis, daB man als Bankvertrag im weiteren Sinne bezeichnen
kann. Inhaltlich :ist es aus verschiedenen Typen gemischter Vertrag' 62
De leer van het Bankvertrag wordt door Hopt overgencmen. Bij Hopt is
het doel beleggersbescherming ofwel 'Anlegerschutzverwirklichung'.
Ook Hcpt maakt het miersche:ici tussen overeenkcmsten die tot kredietverlening door de bank leiden en 'krediet-neutrale' overeenkansten. De laatste karan krach'tens het Bankvertrag tot stand wanneer de cliant daartoe de
Wens te kennen geeft. Het verlangen van de cliSnt tot het aangaan van de
eerste soort geeft slechts aanleiding tot een zorgvuldige behandeling van
het verzoek van de clitint; de bank is verplicht de 'Darleherifiwunsch eines
Kunden entspreched ihrer Vergabepraxis zu prafen und zu besdheiden' 63.
60

61

T.a.P., Arm. 1 2b.

T.a.p., Arm. 4"

62

Raiser, t.a.p., blz. 146.

63

Hopt, t.a.p., blz. 397.
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Hopt is zich bewust van de rechtspolitieke component van het Bankvertrag. Hcpt spreekt van 'einheitliche rechtliche Mittlerfunktion der Kreditinstitute', van een bijzondere 'Socialsdhutzaufgabe der Rechtsardnung'. Het

Bankvertrag dient volgens Hopt de positie van de cliant te versterken. Hij
kwalificeert

het

dan

oak

als

een

'InteressenwEhrungsvertrag' 64

en

in

Baum-

buch-DV'en65 oak als een 'Dienstvertrag mit Gesch iftsbesorgungscharakter'.
2.2.3. Nadere plaatsbepaling van het Bankvertraq

De ontwikkeling van het Duitse Bankvertrag kan men, mijns inziens, niet
louter cp zichzelf beschouwen. Wat de feitelijke iripassing betreft sluit het

Bankvertrag aan bil het 'Ihliversalbankprinzip' dat het Duitse bankwezen traditioneel kersnerkt06. Het beginsel van de universele bank kan cp zich de

constructie of aanvaarding van het Bankvertrag niet of onvoldoende rechtvaardigen, want het beginsel was imners ook voor het bankbedrijf hier te
lande overheersend.

In Duitsland heeft de dogmatiek zich intensief bezig gehauden met de

duurovereenkarst. De ontwikkeling van het Bankvertrag lijkt niet los van
deze categorie te kunnen worden gezien. Ik baseer mij voor de uitwerking op
Nederlandse bronnen.

Hijmans van den Bergh67 heeft erop gewezen dat te onzent,

in

tegenstel-

ling tat Duitsland, de doctrine niet heeft getracht de duurzame - of duur-

overeenkanst tot een juridisch-dogmatisch begrip te verheffen. Tussen het
'Banlcvertrag' en 'Dauergeschaft' 1cpen duidelijk herkenbare parallellen. Wie
zien dit wanneer wij de kenmerken van de duurovereenkamst bezien, zoals
Winkel deze opsamt: (I) tijdsduur en tijdselement (de avereenkanst gaat niet
door betaling teniet, maar door verlocp van tijd) ; (II) verwantschap met
zakelijke rechten; (III) verhoogde spanning in de contractsband; (IV) vatbaar voar averheidsbemoeienis en Or) het aangaan van de overeenkanst met het
oog op het sterk persoonlijke karakter, waaraan wordt toegevoegd, dat hoe
duurzamer (d. i. tijdsduur, niet de intensiteit van de verhouding) de verhou64

65

66

T.a.p., blz. 399 e.v.
T.a.p., blz. 936.

Daarover uitvoerig Hopt, Kapitalanlegerschutz, blz. 31 e.v. Zie

verder B.T. Bayliss en A.A.S. Butt Philip, Capital Markets and
Industrial Investment in Germany and France, Saxon House, 1980,

blz. 30-42. De Duitse situatie, die sinds het begin van deze eeuw

wordt gedanineerd door enkele grote banken, vertoont hierin veel

overeenkamsten Het de Nederlandse. Zie ook A. Shonfield, Modern
Capitalism, The changing Balance of Public and Private Power,

Oxford University Press 1969, die op blz. 247 schrijft: 'It is
broadly true to say that what the great and semi-public institutions are to the French econamy,

the big banks

are to Gernany'.

Shonfield (op blz. 261 e.v.) wijst voorts cp de Duitse traditie
dat de zakenman van zijn (huis)bank met haar vele gespecialiseerde

afdelingen een diepgaande kennis venacht van alle micro- en macro--econcmische aspecten. Gesproken wordt van de Dlitse banken als
'prefects' and 'co-ordinators of industry'.

67 Prof. mr L.J. Hijmans van

den Bergh en mr H. Winkel, Preadviezen
NJV 1952, 'Bestaat er behoefte aan een wettelijke regeling voor de

bedindiging van

dixurzame contractuele rechtsbetrekkingen, in de

cpzegging waarvan niet is vocrzien?', blz. 119.
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ding, hoe persoonlijker zij wordt68 0 Het zijn kenmerken die

men zonder al te
veel problemen kan plaatsen in een bancaire relatie-overeenkamst.

Wanneer op een bepaald ogenblik, zo vermeldt Winkel69 een verplichting

ingevolge een duurzame overeenkcmst wordt vervuld, dan vormt deze verplich-

ting op dat ogenblik de vervulling van de g ,ele rechtsbetrekking. Het gaat
er am dat de min of meer voorbijgaande rechten en verplichtingen (leel Uitmaken van de meercinivattende contractuele betrekking die maatschaWelijk en
ecornnisch als Nin geheel wordt gezien en die zich uitstrekt over een geruime tijd.

Zawel Hijmans van den Bergh als Winkel citeren Von Gierke, die als
varler van het 'Dauergesch ft' wordt gezien. De duuravereenkcmsten, sdhrijft

Von Gierke, stellen het contractenrecht in staat 'die Herrschaft uber Le-

bensguter nicht zu vermitteln, sondern unmittelbar zu verwirklichen'70. Zij
' entfalten die Kraft st:andige Machtverhaltnisse ins Leben zu rufen und in
Wirksamkeit zu erhalten und schafft und gewahrleistet aus sich heraus eine
gegenstandliche Herrschaft'71 . Doar haar funktie doet de duuravereenkamst

quasi-zakelijke verhouclingen ontstpan.

Indien men zich dan oak afvraagt waaram de Duitse doctrine zich diepgaand met het Banlcvertrag heeft bezig gehouden, terwijl deze in de Nederlandse geheel afwezig is, kan worden gewezen cp het feit dat in de vooroorlogse Nederlandse doctrine nauwelijks aandacht ho=taat voor de tegenstelling
duurzame en voorbijgaar :le contracten, met uitzorriering van P. Scholten72:
' De

duurovereenkamsten

zijn een bron van een

blijvende verhouding, waaruit

telkens weer nieuwe verplichtingen tat: prestatie voortvloeien.' Scholten
ziet in de duurovereenkanst echter geen scherp dognatische figuur, maar een
contract, dat allerlei inhoud kan hebben73.
De leer van het Bankvertrag heeft sinds de jaren '60 in toenemende mate

zijn bestrijders gevonden.
2.2.4. Afwiizing van het Bankvertraq

Na de 'IWeede Wereldoorlog heeft de funktie van de Duitse banken zich
grondig gewijzigd. Ten eerste kan worden gewezen op de enorme vlucht van de

}credietverlening aan het bedrijfsleven. Ten tweede hebben partiallieren hun
intrede gedaan in de wereld van handel en bank. Beide ontwikkelingen hehhen
de realiteit van het Bankvertrag andergraven.
Gezaghebbende, moderne schrijvers als Canaris, Schan:Le en Sichtermann74
hebben, zij het meer op dogmatische gronden, fundamentele kritiek geleverd
op de leer van
68

69
70

71

72
73

llet

'allgemeiner Bankvertrag'. In de rechtspraak lijkt het

T.a.p., blz. 173-180.

winkel, t.a.P·, blz. 168 e.v.
T.a.p., blz. 173.

T.a.p., blz. 103 en 173.

Zie

bij

Hijmans van den Bergh, t.a.p., blz. 116 noot 60.

Zie P. Scholten,

WFNR

1896-1898 (1906) , blz. 230

e.v.,

Verzamelde

Geschriften, deel III, 1951, blz. 106.
74

Zie Sichtermann, Bankgeheimnis urd Bankauskunft, in der Bundesre-

publik Daitschland, sEMie in wichtigsten auslhndischen Staaten,
Auflage, Frankfurt/Main 1984, blz. 112 bij noot 3.
31

3.

BGH zich thans op de vlakte te houden75. Koller76 heeft de leer van het
Bankvertrag zelfs dood verklaard. In de recente har iboeken vindt het Bankvertrag alleen in Bainnbach/IXiden/Bcpt nog een aanhanger 7

Sch8nle

is uitermate

afwijzend. Deze laat

blijkens

de schematische

cpbouw van zijn leerboek de bankrelatie in terminste negen Bankgesc:hlifte

uiteenvallen en wijst het bestaan van een Bankvertrag zonder veel cmhaal af.
Er zouden alleen individuele
tot stand kanen, waarbil overigens in rechte voldoende ruimte is nevenverplichtingen aan te nemen70.
volgens canaris79, wiens kritiek het uitvoerigst is, kan het bestaan of

het cretiren van een zakelijke relatie geen voldoende rechtvaardiging zijn
voor het aanvaarden van een overkoepelende overeenkcmst. Voor het

1 Vertrags'-hAgrip is het essentieel dat 66n of meer rechtsgevolgen ontstaan
krachtens door partijen verstrekte wilsverklaringen. De zakelijke relatie

als zodanig cre8ert geen enkele juridische gebondenheid, partijen kunnen op
elk manent van hun relatie af.

De algemene rechtsplichten, de cliantbeschermende plichten (' Schutzpflichte') maken volgens Canaris evenmin deel
uit van de inhoud van het Bankvertrag. Deze bestaan volgens hem krachtens
het objectieve recht en niet krachtens een zakelijke relatie of de partij-

wil80.

De wederzijdse verwachting van een toekanstige zakenbereidheid geeft
aanleiding tot een continue 'Steigerung' van het vertrouwen, dat in de goede
trouw (S 242 BGB) zijn bescherming vindt. Voor de dogmatische verklaring van
nevenplichten is het Bankvertrag dan ook geen noodzaak. Canaris aanvaardt

wel een

'

einheitliche

Schuldverhaltnis'

(eenheidstheorie),

tot het mcment waarop het vertrouwenscontact oph clt81.

die doorwerkt

Ik kam op de ziens-

wijze van Canaris later terug82.
Contractsdwang als gevolg van de prearnhile van de Duitse AGB wordt door

Canaris verworpen. De preambule, waarbij de banken dus te kennen geven hun
dieristenapparaat aan het publiek ter beschikking te stellen, zou slechts een
invitatio ad offerendum (een uitnodiging am in onderhandeling te treden)

bevatten83. Een verplichting tot dienstverlening voartvloeiend uit het Bank75

Vgl. BGH BB 1974, 1454, BGH WM 1955, 656, BGH WM 1956, 920.

76 In:

Nale mitwicklungen im Bankhaftungsrecht,
Johannes Kondgen, Koln 1987, blz. 22.

77

Herausgegeben von

T.a.p., blz. 936.

78 Schonle, Bank- und B8rsenrecht, blz. 28, 43; riaarbij wordt bij het
verstrekken van Auskiinfte een zelfstandig Ausklinftevertrag aangenamen,
79

80

81

blz.

51.

Rdn. 4.

Canaris, Rin. 5.

Rin. 12. In dit verband is het vermeldenswaard dat Larenz de zogenaamde amslagtheorie aanhangt en de eenheidstheorie slechts aanvaardt in die gevallen waarin het 'angestebten Vertrag' nietig is.
De 'Schutzverh8ltnis' slaat bij het rechtsgeldige contract cm in

een contractuele 'Schuldverhaltnis. De 'Schutzpflichte' gelden
vervolgens als contractuele neven- of prestatieplichten. Zie Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts I, § 9 I, blz. 119.
82

Zie Hoofdstuk 3, ander 3.1.3 en 3.2.2.1.

83

Zie met literatuurverwijzing Canaris, Rdn. 8, 550.
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vertrag of arxierszins wordt, tenzij uitdrukkelijk overeengekcmen, in het
geheel niet aanvaard, zelfs niet indien de transactie slechts leidt tot een
positie ten gunste van de bank84. In bij zandere gevallen neemt Canaris wel
een verplichting aan tot het aangaan van overeenkcmsten op grond van de
goede trouw85. De c=tardigieid cim de bank geen avereenka ten cp te dringen
al dan niet met een Ocrediet) neutraal karakter, wardt bij Canaris gerechtvaardigd met de averweging dat 'ein solche Pflicht steht namlich nicht mit
den erkennbaren Interessen der Bank in Einklang, und daher kann sie bei

einer Auslegung ihres Verhaltens nach § 157 BGB nicht als Vertragseinhalt
angernTmen werden86.
Canaris bekritiseert oak de zienswijze dat de prparnkile van de Duitse
AGB, waarin van een 'gegenseitige vertrauensverhaltnis' wor·dt gesproken, op
het best:aan van een f wijst:87. Bi j een bairRire tz=-haftsverbindung intensiveert zich dat vertrouwen niet aan beide zijden in dezelfde
mate. In het bijzonder bij Massengeschafte ontwikkelt het zich overwegend
aan cliantzijde.
Fuchs88 spreekt zelfs de banvloek uit over het Bankvertrag, dat hij
ziet als een historische vergissing:

ist der
'Historisch betrachtet
Bankvertrag eine aus einen
MiBverst indnis der rechtlichen Bedeutung der AGB weiterentwidkelte
Konstruktion, die heute im Widerspruch zum Parteiwillen zur Durchsetzung inkcnpatibler Interessen von Kreditwirtschaft und Bankkundschaft
in Anspruch gencmmen wird. Die derzeitige Diskussion um eine gesetzliche Regelung der Bankverbindung zeigt, daB eine privatautoncm
be iindete Vertialtensardrlung ungedignet ist. Es bliebt zu hoffen, daB
der allgemeine Bankvertrag encnich aus dem Instrlnnentarium des Bank-

rechts ent:fernt wird89'.

Canaris erkent wel het best;nan van een 'Rahmenvereinharung' krachtens
de algemene bankvoorwaarden. De betekenis hiervan ziet hij daarin dat deze
voarwaarden niet telkens van toepassing behoeven te worden verklaard, maar
dat de geldigheid voor toekarstige transacties bij het aangaan van de eerste
overeenkanst kant vast te staan, mit:s uiteraard partijen het vestigen van
een duurzame relatie cp het oog hebben90. De reikwijdte van de 'Rahmenve-

reinbarung' beperkt zich overigens tot 'Gesch ifte der gleichen Art'.
84

Zie Sch8nle, t.a.p., § 3, II.

85

Rdn. 5 en 6.

86

Rdn. 7.

87

De zin luidt: 'nas: r=e=,·haftsverhaltnis zwischen minden und Bank

ist ein gegenseitige IArtraller= rhiiltnis' en vervolgt met : 'Die

bank steht ihrer Kunden mit ihren Geschaftseinrichtungen zur Erledigung....'

88

Hans-Ulrich Fuchs, Zur lehre van allgemeinen Bankvertrag, Europaische
294,

89

90

Hochschulschriften,

Reihe II Rechtswissenschaft,

Frankfurt am Mein 1982.

T.a·P·, blz. 197.

Rdn. 2495 e.v.
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Bd. /Vol.

Schonle aanvaardt een zelfde cpvatting91. Na het openen van een reke-

ning en het afsluiten van een overeenkanst vocr girale betaling waarbij de
algemene voorwaarden van toerassing worden verklaard, zou(len de voorwaarden
geen enkel effect hehhon op bankverrichtingen waarover partijen geen wils-

overeenstemming hebben bereikt. Zou de girorekeninghouier bijvoorbeeld effectentransacties willen afsluiten, dan zullen de algemene voarwaarden op-

nieuw van toepassing moeten worden verklaard, althans zal toepassing opnieuw
moeten blijken.
Overwegend wordt thans in de Duitse doctrine het Bankvertrag gelijkgesteld met het Girovertrag. De centrale plaats van deze laatste is niet alleen het gevolg van het belang van de afwikkeling van het giraal geldver-

keer, maar ock variwege het feit dat banken de totstandkcning van het Giro-

vertrag in toenemende mate afhankelijk zouden maken van de bereidheid van de

clidnt arrlore overeenkamsten met de bank aan te gaan92.

2.2.5. 'Geschaftsvertraq'

is nuttig op het door Canaris geconstrueerde element
haftsvertrag'
in te gaan. Ik suggereerde imners hierbaven dat het "1=-haftsvertrag' door

Het

Van Regteren Altena en De Kat werd aangeduid als relatie-overeenkanst. Wat
behelst dit 'Geschaftsvertrag'? Kortgezegd gaat het an een (obligatoire)
overeenkcmst die een regeling bevat voar de wijze van voldoening van wederzijdse schulden.
Het 'Geschaftsvertrag' is een produkt van de ontleding van de rekening-

courarrt (Kontokorrentvertrag) waaronder begrepen de bankrekening-courant.
Canaris onderscheidt deze in terminste twee bestianddelen: 'Geschaftsvertrag'
en 'Kontokorrentahy¥,Ae,93. Het '(:cor,h ftsvertrag' is de bestaansvoorwaarde
voar de totstandkaming van de 'Kontokarrentahrede'. Hierdoor wordt ook ge-

rechtvaardigd dat in de (bank)praktijk het 'Geschaftsvertrag' en de 'Kontakorrenta]xede' te zamen als rekening-courant worden aangeduid94.
Een voorbeeld zal inhoud en strekking van het ' Geschaftsvertrag'
verduidelijken. Zau de bank een beweerdelijk buiten de rekening-courant staande
post ofanks bezwaren van de cliant in de rekening boeken, dan zal de cliant
desgewenst nakaming van het 'Geschaftsvertrag' moeten vorderen. Een ander

voarbeeld: (een redelijke uitleg van) het bancaire 'Geschaftsvertrag' maakt
het mogelijk, dat de cli6nt het rekenkundige saldo dat ingevolge de rekening-courant niet opeisbaar is, gedeeltelijk (per kas) opneemt. Het element

91

T.a.p., blz. 22.

92

Daarover ook Fuchs,

93

Daarnaast wordt een
en een saldo-overeenkcmst
onderscheiden. In gelijke zin Schlegelberger-Hefermehl, Rin. no. 6.

94

t.a.p.,

blz.

68 e.v.

Schlegelberger-Hefermehl, Rdn. no.

8.

Tussen partijen zou de wil

aanwezig moeten zijn met elkaar gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd zaken te doen; uit hun concrete zakenrelatie ontstaan
wederzijds vorderingen. De relatie behoeft niet in te houden dat

aan bpidp

zijden geldvorderingen ontstaan. Voldoende zou kunnen
zijn dat een partij slechts diensten verleent waarcp de andere

partij aanspraak maakt. De wil am de relatie aan te gaan en deze

met een rekening-c rant uit te voeren zou oak uitdrukkelijk, maar
ook uit de aard van de avereenkcmst kunnen voortvloeien.

34

'Gesch-ag'

maakt dus overbodig dat er tussen een bankrekening-cou-

rant (Staffelkontokorrent) en een gewone rekening-courant onderscheid wordt
gemaakt.

Voarts verplicht het partijen an zonodig aan vaststelling van het saldo

mee te werken, het verplicht ook voar aanzuivering van een debetsaldo zarg

te dragen. Canaris wijst verder cp de regeling voar het voldoen van vorderingen, nl. 'Abrechnung durch VerredhrRIng' 95 en op de wijze van vaststelling
van een eventueel overschot cp de rekening in de vorm van abstrakte schuld-

erkenning.
Canaris kwalificeert het 'Geschaftsvertrag' als een eigensoortige over-

eenkanst, en oak als een zuiver obligatoire overeenkcmst 'chne Verfilgungscharakter'. Met zuiver obligatoir wordt bedoeld dat de overeenkcmst geen
zakelijke (goederenrechtelijke) werking heeft. Dit laatste elei,prit wordt
'Kontokorrentabrede',
wier
kermarkend geacht voar het onderscheid met de
inhan betrekking heeft op de 'voorbeschikking' tussen partijen van in de
tcekcmst ontstane vorderingen, hetgeen aan partijen de mogelijkheid antneemt
vorderingen af zorderlijk cp te vorderen, te cederen of te verpanden.
De 'Kontokorrentabrede' heeft dus tot onderwerp dat zij de beschikking
over toekaistige vorderingsrechten beperkt, met andere woorden: zij is een

'antizipierter

VerfUgungsvertrag'96. Het 'r:=··haftsvertrag' mist dit

beschikkingskarakter, maar legt de basis voor wederzijdse 'kontokorrentliche' rechten en plichten. Het bepaalt welke vorderingen in de rekening-courant worden cpgenanen en verplicht de partijen deze in de rekening cp te
nemen. Canaris spreekt overigens niet van 'Kontokorrentpflicht', maar van
een bestemming der vorderingen naar de aard van de overeenkams/97.
De 'Kantokarrentabrede' vormt dus een onzelfstandig onderdeel van het

'Geschaftsvertrag'. Het 'Gesdiaftsvertrag' kan voortbestaan zonder 'Abrede',
maar het cmgekeerde acht Canaris niet mogelijk. Het onderscheid heeft een
praktisch gevolg bij het faillissement van 6dn der partijen: het voortbe-

staan van het 'Geschaftsvertrag' wordt door het faillissement niet beinvoed,
het is ondenmrpen aan het 'Wahlrecht' (overeenk=tig § 17 K098) van de
curator, maar de rekening-courant (die Abrede) neemt een einde door de be'd van de gefailleerde.
2.2.6. Een tweede leven voor het Bankvertraq?

Ondanks de afwi#zing in de nieuwere literat:uur wordt door Kandgen99 gesuggereerd dat het Banlcvertrag een tweede leven zou kunnen ingaan.
95

96

97

Canaris, Anm. 10 bij § 355 GroBkarmentar HGB.
T.a.p., Anm. 9.

In de Franse en Belgische doctrine spreekt men van het beginsel

van de

'affectation g&n&rale'

(zie verder Hoofdstuk 5, order

5.6.2.).

98

Canaris geeft hier, door tussen de zakenrechtelijke en de obligatoire kant van de rekening-courant een anderscheid te maken, niet

de heersencle Duitse leer weer. Vgl. Schlegelberger-Hefermehl, Rin.
59.

99

Zie RWS Forum 1, Neue Entwicklungen im Bankenhaftungsrecht, he-

rausgegeben von Johannes 10rdgen, Kaln 1987, blz. 133-158, zie ook
diens Selbstbindung chne Vertrag, Zur Haftung aus geschaftsbezogewarden uitvoeriger
nem Handelen, Tubungen 1981. Zijn

weergegeven anc]er 3.2.2.2.
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Hij gaat ervan uit dat het (dienstverlenend) haIdplen van banken zich
in alle gevallen manifesteert in een direct contact met personen, die daarop

een beroep doen of kunnen doen. Bij Kandgen bestaat aansprakelijkheid van
banken in hoofdzaak uit contractuele aansprakelijkheid; voor quasi-contrac-

tuele aansprakelijkheid, behoudens uit allpa in contrahendo en in het geval
waarbij een bank aan een andere bank voar een niet genoemie cli6nt cm inlichtingen vraagt en de verstrekte inlichtingen vals blijken, is in beginsel
geen plaats100. oontractuele aansprakelijkheid wordt oak aangencmen bij het
(onjuist) verstrekken van een inlichting bij een eenmalig contact. Een persoon die een inlichting vraagt, een dienst waartoe de banken zich in hun
algemene voorwaarden he]oben verbonden, ziet Kandgen al als een overeenkc=st.
Endgen hanteert echter, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien
een ander, ruimer begrip 'overeenkamst'.101' Zo heeft de bankclitint geen
uitdrukkelijke aanspraak op informatie jegens de bank, maar dit neemt niet
weg dat ook een verbintenis (een 'self-rommitment') kan 1-p=taan zor,-ler dat
daaraan een belofte tot presteren vooraf is gegaan. Tot welke prestaties de

bank zich jegens de Cliant verplicht is, zo stelt KBrxlgen, in de Duitse
bankpraktijk alles behalve duidelijk. Dat geldt evenzeer voar de kern van de
contractuele betrekking, het Girovertrag, als voor aryiere overeenkrs, ten.
Een cliant, die zich hierover wil laten infarmeren, belandt in een zee van
vaagheid, stuit in de AGB cp een aantal vocrwaarden over rekeningvoering en

voor het overige cp eenzijdige voar de bank gunstige bepalingen en bedingen.

Naar Kandgen meent, is deze 'Luckenhaftigkeit' het aevolg van de bijzondere structuur van de zakelijke betrekking bank-clidnt102. De contractuele prestatie van een professional, znal q een bank, is r*nngaans hoc)gst rrn»
plex en gespecialiseerd. Voar de clidnt is het ormogelijk, of slechts met
praktisch ondoenlijk zoekwerk, de uitvoering van opdrachten in detail te
volgen. De doorsnee-cliant verwacht dat zijn girale betaling binnen enkele
dagen bij de ontvanger aankant, maar maakt zich geen voorstelling hoe zij
Mirdt uitgevoerd, zoals degene die intekent cp een emissie zich niet
afvraagt cp grond van weIke waarderingsmaatstaven de emissiebank en de andernening de ]coe:s hebben vastgesteld, en zoals een cliant vertrouwt op de
integriteit van de bank bij de aan- en verkoop van opties. De doorsnee-

cliant verwacht dat deze afwikkeling realistisch is.

-en wijst een reglementering van veelamvattende 'AufklarungspflichDe doorsneeals een cndeugdelijk ' gebed zonder end' van de hand103.
cliant gedraagt zich verstandelijk en vooral kostenbewust en i Rat zich geen

ten'

dingen verklaren die hij tenslotte toch niet begrijpt. Wat de clidnt doet,

is vertrouwen stellen in de canpetentie van de bank. Vertraiwen betekenteconanisch gezien-: informatiekosten he, paren. De prijs die de cliant riaarvoor betaalt, is ogenschijnlijk een (vergaande) afstanddoening van zijn
zelfbeschikking ten gunste van het eenzijdig 'Iiaistlngsermessen' van de
bank.

100 Vgl· 00k W. Inrenz, ZHR 139 (1975), blz. 567, die over het laatste
geval heeft gesproken van een 'Vertrag auf kistung an einem Dritten', een overeenkcizst die het midden houdt hissen een 'Vertrag zu
gunsten Dritter' en het 'Vertrag mit Drittschutzwirkung'.

101 Daarover Hoofdstuk 3, onder 3.2.2.2.

102

In: Neue mtwicklungen, t.a.p., blz. 138. Deze problenatiek geldt
overigens alle 'beroepsovereenkcmsten'.

103

T.a.P., blz. 138.
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De bankavereenkarst, evenals iedere avereenkcmst met een professional,

bezit van nature (van rechtswege) een fiduciair element. Wat in de prpambule

van de AGB een tweezi jdige vertroliwensverhculing wardt genoerl, herhaalt
slechts datgene wat krachtens het objectieve recht al lang geldend is. Door
het bestaan van het fiduciaire element, kunnen bepaalde bedingen, zoals uitsluiting van schuldaansprakelijkheid, niet zonder meer bloot staan aan een

'rechtsgeschaftlichen

Disposition'.

Door de rechtsbetrekking

dus

uit

te

leggen naar zijn (fiduciaire) aard poogt KBndgen het terugdringen van bedinzijn op uitsluiting van aansprakelijkheid oak
gen te realiseren die gericht
voar geringe nalatigheid104 . De cpvatting in de hAArSende Duitse leer, dat
deze uitsluiting toelaatbaar is tenzij het een 'Kardinalpflicht' betreft,

wardt door Bdgen van de hand gewezen. Een onderscheid tussen hoofd- en
neveriverplichtingen is zijns inziens niet, althans vaak slechts gekunsteld,
te maken. De fiduciaire betrekking verlangt meer dan het voor iedere partij
geldende gebod van Treu und Glauben, het kamt tegemoet aan
in ihre professionelle
' die berechtigten Erwartungen des Kunden
Ka etenz mit einem HBchstrnaA an Gewissenhaftigheit, Integritat und

Loyalitat'105.

Zoals in het Banlcvertrag van Von Godin de plichtenstatus van de bank breed
werd uitgemeten - 'die Verpflidhtung, allzeit um die Interessen des Kunden
als "Freundin Bank" besargt zu se:in, saweit ihr im Rahmen der geschdftsverbindung geabtes Verhalten auf jene ausstrahlen kann'106 - spreekt KBndgen

op grond van de recente rechtspraak van het BGH van een tendens tat 'Uhiversalierung der Bankhaftung'. Dat wil zeggen: de bank kan zich er niet op
beroepen slechts als giro-instelling respectievelijk als kredietgever te
zijn opgetreden. TUE;sen de verschillende bankdirectoraten is als het ware

sprake van een kruisbestuiving.
'Die Selbstdarstellung der Banken legt (..) den SchluB nahe, daB der

'Finanzleistung aus einer Hand' auch eine 'Bankhaftung aus einer Hand',

oder dogmatisch gesagt: ein Pflichtentransfer zwischen den einzelnen

Geschaftssparten folgen TruB. Dieser Pflidltentransfer, ]oiSmilte der Iaire

vum All =airal Bai*vertrag . . .

zu never Akt liuit verliellfen.

Sie

stehen darn als Kiirzel fur die Struktur des Barkvertrags;: als fialiari-

sc* Bezichmg mit,=fassenier Veranb*xtlichkeit fur alle Ve gensangele rheiten des Ellrile,1, mit deirn die Bank ges ftlich in Beruinny
tr,i.*,107.

Terzijde kan nog worden opger,prkt dat aan der consequenties van het

zich ontwikkelde nieuwe Bankvertrag is dat aan

algemene banken (Uhiversalhogere
plichtenstatus
wordt
cpgelegd
dan aan gespecialiseerde
een
banken)

banken, wat wordt gelegitimeerd doordat de bank zich weliswaar niet als

contractuele maar als econamisch-zakelijke eenheid presenteert en daarmee

104 Vanuit een wat andere invalshoek kant Koller tot de conclusie dat
bankenaansprakelijkheid een soort produktenaansprakel ijkheid is,
zie Neue Bitwicklungen, t.a.p., blz. 33.

105

T.a.P·, blz. 139.

106

Von Godin, Handelsrecht, t.a.p. Anm. 8 b. Even verder heet het

"Die Bank is vor allem verpflichtet die Interessen ihres Kuzilen in

01:hilt urd in Schutz zu nehnien, Arm. 8 b. 1.
107

T.a.P., blz. 155.
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afstand doet van haar aansprakelijkheidsrechtelijke voardelen cp grand van

bankinterne arbeidsverdeling

g) 108.
Het lijkt van belang te benadrukken dat het bij IQSn*len nog slechts
gaat an 'Tendenzaussage und nicht um einen subsuntionsf ligen Rechtssatz'.
Zo wordt aan de keerzijde van het (nieuwe) Bankvertrag nog geen of onvoldc)ende aandacht besteed. Bij Von Godin vinden wij deze, zoals gezegd, in
nogal wijdlopige plichten teruglO9. De moderne rechtsontwikkeling zoekt
volgens KBndgen andere wegen, zie andermeer de steekwoorden 'SphHrenverant-

wartlichkeit'

en een verdergaande cliantendifferentiatiellO.

2.2.7. Samenvattina en conclusie

In de Duitse thearie vindt men over het 'allgemeiner Bankvertrag' veel verschillende opvattingen, waarvan de orderlinge verscheidenheid niet altijd
vrij is van dogmatische scherpslijperij.
Het ' allgemeiner Bankvertrag' lijkt
het beste te verklaren als de dognatische verbijzondering van de algenene
categorie van het Dauergeschaft (duurovereenkanst).
De ontwikkeling van het bankbedrijf na de Tweede Wereldoarlog heeft de
realiteit van het 'Bankvertrag' wezenlijk ondermijrxi. In de recentere lit:erat=uur is steeds minder steun te vinden vocr de aanvaarding van het Bankvertrag en wordt het zelfs dood verklaard. De ruime toepassing van het beginsel
van het

'Treu und

Glauben' (§

242

BGB waaniit

de

Schuldverhaltnis

prim re Ieistung flichtlll voortlccmt) heeft vanuit dogmatisch

ohne

oogpunt de

funktie van het Bankvertrag overbodig gamaakt.

Hoewel de afwijzing van het Banlcvertrag niet tot andere rechtsgevolgen
behoeft te lei den voor wat betreft aanvaarding van wederzijdse rechtsplichten - hi.erop wijst ock Hopt112, met name va ege een 'versthndiger Interpretation' van het Bankvertrag - dient de geheel andere geaardheid van deze
overeenkcmst niet uit het oog te warden verloren. Het beste kan dit warden
weergegeven met een citaat uit Von Godin dat typerend is voar de ontwikkeling van het Bankvertrag:

108

Hierbij zij nog aangetekend dat de zogenaamie ' Chinese Walls' bij
de [Xiitse banken in hoog aanzien staan. Zie ook A. Rchlvink in:
The Banker, January 1987, blz. 24 e.v. Volgens KBndgen is het niet
de taak van het recht aan de banken een oplossing te bieden; deze
dienen te worden gezocht ' im Rahmen der betrieblichen Kostenkalkulation' . Blz. 156.

109 T.a.P., Arm. 7.
ook Werner Lorenz, in: Festschrift fUr Karl Iarenz, MUnchen
1973, blz. 586, die spreekt van een 'Stufentheorie'.

110 Zie

111 Waarcnder in algemene zin te verstaan een rechtscategarie, die los
bestaat van de overeenkcmst en aan partijen bepaalde gedragsplichten oplegt. Eerst wanneer de gedragplichten niet warden vervult,

ontstaat een schadsvergopdingsverplichting. Zie Canaris, Rdn. 12.
Zie verder Hoofdstuk 3, ander 3.1.3.

112

Hcpt, Kapitalanlegerschutz, blz. 397 noot 151.
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'Es

liegt

ziertes

also

in

"Natur der Sache",

der

Vertrauensverhaltnis

handelt,

daB es sich um ein qualifiworaus sich nicht nur die

sittliche, SCI rn die rec:htliche Pflift ergibt, das altgagengenc=tene
Vertratim, sc*it es eben der Natin: der Sache an der Verkehrsauffassung
entspricht, in vollan NABe zu rechtfertigen. Der Eunde hat Qi ch als Ge-

*,Aftsfremi der Bank, die Bank sich gegen[iber ihm als 'die Rrair*lin

Bank' zu verhalten (accent vR). 'FUttere die Bestie Bank, sonst friBt
sie dich auf' soll nicht der Erfahrung entsprechen'113
Onder gebruik van het steekwoord 'Universalisierung der

Bankenhaftung'

wordt door Kandgen voorgesteld het Bankvertrag nieuw leven in te blazen door

het te beschouwen als een fiduciaire betrekking met een cnivattende verantwoordelijkheid voar alle vermogensaangelegenheden van clianten waarmee de
bank zakelijk in contact treprit.
2.3. Engeland

2.3.1. Het 'bankincr contract': 'implied terms'
In het Engelse bankrecht worcit de relatie tussen bank en cliant beheerst
doar het 'banking contract'. De Grooth114 merkt erover op dat het staat voor
onze rekening-courantovereenkcimst. We zullen nog zien dat deze uitspraak kan
worden onderschreven, maar verriere nuancering behoeft.
Het 'banking contract' stelt de grondrelatie bank-cliant voor, die op
basis van de techniek van ' implied terms' en aan de hand van een bepaalde
imulling van de bankfunktie door de Engelse rechter is ontwikkeld.
Aanvankelijk kwalificeerde deze het 'banking contract' als een geldne-

mer-geldgever-verhouding,

zij het met

'

superadded obligations' waaronder het

honoreren van cheques wanneer het saldo toereikend is. In de leading case
van het Ehgelse bankredht uit 1923, Joachimson v. Swiss Bank Corporation115,

wordt deze formile van geldlening, met de toegevoegde verplichtingen, verlaten. 'The contract between the banker and the custcmer is one and indivisible', aldus Atkin LJ in de zaak Joachimson.
De woorden
'one and indivisible' hebben een andere betekenis

dan het
begrip 'ondeelbaarheid' in de continentale literatuurl16. Het duidt erop
dat het rechtkarakter van de rechtsverhouding niet is geldlening en everinzin
'agency' of een ry,Thinatie van deze twee, maar eigensoortig is; de overeen-

kaisten geldlening en agency zijn in het 'banking contract' niet van elkaar
te scheiden.

113 T.a.p., Anm. 6; en even verder, Anm. 8 b, schrijft Von Godin dat
de bank 'allzeit

um

die Interessen des

Kunden

als

Freundin

Bank

besorgt zu sein'.
114

De Grooth, blz. 26.

115

(1921) 3 K.B. 110, All ER Rep. 92.

116

Zie daarover Nelissen, blz. 102: 'Deze regels werden gebundeld
order determ c eelkaartn:id tot anschrijving waarvan veelvuldig
gebruik werd gemaakt van beeldspraak: de rekeningposten werden
vergeleken met de schakels van een onverbreekbare keten, of met
een smeltkroes waarin de schuldvorderingen door een scheikundig
proces tot een hechte massa worden versmolten.'
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De zaak Joachimson heeft de rechtsregel voortgebracht dat een rekening-

tegoed van een bank niet betaalbaar is, tenzij het saldo wordt opgeaist door
de cliant. Op zich zelf lijkt dit nogal voar de hand te liggen, maar in de

cortplexe context van het geval was het een vraag van betekenis. Joachimson
was Wn van de drie firmanten van een vennootschap onder firma. Twee van de
firmanten 11adden de Duitse nationaliteit. Op 1 augustus 1914 overlijdt an

firm r-ar Engels recht wardt ontbonden.
Drie dagen later breekt de Eerste Werel rhorlog uit. De overblijvende firmant
wor[it een , enemy alien' en de rekening wordt krachtens Engels recht getroffen door een wettelijk verbod dat verdere transacties cnmogelijk maakt. Na
de oarlog, cp 5 juni 1919 eist Joachimsan namens de firm in rechte het
saldo van de bankrekening op, zich erop beroepende dat de 'cause of action'
is ontstaan voar 1 augustus 1914. Het Court of Appeal beslist arders: 'demand is necessary before such a cause of action will arise'.
De rechter greep de zaak Joachirrwon aan cin de kern van de Ehgelsrechtelijke
te Cmschrijven:
der Duitse firmanten, waarrh- de

' The bank undertakes to receive money and to collect bills
for its
customers' s account. The proceeds so are not held in trust for the

aistaner, bit the bank borrc s the proceeds and undertakes to repay

them. The promise to repay is at the branch of the bank where the ac-

count is kept, and during banlcing hours. It includes a premise to repay
any part of the amount due against the written arder of the aistomer
addressed to the bank at the branch, and as such written orders may be
outstanding in the ordinary course of business for two or three days,
it is a term of the contract that the bark will not cease to do business with the aistcmier ecept upcn reasciiable notiice. The aistaner
undertakes on his part to exercise reasanable care in exeaiting his
written orders so as notto mislead the bank ar to facilitate fargery.'

kunnen constateren dat het 'banking contract' cp grond van een functionele beschrijving van de praktijk en de wenselijkheden dienaangaande tot stand
is gekalien. Daarbij worden rechten en verplichtinaen vastgesteld onder gebruikmaking van de techniek van de 'implied terms'I17.
Men mag inplied conditions niet vertalen door aanvaarding van
' stilzwijgende wilsverklaringen'118. De rechter bepaalt welke verplidhtingen van
de overeenkcmst dee1 uitmaken, ook al hebben partijen deze niet gewild. Die
We

bepalingen worden pig 'implied' h*4chouwd die noodzakelijk zijn voar een

praktische uitvoering van de overeenkanst. 'Demand is necessary', oardeelde
de rechter en dit volgt niet alleen uit de (stilzwijgende) bedoeling van
partijen. Er anders over oordelen zou ook van 'banking a non-business propos:ition' makenll90

Een goede, recente illustratie van de techniek van de ' implied terms'
in het 'banking contract' geeft een recente uitspraak van het Court of Appeal in Cryne v. Barclays Bank120. Hierin was de vraag aan de orde of een bank
117

Zie oak Uhiken Venema, Van cammon tot civil law, blz. 156-158.

118 Vgl. P. Zanderland, Indeling, uitlegging en regeling van overeenkarsten, Groningen 1975, blz. 114.
119

Zie Paget, blz. 71, 72.

120 (1987) BC[C 548, vernield in aurent law, January(1988) nr. 17.
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gerechtigd was een 'receiver'121 te benoemen, nadat zij op redelij ke gronden
kcn oardelen dat haar zekerheid gevaar liep zonder dat de bank een daartoe

strekkend recht contractueel had bedongen:

'It was not possible to inply a term in the agreement.....when they on
reasonable grourxis, considered that their contract was in jeopardy.
Such a term could be implied where it was neccesary to give hisiness
efficacy to the contract lut since the agreement contained express
provisions to protect their security there was no justification to
imply further terms.'
2.3.2. De totstandkanina van het 'bankim contract'
In Ehgelse handboeken over bankrecht122 wardt gewoontegetrouw ruim plaats
gemaakt voar de vraag, wie is cliant van de bank. Deze vraag is nauw verbanden met de vraag naar de totstandkoming van het 'banking contract'.

Paget's Law of banking, 66n van de gezaghebbende Engelse handboeken

aver het bankrecht, laat het tot stand kcmen op het moment dat partijen met
elkaar in een financidle, bancaire relatie treden123: het is 'a general contract, it is si*le arKi indivisible; it arises the mcment parties agree to
enter into contractual relations with each other', maar een precieze bepaling is niet te geven: 'Excactly what it carprises cannot be Poshilated with
certainty'. Dit stoart de pragmatische Ehgelse jurist geenszins.
het ' banking contract'
Bij Chitty vinden wij hetzelfde uitgangspint:
kat tot stand wanneer beide partijen de (st:ilzwijgende) bedoeling hebben
een bancaire relatie aan te gaan124. De opening van een bankrekening wordt
voor het ontstaan niet geacht een strict vereiste te zijn. Volgens Ellinger
zou het wel het voornemen van partijen moeten zijn. Dit laat de schriiver
volgen uit het Ehgelse 'Saladin-HBU', de zaak Woods v. 14artins Bank Ltd.125
waarin het 'banking contract' tot stand kamt cp het moment dat de bank in-

structies aanvaardt van de cliant am gelden te incasseren en deze tot diens
beschikking te houden, terwijl een rekening door de cliiint (nog) niet was
121

In algemene zin kan een 'receiver' worden beschouwd als een neutrale persoon, door de rechter aangewezen, cm aan de bank gestelde
zelcerheden te realiseren.

122 Veel van deze handboeken onderscheiden zich slechts van elkaar
door de lengte waannee (dezelfde) 'cases' worden beschreven. Het
boek van Ellinger is cndanks het adjectief 'biviern' hi.erop mijns

inziens geen uitzondering. Slechts bij hogere uitzoryiering wordt
bovendien in deze handboeken naar bankrechtliteratuur verwezen.

Een glmstige uitzonfiering is het Canariese 11andboek van Crawford
and Falcon}:ridge, Banking and bills of exchange, A treatise on the

law of banks, banlcing, bills of exchange and the paynentsysten,
Toronto, 1986, dat ik ever,wel te laat arier ogen kreeg am enree
in deze telcst nog rekening te houden. Het vocrdeel van dit, inmiddels tot twee dikke delen uitgegroeide, handboek is dat het veelvuldig verwij st naar Amerikaanse uitspraken, alsnede naar het op

het (Frans georianteerde) recht van de provincie Qu6bec.
123

Blz. 72.

124 Chitty cn Specific Contracts (1989) no. 2891.
125

(1959) 1 QB 55, 3 All ER 166.
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in avereenstemming met de gedachte dat 'banking'
1-estaat uit het voeren van een relatie cp basis van een rekening, waarover

gec)pend. Deze cpvatting is

hierna meer.
Het ' banking contract'
zou volgens REMlet in iedm- geval niet ontstaan
door het openen van een deposito-rekening126 . De vraag wordt enigszins ver-

sluierd door bepalingen van het (Ehgels) chequerecht.
De betekenis van het begrip ' alstaner'
werd neergelegd in een bekende

en veel geciteerde uitspraak van het Privy Council, de zaak Cbmmissioners of

Taxation v. Ehglish, Scottish and Australian Bank Ltd. 127. ,alstaner' duidt

cp een verhouding met een bank waarbij duur of duurzaamheid geen vereiste
is: 'duration is not of the essence'. Een persoon wiens geld is geaccepteerd
opdat cheques kan trekken cp het al rli is door hem gevornde fonds is cliant van
de bank anafhankelijk of hij gedurende een korte dan wel een lange tijd met
de bank in betrekking staat of Moft gest;,an.
Buiten het chequerecht heeft de vraag, wie cliant is van de bank, een
nlimere strekking.
Zo was beantwoording van belang bij een vraag of de bank jegens haar wederpartij- een bepaalde adviesplicht had? In O'Hara v. Allied Irish Banks
Ltd..Lzu werd aangencmen dat deze niet bestcnd jegens een borg (guarantar)
die geen clidnt (rekeninghouder) was van de bank. De meest open anschrijving
van 'cliant' geeft paget129; deze verstaat eronder
'by what an ordinary
intelligent businessman would urderstarxi by a bank's alstompr' 0
2.3.3. Bankfunktie

Wat is de feitelijke 'banking' cmgeving toen de Ehgelse rechter tot zijn
cordeel kwam dat tussen bank en cliant een 'banking contract' bestond? Hiertoe kort het volgende.
De tri,ditionele depositohank naar Ehgels voorbeeld ontvangt kasgelden

van het publiek die door de bank op liquide wijze worden uitgezet. Zij kocpt
daartoe wissels van haar
en geeft voorschotten van korte
duur in loperne rekening, terwijl deze rekeninghouders elkaar met girobiljetten (later gevolgi door cheques) kunnen betalen.

Bij Ellinger130 vindt men de opmerking, dat deze funktie sedert eeziwen
in beginsel dezelfde is: 'The constant flow of money into and out of each
bank forms the basis of the econanic concept used far describing the nature
of banking. A bank is regarrlea as a reservoir of money....Legal concepts accamodate this theory.'

Paget].31 merkt op:

126

Zie Paget, blz. 131. Anders Ellinger, blz. 83.

127

(1920) AC 683; Ellinger, blz. 77.

128

(1985) BCLC 52, zie Ellinger, blz. 88 noot 44.

129
130

Blz.

13.

Blz. 119.

131 Blz. 12.
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' bank' -in general and not as specifically laid
'The legal status of
down in regard to...the Banking Act 1979- requires that alstrm¥"rs lm¥it

have an 377*mt with a bank an whir,h they are entitled to draw by rhpque and far which amount the bark =]st collert cheques and ot pr orders
far payment.'
De harde kern van het histarisch ontwikkelde begrip

'

banking'132 vindt

men bevestigd in een recente uitspraak, de 'landmark case' Uhited Trust v.
Kirkwood133. Lord Denning beschrijft de karakteristieken van 'baxking' als
volgt:

They accept money frcm, and collect cheques for their aistamers
and place them to their credit; (II) They honour cheques or orders
drawn on them by their alstamers when presented for payment and debit
their alstaners accordingly. :niese two c:haracteristics carry with tliem

'(I)

a third one namely (IE) gley keep alrrent acxnints, cr Enmetiling of

that nature, in tlieir books in Rich tha credits and debit:s are enter-

red. ' 134

De funktie van de depositobanken in het harxielsverkeer lijkt in Engeland doarslaggevend te zijn geweest voor de Ehgelse rechter voor de opvatting dat er tussen cliant en bank een 'banking contract' tot stand kamt135.
Deze funktie, die men zou kunnen anschrijven als het in een rekeningverhouding staan met clianten cp grond waarvan het betalings (cheque) verkeer wordt
uitgevoerd, heeft de Ehgelse rechter pogen te beschermen, waarbij hij heeft
gezocht naar een zeker evenwicht tussen rechten en verplichtingen van partijen, waarover thans.

2.3.4.

Rechten en verplidltingen uit het 'banking contract '

Naar

Byels CCEZInOn law vloeien uit het 'banking contract' vier hoofdverplichtingen van de bank jegens de Cliant voort: de eerste verplichting betreft de gehoudenheid van de bank tot het honoreren van cheques voor zover
132

Vgl. J.W. Gilbart, A practical treatise on banking, 1849.

133 (1966) 2 QB 431, (1966) 1 Lloyd's Rep 418. Zie ook Paget's Law of
Banking, blz. 5.

134 Terzijde is vermeldenswaard dat de zaak Kirkwood ging over de
vraag of een bepaalde financidle instelling was onderworpen aan de
'Money-lenders Act'. De zaak heeft zijn pendant in ons Mavic-Lease-arrest (Hit 6 februari 1987, NJ 1987, 986 met noot Vranken). De
uitkanst van de Hoge raad is echter geheel tegengesteld aan de
uitkcrnst aan die van het Court of Appeal. In twijfelgevallen, zo
overweegt Lord Denning, ' it is permissible to look at the reputation of the firm amongst ordinary intelligent cciiinercial men. If
they recognised it as carrying on the business of banking, that
shaild turn the scale'. De grammaticale interpretatie van de Wet
Afbetalingsstelsel en de Wet Oonsumptief Geldkrediet van de Hoge

Raad in de Mavic I.ease-zaak verbleekt bij deze functionele uitleg
van de Ehgelse rechter.

135

Een bankensystean met de universele bank zoals wij deze kennen
heeft Ehgelard nooit gekend. De traditianele bankiersfunktie wellicht nog het meest met onze kassier.
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de stand van de rekening zulks toelaat. Ten tweede is de bank gehouden cheques en andere betalingsinstrumenten op verzoek van de cliant te incasseren
en cp verzoek van de cliant het saldo van de rekening uit te betalen. Ten
derde dient de bank de cliant periodiek of cp diens verzoek over de stand
van de rekening te infarmeren. De vierde verplichting betreft, behoudens een

aantal uitzonderingen, geheill ling136. Voor de hedendaagse Engelse bank-

praktijk is het 1-41 ang van deze

' implied terms' grotendeels

verloren gegaan,

doordat standaardfarnilieren in toenemexide mate de voorwaarden waarorider
banken voar clianten rekeningen openen zijn gaan bepalen

De carmon law heeft ook

137

-geimpliceerde- verplichtingen aanvaard van de

cliant jegens de bank. De Ehgelse rechter neigt er echter traditioneel toe
het 'banking contract' in dit cpzicht eng uit te leggen].38. Als verplichtingen van de cliant zijn aanvaard: een verplichting er voar zarg te dragen
dat opdrachten duidelijk worden gegeven, als oak een waarsc:huwingsverplichting indien de cliant 'forgery' vermoed of daarvan weet heeft.

In enkele belangwekken€ie uitspraken rond 1970 valt op dat de rechter
bij het 'banking contract' ruimte laat voar 'implied terms' die minder feitelijk en beschrijvend zijn dan zijn terug te virxlen in de hiervoar genoede
meer klassieke uitspraken.
In zowel Splangor United Rubber Estates Ltd. v. Cradock (a banktrupt)
(No. 3)139 2,q Karak B,Nwr Co. Ltd. v. Burden (No. 2)140 was de vraag aan
de arde of de bank een onderzoeksplicht heeft bij het honoreren van cheques
die door de clidnt op haar zijn getrokken. In beide gevallen aanvaardt de
rechter een ' implied contractual duty of care and skill'. Deze plicht strekt

zich uit over alle banlczaken die van het andeelbare banking contract del
uitmaken. De feiten waren in de zaak Selangor de volgende141.
De manager van een plaatselijk bankfiliaal bemiddelde bij de financi6le

afwikkeling van een aandelenovernarre. Deze bemir*leling be trand hieruit dat
tegen een cheque getrokken op de rekening van de cliant bij de bank een
zogenaande 'bankers' draft' werd afgegeven. De bedoeling van deze regeling
was dat het bedrag waarmee het saldo van de rekening verminderde, werd geleend aan een stranan, die zich op zijn beurt verplichtte een gelijk bedrag
te lenen aan de overnemende onderneming, waarmee de overname door de avergencrrien onderneming zelf werd gefinancieerd. Deze manager was in transacties
van deze aard niet gespecialiseerd, inaar volgde slechts de instructies van
zijn cliant op, controleerde de handtekening en het encing==ent. De aande136

Zie Paget, blz. 147 e.v.

137 De ramj dat banken eerst laat zijn overgegaan tot invoering van
algemene vocrwaarden zou zijn gelegen in de grotere concurrentie

tussen banken onderling. De banken waren bevr=*08 dat clianten
zouden vertrekken naar een bank die de voorwaarden niet hanteprden. De angst bleek uiteindelijk ongegrond. Zie Canarlian Busir,eq=
Journal, Vol. 14 No. 2, July 1988, Symposium Recent DeveloFments
in the relationship of banker and customer, blz. 179 e.v.

138 Zie Tai Hing Cotton Mill. v. Iiu Chong Hing Bank Ltd. (1985) 2
All. E.R. 957, waarin de rechter zich e*pliciet verzette tegen een
verdere uitbreiding van de hierna te noemen verplichtingen van de
cliant.

139

(1968) 2 All E.R. 1073 (Ch.D.).

140

(1972) 1 All E.R. (Ch.D.).

141 Zie ook Ellinger, blz. 89 e.v.
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lenovername, zo bleek, was in strijd met de Campanies Act gefinancieerd. De

cliant gaat enige tijd later failliet, en de curator spreekt de bank aan142 .

De rechter stelt ten aanzien van de zorgvuldigheidsnorm van de bank het
volgende:

' Ihe standard af that reascriable care aid skill is an objective stard

ard applicable to bankers. Kether crnatit has been attained in any
particular case has to be decided in the light of the relevant facts,
Rich can vary alinost infinitely. The relevant considerations include
the pr:ima facie assunption that men are honest, the practice of
bankers, the very limited time in which banks have to decide what course to take with regard to a cheque presented for payment without ris-

1dng liability for delay, and the extent to lich an operation is unusual or out of the ordinary course of business.'
De rechter concludeert dat de bank in haar zorgplicht was tekortgeschoten,

waarbij werd benadrukt dat het hoofdkantoor van de bank gespecialiseerd

personeel in dienst had voor aandelenovernames en het de praktijk was dat
dergelijke zaken naar het hoofdkantoor werden verwezen.
In de met Selangor vergelijkbare zaak Karak overweegt de rechter:
' . . .i t seems utterly irrational to suppose that a bank has an absolute
unqualified duty to pay and no duty to enquire despite a deep suspicion, approaching but falling short of a certainty, that the funds are

being misapplied. Once a bark digr.laim= the untenahlp positir,1 of hping
in all cases an autr=ltic cash dispenser, flhatever the ciramstances,
there is no rational stgping-place short af a 0 ltractnal duty to
exercise stia care aid skill as nild be exercised ky a reasonable

banker in similar cira=starnes. Arxl that care ad skill imist raticilally incllxike, in appropiate ciralmstances, a duty to enquire before pay-

Naar aanleiding van de tegenwerping van de bank, dat een vergaande zorgplicht zich niet verhoudt tot de grote hoeveelheden opdrachten die de bank
heeft te verwerken vervolgt de rechter:

' I appreciate the simplicity and convenience of counsel' s able sulinission, particularly in an age when banking transactions are redkoned in
their millions and a rapid turnover of staff may present practical
difficulties. But an the kniftr view e*pedierry is not a persua

argl=mt far easing a banker frcm enquiring in all cira tarnes
short of certairrty, Mlen of caIrse elquiry balld be needless.'

Toch lijkt de meest recente rechtspraak eros, te wijzen dat een weg
terug, naar het oude, traditionele 'banking contract' zich heeft ingezet.
Uitspraken als Selangor en Kayak lijken incidentele uitschieters te zijn
geweest143. Een aarwijzing voor deze lijn geeft bijvoorbeeld Lipkin Gorman

v. Karpnale Ltd. 144

142 De door de curator ingestelde rechtsvordering tegen de

bank was

primair gebaseerd cp schending van de plicht van de bank als 'constructive trustee' en secundair
sdending
van
de zorg (vuldig-

heids)plicht jegens de bank.

143

De verklaring die Ellinger hiervoor geeft, is dat het House of

Iords onder de regering Thatcher veel conservatiever is geworden.
Zie Canadian Bussiness; Law Journal, t.a.p., blz. 129 e.v.

144 (1987) FEIR 137; zie daarover oak Chitty no. 2899.
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In dit geval nam een junior partner van een vooraanstaand Iondens advocatenkantoor gedureride langere tijd (ten onrechte, maar in verband met
terugbetaling van speelschul(len) aanzienlijke bedragen op ten laste van de
kantoarrekening. Het (meerderheidsoordeel van het) Court of Appeal hoult in
dat de bank alleen een zorgvuldigheidsverplichting heeft geschonden, wanneer
de amstandigheden zodanig zijn dat 'any reasonable cashier would hesitate to
pay the cheques without referring it to a superior and such superior in turn
would hesitate to honour the cheque without making an inquiry'. Anders dan
in de zaak Selangar overweegt het Court of Appeal dat met het 009 op de

aanzienlijke hoeveelheid cheques die bij het bijkantoor worden verwerkt,
daarbij in aannerking gencmen de positie van de juniar partner in het respectabele kantoor, de filiaalholxier geen verplichting had een onderzoek in
te stellen.

alitty merkt over deze uitspraak op dat het uitgangspunt weer is zoals
zij in de vorige eeuw was geformuleerd: 'a bank's duty to obey a valid payment instruction lies at the heart of the concept of banking'145.
Een ander aanwij zing kan warden ontleend aan een uitspraak van de Privy
Council].46 in Royal Bank Trust Co. (Trinidad) Ltd. v. Panpellone147. In deze

zaak bracht de bank op verzoek van de cliant een consultancy-rapport uit
aver de stafing en kredietwaardigheid van een bepaald bedrijf. De meerder-

hpid van het rechtscollege weigerde een schending van een contractuele 'duty
of care' aan te nemen (en evermin een inbreuk op een 'fiduciary' plicht),
met al g mot:ivering dat dergelij ke rapporten niet als 'conclusive' konden

warden beschoupi.

Men moet thans constateren dat een 'duty of care' slechts in uitzonder-

lijke gevallen in

het banking contract wordt gel*liceerd. In een recent

arrest, Barclays Bank v.

Quineunare and Unichem148, wordt over:wogen:

' It was an implied term of the contract that [the bank] would use reasonable care and skill in and about executing orders.'
Maar overweegt de redhter:

' In performing of that duty [ it] was bacind to refrain frcm executing an
order if and for so long they were put on inquiry in the sense that
they had reasonable grounds far hplieving that the order was an attempt
to misappropiate funds. :Ihe star lard to aployed was that of a pnxiert
banker..'.
Een standaard die averigens volgens het Court of Appeal geen 'high starylard'
is. Tenzij 'telling considerations to the contrary', mag de bankier ervan
uitgaan dat de directeur van de orKierneming de onderneming op een juiste
145

T. a.p., onder verwijzing naareenuitspraak uit 1868, Gray v. Jchnson!

146

De ' Judicial

Carinittee of the Privy Council' fungeert Conder ande-re) als hoogste beroepscollege voar alle uitspraken van rechters

van het Gemenebest, voar zover die landen zelf

lijkheid

dee

beroepsmoge-

hebben gehandhaafd (o.a. Nieuw-Zeeland, Hongkong, en

Singapore). Uitspraken van de Privy Council hebben voor de Ehgelse
rechter 'persuasive authority'.

147 (1987) 1 FITR 90.
148 (1988) FILR 166 (Court of Appeal), vermeld
1988, nr. 19b.
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in

alrrent Iaw, March

wijze vertegerwoordigt en niet fraudeert: 'a banker is entitled to

ARS=rlime

that a directar of a calpany was not attempting to defraud the carpany'.
2.3.5. Reciprociteit

In de de Ehgelse rechtspraak over het 'banking contract' valt op dat de
rechter voortdurerxl de reciprociteit, de wederzijdse beinvloeding van de
verplichtingen van de bank respectievelijk de cliant, benadrulct149. De Engelse rechter hanteert ook veelvuldig de term 'mutuality'.

In de hierbaven geciteerde zaak Joachimson wordt overwogen:

' it is a term of the contract that the bank will not cease to do business with the alstaner except on reasonable notice. The customer an his
part (curs. vR) undertakes to exercise reasonable care in executing his
written orders so as not to mislead the bank...'

In een andere, veel gec:iteerde uitspraak, IorK:lon Joint Stock Bank Ltd.

v. Maanillan ard Arthurl59, ward ovengen:

'The banker...is bound to honour his cheques without delay to the exterrt of the balance standing to his credit. The aistcmer contracts
reriprnrally that in drawing his cheques.... .in a farm that is clear
and free from ambiguity. The can:elative obligation is thus camplementary to the obligation of the [bank].....'

Scms spreekt de rechter van een 'corresponding duty' van de cliant,
zoals in een geval waarbij de bank uitbetaalde op een vervalste
instructie. 151 De correEponding duty bestond uit 'to inform his banker in
order to avoid loss in the future'. De feiten waren daarbij kort gezegd als
volgt.

Greenwood hield een rekening aan bij Martins Bank en vertrouwde zijn

echtgenote het bewaren van zijn cheque- en rekeningboekje (pass book) toe.
Deze vervalste g.an:erx:le een periode van acht maanden een aantal cheques.
Eerst wedercm acht maanden na de cntdekking van de vervalsing deed Greenwood
opgave aan de bank en eiste de niet door hem geautoriseerde opnames terug.
De bank beriep zich cp 'estoppel' (rechtsverwerking onder bijzondere voorwaarden). Lord Tcalin overweegt, na de essentiale elementen voor 'estepel'152 te hehhen opgesoly':

149 Vgl. M.H. Ogilvie, banker and alstaner revisited, The Canadian Iaw
Review, Vol.65 (1986), blz.10 e.v. Voor het begrip reciprociteit,

zie verder Alvin W. Gouldner, The norm of reciprocity, American
Sociological Review (1960), blz. 160 e.v., vermeld door Kon*len,
blz. 265.

150

(1918) A.C. 777 (H.L.), All ER Rep. 30.

151 Greenwood v. Martins Bank Ltd. (1933) A.C. 51.

152 Deze zijn: (1)

a representation or conduct amamting to a representation intended to induce a course of conduct on the part of

the person to whcin the representation is made; (2) an act or cmis-

sion resulting fran the representaticn, whether actual or by the
person to ruhcin the representation is made; (3) detriment to such
person as a consequence of the act cr emission. Zie oak Cases in
Banking Law, Philip A Gheerbrant, 1983, blz. 33 en 34.
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'but where there is a duty to disclose del iherate silence may became

significant and amount to a representation....The deliberate abstention
fran speaking in these cira stances seems to me to amount to a representation to the responients (in casu: de bank) that the forged cheques
were in fact in order, and assuming that detriment to the respondents
followed there were, it seems to me, present all the elements essential

to estoppel :153.

Het reciprociteitsbeginsel werd zwaar cp de proef gesteld in de uitspraak van de Privy Council in Tai Hing Cotton Mill Ltd. v. Liu Chong Hing
Bank Ltd. 154 Het hoogste rechtscollege weIiste echter uitdrukkelijk de reikwijdte van de plichten van de cliant jegens de bank te beperken tot een
tweetal trarlitioneel aanvaarde, mianks verdergaande maar volgens de rechter

niet st:rak genoeg gefornileerde, standaardvoorwaarden. Deze plichten zijn
(I) een redelijke zorgplicht bij het verstrekken van schriftelijke opdrach-

ten aan de bank en (II) een infarmatieplicht aan de bank nadat de cliant
ervan cp de hoogte is dat betalingsinstrint,enten vals of vervalst zijn.
Opmerkelijk is de uitspraak bovendien cmlat de rechter de beperking
rechtvaardigt ander een expliciete (rechtspolitieke) verwijzing naar een
uitspraak uit het begin van deze eeuw waarin rdt overwogen dat ' banks
could easily afford to caIpensate large losses suffered by their negligerrt
custoniers'155. De feiten in de Tai HiT zaak waren als volgt.

Een werknemer van Tai Hing wist door het vervalsen van cheques over een
periode van 6 jaar aanzienlijke bedragen ten last:e van de rekening van zijn
werlogever Tai Hing cp te nemen. Na ontdekking van de jarenlange vervalsing

vorderde Tai Hing de ten airechte aan de werkripiner uitbetaalde bedragen van
de bank terug. De bank verweerde (order meet:) met de stelling dat de cliant
jegens de bank een 'duty of care' heeft, die jegens de bank meebrencit het
De
van de boekhoudingp56.

ercp na hot¥len van behoorlijke interne controle
rechter overweegt:

'it would be confusing to formulate a tortious duty, imposed on the
alstatier, when the parties are free to define their mitlial obligatia=
on a contractual basis'.

Van ovenegend belang was enerzijds dat in casu het 'banking contract' volgens de rechter geen eenduidige bepaling bevatte betreffende de periodieke
vaststelling en goedkeuring van het saldo, anderzijds dat de rechter weiger-

de het reciprociteitsbeginsel zaver uit te laten dijen dat op de cliant een
algemene zorgvuldigheidsverplichting jegens de bank zou rusten. Met name
geldt dit voar de zakelijke bank-clignt-verhouding:

153 Scrutton LI drukte zich overeenkcmstig uit: 'a breach of duty to
disclose may give rise to an estoppel'. T.a.p. blz. 381. Het nadeel voor, de bank bestond in casu daaruit dat voor de bank de

=gelijkheid tot verhaal op de irmid(iels overleden echtgenote was
verlcren gegaan.

154 (1986) A.C. 80.
155 Rechter Bray J. van de King's Bench
Ltd. v. National Bank of India Ltd.

in

Kepitigalla Rubber btates,
(1909) 2 K.B. 1010 (K.B.D.).

Zie het ccmnentaar van E.P. Ellinger op de Tai Hing-uitspraak in
Oxford Journal of Legal Studies nr. 5 1985, blz. 293.

156 De bank beriep zich er tevens op dat de clidnt was 'estopped' de
debiteringen te bet:wisten.
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' Their Iordships do not believe that there is anything to the advantage
of the law's development in searching for a liability in tart ,ihere tle
parties are in a ccritrzicitinl relatifnship. ghis is particularly so in a
- ;11 rplatinnahip- I

Aan het traditioneel gevoree 'banking contract', dat de basis varmt
voar de rechten en verplichtingen van partijen, wordt door de rechter strict
de hand gehouden. De Privy Council wenst er kennelijk voor te waken dat het
verwatert tat een verhouding van 'proximity', een ruimere rechtsrelati.e

waarvoar de basis was gelegd enige decennia daarvoor in de spraakmakerde
uitspraak in de zaak 'Hedley Byrne' 157. Daarin werd naast de contractuele en
de fiduciaire verhouding (hierover onder 2.3.6) ook een ' special ' verhauding
aangenamen. De Privy Council averweegt:

' Though it is possible as a matter of legal semantics to canduct an
analysis of the rights and duties inherent in sane contractual relationships including that of banker and custamer either as a matter of
contract law when the question will be what, if any, terms are to be
implied or as a matter of tort law when the task will be to identify a

alty arising frrm the wc,ximity and character of the relaticnship be-

t en tlie parties, their Inrdships believe it to be correct as a matter
of principle and neccesary for the avoidance of confusion in the law to

adhere to the contractual analysis: an principle because it is a relatifi lip Rich tlie parties have, subject toafew exceptions, the right
to aatermine thair diligaticns to each otlier, and for avoidance of confusion because different consequences do follow to whether liability

arises fran contract or tort, eg. in the limitation of action. ,158

We zo len dlls kunnen zeggen dat in Tai Hing een behaudend star*unt
wardt ingencmen, door de Privy Council gerechtvaardigd door het oerbeginsel
dat partijen het 'banking contract' die vorm en inhoud kunnen geven die zij

wenselijk achten. Hierbij heeft ongetwijfeld een rol gespeeld de invoering
van de 'Unfair Contract Terms Act' (1977).
Tai Hing past daarenboven in de ontwikkeling waarin afstand worcit genomen van het aannemen van breed geimpliceerde voorwaarden. Een terugtred van
de Ehgelse rechter (na het breder uitmeten van de zargvuldigheidsverplichting) lijkt zich eveneens voor te doen wat de toepassing betreft van de

'fiduciary relationship' in

de verhouding van bank tot cliant.

2.3.6. 'Fiduciary relationship'

In Paget's Iaw of banking wordt nog het suggest:ieve hoofdje gehandhaafd 'no
fiduciary relation' 159. De grondgedachte werd in het midden van de vorige
eeuw door de rechter als volgt besdhreven160:

157

Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller

158

T.a.p., blz. 957. Vetgedrukte passages, VR.

159

Blz. 83.

160

Fbley v. Hill (1848), 2 H.L. 28, All ER Rep. 16.
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&

Partners Ltd. (1964) A.C. 465.

'The money paid into the banker's, is money known by the principal to
be placed there for the purpose of being under the control of the ban-

ker; it is the banker's money; he is known to deal with it as his own;
he makes what profit he can, which profit he retains to himself...'

Het belang van deze kwalificatie is vooral dat de bank niet wordt gezien als
een 'fiduciary' of als een trustee over het deposito van de cliant. De bank
is vrij het deposito aan te wenden als zij goeddunkt, zoals elke geldnemer
met het hem toevertrouwde geld.
De verhouding bank-cliant is zich echter schoorvoetend gaan uitstrekken
tot de categorie die naar Ehgels recht wordt aangeduid als 'fiduciary rela-

tionship'. In moderne Ehgelse bankrechtliteratuur en in de rechtspraak wordt
bestaan van een ' fiduciary relatianship' tussen bank en cliant steeds

het

vaker aan de orde gesteld respectievelijk aanvaard. Als een 'fiduciary' kan

bijvoorbeeld de bank worden gehouden de validiteit van een instructie van
een vertegenwoordiger van de cliant in twijfel te trekken, kan de bank ondanks haar geheimhoudingsverplichting een verplichting tot 'full A i crlosure'
warden opgelegd, kan de bank verplicht zijn de cliant op buitengewone amstandigheden te wijzenl61.
De 'fiduciary relationship' valt naar Ehgels recht onder een categorie

rechtsverhoudingen die strikte vereisten stelt aan de goede trouw. Het gaat
am de categorie 'contractus uberimae fidei'.

Wanneer is er in de verhouding bank-cli6nt sprake van een 'fiduciary

relationship'? In een recente uitspraak, in Lloyds Bank v. Bundy162, werden
de gevallen waarin deze kan ontstaan als volgt amschreven:

' Whilst disclaiming any intention of seeking to catalogue the elements
of such a special relationship, it is perhaps of a little assistance to
note some of those which have in the past frequently 1-ppn found to
exist where the courts has been led to decide that this relationship
existed as between adults of sound mind. Such cases tend to arise where
scmeone relies on the guidance or advice of another, where the other is
aware of that reliance and where the person upon whcm reliance is placed obtains, or may obtain, a benefit from the transaction or has scme
other interest in it being concluded. In addition, there must, of course, be shawn to exist a vital element.... referred to as confidentiality.'

De term

'fiduciary'

heeft dus geen strikt t-hnisch

juridi grhe inhoud, het

is veeleer een flexibele aanduiding van een verhouding waarin een partij

vertrouwen en vertrouwelijkheid stelt in de ander.
De ontwikkeling die het ' banking contract' heeft doorgemaakt kan goed
worden geillustreerd met de zaak, Woods v. Martins Bankl63. Een filiaalhou-

der van Martins Bank slaagde erin Woods, die geen bestaande cliant van de
bank was, maar zojuist een erfenis had ontvangen, te laten investeren in
onderneming Y die door de bank werd gefinancieerd. Woods was wel vermogend
geworden, maar het zakelijk vernunft ontbrak. Wat de filiaalhouder in zijn
contact met Woods niet vermeldde en kennelijk ook niet wist was, dat het
161 Vgl. Ellinger, blz. 85 e.v.
162

(1975) Q B 326, (1974) 3 All E.R. 757 (C.A.).

bij Paget op blz. 161. De zaak Woods
ZOU Oak met de Hedley Byrne-regel kunnen worden beslecht waardoor

163 (1959) 1 QB 55; zie verder

men aan de fiduciaire verhouding niet toekcnt. Daarover uitgebreid
Allen, Misrepresentation, London 1988, blz. 61 e.v.
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hoofdkantoor van de Martins Bank al geruime tijd bezorgd was aver de hoogte
van een door de bank zelf verstrekte financiering aan Y. De ongelukkige
Woods bleek als orze Saladin te zijn opgescheept met al spoedig waardeloze
aandelen. Het in rechte gevoerde verweer van de bank was dat Woods geen

cliant was op het moment: dat het advies werd verstrekt en de barik daarcm

geen zorgplicht jegens Woods had geschonden.

De Engelse rechter achtte met name de volgende twee factoren van belang
am aan te nemen dat de bank haar 'duty of care' uit het 'banking contract'
had gesdhonden. In de eerste plaats had de filiaalhouder zijn werkgever
voorgesteld als deskundige en had er namens de bank in toegested voor Woods
als adviseur op te treden. De rechter wees daarbij uitdrukkelijk op een door

de bank uitgegeven brochure waarin haar deskundigheid

in

beleggingszaken

weI'd beschreven. In de tweede plaats werd het bestaan van het belangenconflict tussen de bank en Woods onderkend. Van groot zo niet doorslaggevend
belang was dat de investering van Woods had geleid tot een direct voordeel
voor de bank, die inner's de gelden van Woods kon aanwenden am haar eigen

financiering te ontlasten.
Een tweede zaak van belang vormt het bekende en eerdergenoem:le Lloyds
Bank Ltd. v. Bundy. Lloyds Bank had een financiering verstrekt aan de zoon

van Bundy. Bundy zelf was al jarenlang bij Lloyds cliant. De zaken van de
zoon gingen zienderogen achteruit en am de financiering van de onderneming
van de zoon te continueren, eiste de bank meer zekerheid. De zoon en de bank

vonden de simpele Bundy bereid een, met hypotheek qp

zijn

boerenwoonhuis

verzekerde, al eerder gestelde borgtocht aanzienlijk te verhogen tot meerdere zekerheid van de financiering. De Engelse rechter (Court of Appeal) zette
onder die cmstandigheden de borgtocht cpzi j. De bank was te kort geschoten

in haar Yiduciary' zorgplicht door aan Bundy geen volledige opening van
zaken te geven en Bundy niet aan te raden onafhankelijk advies in te winnen.
De crux is dat Bundy, een al jarenlange clidnt, vertrouwde op het advies van
de bank, hetgeen de bank begreep of had moeten begrijpen164.
De zaak Bundy is gevolgd door National Westminster Bank P.L. C. v.

Morgan165, waarin de reikwijdte van Bundy door het House of Iords enigszins
lijkt te worden ingeperkt. Ook in dat geval ging het am een borgtocht, gesteld door de echtgenote van de gefinancieerde, maar hier ontbrak de 'dominating influence', die er over Bundy wel was geweest en was er evenmin sprake van een wezenlijk voardeel behaald door de bank.
Een mededelingsplicht, daarin bestaande dat de bank de cliant die zich

tot borg stelt moet aanraden onafhankelijk advies in te winnen, staat dus
ook niet op zich zelf, maar is naar Ehgels recht afhankelijk van de verdere
cristaiidigheden.
De conclusie die uit de drie gevallen lijkt te kunnen worden getrokken

is ten eerste dat van belang is of de bank zidh ervan bewust was of behoorrie
te zijn dat de cliant op grond van zijn bijzondere vertrouwensrelatie met de
bank afging of af mocht gaan op diens advies. Ten tweede of de client zich
ervan bewust was dat de bank haar eigen risico op de schouders van de cli&nt

legde. In beide gevallen kan op de bank een plicht kclmen te rusten, hetzij
am de clukt volledig opening van zaken te geven, hetzij am de cli.6nt aan te
raden onafhankelijk advies in te winnen.
De ontwikkeling in de E:ngelse rechtspraak is dat de ' fiduciary relationship' slechts Order buitengewone anstiandigheden kan warden aangenamen.
164

Het Court

of

Appeal vond dat er sprake was van ' undue

influence'.

Lord Denning sprak zich daarentegen uit voar toepassing van het
meer algemene beginsel van 'unequal bargaining power'.

165 (1985) AC 686, waarin de beslissing van het Court of Appeal (1983)
3 All. ER 85 door het House of Lords werd vernietigd.
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2.3.7. Samenvatting en conclusie

Het Ehgelse 'banking contract' wordt, sinds de zaak Joachimson, gezien als
een overeenkanst sui generis, waarin de elemen'ten geldlening en 'agency'
zijn ondergeschoven (al kan wel worden betwijfeld of deze kwalificatie consequent doar de rechtspraak wordt gevolgd) die zich niet laat definiiiren,
maar hooguit beschrijven. Het is een overeenkcmst die stilzwijgend door
partijen wordt aangegaan, zodra deze in hun (toekamstige) kwaliteit van bank
en cliant tegenover elkaar knmen staan.
De verplichtingen uit het 'banking contract' worden in de traditionele
uitspraken heel beperkt en concreet beschreven. De rechten en verplichtingen
uit het 'banking contract' heeft de rechter steeds in hun onderlinge samen-

hang bezien, met een scherp 009 voar de maatschappelijke funktie van de
bank. In de woorden van Paget: het gaat er niet am van 'banking' een 'nonbusiness-proposition' te maken. Het kiaggieke 'banking contract' wordt ingegeven door de eisen van de banlcfunktie, vormgegeven door de bijzonder
canditions'.
techniek van de '

implied
Het traditionele ' banking contract'
werd door twee ontwikkelingen bedreigd. In de eerst plaats doordat de rechter een meer algemene zargvuldigheidsverplichting uit het 'banking contract' ging aflpiden. Met name op
grond van enige belangwekkende uitspraken (Selangor, Karak plhher) Uit de
jaren '70 leek voarzichtig de conclusie gerechtvaardigd dat de rechtsverhouding bank-clidnt, het 'banking contract', in het Engelse recht haar ex-

clusieve karakter ging verliezen. In de tweede plaats kwam het door ' implied

'
terns'
ingevulde banking contract' onder druk te st:aan door het feit dat
het steeds meer werd ingevuld door star aardvoonaarden. De meest recente
rechtspraak lijkt te wijzen cp een terugkeer naar de verplichtingen uit het

klassiek gevornde 'banking contract'.

De verhouding bank en cliant kan wanneer de attstandigheden Appraan
'
beantwoorden, voldoen aan de ei =en van de fiduciary relatian'. Naar haar
aard is het 'banking contract' geen 'fiduciary relationship'. Dit oordeel

kan eerst worden gevormd in het concrete geval.
2.4. Frankrijk

2.4.1. Betekenis van het 'contrat de banque'

Waar in de Franse literatuur en rechtspraak - in hoofdlijnen overeenste-

mend, de Belgische - van het 'contrat de banque' wordt gesproken, heeft men

doorgaans Mn van de typische individuele overeenkamsten op het oog, die in
de bankpraktijk worden geslo'ten.

De notie van een algemeen bankcontract wordt door Vasseur voor het
Franse recht zonder nadere over·weging afgewezen166.166. Ripert-Roblot167 schrij-

ven dat aan de basis van de door de bank gel:ruilcte +Prhnieken benoe le overeenkcmsten liggen zoals bewaargeving, geldlening, lastgeving en 'gage',
avereenkamsten die op basis van het beginsel van de cantractvrijhe<'9 worden
aangepast aan en gemodelleerd naar de behoeften van de bankpraktijk. RipertRoblotl68 drukken zich als volgt uit:

166 Blz. 5; Vasseur et Marin, no. 2.

167 Ripert-Roblot, no. 2284.

168 No. 2284, blz. 305.
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'Il ne s'agit pas seulement d'une d&termination sp ciale des obligati-

ans en vertu du principe de la liberta contractuelle, mais d'une modi-

fication de la nature de la convention par le jeu des amptes et des

titres.'169

In de jaren '50 heeft Stoufflet170 een 'contrat de service bancaire' be.
ingscantract vindt men
pleit, maar deze gedachte van algemeen dienstverlen
in moderne literatuur niet Ineer terug. Een wenselijke benadering zou vol-

gens Stcufflet de volgende zijn171:

'Bien plut6t, la banque & la disposition de sa clien'tale, et en particulier des cannergants son arganisation, pour r6aliser des prestations
diverses qui, scuvent, se rattachent & des actes juridiques mais n'el

sant ganaralement que l'axecution materialle. Il est peut-atre plus

canfarme aux fait, de voir dans la convention, un louage d'ouvrage.'

Het antbreken van de notie van een algemeen bankcontract is wellicht
mede toe te schrijven aan het feit dat de Franse bankpraktijk in veel minde-

re mate algemene - laat staan getiniforjpeerde - bankvoorwaarden kent en heeft
gekend dan bijvoarbeeld Duitsland en Nederland. Franse 'conditions gandrales

de banque' hebben (hadden) veeleer betrekking op rentetarieven, kosten etc.
en misten volgens Vasseur 'tarte la richesse juridique des conditions

gantales atrangares'172

Ten slotte zij er cp gewezen dat de structuur van het Franse bankwezen

veel

overdaad aan

is dan bijvoarbeeld

in

Duitsland en Nerl«Land173.
bankver(semi-) publiekrechtelijke wetgeving voor verschillende

gefrag nteerder

te
richtingen lijkt mede het denken over de bankovereenkamst in brede termen
hebben belet.

2.4.2. 'Mission publique'

als zijnde
De positie van de bank is met name in Frankrijk wel beoordeeld
een instelling met een 'service publique'-karakter. Doar hun bijzondere
positie in het ecornni #ch- en inpaerlingingsrecht zouden banken tot een publieke verantwoarding zijn gedwongen voor kredietverstrekking aan ondernemers. Kredietinstellingen zouden financieringen moeten verstrekken die voar

de volkshuishouding als geheel van wezenlijk econanisch belang warden ge169

Een soortgelijke constatering reeds

bij

Escarra, Cours nr. 1408,

Tweede
geciteerd bij Mc)lengraaf, Leidraad van het handelsrecht,
deel, Haarlem 1954, blz. 479: 'Rien n'est plus propre 8 illustrer
10 irraductablita des techniques bancaires modernes aux formlles
traditianelle du droit des abligations.'

170

J. Stoufflet, Ie cr&dit doalmentaire, Paris 1957. De opvatting van
Stoufflet lijkt met name te zijn geinspireerd door de Duitse
rechtsgeleerde Vcn Godin, die zoals hiervoor gesteld aan de wieg
heeft gestaan van het Duitse 'allgemeiner Bankvertrag'.

171

T.a.p., no. 456.

172

Blz. 30.

173

Een

helder en beknopt averzicht geven Bayliss en Butt Philip,

Capital Markets abd Industrial Investment in Germany and France,
Sexon House 1980, blz. 132-142.
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acht, zelfs wanneer daarmee zekere risico's zouden zijn verbonden. Deze
gedachte van het ' service publique' is ontleend aan het administratieve
recht174

Een 'service publique'-onderneming doet een doorlopend aanbod aan het

publiek, waarmee de dienstverlening die noodzakelijk wordt geacht voor de
gereenschap is veiliggesteld. Houin heeft deze gedachte overgebracht op
bancaire verhoudingen:

'un autre conceptian de la banque, instrument d'un service publique de
distribution et de r6gulation du cradit, qui parait mieux adapt e aux
circonstances konciniques actuelles et 8 la nationalisation du
cradit.'175

Rechtvaardiging wordt gevonden in de best:aande overheidscontrole op la:edietverleningsactiviteiten, op de verschillende privileges verleend aan banken
waaronder de mogelijkheid spaargelden aan te trekken en de mogelijkheid

wissels ter herdiscontering bij de Centrale Bank. De bankier bezit een monopoliepositie die grotendeels door de wetgever wordt geschapen.

Het overgrote deel van de Franse schrijvers over bankrecht heeft tegen
de cpvatting van Houin stelling gencmen. Zo Stoufflet176 in zijn artikel 'Le

particularisne des contrats bancaires', die het onwerkelijk acht in de bankier 'une sorte d'officier public' te zien. De bank is een ondernemer die
onderworpen is aan de geboden van het gemene recht en ontleent daaraan zijn
rechtenl /7. Het voornaamste argument dat wordt genoef is dat de servicepublique-gedachte in strijd is met het fundamentele begrip contractvrijheid,
alsivap het ' intuitu personae' -karakter van de
n. Dit ba-

sisprincipe wordt ver· ord door Becqu& et Cabrillac178 als volgt (bij de

vraag of de bank een cliant kan weigeren):

'la possibilita d'un refus doit 6tre admise d'abord au nam du principe

de la liberti du cammerce, ensuite sur le plan mame de la convention de
ccipte en vertu de 1' intuitu personae qui la caractdrise. Ce n'est que
sur le terrain de l'abus de droit, si le banquier refuse l'ouverture du

calpte dans une pure intention malicieuse et inddpendamment de toute
cons;id&ration touchant l'activit,6 bancaire...'

Tech kan men niet zeggen dat de 'service publique'-gedachte in de Fran-

se rechtspraktijk geheel zonder invloed is gebleven. Een duidelijk voorbeeld
geeft een uitspraak van het Cour d' Appel de Paris179, waarin duidelij k wordt

gerefereerd aan deelnemen aan een echte publieke dienst voor de distributie

174 Vgl. nwvn=rh, Institutions et droit administratif, Tcme 2, Paris
1978, blz. 23-55.

175 Houin, Rev. tr. dr. cam. 1964, blz. 163.
176

Stoufflet, t.a.p., blz. 637.

177 Voor het Duitse recht, zie K.J. Hopt, Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kreditversorgung, ZHR 1979, blz. 142 e.v.

178 Zie Rev. trim. dr. ccmm. (1960), blz. 864; zie Vasseur et Marin
no. 5.

179

26 mai 1967, J.C.P. 1968 II 15518 (obs. Stoufflet); van het zelfde

college 13 mars 1975 (obs. Crabillac, Rives-lange, Rev. tr. dr.
Cam. 1975, 888) .
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van het krediet: 'participation au service publique que constitue la distri-

bution de cr clit'.

De leer heeft

in

zoverre een praktische uitwerking gehad

dat zij de antwikkeling van de aansprakelijkheid van de bankier heeft onder-

steund, en de Franse rechter ertoe heeft gebracht maatschappelijke belangen
bij kredietverlening door banken vergaarxl in beschouwing te nemen. De 'ser-

vice publique'-gedachte heeft daardoor bijgedragen tot aanscherping van de
(bancaire) zorgvuldigheidsnorml800
In de nieuwere Franse doctrine worcit voorts de ontwikkeling naar een

'varitable service publiaue' opengelaten, al wordt zij in de huidige stand
van het recht nog ont]ger '181
Voor de opening van eenvoudige banlcrekeningen bestaan in Frankrijk

nadere publiekrechtelijke voorschriften (droit de campte), die ap een andere
bladzijde worden besproken182.

Algemene rechtsolichten

2.4.3.

Ondanks de afwijzing van een overkoepelende overeenkamst wordt in Frankrijk

een enigszins met deze overeenkcmst vergelijkbaar resultaat verkregen door
in brede termen te spreken over algemene rechtsplichten, vooral aan bankzij-

de, al dan niet in het kader van de rekening.
In het Franse ban]crecht neigt men ertoe de nadruk te leggen op de rnaat-

schappelijke funktie van de bankier183. Diens algemene rechtsplichten die
uit zijn beroepsuitoefening voortvloeien (de zgn. deontologie) zijn voortdurend

in

ontwikkeling184 0

Deze bancaire gedragsplichten kunnen met een viertal trefwoorden worden
samengevat. De eerste is 'diligence et rapidit6'. Deze plicht wordt met name

teruggevoerd op de faktor

'tijd',

die een overheersende rol speelt in de

afwikkeling van financiale verrichtingen. De tweede laat zich aanduiden met
'loyaut&': de cliant gaat ervan uit dat de bank zijn opdrachten strict zal

opvolgen zonder een eigen profijt te trekken. De bank volgt de chronologie
van de opdrachten, informeert de cliant over de (bij benadering) aan de
transaktie verbonden kosten legt rekening en verantwoording af van de wijze

van uitvoering etc. Vasseur 85 vat deze plicht, alsmede de hierna te noemen

neutraliteitsplicht, samen onder het hoofdje 'non-ingdrence' et absence de
devoir g&ndral de conceil, d'information, de surveillance, mais obligation
d'exercer une certaine vigilence et, in certains cas, obligation de conseiller et d'informer le client'. De derde plicht is 'neutralit&', waarbij de

bankier een absolute prioriteit geeft aan belangenbehartiging van de cliant.

180

Zie Rives-lange, no. 384, 385.

181 Vezian, Juris-ClaRReur Tane I, fasc. 8.
182

Zie Hoofdstuk 6, onder 6.2.2.1.

183 Zie met diverse literatuurverwijzingen Vasseur, blz. 37 e.v. In de
Franse literatuur wordt oak gesproken van de ontwikkeling van
'professioneel recht', wat bestaat uit bijzondere rechtsregels
waaraan deskundigen in het rechtsverkeer zijn gebonden. Zie R.
Savatier, Recueil Dalloz, 1972, blz. 137 e.v.

184

Ch.

Hannoun, Rev. trim. Dr. Comn. 42 (3) juillet-sept. 1989, blz.

431 e.v.

185

Blz. 61-67.
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Ten slot:te wordt de 'discr6tion' anderscheiden. Plichten met betrekking tot
het bankiersberoep bezitten een zekere mate van autonamie.
Men laat ze vervolgens doorwerken in de afzonderlijke overeenkcnsten of
geeft schending aanleiding tot een onrechtmatige daadsaktie. Esl typische
illustratie hiervan uit de Franse rechtspraak is een geval waarin een bank
een 'surveillance'-plicht wardt cpgelegd voartvloeiende uit een safeloket-

overeenko 186.

Daarnaast rret worden gewezen op een belangrijke bijzonderheid van het
Franse banlcrecht, namelijk dat wetgeving op vele bancaire terreinen
cpduikt187 Verder dient =lding te warden gernaakt van het 'Camita de la
raglementation bancaire', dat krachtens art. 30 van de Loi Bancaire bevoegd-

heid heeft decreten uit te vaardigenl88o

2.5. Relatie-overeenkamst, Bankvertrag, banking contract, contrat de banque:
samenvatting en eindoardeel

We hebben in de voorafgaarxle paragrafen meerdere vormen van de (algemene)
bankovereenkarst bespr-oken. Ik zal tot slot bezien wat kennisnening van
buitenlandse rechtstelsels oplevert.

2.5.1. Alqemeen

We zagen dat de gedachte, dat de rechtsverhouding bank-cliant berust cp
een algemene bankavereenlernst is antwikkeld in de Duitse doctrine in de
jaren '20 en '30, maar dat de Nederlandse doctrine hierdoor niet is beInvloed189 . Deze heeft zich, afers dan de Duitse doctrine, evenmin bezigge-

haiden met (het ontwikkelen van) een juridisch-dogmatisch begrip 'duurovereenkcnst' 190. De aldere opvattingen die in de Nederlandse literatuur zijn

186 Zie Re. trim. Droit com. 42 (2) avril-juin
overzicht ander 14,

187

blz.

1989, jurispruden'tie-

285.

Een aantal voorbeelden, ontleend aan Vasseur: 1. Ioi du 28 d&cembre 1966 (aangevuld en gewijzigd bij Loi du 3 janvier 1972) o.a.
met betrekking tot publiciteit en benadering van clianten (blz. 818) ; 2. Loi du 24 jarwier 1984 met betrekking tot infarmatieplichten aan clienten (blz. 19-26) ; 3. Loi du 25 janvier 1985 met
betrekking tot de 'redressement judicaire:, die conform de voor-

stellen van de commissie Mijnssen (zie Hoofdstuk VI, onder 6.3.2)
de bevoegdheid bevat 'd'exiger 1, exacution des contrats en course'
(art. 37) (blz. 26-27).

188

Zie Vasseur, blz. 29. Bijv. no. 84-708 du juillet 1984 ter bevar-

dering van de transparantie van de verhouding bank-clitint.
189

wel; de Duitse rekening-courantleer heeft wezenlijke
invloed van Levy ondergaan. Diens werk is elf jaar na publicatie
in Nwlerland in een Duitse vertaling verschenen (Der Contokorrent-

Azidersan

Vertrag (1884). Zie Canaris, Arm. 62 bij § 355 HBG. Er won:it nog

cpgemerkt dat in de aidere rekening-courantliteratuur van een
'Gesdiaftsvertrag' geen sprake is.
190

Een aanzet

thans is het proefschrift van Strijks, Opzegging van

duuravereenkansten, Deventer, 1985, waar als 8e stelling: 'Een
overeenkcnst die door het voortzetten van de feitelijke relatie na
het mcment waarop het intreden van het einde van de overeenkcnst
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te vinden bij de term relatie-a,ereenkcmst hebben een beperktere inhoud en
strekking.

In de meest verstrekkende opvatting van de 'algemene bankovereen}crm,t'
wordt aangencmen dat de afzonderlijke bankverrichtingen voortvloeien uit 66n
en
dezelfde ' GeschMftsverbindungs , -overeenkarst of Bankvertrag. Daarbij
woirdt aanvaard dat de verrichtingen van de bank eigensoortig zijn waarop
bijzondere BGB-bepalingen uit de aard van de zaak niet zonder meer toppqselijk zijn. In het oude Banlcvertrag ligt een sterke mate van reciprociteit
besloten; bank en cliant worden als partners of hardelsvrienden gezien die

uit zijn op het instandhouden van een voortdurende relatie. De overeenkcmst
is van nature een
elatie, waarbij het vertrouwen zich aan beide
zijden ontwikkelt. Ook de cliant dient zich van de belangen van de bank
rekenschap te geven. De rechtspolitieke lading van het Bankvertrag' wordt
door Hcpt aangeduid waar hij spreekt van een bijzondere 'Mittlerfunktion'
van de bank, die bepaalde verplichtingen cplegt.

De leer van het Bankvertrag heeft sinds de jaren '60, cnder invloed van

de vlucht die de kredietverlening heeft gencmen en de massaliteit van de

bankverrichtingen (Massengeschafte), d. i. door het feit dat de banken relaties aangingen met het grote publiek, zijn betekenis verlaren. Het Banlcvertrag beantwoordde niet meer aan de realiteit van de bankpraktijk. Wanneer
in Duitsland over het Bankvertrag wordt gesproken, wordt daarmee meestal
bedoeld de overeenkaist, aangeduid als het Girovertragl91.
In dit opzicht is het interessant te zien dat in de Ehgelse rechtspraak
vanouds een inhaerent aan de bankpraktijk verbonden 'banking contract' is

aanvaard. Dit 'banking contract' laat zich niet vergelijken met de Duitse
' allgemeiner Bankvertrag'. De Ehgelse rechter heeft het ' banking contract'

beschreven aan de hand van het trAditioneel bestaande 'banking'-begrip,

zander dit tot een streng dogInatisclie overeenkanst te verheffen. Het 'banking contract' is, anders gezegd, een produkt van een funktionele uitleg van
het werkterrein van de bankier.
anEen verklaring waaram in het Engelse recht een ' banking contract'

ders dan op het continent wordt aangenanen, zou kunnen zij n dat de bankfunktie in Ehgeland traditioneel wardt verbonden aan de bet:alings- en interinediair-funktie van de bankier, terwijl deze in Nederland en Duitsland
veel meer geend

is

op

algemene

dienstverlening].92.

Vervolgens moet er op worden gewezen dat het begrip 'rekening-courant'
niet tot een juridisch dogmatisch figuur is ontwikkeld. Ik kam daar in
Hoofdshlk 5 nog uitgelreid cp tel:ugl93-. Het feit dat mgeland geen begrip
'rekening-courantovereenkanst' kent, valt niet alleen toe te schrijven aan
een andere opvatting van de compensatie waarop De Grooth terecht wijst194,
maar vooral aan de vertaling van de hoerlanigheid van de bank in het 'banking
contract'. De begrippen bank en cliant zijn in het Engelse recht ontwikkeld
tot quasi-juridische begrippen.

was voorzien, stilzwijgend wardt verlengd, moet geacht Mirden
verder vocr geheel onbepaalde tijd te gelden, voor zover niet uit

de partij-afspraak of de wet arders vocrtvloeit'.
191

Zie Hoofdstuk 4, ander 4.3.4.

192

Zo heeft Engeland oak geen kassier gekend, zoals deze in Nederland
tot het midden van de jaren '20 heeft best:aan. Zie verder Hoofdstuk 3, onder 3.3.1.1.

193 Zie Hoofdstuk 5, onder 5.6.2.2. e.v.
194

Zie daarover Hoofdstuk 5, onder 5.7.2.2.
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Frankrijk neemt evenzeer een aparte plaats in, amdat in de bankpraktijk
in veel geringere mate dan in Nederland en Duitsland algemene bankvoorwaarden gebruikelij k waren en bovendien de wetgever aspecten van de rechtsverhotxiing sneller dwingend regelt, waardoor een ontwikkeling van een algemene
bankovereenkamst niet voor de hand ligt.

2.5.2. De relatie-overeenkamst als 'banking contract'

In Nederland is de discussie amtrent de vraag of er een (algemene) bankovereenkcmst bestaat geopend door Van Bronkharst. De door hem voorgestelde relatie-overeenkcmst is enerzijds een hulpconstructie bij zijn opvatting dat de
tot de relatie beharende posten noveren tot geldlening, anderzijds een zelfstandig 'banking contract' in ruime zin.

Kennisneming van kxxitenlandse doctrine biedt de mogelijkheid de door
Van Bronkhorst voorgestelde relatie-avereenkamst en de implicaties daarvan
beter te begrijpen, want n der hoofdbezwaren van zijn opvatting is dat zij
niet duidelijk wordt verkl aard.

Kan de relatie-overeenkamst wellicht het beste als een 'banking con-

tract' Mirclen begrepen? De kern van de relatie-overeenkcmst bij Van Bronkhorst wordt, als ik wel heb, bepaald door de wijze waarop aan de begrippen
'bank' en 'clirint' invulling wordt gegeven.

Volgens Van Bronkhorst kan het bankbedrijf worden gedefinieerd als 'het
bedrijfsmatig als schuldeiser en als schuldenaar aangaan en onderhouden van
financidle relaties met anderen, alsmede het verlenen van diensten in het

financiale verkeer, in het bijzonder het bemiddelen in enigerlei varm, in
het betalings-en vermogensverkeer van anderen'195
Men kan zich daarentegen ook afvragen of niet juist het kenmerkende van
een Nederlandse bank is dat zij krediet verleent? In de optiek van Van
Bronkhorst zit het venijn in de staart (van zijn definitie). Hij merkt op:
'hoe gevarieerd oak, al deze rechtsbetrekkingen (de uiteenlopende betrekkin-

gen tussen bank en cliant, vR) spruiten voort uit aan en dezelfde, maat-

schappelijke funktie van de bank: het participeren en h#mi /blon in het

belilings- en wr gens rireer van haar wrimpartijan' (accent. vR)196. Niet

de bank in aan van haar juridische rollen als bewaarder, lasthebber, geldle-

ner, verhuurder, verkoper etc. staat centraal, maar de bank in haar unieke
maatschappelijke-econanische funktie jegens de cliant.
Deze gedachte ligt in de Engelse besloten. Ellinger deelt ons mee: 'The

constant flow of money into and out of each bank forms the basis of the
econamic concept used for describing the nature of banking. A bank is regar(led as a reservoir of money.... Legal concepts accomodate this theory. [Money] paid by the custamer to the credit of his account with his bank is
treated as being lent by him to the bank. ' 197 Ellinger vervolgt: ' [It] may
be rightly asked Wiiat induces meinbers of the public to invest their funds

with the bank. The answer is, again, an economic rather than a legal one.
Fram the eighteenth century, banks have attained a high reputation as re-

gards creditworthiness and honesty
195

T.a.p., blz. 4.

196

Blz. 11.

197

Blz. 119.

in

dealings. ' 198

198 Blz. 121.
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In de

'landmark case' Uhited Trust v. Kirkwoodl99 bevestigt Lord Den-

ning de karakteristieken van 'banking', die met zich meebrengt dat een 10-

perxie rekening worcit aangehouden:

' [:Ihe] aaracteristics of [barking] carry
with them . . . . :Ihey ]re'T currents *·rr•wks, cr =nmpthing of that nature, in
Aieir bocks in diich uie c:redits and debits are entered.'
Van Bronkharst beschouwt de bank op een identieke wijze: 'Niettegenstaande een tijdsverschil van circa vier eeuwen is het funktioneren van...
banken op dezelfde peilers gegrondvest: betrouwbaarheid, gegoedheid en vakkennis' 200. Van Bronkhorst concludeert dan dat de bank een juridisch unicum
is, slechts be*digtaar krachtens haar absolute betrouwbaarheid en een eigen
juridische status toekamt, het ontbreken van materieel-rechtelijke bepalingen ten spijt. Met dit laatste zal Van Bronkhorst de geschreven bepalingen
op het oog hebben.

In de Ehgelse opvatting vat Paget 01 het begrip 'cliant' samen als:
'.. it is the hisiness relaticnship, the facilities for depositing money, the

convenience of the chequeboak on the one hand and the beneficial use of the
money deposited on the other hand which is at the root of the conception of
a customer'.
Het begrip dat Van Bronkhorst hanteert is ruimer: 'diegene die met de
bank in vaste verhouding staat, hetzij als crediteur of debit:eur, hetzij

deze uit anderen hoofde regelmatig gebruik maakt van de diensten die de bank
biedt.'202 Is deze amschrijving, die te eng lijkt amdat zij de bank als
client uitsluit, niet teveel op prestatieverplichtingen van de bank gericht? Volgens Van Bronkharst wil degene die met een bank in relatie treedt

niet alleen gebruikmaken van de diensten terzake het betalingsverkeer, maar

wenst aanspraak te maken op een volledig pakket van diensten, kan alle op-

drachten geven zolang zijn integrale positie toereikend is. Het is everwel
weinig realistisch a priori dergelijke algemene prestatieplichten aan te
nemen en aan de praktijk op te leggen, waarbij de banken de bezwaarlijke

kant weer onmiddellijk zauden 'uitcontracteren'.
Het aarwaarden van een relatie-overeenkamst lijkt minder bezwaarlijk,
indien men haar beperkter en funktioneler opvat als een overeen}comst met
betrekking tot de betalingsfunktie van de bank, als een overeenkamst verge-

lijkbaar met het Ehgelse 'banking contract'. Waar het an het totaal van de

relatie gaat is het mijns inziens juister afstand te nemen van de dogmatisch

'
geladen term overeenkcmst'. In Hoofdstuk 3 zal
dan oak als een 'rechtsbetrekking' ontwikkelen.

ik de bank-clia,tverhouding

2.5.3. De relatie-overeenkcmst als ' allqemeiner Bankvertrag '
Tegen het Duitse Bankvertrag is met name door Canaris overtuigende

kritiek ingebracht. Het begrip 'Bankvertrag' zegt over de werkelijke rechtsverhouding tussen bank en cliant niet veel.

199

1966, 2 QB 431.

200

Blz. 6.

201

Paget's Law on banking, blz. 15.

202

Blz. 9.
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Begrippen als bank en clidnt liggen in elkaars verlengde, maar laten zich
bezwaarlijk anlijnen (afgezien van art. 214 en 215 K en privacy-aspecten203).

Men kan zich voorts afvragen of dergelijke overkoepelende rechtsveror*s recht toelaatbaar zijn? Het N.B.W. introduceert het samenhangvereiste voar de vraag of een schuldenaar die een cpeisbare vordering
heeft cp zijn schuldeiser bevoegd is de nakaming van zijn verbintenis cp te
scharten Cart. 6.1.6A.1). Volgens het tweede lid van genoemd artikel kan
order ve£r een samenhang tussen vardering en verbintenis worden aangencmen
ingeval de verbintenissen vocrtvloeien uit dezelfde rechtverhouding of wanneer partijen regelmatig met elkaar zaken doen204. Hierbij zij opgemerkt

houdingen in

dat de wetgever voar de bepaling van de opschortingsbevoegdheid aanvankelijk

uitging van het meer algemene criterium van redelijkheid en billijkheid200.

Men kan zich afvragen of de wetgever niet juist een dam heeft willen Opwer-

pen tegen het aanvaarden van vage, cnbepaalde rechtsverhoudingen. Door het
'rege,matig zaken doen' en 'dezelfde rechtsverhcud ing' na elkaar in de wette}st cp te nemen, lijkt met aanvaarding van een overkoeper'Kie rechtsverhouding, een relatie-overeenkomst, enige terughoudendheid gepast.
In de tweede plaats moet men zich afvragen of een dergelijke ruime

rechtsverhouding daadwerkelijk zijn grcndslag vindt in de handelingen van
partijen. Waar bij aanvang een calplexe contractuele relatie wordt geschapen
van welke relatie boven:lien bankzekert,Arion deel uitmaken, lijkt er in beginsel tegen het aanvaarden van een relatie-overeenkomst weinig bezwaar. Haar a
priori te stellen cp basis van enige schil (9- of inschuldverhouding van welke
bary-ire soart ook, znal q Van Bronkhorst doet, vindt geen grondslag in de
realiteit.

2.5.4. De relatie-overeenkamst en rekenim-courantverhouding
in de
Het is niet verwonderlijk dat het begrip ' relatie-overeenkamst'
Nerlerlards:e bankrechtliteratuur herhaalde malen opduikt bij de ontleding van
de rekening-courant, ardat van oorsprong relatie en rekening in het bankver
keer zo goed als uitwisselbare begrippen zijn. Steun voor deze zienswijze
203

In de Privacy Gedragscode die de banken in het kader van de Wet

Persoonsregistraties (WPR) hebben aanvaard wordt een ruim clidntenbegrip gehanteerd. Onder cliant wordt riaar vers+Amn 'de persoan
die een relatie van bancaire aard is aangegaan in het kader van de

uitoefening van het bankbedrijf'. Gelet op de strekking van de
Gedragscocle dient deze kring ruim te warden geinterpreteerd. Daaronder kunnen warden begrepen de borg, de hypotheekgever voor de
schuld van de debiteur van de bank, de begunstigde onder een garantie, een doampnt:Air krediet, in algemene zin de incidentele
wederpartijen.

204

De wetgever zou bij de farmulering mede zijn geinspireerd doar het

Duitse en Zwitserse koopmansretentierecht. Zie J.E. Fesevur, Retentierecht, Serie Recht en Praktijk 49, blz. 55.

205

Zie Parlinpiltpire Geschiamis Boek 6, blz. 192 en art. 6.1.6.19
(vervallen) van het Ontwerp B.W. : 'een zrylanige samenhang +111404
twee verbintenissen, dat de wederpartij in st:rijd met de redelijkheid en billijkheid zou handelen door nakaming te varderen zonder
nakaning van haar eigen verbintenis aan te bieden'. Voar een be-

spreking daarvan, zie L.S.C. Heyning-Plate,

Eigenrichting tot

zekerheid (proefschrift Rotterdam) , blz. 160 e.v. en 181 e.v.
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geven de bewoardingen van de in de loop der tijd gehanteprde bankvoorwaarden. Bankgebruiken en rekening-courantvoorwaarden hebben zich gaandeweg
ontwikkeld tot algenene (relatie) voorwaarden, waarbij het steeds moeilijker
is te orderscheiden tussen relatievoorwaarden en zuivere rekening-courantvocrwaarden206. Ik houd het erop dat Van Regteren Altena zijn relatie-over'Geschaftsvertrag'.
eenkarst heeft willen cpvatten als het Duitse

Het Duitse 'Geschaftsvertrag' is dus een overeenkarst die rekening-

courantplichten en rechten in het leven roept. Het is bijvoorbeeld een rekening-courantplicht an eraan mee te werken dat de vordering, die in het kader
van de zakelijke relatie der partijen ontstaat, in de rekening wordt opgen>
men. Hiertegenover staat het recht van de wederpartij zich te verzetten
tegen een cpneming van een vordering in de rekening. Zo is het ook een reke-

ning-courantplicht am mee te werken aan de vaststelling van het Baldo, waar-

aan de Duitse leer nog verbindt dat saldo-goedkeuring leidt tot een abstrac-

te vordering.

De ontleding van de rekening-courantverhouding in een , Geschilifir:svertrag' (relatie-overeenkamst in de zin van Van Regteren Altena) en een 'Kone' (verrekeningsafspraak) verscherpt zeer zeker het inzicht in
het verschijnsel rekening-courant, maar het is moeilijk in algemene zin te
bepalen waartoe het Geschaftsvertrag strekt en welke rechten en plichten het

amvat207. Het verwijt dat de relatie-overeenkamst in de zin van "Geschaftsvertrag' een (te) vage rechtsverhouding is als Korthals Altes meent, lijkt
in zoverre terecht.

Bij handhaving van onze huidige rekening-courantopvatting lijkt het
onderkennen van het element 'GeschRftvertrag' in beginsel een verfijning. In
de rechtspraktijk blijkt dat de wpaerpartij van de bank zich niet steeds
bewust is van het bestaan van dat element in de rekening-courantverhouding.
Een voorbeeld aeeft een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 24
augustus 1988268, waarin eiseres het recht van de bank bestreed proceskosten

(doar de bank gemaakt als gevolg van een door eiseres tegen haar gevoerde

kort geding-procedure) in de rekening-courant te boeken, doch er niet in
slaagde de grordslag van haar vordering voldoende duidelijk te maken. Het
standpunt van de bank, dat door de rechtbank zou worden gevolgd, is op zijn
minst disaltabel. Art. 11 ABV (oul) bepaalde dat alle kosten uit de relatie
met de cliant voortvloeiend voor rekening kcmen van de clilint:209. Daarnaast
bevatte in casu de cessie-akte de bepaling dat de bank onherroepelijk was
gemachtigd alle kosten in en buiten rechte in verband met de inning gemaakt
in de rekening te debiteren. De litigialze kosten bet:roffen evermel geen
'cessiekosten', maar proceskasten, wl, saar in beginsel ingevolge art. 11
ABV (oud) te dragen door de cliant, maar of de desbetreffende vordering
in de rekening kan worden cpgery.,en lijkt dan slechts mogelijk indien pen
redelijke uitleg) van het 'Geschaftsvertrag' zich daartegen niet verzet2 0.

206 Het

is mijns inziens

niet toevallig, dat in het Duitse recht de

bankverrichtingen worden behandeld als aanhangsel bij de wettelijke bepalingen inzake de rekening-courant (§ 355-357 HGB).
Van Regteren Altena t.a.p. blz. 15, waar hij een opsalining
geeft van de rekening-courantbepalingen uit de toermalige algemene bankvoanaarden.

207 Zie

208

NJ 1989, 463.

209 Thans ingevolge art. 20 ABV, naar redelijkheid.
210 Vgl. Hoofdstuk 4, ander 4.5.1.
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Van Bronkhorst, en oak Karthak All:es211, stellen dat de rekening-courant de weergave is van aan bepaalde rechtsverhoudirig, in cast. de relatieovereenkanst respectievelijk rekeninghoudersovereenkamst. Men beschouwt de

relatie-overeenkamst respectievelijk de rekening-courant als zijnde een
onderdeel daarvan als een duurverhouding die za:el de voorwaarden als de
inhoud van de verbintenissen bepaalt die het gevolg zijn van het handelen
van partijen welke zich in een bancaire context afspelen. De relatie-overeenkcmst wordt dan niet alleen als een 'wirtschaftliche Dauerbeziehung'212

opgevat, maar oak als een juridische eenheidsbetrekking.

Aanvaardt men deze opvatting, dan heeft dit, als ik het wel zie, be-

langrijke gevolgen voor de mogelijkheid van campensatie (verrekening), in de

praktijk met name met betrekking tot vorderingen onder opschortende termijn

of voorwaarde, in het algemeen tot vorderingen die nog niet voor campensatie vatbaar zijn. De verschillende rekeningen die voor de cliant door de
bank worden aangehouden zijn juridisch te herleiden tot 66n vordering. De
bank zal haar contract:uele CCKIpensatiebeding (art. 21 AM niet meer nodig
hebben. Het compensatiebeding zal alsdan alleen effekt sorteren voor vorderingen die niet tot de verhouding bank-cliant (relatie-overeenkamst) behoren. Ik herhaal hier mijn standpunt dat men over het bestaan van een dergelijke verhouding a priori geen uitspraak kan doen.
2.5.5. Besluit

De slotconclusie kan zijn dat de relatie-overeenkcmst-opvatting waardevolle

elementen bevat voar analyse van de redhtsverhouding van bank en cliant,
maar als jurid sche-dogmatische rechtscategorie verwerpelijk is. Als rechtsconstructie, als een overeenkamst die a priori aan de bank-cliantverhouding

wordt opgedrongen is zij te grof gesn en; zij geeft de cliant niet meer dan
wat deze ook al krachtens het objectieve recht toekamt.
Indien men wil doordringen tot de essentie van de bank-cliantverhouding zou ik, ter besluit. willen citeren uit het afscheidscollege van prof.
mr F.G. Scheltema213:
'De constructies, de theoriean van het positieve recht zijn niet anders

dan door het menschelijk vernunft uitgedachte vormen, die mogelijk
rnaken, het feitelijk gebeuren als een zekere eenheid te zien. Maar
juist amdat zij door het menschelijk vernunft zijn uitgedacht, amdat
zij niet in de werkelijkheid zijn opgesloten, maar aan de werkelijk-

heid zijn opgelegd, juist daaram zijn zij niet onfeilbaar, liggen zij

niet 'in de aard der zaak', mogen zij niet a priori als alles arivattend

en alles verklarend worden beschouwd.'

Hoe de rechtsverhouding van bank en cliant beter, in overeenstemming met de
werkelijkheid, kan worden gesitueerd, is het thema van het volgende hoofdstuk.

211 Blz. 194.
212

Vgl. LaI:enz, Iehrbuch des Schuldrechts I, blz. 198 e.v.

213

Betrekkelijke waarde van rechtsconstructies, in: Verspreide Geschriften, 1953, blz. 19,20.
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HOOFDSTUK

Het

3. ZAKELLIKE REIATIE EN BANKRELATIE

is

opmerkelijk dat in geen

enkel leer- of handboek van het verbin-

tenissenrecht aandacht wordt besteed aan de zakelijke- of zakenrelatie, aan
het feit dat twee personen, bijvoorbeeld bank en cli nt, met elkaar voortdu-

rend transakties sluiten en wat van de zakenrelatie de gevolgen (kunnen)

zijn. Mag men hieruit afleiden dat de zakelijke relatie als een verhouding

wordt beschou waaraan geen juridische consequenties zijn verbonden? We
zullen in het hiernavolgende zien dat met name in het Duitse recht aan de
zakelijke ( feitelijke) relatie ' Schutzpflichte' (plichten ter bescherming
van de wederpartij) worrlen verbonden. Zou de oplossing van de gestelde vraag
moeten worden gevonden in een dynamischer opvatting van ons begrip ' rechtshandelingl?
Welke betekenis heeft de zakelijke relatie en wat zijn ervan de gevol-

gen? Mijn uitgangsstelling is dat de bankrelatie niet per se behoeft te
steunen op een overeenkcmst hoe ook (geldlening, lastgeving, rekening-courantovereenkomst) genaamd, maar dat de kern van de rechtsverhouding bankcliant wordt gevormd door het feit dat partijen in een voortdurende (zakelijke) relatie staan die zich afspeelt op het typische werkterrein van een
bank. Uit hun gedragingen ontwikkelt zich een bankrelatie, waaruit vorderingen voortvloeien. De bankrelatie komt in zoverrre over·een met de definitie
die Van Bronkhorst geeft van de relatie-overeenkamst. Het kardinale verschil
zit hierin dat de bankrelatie niet wordt opgevat als een juridisch-dogmati-

sche ('begriffliche') figuur, maar als een feitelijke verhouding die veler-

lei inhoud kan hebben of krijgen en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.
In het eerste deel van dit hoofdstuk staat de zakelijke relatie cen-

traal, in het tweede deel het wezen en kerrmerken van de bankrelatie.
3.1. Zakelijke relatie
3.1.1. Ter inleidinq

Wij zijn gewoon te denken in termen van overeenkamst of onrechtmatige daad,

van feitelijke handeling en rechtshandeling, en de ons opgelegde dichotcmie
wringt een keuze tussen heide te maken of te spreken van een overgangsge-

biedz. Een dankbaar voorbeeld is de precontractuele verhouding. Dergelijke

grijsgekleurde relaties treft men ook veel aan in het familierecht. Ik stel
vast dat de Hoge Raad meerdere keren in door het familierecht beheerste
relaties een 'door de goede trouw beheerste rechtsverhouding'

heeft aange-

1 In

deze richting prof. mr H.C. F. Schoordijk, Onderhandelen te
goeder trouw, Studiekring 'Prof. mr J. Offerhaus', reeks Handelsrecht, no. 18 met name hoofdstuk 15 genaarnd 'Naar een nieuw contractsbegrip'. Recent Van Erp, Contract als rechtsbetrekking,
proefschrift Tilburg, Zwolle 1990.

2

HR 15 november 1957 NJ 1958, 67 waarin de HR stelde dat onderhan-

delende partijen met elkaar in een 'rechtsverhouding' staan. De HR
heeft deze kwalificatie laten varen in zijn arrest van 21 januari
1966, 183; zie ook HR 18 juni 1982, NJ 1983, 723 met noot Brunner
(Plas-Valburg). De literatuur aver dit onderwerp is zeer uitgebreid. Voor een rechtsvergelijkend averzicht en literatuur, zie
Hondius, Le processus prdcontractuel/Pre-contractual dealings,
Rapport General, XIIIe Congrds International de droit compard,
Montraal, Canada 1990.
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(meer) aanwijs:hapr was3. Kennelijk is ans
ncmen waar een I niet
verbintenissenrecht dan ook meer ' open' dan wettekst en C*lint- :re poe14 doen
vennoeden.
De wetgever heeft geaarzeld bij de vraag of de pre-contractuele verhouding naar Nieuw B.W. een wettelijke regeling verdient:5. Dat zij daarvan
heeft afgezien, lijkt de betrekkelijke 'cpenheid' van ons systeem van ver-

birrten i •=sen te benarinikken. Vooral Schoardijk6 en in

Van Erp7 neigen er toe de precontractuele

zijn

voetspoor bijv.

verhouding in het (verruinde)

contractuele spoor te trekken. Van Erp stelt zich daarbij op het standpunt
dat 'de' overeenkamst is te beschouwen als een dynamische (rechts) betrekking.

Bij de zakelijke relatie doet zidh eenzelfde spanningsveld voor als bij
de precontractuele verhouding. Aan de hand van enige wetsbepalingen en
rechtspraak zal ik de (ondergeschoven) beteken:is van de zakenrelatie in ons
recht pogen te illustreren.

3.1.2. De plaats van de zakeliike relatie: enige illustraties

3.1.2.1. Bij regelmatig zaken doen

Een wettelijk aanknopingspunt voor het onderzoek rapr de betekenis van
de zakelijke relatie biedt art. 52 Boek 6 (art. 6.1.6A.1. N.B.W). Het eerste
lid van dit artikel bepaalt dat een schuldenaar, die een opeisbare vordel
ring heeft op zijn schuldenaar, bevoegd is de nakaming van zijn verbintenis
op te schorten wanneer tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang
is am de opschorting te rechtvaardigen. Het tweede lid bepaalt dat een zodanige samenhang (onder meer) kan worden aangencmen bij het regelmatig zaken
doen. Het gaat bij dit artikel dus am een gevolg van een contractuele rela-

tie, niet am de rechtsverhouding zelf. Dit blijkt ook uit het feit dat in
het regelmatig zaken doen geen overkoepelende rechtsverhouding mag worden
gezien. Immers, anders waren de woorden 'een en dezelfde rechtsverhotyling'
en 'regelmatig zaken doen' in het tweede lid niet na eIkaar in de wettekst

opgesard.
Volgens Fesevur8 zou van samenhang al sprake kunnen zijn, in€lien partijen twee keer in de 25 jaar met elkaar zaken hebben gArlaan. Ik geloof dat

3

Met name HR 21 januari NJ 1944, 120 ('dat de bepalingen van goede
trouw en billijkheid de rechtsverhouiing tussen deelgenoten der
ervengemeenschap mede bepalen.' HR 12 juni 1987, NJ 1988, 150
( 'gewezen echtgenoten die buiten gerreenschap van goederen gehuW
zijn geweest staan tot elkaar in een door de goerip trouw beheerste

rechtsverilauding').
4

HR 30 januari 1959, NJ 1959, 548 m.o. Veegens; zie verder Schoordijk, blz. 11 e.v.

5

zie Parlementaire Geschiedenis van het Nieuw Burgerlijk Wetboek

Boek 6, blz. 38-43. Zie ook G.J. Scholten, Grondslagen en bronnen
van verbintenissen, Monografiean N. B.W. A-2 (1983), blz. 43 e.v.
6

T.a.P·, noot 1.

7

van

8

J. E. Fesevur, Het retentierecht, prft. Utrecht 1988, Serie Recht
en praktijk, Deventer 1988, blz. 73.

ErP, Contract

als rechtsbetrekking, prft. Till:urg 1990.
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een dergelijke uitleg onrealistisch is en geen recht doet aan de strekking
van het opschortingsrecht. Ik zou aan het criterium 'zaken die partijen
regelmatig met elkaar hebben gedaan' meer betekenis willen toekennen. Door
het regelmatig zaken doen, of anders gezegd door het instandhouden van een
'koopmansband' zullen verwadhtingen naar de toekcarst ontstaan; er zullen
zich partijgewoontes en -procedures gaan vormen. Partijen zullen (mogen)
verwachten dat wat voor het verleden gold ook voor de toekcmst geldt, en
voorts dat hun relatie in beginsel 'breukloos' zal worden afgewikkeld. Het
is daarbij onwaarschijnlijk dat deze (wederzijdse) verwachtingen ontstaan
indien het zaken doen zich beperkt tot transacties die eens in de 25 jaar
plaatsvinden. Bij een dergelijke relatie koestert men geen toekomstverwadhtingen.
Een zekere 'relatie'-afkerigheid ligt, mijns inziens, opgesloten in de
regeling ter zake het eigendomsvoorbehoud (art. 92 Boek 3). Zo bepaalt lid 2

van dat artikel, kortgezegd, dat het eigendamsvoorbehoud niet kan worden
bedongen voor een andere vordering dan die waarvoor het voorbehoud geldend
is. Ten aanzien van zakelijke handelsbebetrekkingen waarbij voortdurend
transacties totstandkomen, is het een 'relatie-vreemde' bepaling. Waar het

eigendomsvoorbehoud dient tot bescherming van het handelsverkeer en het
inst:ituut leverancierskrediet, komt mij voor dat het eigendamsvoorbehoud
niet aan afzonderlijke transakties, maar aan de zakenrelatie zelf en aan
tijd zou moeten zijn gebonden.

3.1.2.2. Vaste betrekking

In art. 75a (oud) K treffen wij het begrip vaste betrekking aan met betrek-

king tot de agentuurovereenkomst. De wettelijke regeling is onder het nieuwe
recht inhoudelijk niet gewijzigd. 9 Voor een paste betrekking wordt nodig

geacht dat het ccr,tact tussen handelsagent en principaal als vast bedoeld
is, met andere woorden de vaste betrekking moet op een overeenkcmst berus-

ten. 10 Voor het bestaan van een vaste betrekking is niet vereist dat de
agent een zeker aantal orders per jaar voor de principaal aanbrengt. Omgekeerd brengt een langere reeks van op zichzelf staande opdrachten, zoals
bij de makelaar, nog geen vaste betrekking voort. In zijn conclusie voor HR
24 april 1981, NJ 1981, 494 kenschetst A.G. Ten Kate de vaste betrekking als
volgt:
'Het enkele feit dat een tussenpersoon regelmatig verzekeringen bij een
bepaalde verzekeraar onderbrengt over welke verzekeringen hi.j vervol-

gens telkens

provisie geniet, en wel

zo regelmatig dat een vaste rela-

tie ontstaat - zich bijvoorbeeld ui'tend in het best:aan van een rekening-courantverhouding tot verzekeraar - brengt nog niet mee dat de

tussenpersoon als handelsagent voor de verzekeraar moet worden be-

schou i. De relatie, die een ccntractllele grcrilslag (Iltbeert (accent
vR), blijft in zodanig geval incidentele verzekeringen betreffen, al
leveren deze te zamen een reeks op.'

Ik acht mij niet competent te oordelen over de verzekeringsrechtelijke aspecten. Wat mij echter opvalt is dat de vaste, zakelijke relatie wordt los

9 Zie

R.M. Vriesendorp-van Seumeren, De positie van de assurantietussenpersoon en zijn relatie tot de verzekeringsnemer en de verzekeraar, prft., Zwolle 1989, blz. 145 e.v.

10

Vgl. gemeenschappelijke toelichting op art. 1 BeneluxModelwet (art. 74 K).
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gedacht van de contractuele (agentuur) relatie. Het lijkt onder amstandigheden namelijks denkbaar, dat de reeks van incidentele verzekeringen geen
zekere contractuele relatie oplevert. De verplichtingen kunnen of zullen
voortvloeien uit het feit dat partijen voortdurend met elkaar handelen.
Het spanningsveld wordt in de Anglo-Amerikaanse rechtsliteratuur wel
verwoord met het onderscheid 'obligation-based-on promise vs. obligationhacerl -on transaction'.
3.1.2.3. De rekening-courant

Een illustratie bij uitstek van het spanningsveld waarin de zakelijke relatie zich bevindt geeft mijns inziens de rekening-courant. Deze wordt in ons
recht opgevat als een verrekeningsafspraak die berust op een (stilzwijgend

aangegane) overeenkamst. De spanning tussen de contractuele en de zakelijke
relatie wordt goed verwoord door De Grooth waar hi.j opmerkt: 'de feitelijke
verhouding, door den wil van partijen ontstaan, is mitsdien beslissend, en
eerst met en door het ontstaan van die feitelijke verhouding vangt de toe-

passing van de bijzondere rechtsregelen [inzake de rekening-courant] aan'11

De Grooth realiseerde zich mijns inziens ec:hter onvoldoende dat de
feitelijke relatie velerlei inhoud heeft. Omdat deze relatie zich voltrekt

in een bepaalde context en amdat in bepaalde handelskringen wordt uitgegaan
van samenhang der onderscheiden delen, ontstaat een rechtsrelatie, als ware
een overeenkomst. De bankrelatie is hiervan een goed voorbeeld].2.

3.1.2.4. Enige rechtspraak

Uit de niet overvloedige rechtspraak blijkt dat er in ieder geval geen aanleiding is aan te nemen dat partijen door het feit dat zij regelmatig met

elkaar transacties sluiten kamen te staan in een door de goede trouw
beheerste rechtsverhouding, anders dan de Hoge Raad in enkele hiervoor genoemde familie-rechteli'ke gevallen aannam.
Hof 's-Gravenhagel13 besliste in een geval van een relatie tussen een
opdrachtgever en een aannemer, waarbij de opdrachtgever bepaalde opdrachten
pleegde te verstrekken aan de aannemer, dat een dergelijke verhouding 'niet
zonder meer een rechtsverhouding is'.
Evermin heeft de zakelijke relatie of lopende handelsbetrekking merkbare invloed op de uitlegging van de overeenkcmst. In HR 18 oktober 1985, NJ
1987, 189 (nt JCS) besliste de Hoge Raad in een geval waarin een afwijking
bestond tussen een beding aangaande eigendamsvoorbehoud op een faktuur en de
tcepasselijk verklaarde Algemene Voonaarden dat de lopende zakenrelatie

geen invloed heeft op de rechten en verplichtingen van partijen. De Hoge
Raad overwoog:

'Niet kan warden aanvaard, oak niet in het kader van een lopende handelsbetrekking (accent, vR), dat in zo'n geval de verkoper aan een
dergelijk beding zonder meer gebonden zou mogen worden. '

11
12

13

De Grooth, blz. 455.

Onder 3.3. en in hoofdstuk 5 kam ik hier uitgebreider op terug.
Arrest van 21 mei 1980, KG 1981, nr. 18.
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In de derde plaats noem ik het cagekeerde geval dat aan de onie was in
HR 3 felxuari 1984, NJ 1984, 402. Brabantex had met Fischell & Jansen (Fisdhell) de handelsrelatie juist wel schriftelijk geregeld. De overeenkcmst
hield in dat Fischell al zijn textielveredelingsopdrachten in eerste instantie aan Brabantex zou opdragen. Brabantex verplichtte zich de opdrachten te
accepteren, deze bij voorrang uit te voeren tegen normale prijzen en naar
beste kunne. Na verloop van tijd meende Fischell dat Brabantex niet meer in
staat was bepaalde veredelingsopdrachten naar behoren uit te voeren en gaf

Brabantex geen opdrachten meer, zonder de overeenkamst op te zeggen. Brabantex, die met de onvrede van Fischell op de hoogte was, vorderde daarop nako-

ming, waarop Fisdhell in reconventie antwoordde met een eis tot ontbinding
met schadevergoeding wegens wanprestatie.
De Rechtbank laat Fischell toe tot bewijs van de beweerdelijke wanprestatie; Fischell slaagt daarin, waarop de conventionele vordering wordt af-

en de reconventionele wordt toegewezen. Het Hof vernietigt. Het verwijt van
Fischell dat Brabantex niet in staat is opdrachten naar behoren uit te voe-

ren levert geen wanprestatie onder de veredelingsovereenkamst op, amdat deze
geen resultaatsverbintenis bevat, de overeenkamst had kunnen worden opgezegd. De Hoge Raad verwerpt het ingestelde cassatieberoep; de uitleg van
het Hof, dat er wel grond is voor opzegging maar geen grond voor ontbinding,
is niet onbegrijpelijk.

Men kan zich afvragen of de samenwerkingsovereenkamst en daaronder tot-

stand gekomen opdrachten, weliswaar te onderscheiden, nog wel van elkaar
zijn te scheiden.

Met enige goede wil zou men een nieuwe lijn kunnen afleiden uit een aantal

kort geding-casus waarin de jarenlange relatie tussen partijen, waarbij de
cli6nt/kredietnemer steeds aan zijn verplichtingen had voldaan, de bank
belette de kredietrelatie te verbreken, althans de bank verplichtte de contractuele relatie tijdelijk te continueren14. De zakelijke relatie is in die

gevallen op zijn minst aangegrepen als leidraad bij de uitleg van de
(post) contractuele verplichtingen.
Het zou vermoedelijk te stoutmoedig zijn uit die gevallen te concluderen dat de kort geding-rechter de lopende zakenrelatie met een rechtsverhouding gelijk stelt.
3.1.3. 'Geschaftsverbindung'

Het Duitse recht geeft verdere aanknopingspunten. Het begrip zakenrelaDe
tie
C ' Gesch8ftsverbindung' )
is vele malen onderwerp van studie geweest.
oogst van deze studie is kleiner dan de hoeveelheid geschriften doet vermoedenls. Ondanks ondermeer twee lijvige, dogmatische studies, van Philipcwski

14

Pres. Arr. 's-Gravenhage 7 december 1983, KG 1984, 27; Pes. Arr.
Middelburg 15 juni 1983, KG 1983, 214.

15

Zie vooreerst L. Raiser, Das Recht der Allgemeinen Geschaftsbedin-

gungen, Hamburg 1935, blz. 133 e.v. en de daar genoem::le literatuur.
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en Muller-Graff].6, concludeert Hopt 7: ,Die Iehre von der Gesch ftsverbindung ist zugegebenermaBe heute noch rudiment2ir'.
Van waar de Duitse belangstelling voor de 'Gesch8ftsverbindung'? De
voornaarnste reden is dat de Duitse wetgever de 'GeschRftsverbindung' enkele

keren noemt:18, waarbij met name de HGB-bepalingen bij de rekening-courant

(§ 355) en § 362 (zwijgen als contract:aanvaarding) van belang zijn. Tussen

beide is een belangrijk verschil. Terwijl volgens Duitse opvatting de 'Ge-

schfiftsverbindung' bij een rekening-courantverhouding niet van contractuele
aard is, wordt het rechtsgevolg van § 362 louter aan haar bestaan verbonden
en wordt de 'Geschaftsverbindung' als een rechtsrelatie opgevat. In de reke-

ning-courant-context is 'Geschdftsverbindung', aldus Canaris19, de feitelijke grondslag voor het ontstaan van de ter verrekening te stellen vorderingen
en schulden.
Ik zal enkele opvattingen over de 'Gesch ftsverbindung' uitgebreider
weergegeven.

a. Raiser

Raiser heeft (mede) de basis gelegd voor de opvatting die in de moderne
doctrine thans overwegend wordt aangenamen, namelijk dat de 1 Geschaftsverbindung' is te zien als een 'gesetzliches Schuldverhaltnis ahne primare
IBistungspflicht'20. Met 'gesetzlich' wonit hier gedoeld op rechtsnormen,
die voortvloeien uit de goede trouw (het gebod van 'Treu und Glauben',
§ 242 BGB).
Als een feitelijke verbinding, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden,
kan zij volgens Raiser zonder bezwaar een rechtsverhouding zijn, die weliswaar niet op een rechtshandeling berust, ook niet indien zij door partijen
bewust geschapen is, maar die evenals de precontractuele onderhandelingen
een verbintenisscheppende vertrouwensrelatie in het leven roept. De
'Geschbiftsverbindung' brengt een verhouding voort die aan partijen in versterkte mate ' zur Wahrung von Treu und Glauben' en zonodig aan de andere
partij een recht op schadevergoeding geeft21. De fictie van de wetgever in

§ 362 HGB, en hetzelfde geldt bij het Zurtickbehaltungsrecht van § 273 BGB,
is een gevolg van bescherming van vertrouwen: heeft de leverancier voor zijn

vaste afnemer een krediet ingeruirrd, dan moet hem in noodgevallen ook het
drukmiddel worden toegestaan am reeds verkochte, maar nog niet geleverde

waren terug te houden totdat de oude schulden zijn afgedekt; heeft omgekeerd
16

Die Gesch iftsverbindung,
Peter Christian
1963;
Philip ski,
Killer-·Graff, Rechtliche Auswirkungen einer laufenden GeschHftsverbindung im amerikanischem und deutschem Recht, Karlsruhe 1974.

17 Klaus J. Hopt,

Der Kapitalanlegerschutz im Recht der Banken,
MUnchen 1975, blz. 406.

18

19

20

21

Zie de §§ 89, 355 en 362. Verder komt het in de rechtspraak voor
in verband met § 273 BGB (Zuriickbehaltungsrecht) en veelvuldig bij
de verstrekking van onjuiste inlichtingen, voorop de veelgeciteerde uitspraak van het Reichsgericht van 21 januari 1891, RGZ 27,
118. Zie Raiser t.a.p. blz. 134.
Canaris, t.a.p., blz. 438.
Rdn. 14.
T. a.p., blz. 135-136.
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de vast:e afnemer in het vertrouwen op onmiddellijke levering nieuwe bestellingel gedaan en vertraagt de leverancier de uitvoering, dan mag oak de
afnemer oude schulden onbetaald laten22.

Waar de algemene voorwaarden van banken bepalingen over de relatie
bevatten, is het volgens Raiser gerechtvaardigd te spreken van een 'Geschaftsverbindungsvertrag', een overeenkamst onafhankelijk van de individuele overeenkamsten23. Deze twee smelten samen tot een eenheidsbetrekking,
tot een 'einheitlichen Rechtsgeschaft, daB fur die Dauer der Geschiftsverbindung den Zustand des Einigseins begrundet..'24

b. Schmidt

In zijn leerboek over het handelsrecht gaat Schmidt25 uitgebreid op de
'Geschaftsverbindung' in. Zij is meer dan een 'Faktum', zoals Philipawski26
volgens Schmidt ten onrechte meent. Philipawski stelde dat de 'Geschaftsver-

bindung'

'keine mit Redhtsfolgen ausgestattete Beziehung und deshalb auch

kein Vertrag, Vertragsverhaltnis,

Schuldverh81tnis oder Rechtsverh ltnis'

zou zijn.

In de eerst plaats laten zich volgens Schmidt uit de 'Gesdh ftsverbindung' zeer wel rechtsgevolgen afleiden. Ten tweede is de constatering van
Philipawski, dat eventuele rechtsgevolgen moeten worden afgeleid uit het
objectieve recht, en niet uit de 'Geschdftsverbindung', volgens Schmidt nog
geen reden het aannemen van een rechtsverhouding te ontkennen27. Indien een

groothandelaar en een importeur in hun overeenkamst hebben bepaald dat een
termijn van 3 dagen geldt am over eventuele afwijking van de hoeveelheid te
klagen, dan moet volgens Schmidt, wanneer de groothandelaar zich erop beroept dat gedurende hun jarenlang bestaande zakenrelatie oak een termijn van
een week werd getolereerd, het er voor worden gehauden dat de contractinhoud in zover op een zijspoor is gezet. De litigieuze contractbepaling is

edhter niet vervangen; zij kan door de importeur weer eenzijdig worden inge22

23

T. a.p., blz. 136.

Raiser doet een kunstmatige poging de bepalingen van de AGB in

vier groepen in te delen: (I) diegene die slechts het afsluiten en
de inhoud van de individuele avereenkamsten betreffen; (II) diege-

ne die uitsluitend op de Geschdftsverbindung betrekking hebben,
zoals de verplichting tot het verstrekken van zekerheid, de panden opschortingsrechten van de bank, de bepalingen over de rekening; (III) diegene die zawel de Geschaftsverbindung als de individuele overeenkomsten betreffen, zoals de bepalingen antrent

verjaring, jurisdictie, plaats van uitvoering;

(IV) diegene die

slechts op de inhoud van individuele overeenkomsten betrekking
hebben, maar de overeenkomst met betrekking tot de Geschaftsver-

bindung

'ausstalten', zoals het verlengde eigendomsvoorbehoud.

T.a.p., blz. 138 e.v.
24

T.a.p., blz. 139.

25

Karsten Schmidt, Handelsrecht, 3. neubearbeitet:e Auflage 1987,
§ 19, blz. 527-544.

26

Die Gesch8ftsverbindung, t.a.p., blz. 118, genoend
blz. 528.

27

T.a.P., blz. 529.
69

bij

Schmidt op

voerd, tenzij een gerechtvaardigd vertrouwen bij de groothandelaar zou beam verdere afwijking van de overeenlcrmt te mogen venachten
('.... begriindetes Vertrauen auf weitere Abweichung von den Vertragsbestimmungen geschiitzt werden soll')28.
Schmidt aamaardt thans de opvatting die door Canaris is ontwikkeld en
staan

door MUller-Graff (zie hierna) wordt gevolgd:

'Die Geschaftsverbindung als gesetzliches Schuldverhaltnis setzt einen
rechtsgeschaftlichen Kontakt und hinsichtlich [ ] ein Vertrauen des zu
schtitzenden Partners voraus. '29

De Geschaftsverbindung laat zich niet 'begrifflich' maar slechts van
geval tot geval opvatten30.

van overeenkcx[sten in het kader van de
bindung kan slechts in avereenstemming met het 'Geschaftsverbindungsbrauch oder die Individualiibung' geschieden, waaronder wordt verstaan:

Uitlegging en aanvulling

'die zwischen zwei Personen befolgte geschMftliche Obung, die bei mindestens einem Partner die berechtigten Er·wartung auf deren Beibehaltung
auslost'31

c. Canaris

De zakenrelatie als 'Schuldverhaltnis ohne primare Ieistungspflicht' wordt
door Canaris gerechtvaardigd met behulp van het praktische arginnent, dat
wanneer de precontractuele verhouding al leidt tot het aanvaarden van bepaalde verbintenissen
( ' Schutzpflichte') het intensievere contact en de
bestaande vertrouwensrelatie tussen twee met elkaar regelmatig zaken doende
partijen a fartiari tot het aannemen van een door de goede trouw beheerste
verhaild i ng leidt. Canaris spreekt van het ' dritte Spur', het spoor tussen
overeenkomst en onrechtmatige daad32. De gelaedeerde partij behoeft zich
bij schending van het vertrouwen niet te bekommeren over het bestaan en de
geldigheid van de onderliggende overeenkomst, deze kan zich voor zijn schade

(negatief contract:sbelang) baseren op de ' Geschaftsverbindung'. In de Duitse

rechtspraak vindt men daarvan overigens voorbeelden, al wordt meestal van
28

29

30

T.a.p., blz. 453.
T. a.p., blz. 536.

Deze conclusie kan overigens ook worden getrokken op grond van de
wetsgeschiedenis van het HGB. Op blz. 582 van het Protokoll der
Komision zur Beratung eines allgemeines deutschen Handelsgezets-

buch wordt opgemerkt dat geen wettelijke definitie van de
Geschaftsverbindung wordt overwogen, andat ' ohnehin der Richter
den Ausdruck eine entsprechende, nicht allzu ausgedehnte und unbegrenzte Auslegung zu geben wisse'.

31
32

1·.a.p., blz. 540 onder verwijzing naar Mliller-Graff, blz.

179.

Zie verder Canaris, Schutzgezetze-Verkehrspflichten-Schutz-pflich-

ten, in: Festschrift fur K. Larenz (1983), blz. 27-105, met name
blz.84 e.v.
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een 'vertragsahnliche' verhouding gesproken33. Treffend is het daarbij dat
gevallen in de Duitse rechtspraak waarin de bank onjuiste kredietinformatie
heeft verstrekt, zonder daartoe op grond van een overeenkomst verplicht te
zijn, van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van dit 'derde spoor'.
Om in die gevallen een 'Auskunftvertrag' aan te nemen, werd en wordt als
gekunstel-d beschouwd34

d. Muller-Graff

In de studie van Muller-Graff35 wordt op het punt van de 'zakenrelatie' het

Amerikaanse recht met het Duitse recht vergeleken. 'rot aanzet van zijn probleemstelling wordt Llewellyn geciteerd36:

'Our contract law has yet built no tools to really cope with this

vexing and puzzling situation of fact. The standing relaticn is not
only real in tusiness fact, it is also vibrant with legal implications.

The trouble is that the legal implication is still -legally- inarticu-

late. It is felt -no question about that. It is felt - but it is not

felt with any clarity.'

De opvatting en theorie van Llewellyn heeft, naar Muller-Graff stelt,
voor het Amerikaanse recht twee gevolgen gehad 7: Eherzijds de vorming van
een eigen rechtsinstituut, een 'course of dealing' en 'course of performankrijgt.,8. Anderce' (UCC 1-205) , die door het relatie-gebruik zijn inhoud
zijds het aanvaarden, onder amstandigheden, van een goede trouw-verplichting
waar een concrete partijgewoonte bestond, ook al ontbrak een (raam)overeenkamst. Dit inspireert Muller-Graff am geen conseqenties aan het verschil

33

Voor jurisprudentie-verwijzingen, zie Schmidt t.a.p. blz. 450.
Voor de 'vertragsahnliche' verhoudingen is een groot aantal aan-

duidingen gebruikt: 'faktische Vertragsverhtiltnisse (Haupt) (zie
daarover ook Abas, De derogerende werking van de goede trouw,
proefschrift 1971), de leer van de 'Schutzpflichtverhaltnis aus
socialem Kontakt (DBlle) of 'rechtsgeschaftlichen Kontakt' (Larenz).

34

Daarover ook al Raiser, blz. 135. De Duitse algemene bankvoorwaarden bevatten in het licht van die rechtspraak thans de volgende
bepaling: 'Die Bank steht dem Kunden nach bestem Wissen zu allen
bankmassigen Auskunf'ten und Raterteilungen zur Verfiigung. Bei

mUndlichen erteilten Auskiinften iiber Kreditwurdigkeit oder
Zahlungsfahigkeit (Kreditauskunft) behalt sich die Bank unter
AusschluB der Haftung, soweit dies im Rahmen der Rechtsordnung
zu] issig ist. In demselben Umfang ist die Haftung der Bank

eine

Unterlassung von Kreditauskunften ausgeschlossen' (AGB no. 10) .
35

Zie noot 15.

36

Uit "On warranty of Quality, and Society", 37 Columbia Law Review
341 (1937), blz. 375; bij MUller-Graff vermeld op blz. 15.

37

Zie cle

samenvatting van Muller-Graff op

blz.

106-108.

38 De beinvloeding door het Amerikaanse recht zien wij bij Muller-

Graff in zijn definitie van het 'Geschaftverbindungsbrauch CIndividualiibung), welke definitie door Schmidt is overgenomen.
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tussen raam-contractuele van raamloze zakenrelaties te verbinden. Beide
hebben een vergelijkbare economische funktie en kunnen beide als een
'schuldrechtliche Sonderverbindung' warden beschouwd.
De rechtsvergelijkende studie van Muller-Graff heeft niet zozeer nieuwe openingen gebracht voor het Duitse recht, maar heeft wel bestaande (voor-

al door

Canaris verwoorde) inzichten ondersteund39.

Samengevat kan men dus zeggen dat de ' Geschaftsverbindung'
in de Duitse
doctrine geen 'begriffliche' rechtscategorie is. De wetgever heeft de uitleg
aan de rechter overgelaten.

In een gezaghebbende stroming in de literatuur wordt zij beschouwd als
een afzonderlijke rechtscategorie: 'Schuldverhaltnis ohne primare Leistungspflicht'.

In de rechtspraak is regelmatig gesproken van een 'rechtsMhnliche'
verhouding. De 'Geschaftsverbindung' heeft twee funkties. Zij doet in de
eerste plaats dienst als leidraad bij de uitlegging en aanvulling van overeenkamsten die in het kader van een duurrelatie tot stand zijn gekamen; in
de woorden van Philipowski: de 'Geschaftsverbindung' concretiseert nevenverplichtingen40. In de tweede plaats kan de 'Gesch8ftsverbindung' zelfstan-

dige grondslag zijn voor aansprakelijkheid naast die uit overeenkcmst of
onrechtmatige daad, want uit de GeschHftsverbinding vloeien bepaalde plichten voort die bij schending leiden tot een schadevergoedingsplicht jegens de
partij. Men noemt deze, wederpartij-beschermende, plichten
'Schutzpflichte'41

gelaedeerde

3.2. Relatie versus overeenkarist

3.2.1. Het contractbegrip

Naar een nieuw contractbegrip, schrijft Schoordijk in Onderhandelen te goeder trou,42: 'Exit is de wil, die stamt uit het voluntarische denken, dat

niet meer van onze tijd is'. Deze opvatting steunt op nieriwe filosofische en

rechtssociologische inzichten. Schoordijk verwijst naar het denken in termen

van het handelingsbegrip van Glastra van Loon43.

Voor de oorsprong van dit denken kan onder meer worden verwezen naar
het gedachtengoed van de Amerikaanse rechtstheoreticus Roscoe Pound, die het

onderscheid verduidelijkte tussen de Ang.10-Amerikaanse en continentale conceptie van de overeenkomst voorgesteld in de antithese relation vs.
ccntract:44. De verklaring hiervoor zou zijns inziens moeten worden gevonden
39

T.a.P-, blz. 106. Bi j de uitwerking van de Geschaftsverbindung als
"Schuldverhaltnis" vindt men bij Killer-Graff aan de Amerikaanse
(rechts)sociologie ontleende terminol«lie terug. Zo op blz. 244,
waar gesproken wordt over 'rollentypische wederzijdse verwachtin-

gen van verhoogde zakenbereidheid' en daarmee verbonden de verwachting dat de partner bij de contacten passende zorg in acht neemt.
40
41
42
43

44

T.a.p., blz. 103.
Zie Canaris, Rdn. 5.

T.a.p., blz. 92
Glastra van Loon,
Norm en handeling, Bijdrage tot een ken'theoretische fundering der sociale wetenschappen, prft. Leiden 1956.

J. F.

The Spirit of the Comnon Law (1921), blz. 20; zie KandElen blz. 49.
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in het feit dat ondanks het verdwijnen van de feodale betrekking tussen
leenheer en leenman, deze als een soort statusbetrekking in het Angelsaksische recht is blijven voortleven. In dit recht zou men talrijke contracttypen als relationeel zijn blijven zien; reciproke rechten en plichten werden
geimpliceerd in de rechtsverhouding am de door de partijen voorgestane betrekking zonder problemen te laten verlqpen. Rechten en plichten van beide
partijen worden als het ware uit funktionele noodzaak geboren. Bij de bespreking van het Angelsaksische banking contract heb ik het belang van deze
hier met enige volzinnen getypeerde ontwikkeling nader aangeduid.

De Duitse jurist KBndgen heeft in zijn belangwekkende dissertatie
'Selbstbindung ohne Vertrag' (1981) onder het suggestieve hoofdje "Tod oder

Hypertrophie des Vertrages" de stand van zaken als volgt samengevat. Daarbij
noemt hij tevens enkele 'founding fathers' van de 'relatie'-gedadhte:

'In [dem] Kontinuum von Sonderverbindungen verliert der privatautoname

Vertrag seine ihm van 19. Jahrhundert beherrschende Stellung. Er ist

nur noch ein Sorxlerfall aus den Gefledit jerier int:ersozialen Beziehirk-

gen, die man mit Durkheim, dem Ehtdedker dieser Kategorie, als auBervertragliche Vorraussetzungen des Vertrages, mit Gilmore als civil
obligaticm, mit Roscoe Pound schlicht als relatian oder, nach
eingebargerter deutscher Sprachregelung als 'Sonderverbindung' bezeichnen mag...Was als privatautonomer Markttausch mit begrenztem Engagement
begonnen hatte, ist gewachsen zu einer 'social form instinct with obligation'45o

In een onlangs verdedigd proefschrift heeft Van Erp deze gedachte aan
de hand van Engelse en Amerikaanse rechtspraak de Anglo-Amerikaanse 'relationship'-gedachte rader uitgewerkt. De 'relationship'-gedadhte lijkt niet
zozeer een product van rechtspraak, maar vooreerst een produkt van de doctrine ontwikkeld door de 'legal realists'46. Van Erp vertaalt de 'relation-

ship' -gedachte concreet in een ' rechtsbetrekkingenmodel'. De term rechtsbetrekking zou beter dan de term duuroveereenkcmst uitdrukking geven aan de
zich in de tijd ontwikkelde verhouding, zijnde een dynamische relatie waaruit over en weer voor partijen verplichtingen kunnen voartvloeien47. Met
andere woorden de zich tussen partijen ontwikkelende verhouding staat centraal en geeft uitdrukking aan de maximale intensiteit van de verhouding
tussen partijen; de 'klassieke' overeenkomst is daarbij slechts een gebeurtenis in deze ontwikkeling48.

Hoewel ik de grondgedachte van zijn betoog zeer waardevol acht, dient

te worden gewezen op de rechtstheoretische fundamenten die aan het Amerikaanse 'model' ten grondslag liggen. De 'rechtswerkelijkheid' is met name
door deze bronnen, die zich vooral hebben bediend van de gedragswetenschappen en nieuwe rechtsfilosofische en -sociologische inzichten, vorm gegeven.

45
46

Blz. 420-421.

Zie Hoofdstuk 1, onder 1.3.2.

47

T.a.p., blz. 284.

48

T.a.P., blz. 290.
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3.2.2. Controverse Canaris/Kdndcten

De controverse tussen de (laat ik zeggen) ' klassieke' en ' relationele' benadering krijgt meer reliaf door de opvattingen van Canaris en die van Kandgen

rmavt elkaar te bezien.

Canaris bepleit een derde spoor naast overeenkamst en onrechtmatige

daad, terwijl Kandgen de overeenkomst, zoals ook Schoordijk, veeleer voorstelt als een (dynamische) rechtsbetrekking.

Ik zal eerst Canaris bezien en vervolgens zal ik de hoofdlijn van
Kandgen als representant van de ' relationele' straming uitgebreid weergeven.
De theorie van K8ndgen acht ik uitermate waardevol voor het begrip van een
verschijnsel als de bankrelatie. Ik zal daarcm trachten de denkbeelden van
K8ndgen zoveel mogelijk in een bancaire context te vertalen.

3.2.2.1. Vertrouwensaansprakelijkheid

Canaris heeft ter correctie op het BGB-systeem een systeem van vertrouwens-

aansprakelijkheid ontwikkeld. Vertrouwensaansprakelijkheid beschouwt Canalis
als een vorm van aansprakelijkheid krachtens deelname aan het rechtsverkeer

('rechtsgeschaftslichen Verkehr')49.

Canaris bouwt voort op een Duitse traditie sinds het begin van deze
eeuw50' Centraal staat de waarde van onze rechtsorde door Larenz als volgt
verwoord:

' Ein friedliches zusanmenleben der Menschen unter Rechtsgesetzen, die
jedem 'das Seinige' sichern, ist nur ntglich, wo das unerlassliche
Vertrauen gewahrt bleibt. Allseitiges totales Misstrallen ffirht zu
allseitiger totaler Abschliessung oder zur Herrsdhaft des Stiirkeren,
also zum Gegenteil eines 'Rechtszustandes'. Vertrauen zu ermBglichen
und

geredhtfertiges

Vertrauen

zu

schutzen,

ist

daher

eines der

elementdrsten Gebote, denen die Rechtsordnung nach zu kammen hat.

,51

Wanneer de rechtsorde uitgaat van het beginsel van zelfbeschikking, dan
behoort zij volgens Canaris de aan de uitoefening van deze zelfbeschikking
verbonden risico's jegens derden te compenseren door vorming van bijzondere

rechtsplichten. Als correctiemiddel fungeert het vertrouwensbeginsel, dat
echter eerst aan bod komt wanneer het op zelfbeschikking gebou :le systeem
st:eken ('Schutzliicke') laat vallen, wanneer het systeem niet aan haar funktie beantwoord.

Zelfbeschikking is verweven (verknupft) met zelfverantwoording, aldus
de rechtvaardiging bij Canaris52. Terwijl in de overeenkamstenleer het beginsel van de zelfbeschikking slechts wordt aangevuld (erganzt) door de
gedachte van zelfverantwoording, is er bij vertrouwensaansprakelijkheid
49

50

Claus-Wilhelm Canaris, Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht, Miinchen 1971.
Zie ook Michael Bohrer, Die Haftung des Dispositionsgaranten. Ein
Beitrag zur Lehre von der negativen Vertrauenshaftung, Ebelsbach
1980, blz. 264.

51

K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft 1975, blz. 461;

zie verder Larenz, Die Begrlindung von Schuldverh ltnisses durch

sozialtypisches Verhalten, NJW 1956, blz. 1897 e.v..
52

T.a.p., blz. 440.
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'

sprake van dat het beginsel (of gedachte) van zelfverantwoording carreleert
naast dat van de zelfbeschikking: 'das Prinzip der Selbstverantwortung [ist]
korrelativ neben das der Selbstbestimmung'.

In rechtstedhnische uitwerking wordt de gedachte van zelfverantwoording

verwezenlijkt door partijen bepaalde risico's toe te rekenen.

3.2.2.2 'Selbstbindung ohne Vertrag'

Met een ' brponierende Systemsbildungswille', aldus typeert Kondgen53 de
theorie van Canaris, maar onder een zwaar wolkendek van verouderde filosofische begrippen als zelfbestemming en zelfbeschikking wordt een zijns inziens

te breed spectrum aan gevallen samengebracht: van verloving tot produkten-

aansprakelijkheid, van de aansprakelijkheid voor bankinformaties aan derden

tot toezegging van een kerstgratificatie, als ook het vertrouwen in het
waardepapierenrecht54. Het onbehlrn van KBndgen geldt deze zeer uiteenlopende samenstelling van gevallen5 .

KBndgen vraagt zich daarentegen af of het nodig is het fundamentele

beginsel van zelfbeschikking zo scherp tegen het vertrouwensbeginsel af te
zetten. Kandgen stelt tegenover de theorie van Canaris een niet minder inponerend bouwwerk, waarin 'legitieme verwachtingen' een centrale plaats innemen. De inhoudelijk vage term 'vertrouwen' wonit verdrongen door het meer
neutrale en technische 'verwachtingen'. K6ndgen noemt zijn bouwwerk (concept) 'Selbstbindung ohne Vertrag'.

Zijn imposante bouwwerk steunt op vier pijlers, te noemen: (I)
'Selbstbindung' , (II) 'Sociale Rollen' , (III) 'Reziprocitat', en (IV) 'Sys-

temreferenz'50.

Het uitgangspunt van Kandgen is dat elk cammunicatief handelen een zekere

mate van binding inhoudt; iedere 'Selbstbindung' (zelfbinding, 'cammitment')

is het gevolg van presentatie van een persoon tot een ander of aan het pu-

bliek

(Selbstdarstellung,

zelfpresentatie)57.

Voor het welslagen van een

interaktie tussen voor elkaar onbekende personen heeft de een vooraf een

53

Blz. 101.

54

Blz. 102.

55

Kritiek op de opvatting van Canaris wordt ook geleverd door
Hubner, Allgemeinen Teil des BGB (1985), blz. 425, Rdn. 560, vanuit het gezichtspunt, dat de leer van Canaris niet zou aanknopen

bij de 'Verhaltenspflichten', maar bij prestatieplichten en daar-

mee bij de overeenkomst. HUbner is bevreesd voor een oeverloze
uitbreiding van aansprakelijkheid.
56

Zie met name blz. 280-282 voor een systematisch overzicht van zijn
theorie.

57

Deze terminologie is ontleend aan de Amerikaanse soc:ioloog
Goffman, The presentation of Self in Everyday Life (1959), maar
lijkt te herleiden tot Max Weber. Volgens Weber betekent een wederzijdse sociale betrekking in de eerste plaats de kans dat een
bepaalde interactie tot stand komt. Met 'kans' wordt bedoeld 'ver-

wachtingen' die men op grond van gedragingen van anderen koestert.
Deze venachtingen zijn afhankelijk van geconstateerde regelmatigheden en vaste procedurevormen.

Zie Max Weber,

Schriften, Frankfurt am Main 1968, blz. 304 e.v.
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Methologische

zekere mate van informatie nodig aver de ander, informatie aver diens sociale status, over de mate waarin kan worden vertroind etc. De funktie van

zelfpresentatie is een 'working corsensus' te verschaffen voor toekomstige
interaktie. Partijen stemmen hun gedrag, hun venachtingen op elkaar af.
Deze (verbale of non-verbale, symbolische) zelfpresentatie is niet noodzakerlijkerwijs gegrond op de intentie van de persoon die zich presenteert.
Het informatie-effect kan bijvoorbeeld ook door anderen worden waargenomen

en het bestaat in vergaande mate onafhankelijk van individuele partijmotie-

ven. Kondgen citeert in dit verband Goffman die heeft gesproken van

' impres-

sion management'58. In een bancaire context kan dit worden waargencmen bij-

voarbeeld waar een bank haar kantoorgeboura marktprofilerend inricht:59. Oak
het gebruik van rollensymbolen kan dit ' inpression management' versterken.
Hoe gaat deze zelfpresentatie over in zelfbinding? In beginsel bindt

volgens Kdndgen al het communicatief handelen.

De identiteit van een persoon
uit zich slechts in het kader van sociale interactie. Daarbij treedt een

universeel vermoeden op ten aanzien van continulteit en consistentie in de
houding van een persoon; men verwacht dat iemand in vergelijkbare amstandigheden dezelfde blijft.
Niet elke zelfbinding is rechtens relevant60. De binding wordt sterker
naarmate een zodanig niet-intentionele zelfpresentatie gedurende een langere
tijd wordt herhaald, zonder dat de symbolische werking daarvan door de han-

delende zelf

' im Frage' wordt gesteld. In het eerste stadium van een betrek-

king zijn beide personen nog in de fase om hun rollen en wederzijdse identiteit te formuleren en te herformuleren. De betekenis van een bepaald gedrag is nog niet duidelijk gefixeerd en de daarop aansluitende verwachtingen
zijn herzienbaar. Met iedere herhaling van handelingen der partijen wint

ec:hter de gedragsgewoonte aan pregnan·tie en wordt de verwachting gewekt dat
de zich zelf presenterende persoon zich ook in de toek¤mst avereenkamstig
zijn gedrag in het verleden zal gedragen.
Een voortdurende interaktie leidt slechts in samenhang met reciprociteit tot een stabiele verwachtingsstructuur. Een op duur aangelegde betrek-

king kenmerkt zich door een proc:es van geven en nemen en de mogelijkheid
ontstaat dat een kortstondige toestand van ongelijkheid op langere termijn
in evenwicht kan worden gebracht. Beziet men een lopende zakenrelatie dan

worden veelal

al

dan niet opzettelijk contractuele openingen gelaten6i.

De

hiaten die het contract vertoont, worden ingevuld door individuele usances,

die in de loop der tijd door herhaling en acceptatie voorwerp worden van
normatieve venachtingen. Deze usances vullen niet alleen het contract op,
maar zij kunnen evenzeer aan de overeenkamst derogeren. De 11.pnces en procel
58
59

Blz. 208.

Over het bankgebouw als middel tot marktprofilering, zie ObererRomano, Das Bankgebaude zur Marktprofilierung, in Die Bank, april
1989, blz. 223 e.v.

60

Hier onderscheidt Kondgen zich van Weber, die schrijft: 'Die fur

die juristische Betrachtung unvermeidliche Alternative: daB ein
Rechtssatz bestimmten Sinnes entweder (im Rechtssinn) gelte oder
nicht, ein Rechtsverhaltnis entweder bestehe oder nicht, gilt fur
die sociologische Betrachtung nicht'. T.a.p., blz. 306.

61

Men zie het veel genoemde genoemde artikel van MacCauley, Noncontractual Relations in Business (1963), opgencmen in Sociology
of Iaw, Selected Readings, blz. 194 e.v.; zie ook Austin T. Turk,
Law as a weapon in social conflict, in: The sociology of law, ed.
William M. Evan, London 1980, blz. 105 e.v.
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durevormen, die eerst hun gelding verkrijgen naarmate de betrekking voorduurt, kunnen niet in Edn klap verloren gaan.

rgekeerd, des te minder zij

door de voortdurende praktijk wordt verstevigd, des te eenvoudiger zal het
'denormativerings-proces' verlopen.

Pregnanter is zelfbinding herkenbaar bij een gewilde of intentionele
zelfpresentatie; de informatie wordt bewust op de ander overgebracht, roept
bij de ander venachtingen op.
In het economisch leven, aldus Kondgen, draagt de rechtens relevante
zelfbinding, het gehele arsenaal van imagevorming en public relations van
tot deze intentionele zelfpresentatie. Deze onderscheidt

ondernemingen bij

zich van zelfpresentatie onder privd-personen hoofdzakelijk hierin dat de

inforrnatie niet 'face to face' is, maar via diverse media onder het publiek

wordt gebracht. Funktie van deze imagepolitiek is niet zozeer concrete koopbeslissingen te induceren of te beinvloeden, als wel de anonimiteit tussen
de onderneming en potentiale cli6nten op te heffen, am een goodwill op te
bouwen. Zo profileren banken zich bij voorkeur als 'Uw partner', 'Denkt met

U mee' of 'Goed voor Uw geld', maar hiermee roepen de banken tegelijkertijd

een ideologie op die op gespannen voet staat met hun streven naar winstgerichtheid van hun handelen. Het voornaamste probleem bij intentionele en oak

de normatief bepaalde zelfpresentaties is nu niet zozeer haar bindingsef-

fect, maar, volgens K6ndgen, de vraag naar de mate van zekerheid van de

hieraan te ontlenen verwachting. De oorzaak ligt, zijns inziens, in de eigenaardigheid van de overgedragen informatie: de zelfbindingshandelingen

bevatten veelal inhoudelijk vage, bij de emotionele kant van een persoon
aansluitende aanduidingen. Wie zich als een hoog gekwalificeerde specialist
aanprijst, wekt venachtingen met het oog op zijn professionele competentie,
waarmee het niet overeen laat stemmen dat een als winstgevende investering

aangeprezen ondernaning spoedig daarop failleert. Doch ook waar de intentio-

nele zelfpresentatie niet de kwaliteit van een wilsverklaring bereikt, is

het niet ongerechtvaardigd de zelfbindingshandeling in het voordeel van de
wederpartij (cliant) uit te leggen. Zelfaanprijzingen als hooggekwalificeerde specialist verwijzen niet naar een concrete prestatie, maar slechts naar

bijzondere professionele vaardigheden die de inhoudelijke risico's voor de
cliant doet verminderen.

Samengevat, al het communicatief handelen heeft een bepaalde mate van

zelfbinding. De vuistregel is dat des te sterker de belofte of aanprijzing

des te meer lijkt zij op een rechtshandeling. Op deze wijze neemt 1<8ndgen
afstand van het onderscheid tussen feitelijke- en rechtshandelingen, van de
strikte scheiding tussen de declaratoire en de constitutieve werking etc. In
de woorden van K8ndgen, am de starre dichotcmie van 'Sollen und Sein' te
doorbreken62.

Het tweede elenent van het zelfbindingsconcept is op Weber terug te voeren
'Sociale Rollen'. K6ndgen werkt dit begrip, op basis van een typologie ontleend aan de Duitse rechtssocioloog Luhmann63, uit als 'einen positionalen,

einen nicht enpirischen, sondern "normativen" Rollenbegriff'64. Sociale
rollen onderscheiden zidh daarin dat zij een soc:iale positie vooropstellen.

Met andere woorden een individu wordt als houder van een bepaalde positie

toegerekend. Rollenverwachtingen zijn te typeren als gespecialiseerde nor-

men, die slechts voor bepaalde klassen van individuen gelden. Rollen zijn
62

Blz. 168.

63

Niklas Illhmann, Rechtssoziologie, 3. Auflage 1987, blz. 85 e.v.

64

Blz. 193 e.v.
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met andere woorden een concept van normdifferentiatie. Rollenplichten, zo
schrijft Kdndgen,
'ble:Uoen nicht bei [der] vertragstypisch zu erschlieBenden Funk:tionalit8it fur den Ixistungsaustausch stehen, sondern kammen...auch weitergehenden BedUrfnisse entgegen, sind also in einem gesteigerten oder
differenzierten Sinne funktional'65.

Hierdoor laat zich bijvoorbeeld verklaren waaran men van een gespecia-

liseerde funktionaris van een bank een andere behandeling mag verwachten dan
van een bankfiliaalhouder in een provinciestadje, hoewel de oorzaak van de
desbetreffende bankovereenkomst in beide gevallen dezelfde is. Rollendifferentiatie neemt afstand van het laatste posbilaat
van
het
overeenkomstenrecht, namelijk:
'die Hypostatisiering einer formelen Gleichheit der Kontrahenten, derzufolge Ver}caufer gleidh Verkaufer, Vermieter gleich Vermieter und

Kreditinstitut gleich Kreditinstitut sein s011'66.

In de typologie van Ii}hmann worden venachtingen antrent een bepaald
gedrag onderscheiden in hun betrekking tot personen, rollen, normenprogramma's en waarden. De laatste leiden als een (te) abstracte generalisering tot

de amzetting in normen (programma' s), die in bepaalde situaties een bepaald
handelen voor iedereen voorschrijft. Het meest concreet laat vertrouwen zich
gelden wanneer zij persoonsbetrokken (personenbezogen) is67. Op een belofte
vertrouwt men slechts wanneer er een vertrouwensbasis is. Vertrouwen maakt
het mogelijk zekerheid te versdhaffen aan het sociale gedrag van de partner.
Het persoonsbetrokken vertrouwen ontwikkelt zich volgens het 'beginsel van
de kleine stappen' en wordt vervolgens als een venachting opgenamen in een
gemeenschappelijk beleefd en doorleefd proces van interaktie. Persoonsver-

trouwen als een typische vorm van normatieve venachtingen, herkent men het
eenvoudigst in vriendschappelijke of familierechtelijke betrekkingen. In
vermogensrechtelijke betrekkingen wordt het dikwijls ondergewaardeerd, maar
het persoonsvertrouwen speelt evenzeer een rol, met name bij duurbetrekkingen. Persoonsvertrouwen vertaalt zich evenzo in termen als handelsvriend of
huisbankier.

Rollenverwachtingen vervullen in het (quasi) -overeenkamstenrecht een
belangrijke intermediairfunktie tussen persoonsvertrouwen en normenprogrema's, amdat tijd en amstandigheden dikwijls ontbreken am een vertrouwensrelatie te kunnen ontwikkelen. Wanneer men echter een langdurige zakenrelatie
slechts op persoonsvertrouwen zou baseren, zou zij te onstabiel zijn. Het
persoonsvertrouwen en het aan de rol geloonden verwachtingspatroon treden
samen op. In de woorden van Kandgen:

"'..privater" Vertrauensbeziehungen gegenst:8ndlich begrenzte, darstellungsbezogene Verhaltensenartungen und die zu Rollen verfestigten
umfassenderen Erwartungszusammenhange...'68
65

Blz. 204.

66

Blz. 204.

67

Inhmann spreekt in dit verband van 'privates Vertrauen', t.a.p.,
blz. 85.

68

Blz. 202.

78

Kdndgen benadrukt dat de gecodificeerde contracttypen niet voldoende zijn
am de veelsoortige zakelijke contracten te regelen. Rollenverwachtingen

brengen, zoals srzegd, kleurloze overeenkamsten als koop, huur, lastgeving
etc. tot leven6 .

onze moderne, gedifferientieerde samenleving ontwikkelt zich naar een model,
waarin ieder individu relatief dwalingsvrij aan het rechtsverkeer kan deelnemen, zo zou men Kandgen oak kunnen apostroferen. De persoon van de handelende treedt in deze ontwikkeling steeds verder op de achtergrond. Het vertrouwen is aan erosie onderhevig.

Egn der voornaamste oorzaken van deze uitholling is daaraan toe te
sdhrijven dat in de consumentensfeer het mechanisme van de vertrouwensvorming zowel op het vlak van de sociale rollen als op het vlak van het persoonlijke niet meer voldoende functioneert. De moderne onderneming, hoe ook
juridisch vormgegeven, die zidh aan het publiek presenteert, is als persoon,

maar ook als rol nog nauwelijks te patten. De kleine verbruiker kan aan
funktionarissen van de onderneming geen persoonsbetrokken venachtingen
ontlenen. Men verwacht een beroepsspecifieke (rol) deskundigheid van de effectenadviseur van een grote bank of men ontwikkelt in de loop van een langdurige cliantenbetrekking een persoonsgebonden vertrouwen in een bankfiliaalhouder. Het verschil in de overeenkamst, tussen individuen en die tussen

een verbruiker

en

een onderneming,

kan worden toegeschreven aan een

vervluchtiging van verantwoordelijkheid die het gevolg is van een vergaande
scheiding van eigendom en controle, tussen soc:iale arbeidsrollen en juridi-

sche toerekeningsrollen. De 'bankier' is primair een funktionaris van de
bank, zijn rolbetrekking tot de cli&int staat op de tweede plaats.
Slechts wanneer de clidnt in een betrekking staat tot een funktionaris
met een vergaande beslissingsbevoegdheid, zou men nog kunnen spreken van een

gepriviligeerde rollenpartner. Het laat op deze wijze inzien dat ook een
verhouding tussen een grote onderneming en een bank een geheel andere is dan

die aangegaan met de kleine kredietnemer, wiens kontakt met de bank zich
dikwijls op een lager niveau afspeelt, waar de bankfunktionaris weinig bevoegdheid heeft. In het normale geval heeft het gedrag van de funktionaris
voor hem (of haar) persoonlijk geen gevolgen, vooreerst zijn de doelstellingen van zijn werkgever voor hem relevant, de funktionaris doet zijn werk
69

Treffend ook Glastra van Loon, De ijdelheid van beslissingen,
Leiden/Antwerpen, o.a. blz. 53: 'Voor een begrip van [rechtsre-

gels] is het nodig dat wij het interaktieproces analyseren niet
alleen in termen van aan (rollen gekoppelde) verwadltingen, maar
ook in die van ( zowel interdependente als met elkaar tegenstrijdige) belangen en hun vervuld worden, respectievelijk onvervuld
blijven. Doet men dit laatste, dan verschijnt interaktie als een
ruilproces en kunnen de normen waaraan dat proces moet beantwoorden worden opgevat als regels die aangeven in hoeverre partijen in
dit ruilproces ieder 'recht' of 'aanspraak' hebben op bevrediging
van een belang. Formeel gezien kan men zulke rechten [] ongetwijfeld evengoed beschrijven in termen van de ermee corresponderende
verplichtingen tot bepaalde handelingen en dus ook de inhoud van
die rechten en/of aanspraken laten opgaan in de verrichting van
die verplichtte handelingen. [ ] Hierbij ontsnapt echter juist datgene aan onze blik wat een verklaring kan bieden voor de dynamiek
van het recht.[] Dat laatste kamt pas voor de dag als [] we inter-

aktie niet bezien, vanuit het gezichtspunt van de instandhouding
der interaktie als zodanig, maar vanuit dat van de door de interactie bewerkstelligde differentiale bevrediging van individuele en
groepsbelangen.'
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zo goed mogelijk. Als hij zich voor vreenlie belangen interesseert, dan kant
dat vooreerst omdat belangen van de onderneming in het geding zijn. De
cliant kan het gedrag van de funktionaris nalrwelijks beinvloeden. De effectenadviseur is het am het even wanneer de cliant vanwege een slecht advies

naar zijn collega van een andere instelling gaat, termlinste als dit niet
veelvuldig gebeurt.
Rechterlijke sankties tegen de onderneming voor het niet voldoen aan

gerechtvaardigde verwachtingen

zijn

varnage de aanwezige 'rech+-A-empel'

geen voldoende alternatief voor de veelsoortige mechanismes van sociale
controle die in een interpersoonlijke betrekking wel ter beschikking staan.
Zolang civielrechtelijke aanspraken niet een relevante kostenfaktor zijn,
blijven deze voor de onderneming een te verwaarlozen faktor.
In de verhouding tussen individu en onderneming werkt het mechanisme

van sociale controle derhalve in zeer beperkte mate. Met andere woorden,

zelfregulering van de betrekking door middel van het reciprociteitsprincipe

geeft onvoldoende houvast. Wanneer desondanks over een onderneming, een
bank, een grote instelling wordt gesproken, dienen deze structurele tekortkamingen van de op dat moment bestaande betrekking in het oog worden gehouden en dient men zich te realiseren dat de rollenanalyse in feite voor in-

dividuen is geconcipiaerd. Omiat enerzijds rolverwachtingen ten aanzien van
'corporate actors' op moeilijkheden stuit, anderzijds omdat de structurele
vertrouwensnoodzaak onveranderd blijft voortbestaan, treden andere mechanismen in werking. Verwachtingen moeten dan door normenprograITIma' s worden ingevuld, dat wil zeggen door wetgever, rechtspraak (of zelfregulerende systemen) moeten dwingende gedragsnormen warden ontwikkeld waarop individuen in
uitzonderingsgevallen kunnen terugvallen.

Niet zelden echter st:ellen deze normenprogramma' s sociaal aanvaarde
normen vast, die feitelijk door de rollendrager intussen niet meer worden
gevolgd en achterhaald zijn. De rollenanalyse behoudt dus, ondanks deze
beperkingen, zijn waarde.

Tot nu toe was de vraag welke gedragingen, hetzij als eenvoudige zelfpresentatie, hetzij als partijgewoonte, hetzij in het rollenmodel, bij de wederpartij normatieve verwadhtingen oproept, dus de vraag hoe zelfbinding cntstaat? In het verlengde daarvan doet zich de vraag voor onder welke voorwaarden de 'actor' zijn gebondenheid beleeft; met andere woorden de vraag,
hoe bestaat zelfbinding?
K6ndgen voert voor de beantwoording van deze vraag het reciprociteitsbeginsel aan 'als Funktionsbedingung stabiler sozialer Beziehungen'70.

Voor de 'klassiek' geschoolde jurist wordt reciprociteit geassocieerd
bezwarende titel. Kondgen

met begrippen als wederkerigheid (synallagma),
zegt daarover:

'Die Automatik des Synallagmaprinzips...dient nur allzu leicht als

Vergeltungsinstrument,

wamit man die andere Partei fur ihre (nicht

notwendig schuldhafte) Vertragsuntreue best:raft..., anstatt gemeinsam
nach Problem16sungen zu suchen.'71

70

Kandgen steunt bij de uitwerking van zijn concept niet alleen op
de uit de sociaal-psychologische 'social exchange theory' (Aus-

tauschtheorie), maar vooral op de Amerikaanse socioloog Gouldner,

Norm of reciprocity (1960) . Voor de uitwerking van het begrip

gebruikt Kkindgen een kleine vijftig bladzijden. Ik kan hier niet
meer dan de hoofdlijnen aangeven.

71

Blz. 237.
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Het 'boter bij de vis'-principe wordt zijns inziens heden ten dage nog alleen bij cont:ante transact:les van alledag gevolgd. Hieraan is niet alleen de

ontwikkeling van het giraal geldverkeer debet, maar voaral het 'Gesetz des
Wiedersehens', het feit dat personen zich voarstellen wederam met elkaar te
handelen72. Het klassieke contractsmodel propageert de ruilmaraal van elkaar
wantrouwende tegenstanders die nooit meer iets met elkaar van doen willen
hphhen. Kredietverlening is daarin principieel riskant en ongewenst. Verdergaande, niet meer met de 'ruil' uitstaande, reciprociteitsverwachtingen
maken van de overeenkomst geen deel meer uit.
Kondgen ziet reciprociteit als carplementair voor zelfbinding. Zij
cre ert funktionele maatstaven voor de bepaling der wederzijdse rechten en
plichten. Reciprociteit vormt een mechanisme dat de sociale interaktie van
de ruilbetrekking gestalte geeft en stuurt. Het staat toe dat men uit egoistische motieven handelt, maar leidt deze tegelijkertijd in banen am het
sociale systeem te stabiliseren. 'Reziprocitat', zo typeert Kandgen,
'steht quer zum christlich-abendlandischen Dualismus von verwerflicher
Selbstsucht und altruistischer Caritas.'73

Reciprociteit is aan twee voorwaarden gebonden. Het vereist in de eerste plaats het bestaan van een sociale band tussen individuen: het vereist
vertrouwen, loyaliteit en solidariteit. Reciprociteit werkt daaram oak het
sterkst in duurbetrekkingen, waarin deze elementen zich hebben ontwikkeld of
kunnen ontwikkelen. Partijen in een reciproke ruiltransaktie zijn bereid
erin toe te stemmen dat hun tegenprestatie wordt opgeschort, wanneer hun
bereidheid de betrekking op een ander wijze of naar de toekomst ten goede
kamt. De tweede voorwaarde is gelijkheid van ruilpartner. Met name door deze
voorwaarde wordt aan de betekenis van het beginsel van reciprociteit de

meeste afbreuk gedaan. Vandaar het element ' Systeezireferenz'.

Dit vierde element wordt door K8ndgen opgevoerd, amdat de rollenanalyse
alleen niet voldoende is am de ongelijke behandeling in het overeenkamstenrecht op te heffen. De effectenhandelaar, die am vrijdagmiddag half zes aan
de bar een advies geeft, wordt weliswaar op zijn beroepsrol aangekeken, en
de bargasten zullen bepaalde normatieve verwachtingen hebben zolang de handelaar zich nog aanspreekbaar gedraagt, maar toch zal men andere maatstaven
aanleggen dan wanneer het advies in kantoortijd wordt gegeven.
Systeemreferentie markeert aldus ook een verriergaande graad van norm-

differentiEring. Markt en familie zijn de belangrijkste systemen waarin
rechtshandelingen worden ingeweven. Markt als handelingssystpern wordt niet
vooreerst en hoofdzakelijk gevormd uit ruilbetrekkingen, daarin besloten
zijn alle secundaire funkties die de eigenlijke ruil voorbereiden en ondersteunen; waartoe informatie en financiering (waarbij de laatste zich weer
laat differentiaren in ruilprocessen op geld- en kapitaalmarkt). Marktspelregels hebben hun eigen mechanisme:

'Marktbezogenen

Erklarungen

werden

die

Willengrundlage

des

Rechtsgesch8fts tendenziell von individuell-konkreten Willenentscheidungen auf die Rahmeneintscheidung zur Teilnahme am Handlungssystem des

Markten

ungestellt.'74

72

Blz. 262.

73

Blz. 242.

74

Blz. 277.

81

3.2.3. Nadere aanduiding van de zakenrelatie (conclusie)
De essentie van de theorie van ndgen treft men aan in het Haviltex-arrest
waar de Hoge Raad zo fraai formuleerde75: 'het kamt aan op de zin die par-

tijen in de gegeven amstandigheden aan de bepaling mochten toekennen en op
het hetgeen zij te dien aanzien mochten verwachten, waarbij mede van belang

kan zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke

rechtskennis van hen kan worden venacht.' Deze formule is niet alleen van
belang bij de uitleg van overeenkomsten, maar de strekking werkt door in het
gehele proces van de rechtshandeling.

Waar partijen in een zakelijke (duur) relatie staan, wijst dit in algemene zin op een betrekking waarbij partijen cp gezette tijden met elkaar
zaken doen en/of de mogelijkheden tot het aangaan van transakties bespreken.
Zij is in beginsel een feitelijke verhowling, maar znal,= Llewellyn stelde
'vibrant with legal implications'.
In de Duitse doctrine wordt de 'Geschaftsverbindung' getypeerd als een
'Schuldverhaltnis ohne primtire Ieistungspflicht'.
Zi j wortit vergeleken met
de precontractuele (onderhandelings) relatie. Ik acht deze karakterisering
in beginsel niet onjuist, maar men kan verder gaan dan Canaris doet.
T'erechte kritiek op zijn opvatting is, mijns inziens, dat te veel in
at:stracte categoriedn wordt gedacht. Naast de abstracte overeenkamst en on-

rechtmatige daad wordt een nog abstractere categorie geplaatst in de vorm
van vertrouwen. Men heeft deze derde categorie niet nodig bij een overeenkanst die als een rechtsbetrekking woit opgevat. Deze rechtsbetrekking is
maar zij
is van oorsprong
geen abstracte ('begriffliche') rechtscategorie,

een sociale betrekking die door zijn context, gedragingen en venachtingen
der partijen, de bron wordt van verbintenissen. In deze relatie wordt de
partij-eigenaardigheid, de intensiteit en de duur van de betrekking, de
goede trouw verdisconteerd. De (sociale en economische) werkelijkheid geeft
die betrekking voeding en brengt haar tot leven.

Het

concept van Kandgen

is vruchthaer

' Selbstbindung ohne Vertrag'

gebleken bij de theoretische onderbouwing van de rechtsbetrekking. De zakelijke relatie is, met andere woorden, een onscheidbaar camplex van feitelijke- en rechtsverhoudingen, waarbinnen partijen overeenkamsten tot stand

brengen en waaruit vorderingen voortvloeien, en die de grondslag vormt voor
het ontstaan van (besdhermende) verbintenissen.
Wanneer de relatie betrekkelijk nieuw is, zal zij worden gekenmerkt
door een wederzijds aftasten van de wederzijdse posities. Een vertrouwensrelatie heeft zich tussen partijen nog niet ontwikkeld. De zakenrelatie laat
zich in beginsel vergelijken met de precontractuele verhouding. Vertrouwen
in de betrekkelijk nieuwe zakenrelatie vertaalt zich, in sociologische terminologie, in (cognitieve) verwachtingen76, dat wil zeggen dat de ene partij

zich

aanpast aan het werkelijke gedrag van de ander.

De ene partij

definieert zijn verwachtingen gaandeweg opnieuw, er voltrekt zich een leerproces. In een geval van 'dwaling' zal de ene partij het afwijkend gedrag
van de ander (nog) n:let aan de ander toerekenen. Hoe veelvuldiger het con-

tact, hoe meer

de Inogelijkheid bestaat dat

zich tussen partijen bepaalde

gedragslijnen ontstaan. Deze gedragslijnen winnen aan pregnantie naarmate in
de desbetreffende branche waarin de relatie zich afspeelt, marktnormerende

(handels) gebruiken en regels gelden. Ontbreken deze gebruiken en regels dan
leveren gedragslijnen of de ' Individualiibungen', die sterk aan de feiten en

75
76

Zie Hoofdstuk 1, onder 1.1.1.
Vgl. Luhmann, Rechtssoziologie,

t.a.p.,
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blz.

40 e.v.

de onderlinge machtsverhouding tussen partijen zullen zijn verbonden, veelal
een onzekere rechtsbasis 0p77.

Het begrip ' zakenrelatie'
is in ons recht een ondergeschoven kindj e.
Het zou mijns inziens niet het geval behoeven te zijn. Het feit dat partijen
in de loop der tijd een zakelijke relatie ontwikkelen, behoort niet alleen
van betekenis te zijn bij de uitleg van overeenkaTsten, maar veeleer dringt
zich een 'relatie-model' aan ons op dat met 'business-efficacy' door de
rechter wordt bezien. In de woorden van Van Erp: door uit te gaan van de
rechtsbetrekking kan minder snel de indruk ontstaan dat alleen een overeen-

karst de uitdrukking kan zijn van maximale intensiteit van de verhouding van
partijen.

Het centraal stellen van de relatie biedt de mogelijkheid dat bij de
bepaling van aard en gevolgen de eigenschappen van de verhouding in het
concrete geval ten volle kunnen worden meegewogen.

De vraag is uiteraard hae dit model kan worden vertaald naar ons in

beginsel slechts betrekkelijk open systeem van verbintenissenrecht zoals de
(Nieuw) B.W.-gever dat zich heeft voorgesteld? Indien wil uit ons beeld is

verdwenen en vertrouwen als een te vaag begrip niet meer voldoet, dan lijkt
alleen nog de verklaring over te blijven. Hijma78 heeft voorgesteld de term

verklaring dan ook een ruime lading te geven: zij staat voor 'het carplex
van venachtingen en (andere) gedragingen' door middel waarvan de handelende
persoon zijn keuze tot stand brengt. Doch slechts bij de vraag wat de verklaring inhoudt, zal onder de noemer feiten en amstandigheden, het verwachtingspatroon van de wederpartij aan de orde kamen. De hiermee samenhangende
rechtstheoretische vragen zal ik hier onbeantwoord moeten laten.
Ik beperk mij in het volgende tot aspekten van de bankrelatie.

3.3. De bankrelatie

De bankrelatie is niet eenvoudig te definidren. Dit kamt omdat wij haar in

beginsel

niet

'

begrifflich', maar veeleer slechts

per situat:ie-type kunnen

bevatten. In het algemeen is de bankrelatie te beschouwen als een bijzondere
vorm van de zakenrelatie. Bank en cliant staan tot elkaar in een doorlopende
rechtsbetrekking, die zich voltrekt op het typische werkterrein van de bank.

Waar gesproken wordt van 'bank' wordt daarmee niet primair gedoeld op
het rechtssubject dat optreedt als lasthebber, geldlener, bewaarder, maar de

bank in haar maatschappelijke rol als professionele krediet- en dienstverlener, als belangenvertegeriwoordiger van de client79. 'De cli6nt' is in deze

rol caTplementair. In algemene zin is de cliant degene die aanspraak maakt

op bankdiensten. Alvorens nu op verschillende aspecten van de relatie tussen
heide nader in te gaan, maak ik nog enige historische en maatschappelijke
kanttekeningen bij de dramatis personae.

77

Een voorbeeld kan worden ontleend aan een uitspraak van Rechtbank
's Hertogenbosch van 9 juni 1967, N.J. 1968, 201, waarover Vranken

in zijn inaugurale rede (1983) , Een vreemde bepaling, Enige beschouwingen amtrent art. 6.1.10.12 sub b N.B.W., blz. 10 e.v.
78

79

Jac. Hijma, Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen,
prft. Leiden, Deventer 1988, blz. 32.
Vgl. Hoofdstuk 2, onder 2.5.2.
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3.3.1. Ehige historische en alqemene kanttekeningen rond bank en cliant
3.3.1.1. Kassiers en bankiers80

Kassiers hielden zich bezig met de kleinere bankzaken. Zij hielden gelden
woor hun clianten onder zich, verrichtten voor hen betalingen, hetzij door

contante uitbetaling, hetzij door een girale overmaking op een rekening bij
een andere kassier, en zij inden wissels. Voor hun werkzaamheden ontvingen
zij een pravisie. Zij oefenden een neutrale, wellwast publieke funktie uit.
De bankier daarentegen is, zo meldt Van Nierop81, veel kieskeuriger in het

openen van rekeningen dan de kassier. Bankiers, die zich in Nederland in de
loop van de adhttiende eeuw ontwikkelden vanuit de koopliedenstand82, hadden
daarentegen hun hoofdactiviteit voornamelijk in de emissie van buitenlandse

staatsleningen, de specie- en wisselhandel, het verlenen van acceptkrediet.

De kooplieden-bankiers beschikten, anders dan de kassiers, niet aver gelden
van derden. Evenmin waren de kooplieden-bankiers gerechtigd bankbiljetten in
anloop te brengen83.
Rond de jaren '60 van de vorige eeuw ziet men een aantal grote en klei-

ne bankiers, meestal in de vorm van een vennootschap onder firma of een

carmanditaire vennootschap, die zich ontwikkelden tot depositobank. De ban-

kier van die tijd hield zich in het algemeen slechts bezig met ondernemingen
van grotere amvang, maar er ontstond in Nederland een nieuw type bankier,
die zich (ook) ging richten op de kleine belegger84. Deze doorsnee-belegger

of spaarder bleek in deze bankier overigens weinig vertrouwen te stellen.

De activiteiten van de bankier werden nog altijd geassocieerd met grondspeculatie en wissels. De belegger stelde zich liever bloot aan het 'rondleuren' op de beurs, dan dathij zich tot de bankier wendde85. Voor de beperkte

kredietbehoefte wendde men zich liever tot de eigen familie of tot een
bruidschat of tot een welgestelde notaris. Deze situatie had voor bepaalde
bevolkingsgroepen zo zijn beperkingen: 'Groenteboeren, slagersjongens, metselaars, officiersweduwen, doktoren en professaren namen posities in die bij
een koersdaling niet zelden tot fatale gevolgen moest leiden'86.

80

Zie H.A. van Nierop, Schets van het bankwezen, 5(ie herziene druk,

Haarlem 1965, blz. 13 e.v.; Korteweg en Keesing, Het moderne geldwezen, Deel IIA, 1979, blz. 9 e.v.; zie voor een uitgebrei(ie lit:e-

ratuurverwijzing over de ge=rhiedenis van het Nederlands bankwezen, F. Molenaar, Van kassiers en bankiers, in Handelsrecht tussen
'Koophandel' en N.B.W., Deventer, 1988, blz. 102.
81

Van Nierop, t.a.p., blz. 14.

82

Daarover Joh. de Vries, De econanische achteruitgang der Republiek
in de achttiende eeuw (1959), blz. 70 e.v.

83

Zie W.M. Zappey, Enkele OFmerkingen over de Nederlandse bankgeschiedenis, in Bedrijf en samenleving, Alphen aan de Rijn (1967),
blz. 299 e.v.

84

85
86

Van Nierop, t.a.p., blz. 13.
Ontleend aan C.D. Jongman, De Nederlandse Geldmarkt (1959), blz. 125.

Zie Jongman, t.a.p., blz. 125.
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Het beeld dat bijvoorbeeld Van den Berge87 en Van Bronkhorst88 schetsen

van de bijzondere maatschappelijke positie van de bankier, is een ideaal
beeld, dat niet overeenstemt met het bar¤tire verleden.
De openbare mening
'
in Nederland associeerde 'bank' met zwendelarij' en speculeren op de beurs
van het ligtgeloavige publiek'89.

3.3.1.2. De nieuwe bankier: de groothank
De nieuwe

bankier heeft zidh vanaf het mcinent dat hij zijn intrede deed,

gericht op het 'universeel' bankieren, dus op een lorede, algemene dienstverlening. Het 'universeel' bankieren dat de Nederlandse banken kermerkt, werd
ons uit
in ons land overheersend, toen de Credit Mobilier-gedachte bij
Frankrijk doordrorg en tot de oprichting van tal van nieuwe banken aanleiding gaf. Aan het Credit Mobilier lag de filosofische gedachte van Saint
Simon ten grondslag. Hirschfeld vatte deze als volgt samengl: '..dat tengevolge van het erfrecht de produktiemiddelen niet in juiste handen zijn. De
bankorganisatie is het middel am de kapitaalgoederen in handen der 'indus-

triels les plus dignes' te 1]rengen; waardoor zij een stap raar de 'ordre

sociale' is. Van banken moet dus de leiding der econamische ontwikkeling
uitgaan: beschikkende over de distributie der produktiemiddelen stuwen zij
deze in de juiste banen. De bankiers staan aan den top der industriale hierarchie. Alle landbouwers, fabrikanten, kooplieden enz. die bekwaarn zijn en
op voldoende moreel peil st--aan am kapitaal te mogen aanwenden, kunnen van

de banken beschikkingsmacht over kapitaalgoederen krijgen.'

In tegenstelling tot de al bestaande bankiers van die tijd en de zoge-

naarrde 'haute finance' wensten de 'universele' banken zich een sociaal karakter aan te meten91. Anders dan bij voorbeeld in Frankrijk bleef deze
nieuwe bankier echter lang verstoken van een voorbeeldige plaats in de econamische ontwikkeling, hetgeen gezien het beeld dat bestond bij het publiek
niet verwonderlijk was92

87

L.G. van den Berge, Giroverkeer in Nederland, Lei.den 1939,
blz. 17 e.v.

88

Blz. 6 e.v.

89

P. Verloren, Overzigt der werkzaamheden van eenige Nederlandsche

credietinstellingen, in: Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje 1866, blz. 337; citaat bij Zappey, t.a.p., blz. 303, 304.

90

Geciteerd bij De Kat, Effectenbeheer, derde druk, Haarlem 1932,
blz. 197.

91

De grootste bankinstellingen uit die tijd zijn de Amsterdamsche

Bank, de Nederlandsche Handelmaatschappij, de Rotterdamsche Bank,
de Twentsche Bank en de Incassobank. Zie De Kat, t.a.p. blz. 198.
92

Zie ook het nog altijd 'werkelijk' beeld van H. Roland Holst,
Kapitaal en arbeid in Nederland (1932), blz. 124: 'Naar alle kanten vertakt het zich en breidt zijn werkzaamheden uit. Het wordt
tot een van de talrijke zuigarmen der reusachtige polyp, die over
de gehele aarde de kapitalen der kleine bezitters en de spaarpen-

ningen van den middenstand opzuigt en die gebruikt, am nieuwe
milliarden winst voort te brengen.'
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Wanneer de ontwikkeling van het Nederlandse bankwezen in zijn geheel wonit
averzien, valt op dat deze vanaf het begin overzichtelijk is geweest93.

De zo geheten handelsbanken richtten zich overwegend op kortlopende
rekening-courantkredieten, dat wil zeggen kredieten die te allen tijde opzegbaar zijn94, aan de injustrie en dienstverlenende sector. De landbouw-

kredietinstellingen verstrelften zowel karte als
lange kredieten aan de agrarische sector en een del van het midden- en kleinbedrijf. De handelsbanken,

die een groot deel van het betalingsverkeer van het bedrijfsleven verzorgden, verkregen hun middelen voor een belangrijk deel in de vorm van grote
termijndeposito's. De co5peratieve landbouwkredietbanken financieerden hun
leden met name door middel van spaargelden. De handelsbanken hielden zich
evenals de effectenkredietinstellingen bezig met de effectenhandel, en daar-

naast kon het begeleiden van emiss:Les tot hun traditionele werkterrein wor-

den gerekend. Spaarbanken, en hetzelfde gold voor hypotheekbanken waren tot
aan het einde van de jaren '50 geen concurrent voor de handelsbanken. In de
korte schets kan de Postcheque- en Girodienst uiteraard niet ontbreken. Zij
legde zich met name toe op het verzorgen van het betalingsverkeer ten behoeve van partiallieren.
Dit globale, zowat honderd jaar oude beeld verandert pas drastisch aan
het begin van de jaren '60 van deze eeuw. Men kan de veranderingen aanduiden
met de woorden 'branchevervaging' en 'concentratie'. De handelsbanken (blijkens de herziening van de WIK in 1979 irmiiddels aangeduid als 'algemene

banken') richtten zich op de Inarkt, vanouds bewerkt door de spaarbanken. Dit

gebeurde enerzijds door een toenemende vraag bij hun traditionele clidnten
aan langlopende financiering, anderzijds door uitbreiding door de algemene
banken van hun dienstverlening naar partiallieren95. Deze laatste ontwicke-

ling werd vooral gestimuleerd, amdat het aantrekkelijk bleek relatief goedkoop spaargeld van partiallieren aan te trekken. Alle grote algemene banken
kozen voor een uitgebreid pakket van dienstverlening aan particulieren,
zodat in Nederland in de loop van de jaren '60 'een groot aantal financiale

superitarkten voor dienstverlening aan partiallieren' ontstond96. In toene-

mende mate begeven spaarbanken en co8peratieve banken zich op het terrein
van de handelsbanken.
Het resultaat van de branchevervaging is geweest dat algemene banken,
co8peratieve banken, en spaarbanken nog nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden. Zij raken ook aktief op het terrein van de hypotheekbanken, terwijl deze laatste op hun beurt hun dienstenpakket aanmerkelijk hebben verbreed. Een groot aantal financieringsmaatschappijen }comt in handen van de
93

94

Zie A. Hagemans, Het bedrijfsmonetaire toezicht op cammerciale
banken in Nederland, prft. Amsterdam 1987, waaraan de inhoud van
deze paragraaf grotendeels is ontleend.
Bosman, De Wet Toezicht Kredietwezen, blz. 67, wijst erop dat eco-

ncmisch een rekening-courantkrediet niet altijd een kortlopend
krediet behoeft te zijn, het kan worden gebruikt voor de financie-

ring van de constante kern van voorraden en debiteuren van een bedrij f.
95

Van Bronkhorst merkt terecht op dat in de WIK het aspect van de
dienstverlening ontbreekt. De Franse 'WIK' (wet van 24 januari

1984) kent wel de categorie 'la mise 8 la diposition de la
client&le ou la gestion de mayens de paiement'. Zie Rives-lange,
blz. 25.

96

Hagemans t.a.p. blz. 81. Het kantorennet van de algemene banken
steeg van medio 1960 tot aan het begin van de jaren '80 van ca.
6.000 naar 9.000.
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algemene banken en levensverzekeringsmaatschappijen. Ook volstrekt branchevreem:le diensten als verzekeringen en reizen worden aan de dienstverlening
van algemene banken toegevoegd. De grens tussen instellingen die zich vanouds met het eigenlijke bankbedrijf bezighouden en andere financirile instellingen is in toenemende mate aan het vervagen.
Bij de ontwikkeling van het bankwezen kan nog worden benadrukt dat
Nederlandse bank- en kredietinstellingen nooit onderworpen zijn geweest aan
een wettelijke beperking in het naast elkaar uitoefenen van het kredietbedrijf en het effectenbedrijf 97. Het thans populaire 'overnemen' door banken

van emissies is op grond van art. 1 a WIK een vorm van, onder bedrijfseconamisch en monetair toezicht staande, kredietverlening. Onder het effecten-

bedrij f van een bank worden gerangschikt de activiteiten van de bank als
ccmnissionair van effecten alsmede het arrangeren en garanderen van aandelen- en obligatiesemissiesd8.

Mede door het ontbreken van wettelijke struktuurregels99 heeft zich een

ontwikkeling kunnen voltrekken, dat banken relaties met hun zakelijke en
particuliere clianten nastreven op een zo breed mogelijk terreinioo. Bancaire activiteiten worden, binnen de grenzen van de WIK, steeds meer verricht

door niet-banken (zoals warenhuizen en industridle ondernemingen), een proces aangeduid met 'disintermediatie'.

3.3.1.3. De bankfunktie

De verscheidenheid aan banken en bankaktiviteiten mag niet versluieren met
wat als 'banking' kan worden aangeduidlll. Van Bronkhorst: heeft deze amschreven als 'het participeren en bemiddelen in het betalings- en vermogens97

98

Art. 1 a WIK omschrijft het actief bedrijf van een kredietinstelling als 'het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen en beleggingen', waaronder wordt verstaan 'alle vorderingen op
naam op een debiteur alsmede op de geld- of kapitaalmarkt verhandelbare titels' (M.v.T. blz. 16, zie Sdhuurmans en Jordenseditie
nr. 143, toelichting op art. 1 a WTK).

Deze activiteit duidt men ook wel aan als merchant banking (Engels) of investment banking (Amerikaans).

99

Met uitzondering het zgn. structuurbeleid met betrekking op de
scheiding van het bank- en het verzekeringsbedrijf.

100

Zie A. Rohlwink, 'Is this the age of the universal banker', in:
The Banker, januari 1987, blz. 23 e.v.

101

In de schaarse Nederlandse rechtspraak over de vraag wat onder
'banking' moet worden verstaan, treft men een uitspraak aan van de
Rechtbank van 11 juli 1922, N.J. 1923, blz. 1235 (in verband met
de vraag of een spaarbank inzage moest verschaffen in haar boeken

krachtens de al oude Zegelwet), waarin de rechtbank als de voor-

de wisselhandel, de
effectenhandel, de uitgifte van obligaties, het irrA Keren van
vorderingen en de geldhandel. De rechtbank meent voarts dat het
naamste handelingen van de bankier noemde:

tegen vergoeding van rente in dep6t nemen van geld het minst tot

'het eigenlijk beroep van een bankier behoort. Kredietverlening

werd door de rechtbank zelfs niet als essentiale genoemd. Wel in
HR 14 januari 1932, N.J. 1932, 435. Beide uitspraken worden besproken door Molenaar in 'Van kassiers tot bankiers'.
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verkeer van haar wederpartijen'102.
Inhoudelijk gezien is het 'banking'-begrip niet statisch. Gezien de
st:eeds aan verandering onderhevig zijnde betalingsinstrumenten en financidle
technieken is het minder gewenst de inhoud van 'banking' exact te omschrij-

ven. Het bestaat, grofweg, uit kredietverlening, betalingsverkeer en dienstverlening.
Naast het inhoudelijke aspect dient het daarmee onlosmakelijk verbonden

relationele aspect te worden onderkend: de bankfunctie wordt uitgeoefend ten

behoeve van clitinten, dat zijn, de personen, die met een bank een duur- of
rekeningrelatie aangaan (zijn aangegaan) en aanspraken maken op bankdien-

st:en, op behartiging van belangen die zij de bank hebben toevertrou .
3.3.1.4. De cliant-rekeninghouder

Het zal nauwelijks een betoog behoeven dat de ene cliant of rekeninghouder
de andere niet is. Een relatie tussen een institutionele belegger en een
bank is van geheel andere aard en heeft doorgaans een geheel andere inhoud
dan de relatie tussen een bank en een partiallier. In de bankpraktijk wordt
dit algemeen erkend en ervaren. In Bankleerl03 wordt de verscheidenheid als

volgt verwoord:

'Heeft de bank te maken met een partialliere spaarder, een

grote multinational of met een andere bank? Er zal sprake zijn van een geval
tot geval benadering.'

Bankclianten worden bij banken onderscheiden naar commerciale en professionele clianten, waarbij de commerciale clianten verder worden onver-

deeld in particulier en zakelijk. Het verschil tussen de commerciale en
professionele benadering is, zo wordt gesteld104, dat in het eerste geval
sprake zal zijn van een - in principe bij
een transaktie met een professionele

langdurige relatie, terwij 1 daarvan

cliant doorgaans geen sprake is105.

Een breuklijn zien wij ontstaan tegen het einde van de jaren '50. Was
tot dan toe het aanhouden van een rekening of het aangaan van een relatie

bij een bank een bijna statusgevoelige betrekking, welke voornamelijk was
voorbehouden aan instellingen, bedrijven, handelaren en vermogende partial-

lieren, thans wordt ook de kleine man als handelsvriend beschou . De par-

ticulier 'bankierde' tot dan bij de Postcheque- en Girodienst en/of hij
onderhield een relatie met een spaarbank. Bij de cammerciale banken kant hij

in beeld wanneer deze hun bedrijfsrelaties in staat stellen lonen en sala-

rissen giraal uit te betalenl06.

102

Blz. 11, zie Hoofdstuk 2, onder 2.5.2.

103 Bankleer, Het bankwezen, zijn kernfuncties en taakuitoefening,
Uitgave Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf,
blz. 49-50.

104
105

T.a.P., blz. 50.

Banken onderscheiden grosso modo de volgende vijf clianten(proconsumenten, vermogende particulieren, kleine en
middelgrote ondernemingen, grote ondernemingen, institutionele

dukt)groepen:

clianten (waaronder andere banken).

106 Als voornaamste drijfveer heeft gegolden, dat de banken de beschikking zouden krijgen over relatief 'goedkoop' geld. Deze ver-

wachting

kwam

overigens in eerste instantie niet geheel uit, ardat

de zuinige Nederlander het giraal betaalde loon onmiddellijk opnam
en niet op zijn bankrekening liet staan tot het moment waarop hij
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Het ontstaan en de opkomst van de 'salarisrekening' markeert het begin
van een nieuw tijdperk waarin de clidnt van de bank niet meer een met zorg
gescreende relatie is, maar ook een anonieme loon- of salaristrekker die een
standaardformulier ondertekent waarbij de bank wordt verzocht een bankrekening voor hem aan te houden. Tegelijkertijd gaan banken over tot het ver-

strekken van persoonlijke leningen aan part:iallieren107.

In de jaren '70 ontstond bij de banken een streven naar het aangaan
van 'totaalrelaties' met hun (particuliere) clianten. Onzeker is in hoeverre
dit zich voortzet. Anno 1989 ziet men, onder invloed van toerekening van
kosten, dat de kieskeurigheid van banken bij het aangaan van relaties weer
toeneemt en wordt gekozen voor een meer gedifferentieerde benadering van
potentiale (lees: vermogende) clianten108 o
Het volgende citaat opgetekend uit de woorden van een Ehgelse bankier

kenmerkt het cliantenbegrip:
'There is a distinction between a customer and a client although it is

very difficult to define precisely when a customer becomes a client.
When does a relationship between a bank and its customer develop into a
relationship between banker and client? It is more than simply crossselling to a customer; perhaps it is when the customer is prepared to
pay fees for the services provided, or when the customer is pre ared to
entrust most if not all of his financial needs to his banker.'1 9

Ik zou het als een open vraag willen beschouwen, in hoever een onderscheid
tussen zakelijke en particuliere cli&nten op zijn plaats is. De clidn'ten-

(duur) relatie zal in beginsel met alle wederpartijen van de bank tot ontwik-

keling kunnen kamen.

3.3.2. Aspekten van de bankrelatie

3.3.2.1. Ontstaan en ontwikkeling van de bankrelatie

Voorop staat dat niet elke contractuele relatie met een bank tot een bankrelatie leidtllo. De bankrelatie is geen statische overeenkamst, maar een

voortdurende betrekking. Zij is een vloeiende bron van verbintenissen. Een
bankrelatie behoeft (nog) niet te ontstaan met het openen van een rekening,
of bij het ontstaan van een schuld- of inschuldverhouding, al zullen dergehet nodig had. Dit leidde weer tot de introductie van betaalcheques. Aldus De Roay, De betaalcheque, prft. Amsterdam 1985, blz. 3.
107

Zie daarover Huls, t.a.p., blz. 17 e.v.

108

Vgl. NRC/Handelsblad

17

october 1989, waarin een 'investment ban-

ker' aan het woord wordt gelaten. Deze zegt: 'Waarom hebben we nog
particuliere cli&n'ten nodig? We kunnen net zo goed zelf via arbi-

trage op de beursindex geld verdienen? Waarcm zouden we alleen
maar adviseren bij fusies en overnames? We kunnen die bedrijven
zelf kopen?'

109

Ian Lindsey, in: Banking World, december 1989, blz. 18. Een andere

bankier voegde toe: 'Building customer loyalty is vital because is
this alone which leads to repeat purchases and thus to sustained
growth'; t.a.p. blz. 29.

110

Het meest eenvoudige voorbeeld is de
89

'over de toonbank' -transactie.

lijke feiten dikwijls wel als het beginpunt van de relatie zijn aan te wijzen.

Is de bankrekening eermiaal geopend, dan is het in het (particuliere)
bankverkeer niet ongelxuikelijk dat de totstandkaning van nieuwe overeenkamsten veelal afhankelijk is van het 'verloop' op de rekening, met andere
woorden, van de mate waarin de cliant bereid is zijn bet:alingen, bij de
priv6-rekening salaris en bij zakelijke rekeningen het handelsbetalingsver-

keer, aver de bankrekening te laten 'lopen', of nog anders gezegd, de bank
ziet de relatie aan en verloopt deze naar tevredenheid, dan is de bank bereid nadere overeenkamsten aan te gaan111. Men ziet dit bijvoorbeeld bij de
aanvraag tot gebruik van door de bank gegarandeerde cheques, bij het huren

van een safeloket, bij het aanvragen van een krediet of een (consumptieve)
geldlening. Het is de voortdurende relatie die doorslaggevend is of een
bepaalde overeenkcmst tot stand kcmt, maar onder anstandigheden daartoe ook
een recht geeft. 'De deur staat voor de cliant open zodra hij een bankrekening heeft geopendo, aldus een oud grootbankjurist112. Dit is edhter de
halve (marketing geinspireerde) waarheid. In werkelijkheid staat de deur op
een kier; het verplicht de bank de relatie tot ontwikkeling te laten kcmen
en zal, bijvoorbeeld de leningsaanvraag in behandeling moeten nemen en kunnen slechts zwaarwichtige redenen tot afwijzing leiden.

Omgekeerd zal de cli6nt, afhankelijk van zijn waardering voor aan hem
verleende diensten, de bankrelatie tot ontwikkeling laten kcmen. Ik zou

menen dat de bank in dit opzicht meer van de zakelijke cliant dan van de
partialliere cliant zou mogen 'venachten'.

Wanneer partijen een overeenkomst tot kredietverstrekking aangaan, kamt
in het normale geval (in het zakelijke verkeer) met deze overeenkamst een

complexe contractuele verholiding tot stard: er worden rekeningen geopend, er
worden afhankelijk van de persoon van de kredietnemer zekerheden bedongen,

voorwaarden gesteld over het gebruik van het krediet en aanvullende
verplichtingen opgelegdt zoals de verplichting het betalingsverkeer over de
rekening te laten lopen*13 Molenaar definieert de overeenkamst tot kredietI

verlening als 'een overeenkcmst waarbij de bank zich verbindt am tot een
bepaald bedrag en tot wederopzegging toe, opdrachten voor haar cliant uit te

voeren zonder contante betaling'114
111

Zolang de rekeningen nog niet zijn geopend, zou er ondanks contac-

ten tussen bank en (aanstaande) cliant volgens de karol)ank slechts
sprake zijn van een principe-overeenkanst, aldus een bericht uit

NRC/Handelsblad van 16 januari 1990, inzake het totstandkcmen van
een bankrelatie tussen deze bank en de Gemeente Tilburg.
112

Sommige banken hebben de priv6-rekening publiekelijk aangekondigd
als 'het centrum van al uw inkarnsten en uitgaven', bijv. brochure
De Priva-rekening bij de ABN.

113 In de Nederlandse bankpraktijk wordt voor de administratie van het
krediet steeds de zgn. dan-rekeningmethode gevolgd, en n:Let de
Ehgels of Amerikaans geinspireerde twee-rekeningmethode, waarbij
de kredietnemer voor het maximaal verleende krediet op een voorschotrekening worrlt gedebiteerd en in rekening-courant wordt gecrediteerd. Vgl. Van Bronkhorst, blz. 76. In Nederland heeft de
Engelse gewoonte geen ingang gevonden. De gewoonte werd wel gevolgd in Engeland en de Verenigde Staten, waarbij de }credietnemer
een pramesse tekende met een vaste looptijd. De bank disconteerde
de promesse en crediteerde voor de opbrengst de depositorekening.
Zie Van Nierop, t. a.p., blz. 122.

114

Bankverrichtingen

(actief bedrijf), blz. 10.
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De verbintenis am opdrachten uit te voeren, volgt in mijn opt:iek echter
niet uit het aangaan van de kredietovereenkamst als zodanig, maar uit de
cawplexe contractuele (bank)verhouding, die daarmee ontstaat. Van Bronkhorst
merkt in dit licht op: 'Het gaat naar ons oordeel niet aan dat een wederpartij van een bank, haar vertrouwen geschonken hebbende, niet erop zou kunnen
rekenen dat al haar financidle transakties binnen deze ene vertrouwensrelatie zouden kunnen warden geaffectueerd-'115. De verbintenis cm opdrachten
uit te voeren wordt niet zozeer in het leven geroepen doordat de ene partij
bereid is aan de andere een krediet ter beschikking te stellen, maar veeleer

door de bijkcmende amstandigheden die daarmee gepaard gaan: het feit dat de
bank in vertrouwen wordt gencmen, dat met name door het verstrekken van
zekerheden een bijzondere soort gebondenheid wordt geschapen, de verwachtin-

gen die door het openen van de relatie worden gewekt, het ontstaan van toekamstige vorderingen en de venachtingen dienaangaande in verband met de
gestelde zekerheden.

De overeenkanst tot kredietverstrekking in rekening-courant in het

particulier verkeer, daar veelal genoemd het doorlopend krediet, heeft een
andere geaardheid dan die in het zakelijke kredietverkeer, doch in beide
de mogelijkheid dat partijen een bankrelatie tot

bestaat, zoals gezegd,
ontwikkeling brengen.

3.3.2.2. Goede trouw en vertrouwenskarakter

Van sommige overeenkamsten wordt wel gesteld dat goede trouw hogere eisen
stelt dan normaliter het geval is; de verzekering is hiervan een
een dergelijke overeenkamst
voarbeeld116 . In het Engelse recht brengt men
onder de noemer ' contractus uk]erri:mae fidei. ' 117 Men wenst tot uitdrukking
te brengen dat de goede trouw zwaardere eisen stelt dan normaliter. Kan van
bankovereenk =ten worden gezegd dat zij aan dit kenmerk voldoen?
Hoewel de rechtsverhouding bank-cliant amgeven is met het begrip vertrouwen, levert een bankovereenkamst als zodanig mijns inziens nog geen
vertrouwensrelatie op. Deze zal met de bankrelatie tot ontwikkeling komen.
Het gaat am een proces van geven en nemen, dat zich gaandeweg voltrekt,
waarbij de cliant vertrouwen schenkt aan de bank, maar amgekeerd de bank
vertrouwen schenkt aan de cliant:118.

Vertrouwen is, zoals hierboven gesteld, een veelarivattend en tegelijk
verwarrend begrip. In het bankrecht dient het niet verward te warden met
115

Blz. 38.

116

Zie Van Oven, Handelsrecht, Publiek- en privaatrecht, no. 34,
Zwolle 1981, blz. 291; zie Molenaar, La Responsabilt& de l'assureur-cr6dit, Actes du Congrds Sanguinetti, blz. 2.

117

Waartoe, behalve de verzekering, worden gerekend de alimentatieovereenkomst, de emissie van aandelen, en de hierna te behandelen
'fiduciary relationship'.

118

Vgl. A. Molenaar,

1992 en de positionering van de Nederlandse

Retailbanken (afstudeerscriptie EUR 1988), ter inzage bij F. Molenaar, blz. 30:

'

Indien een cliant een duurzame relatie onderhoudt

met zijn bank, dan kan hij in noodgevallen altijd op zijn bank
terugvallen. Is de cliant een 'shopper', dan kan hi.j op niemand
terugvallen.'
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geheilmouding119. Het vertrouwenselement zal in een verhouding bank-onderneming een andere geladenheid hebben dan in de verhoyli ng bank-partiallier.
Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat de laatste een vertrouwensrelatie

veel moeilijker tot ontwikkeling kan karen. De particuliere cliant heeft
dikwij ls slechts contact met de gelduitgifteautamaat van de bank, darrwel met
een bankfunctionaris die geen werkelijke beslissingsmacht is toebedeeld. De
partialliere cliant kan de vertrouwensrelatie nauwelijks beirwloeden. Het
persoonlijk vertrou,en is hooguit een vertrouwen in het systeem.
Alleen in het zakelijk verkeer is het mogelijk dat wij spreken van

huisbankier, of, zoals in de oudere literatuiir, van handelsvriend120. De
termen geven uitdrukking aan het feit dat partijen zich meer dan narmaal

bewust zijn van het wederzijdse belang van hun financiale relatiel21. Het
is een verhouding waarbij de cliant al jarenlang bij dezelfde bank zijn
zaken laat afwikkelen en deze bank irmiddels een redelijk goed inzicht heeft

gekregen in de positie van haar clidnt.
De vertrouwensrelatie tussen bank en clidnt zal dus niet van de een op
de andere dag ontstaan, de 'vertrouwensband' zal eerst ontstaan na verloop
van tijd, afhankelijk van verdere cristandigheden waaronder de aard van de

transakties, de mate waarin de cliant de bank in vertrouwen heeft genamen,

de risico's aan bepaalde transakties verbonden en de aard en mate van gestelde zekerheden. Naarmate de bankrelatie zich ontwikkelt, zullen bank en
cliant hurt individuele transakties (gaan) bezien in relatie tot hun overall-betrekking122. De bank voert een opdracht uit, cmlat er voldoende ver-

trouwen is in de kredietwaardigheid van haar cli nt, oak wanneer het saldo
ontoereikend is; de cliant brengt zijn bankzaken bij de bank ordor, amdat
hij verwacht dat hij daardoor een betere dienstverlening verkrijgt. De bank
geeft een 'gratis' advies, amdat zij venacht dat zij in de toekcmst de
cliant tot een transaktie kan bewegen. Zo impliceert de bankrelatie ook dat
de bank de clidnt in moeilijke tijden 'door het dal' helpt.
Behoeft de willekeurige bankovereenk¤mst derhalve geen (verzwaard)
vertrouwenselement te bezitten, de ontwikkelde bankrelatie be:it dit mijns

inziens wel. Een goede illustratie verschaft het vonnis van de President van

de Rechtbank Middelburg123: de clidnt (H) stelt AF,Arin onweersproken dat hij
bijna twintig jaar cliant is van de bank en met de bank gedurende die periode zawel priva als bedrijfsmatig zaken heeft gedaan. H vraagt, privd, een
hypothecaire geldlening aan in verband met de aanschaf van een woonhuis. De
bank weigert de aarwraag, amdat zoals blijkt uit het vervolg, zij H liever
kwijt dan rijk is en na afwikkeling van de lopende transakties de band wenst
te verbreken. De President overweegt:

119 Vgl. Sichtermann, Bankgeheimnis und Bankauskunft, in der Bundesre-

publik Deutschland, so wie in wichtigsten Staaten,

3. Auflage,

Frankfurt/Main 1984, blz. 116-122.
120

121

Zie Hoofdstuk II, onder 2.1.1.

Zie A. Klaassen, De schijn van zekerheid, Bank- en effectenbedrijf
1984, blz. 9-15.

122 Vgl. de 'integrale positie' bij

Van Bronkhorst. Deze let ten on-

rechte slechts op het conglcmeraat van zekerheden etc. De integrale positie is meer dan een optel- en aftrek.£-rn van zekeri,Ad.n en
saldi op rekeningen.

123 KG 1987, nr. 494. Zie ook bespreking door J.H. F. Unbgrave, in Bb
19 april 1988/nr. 8, 94.
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'H was hiervan edhter onkundig. Hij mocht verwathten dat een kredietaanvraag alleen op zakelijke gronden zou warden bekeken. De bank mocht,
gezien de bestaande relatie en het ontbreken van enige aankondiging

waaruit H had kunnen afleiden dat de bank deze wenste te verbreken in

redelijkheid en billijkheid niet op persoonlijke gronden de kredietaanvraag afwijzen. Zii had op zijn minst aan een overbruggingsregeling
moeten meewerken' 124

Of H met een overbruggingshypotheek werkelijk

is geholpen, is

nog maar de

vraag. H wordt op extra kosten gejaagd en zal de averbruggingshypotheek
moeten oversluiten. Toepassing van de redelijkheid en billijkheid (de goede
trouw) op een wijze als door de President gaaan, leidt tot een resultaat
dat de kool en de geit spaart. Is het niet zo, dat de bank niet meer kon
weigeren de hypotheek te verstrekken toen bleek dat aan de gebruikelijke
eisen, die de bank stelt bij het beoordelen en behandelen van hypotheekaan-

vragen waren voldaan, m. a.w. moet het totstandkamen van de overeenkanst niet

worden gezet in het licht van de voortdurende relatie en betekent dit niet
dat andere eisen van aanbod en aanvaarding gelden?
Men zou overigens tot hetzelfde resultaat kunnen kcmen, indien H nog
geen cliant was van de bank, maar de bank zich in haar 'marktbezogen' handelen, dat zich richt op het brede publiek, heeft vastgelegd125.

In de praktijk valt ook te constateren dat aan bestaande, kennelijk
volgens de camputer van de bank kredietwaardige, betaalrekeninghouders regelmatig een ]credi etaanbod wordt gedaan. In zo'n geval zal men zeker niet

kunnen spreken van uitlokking tot het doen van het aanbod, amdat het aanbod
al voldoende is bepaald. Doch ook wanneer van voldoende bepaald aanbod nog
geen sprake is, zal het bestaan van de voortdurende relatie naar concretisering van het aanbod doorwerken. Er is een glijdende sdhaal, die ook zijn
zich neer
keerzijde heeft: de bank zou aanvaarding door de cliant naast
kunnen leggen, indien deze te kennen geeft voor het averige zijn relatie met
de bank te willen beaindigen.

3.3.2.3. Cliantenbetrokkenheid: doorwerking naar aansprakelijkheid
Men heeft wel gezegd dat in jurisprudentie en doctrine van de afgelopen
dertig jaren zich ormiskenbaar een recht aftekent dat hogtaat voor 'professionals'126. Bij de beoordeling van handelingen van deze zouden strengere
eisen gelden dan voor een willekeurige derde.

Ik vraag mij of met deze opvatting een juiste richting wordt inge-

slagen. De bank zal zich, in beginsel, hebben te gedragen naar de 'standard
of the profession' en niet meer en niet minder. De regel, voorgesteld door
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Door de President wordt nog meegewogen dat een coaperatieve bank
krediet-Ap,n-

zich nog minder het niet in behandeling nemen van een

vraag van een cli nt/lid kan veroorlaven dan een niet coBperatieve
bank.

125

Met de relatie-overeenkamsttheorie van Van Bronkhorst bereikt H
een zelfde resultaat. De opvatting van Van Bronkhorst gaat echter

te ver, cmdat al van een relatie-overeenkanst sprake is bij de
totstandkaming van de eerste transaktie zij het zolang partijen
het aangaan van een duurrelatie beogen. Zie Hoofdstuk 2, onder
2.1.5.

126

Vgl.

Savatier, Les contracts de conseil professionel en droit

priv6, Recueil Dalloz, 1972, blz. 137 e.v.
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Michiels van Kessenich-Hoogendam127, cm de handelwijze van banken niet al-

leen te toetsen aan de eisen van de maatschappelijke zorgvuldigheid, maar
oak aan eisen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, dringt de bank een
niet wenselijk te achten belangenconflict op. Beargumentering vanuit een
spec:ifieke beroepsaansprakelijkheid miskent het cliantengerichte karakter
van de bankfunktie. De bank, in haar beroepsrol, is gericht op belangenbehartiging van de cliant. Schending van het beroepsvertrouwen alleen vormt
nog geen grond voor aansprakelijkheid. Het feit de bank door wettelijke of
zelfregulerende regels naar het publiek toe wordt beheerst, of anders gezegd
door een maatsdhappelijke verantwoordelijkheid in een publieke verantwoording wordt gedwongen versterkt weliswaar het verwachtingspatroon, maar doet
aan het gestelde uitgangspunt niets af. Kenmerk van de verhouding is de

gerichtheid van de bank op de persoon die op de professionele diensten aanspraak wenst maken. Publieke verantwoording en orpartijdigheid, anders dan
financiale deskundigheid, behoren in zijn algemeenheid, dunkt me, niet tot
de meest in het oogspringende kenmerken van de bankiersrol. Beroepsplichten
van de bank worden in een persoonsbetrekking (als spaarder, belegger, informatie-zoekende, kredietnemer etc.) verwezenlijkt.
Het laat zich daarcm inzien dat de grondslag van banken-aansprakelijk-

heid bij een bankrelatie er steeds ean is van contractuele aansprakelijkheid. Art. 2 ABV is op zich een overbodige bepaling: 'De bank dient bij de
uitvoering van opdrachten van de cliant en bij de uitvoering van andere

overeenkamsten met de cliant de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en
daarbij naar beste vermogen met de belangen van de cliant rekening te houden. Ook dient de bank overigens in het verkeer met de clidnt de nodige
zorgvuldigheid in acht te nemen.' Ik vraag me daarbij af of het niet gaat am

het 'inkleden' van de exoneratie-bepaling, waarmee het artikel vervolgt: 'De
bank is aansprakelijk indien een tekortkaming in de uitvoering van de hiervoor bedoelde opdrachten en andere overeenkamsten of een tekortkoming in de

nakaning van enige andere verplichting jegens de cliant te wijten is aan
schuld van de bank. Geen van de hierna volgende artikelen kan aan dit beginsel afbreuk doen.'
Dit brengt mij nog naar de eenheid van de bankrelatie.

3.3.2.4 Eenheid van de bankrelatie (rechtskarakter)
De analyse die Eggens geeft van de rechtsbetrekking notaris-cli6nt heeft op
wezenlijke punten zijn actualiteitswaarde behouden voor de uitwerking van de
rechtsverhouding bank-(met name zakelijke) cliant. Eggens pleit ervoor de
verhouding notaris-clidnt als een eenheid te zien128 . Zij moet niet worden
gescheiden in naast elkaar staande contractuele en publiekrechtelijke betrekkingen, hetgeen zijns inziens de abstracte denkwijze wel doet.
De zienswijze van Eggens kan thans, zoals ik heb getracht duidelijk te
maken, warden ondersteund met nieuwe aan de filosofie en rechtssociologie
ontleende inzichten. Eggens benoemt de rechtsbetrekking als volgt:

127

Aansprakelijkheid van banken, Serie Praktijkhandelingen, Zwolle,
1987, blz. 54: De bank zou voor het nadeel dat van haar handelen

het gevolg is, aansprakelijk zijn, wanneer zij meewerkt aan een
sterfhuisconstructie en daarbij de betrokken belangen niet heeft

getoest aan de criteria van redelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
128

Nat:uurlijk is het ook zo dat een zekere eenheid aan de relatie

wordt opgedrongen doordat bankdiensten veelal afhankelijk warden
gemaakt van het bestaan van een bankrekening.
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'Wil men voor deze rechtsbetrekking nog een spec:ialen naam, en wijst

men daarvoor 'clianten-verhouding' af, laat het dan zijn die van overeenkamst tot het verrichten van enkele diensten - daar kant zij 'het
dichtste bij'. Doch laat die naam niet het inzicht vertroebelen, dat

zij element:en van lastgeving en borgtocht kan cmvatten, en altijd een
publiekrechtelijke elenent, zoodat zij eene overeenkamst is met een
sterk eigen aard, en het veel meer die eigen aard is welke haar rechts-

gevolgen bepaalt, dan dat speciale wettelijke bepalingen dit doen'129

Hoewel de verhouding bank-cliant zich op meerdere punten van de notaeen sterkere
onderscheidt
(machtsgevoeligheid,
ris-cliant betrekking
publiekrechtelijke inslag130) doet dit aan de eenheidsgedachte niets af.

Emens vervolgt (t.a.p.):
'Dit geldt oak als de rechtsbetrekking elementen van lastgeving en
borgtocht anivat. Ook dan geldt: geen scheiding, maar onderscheiding van
een als eenheid te denken geheel, door speciale wetsbepalingen (omtrent

lastgeving of borgtocht) slechts geredigeerd, voorzover de eigen aard
dier eenheid niet anders eischt. De alles avvattende faktor is de goede
trouw.'

Indien men zich dan afvraagt wat het (rechts) karakter is van de bankrelatie, dan kan men deze vraag mijns inziens niet slechts beantwoorden met

een verwijzing naar lastgeving (opdracht), rekening-courant etc., alsmede de

wijze waarop deze overeenkansten kunnen worden aangevuld met gebruik (verkeerscpvattingen) en goede trouw. Met dit antwoord worden de eigenaardigheden van de bankrelatie onvoldoende verklaard of verdisconteerd. In de bankrelatie worden bij begrippen bank en cliant gedifferentieerd naar sociale
(en camplementaire) rollen. Juist door de bankrelatie functioneel te be-

schauwen in een maatschappelijke context wordt bereikt dat de individuele

avereenkamsten in werkelijkheid een eenheid zijn of een samenhang vertonen.
Vanwege het bestaan van de bankrelatie wordt gerechtvaardige verwachtingen
van het bankpubliek als rechtens ervaren.

3.3.2.5. Algemene voorwaarden

Van de bankrelatie maken deel uit de ABV en dikwij ls
andere
standaardvoorwaarden131. Het gebruik van standaardvoorwaarden lijkt toe te nenen, naar-

mate de electronica in het bankverkeer zijn intrede doet. Ik zal mij onder129
130

Eggens, De rechtsbetrekking notaris-cliant, V.P.O. I blz. 250.

Overigens zouden de eerste bankiers, die onder het bewinci van
HaInmourabi van Babylon, ca 2000 v Chr., tot op zekere hoogte de
funktie van notaris hebben vervuld. Aldus vermeldt een zeer curieus boek, dat van Edouard Clambost, Bank accounts, A world Guide
to Confidentiality, 1983 (uitgave van Jchn Wiley & Sons Ltd. ) , blz.3.

131 'rot aan de wijziging in 1987 bevatte de ABV (art. 4) nog een verwijzing naar de reglementen van de Nederlandse Bankiersvereniging
en de bij deze Organisatie aangesloten leden bestaande reglementen. Deze reglemerrten die bestonden uit een aantal boekwerken,
waren niet of slechts tegen hoge kosten verkrijgbaar. Deze merk-

waardige praktijk treft men bijv. aan in het effecterwerkeer. Zo

worden de Reglementen van de Optiebeurs integraal van toepassing
verklaard op de contractuele relatie met de clidnt.
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staand beperken tot de ABV, zijnde de belangrijkste groep van voorwaarden

die van de bankrelatie deel uitmaken132.

Een ' relationele' beschouwing van de bankrelatie brengt mee,
dat het
zwaartepunt kant te liggen bij datgene wat partijen bij het aangaan van en
het voortduren van de relatie mogen verwachten. Het begrip best:endig gebrui-

kelijk beding lost zich daarin als het ware op.
Het probleem van de ABV schuilt in de doorwerking van deze voorwaarden

in de bankrelatie.

Ter

bepaling

hiervan

zijn

afwegingsfaktoren van
een vooraanstaande plaats in waardoor een inhoudelijke toetsing achterwege blijft-

belan913 3.

De wij ze van totstaridkcming neemt als ' afwegingsfaktor'

134.

Aan de afwegingsfaktoren kan onder invloed van het E.G. recht het vereiste van transparantie worden toegevoegd. Het Duitse BGH135 is hierin voor-

op gegaan en heeft transparantie als afwegingsfaktor in een bankrechtelijke
geschil als volgt verwoord:
'Treu und Glauben verpflichten die Verwender Allgemeiner
Geschaftshedingungen, die Rechte und Pflichten ihrer Vertragspartner
eindeutig und verstandlich dar zu stellen, damit diese sich bei Ver-

tragschluB hinreichend iiber die rechtliche Fragweite der Vertragsbedingungen klar werden kannen. Da fast jeder Berufs- und ErwerbstM.tige ein

Girokonto unterh&ilt muB die Beklagte die Allgemeinen Geschaftsbedingun-

gen so gestalten, daB auch juristisch und kaufmannisch nicht vorgebildete Kunden sie ohne besondere Erlauterung verstehen kBnnen.'
Voor vele bancaire transakties bijvoorbeeld leasing en factoring, geldt

dat zij zo complex van aard zijn dat voorwaarden slechts betrekkelijk alge-

meen kunnen worden beschreven. Het postulaat van totale transparantie is
derhalve een illusie.

In Duitse rechtsliteratuur is het niet ongewoon algemene banlcvoorwaarden,
die in Duitsland evenals bij ons geiiniformeerd zijn, inhoudelijk te beschouwen als een soort bijzonder overeenkomstenrechtl30. Deze beschouwing is niet
zo opmerkelijk wanneer men amvang en gedetailleerdheid van de zich nog immer

132

In de praktijk geschiedt het van toepassing verklaren van de ABV

gewoonlijk bij de opening van de rekening, terwij 1 andere bankgebruikelijke formulieren er ten overvloede naar verwijzen.
133

Deze afwegingsfaktoren zijn gebaseerd op Saladin/ H.B.U (NJ 1967,
261) en Hooijen/Tilburgsche Hypotheekbank (NJ 1987, 553) : de aard
en overige inhoud van de overeenkcm:st waarin het beding voorkamt,
de wederzijds kenbare belangen van partijen, hun maatschappelijke
positie en onderlinge verhouding, de wijze waarop het beding deel
van de overeenkamst is geworden.

134 Vgl. Van Erp t.a.p. blz. 60. Van Erp toont zich er voorstander van
dat de Hoge Raad algemene voorwaarden, materieel bezien zijnde
recht in de zin van art. 90 R.O., aan een inhoudelijke toets zou

moeten kunnen onderwerpen.

135 BGH WM 1989, 126.
136

Zie: Die Bank, Neue Allgemeine GeschMftsbedingungen zum 1. Januar
1986, blz. 561 e.v..
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uitdi jende 'allaemeine Gesch ftsbedingungen der deutschen Privatbanken' in
ogenschouw neem€137.
Een beschouwing van de ABV als een bijzonder overeenkamstenrecht voor

de Nederlandse praktijk ligt minder voor de hand. De beknoptheid van de ABV
heeft tot
zij worden gekenmerkt door een betrekkelijk hoog abgevol .dat
De regeling maakt geen onderscheid naar de persoon, al
stractieniveaul
is de consumentvriendelijkheid en -gerichthe:id duidelijk merkbaar.

Ik zou, gezien vorenstaande, mijn standpunt ten aanzien van de gelding van
de ABV als volgt willen aanduiden. Dit wijkt in essentie niet af van hetgeen

naar huidig redht aan de hand van de genocide afwegingsfaktoren wordt be-

reikt. Juist doordat algemene voorwaarden, en de ABV zijn daarop geen uitzondering, zich kenmerken door het relatief hoge abstractieniveau moet ervoar warden gewaakt dat aan deze voorwaarden een te absolute gelding Wordt
toegekerd.
Waar de rechtsverhouding bank-cliant bestaat uit een doorlopende betrekking en de eigen aard de betrekking vergaand bepaalt, kan men mijn inziens de ABV niet zonder meer beschouwen als materieel aanvullend recht,
maar veeleer als richtlijnen, als een 'Richtlinienvertrag' bij het ten uit-

voer brengen van de banlcrelatie. De cliant wordt zich van de inhoud eerst
bewust, wanneer het conflict ontstaat, daarvoor zal hij in de regel de voor-

waarden niet eens hebben gelezen139 0 Ik heb er eerder opgewezen dat de rechten en plichtenstatus van partijen niet louter wordt bepaald door een stel

voorgedrukte voorwaarden, maar dat de 'gehoudenheden' van de bank respectievelijk de cliant zich ook op vele andere wijzen kunnen voltrekken. De hieruit voortvloeiende verplichtingen zullen evenzeer van de 'contractinhoud'

deel uitInaken, of aan de expliciete inhoud derogeren.
3.3.2.a Adstructie: de gestolen betaalcheques

Hoe verschillende, genoe le aspecten van de (bank) relatie op elkaar kunnen

inwerken, zal ik illustreren aan de hand van de pos;itie van de houder (begunstigde) van gestolen eurocheques of betaalkaarten. Als uitgangspunt neem
ik de casus die ten grondslag ligt aan HR 13 november 1987, NJ 1988, 941

m.0. Heemskerk.
Handelaar Dillmann heeft 20 girobetaalkaarten aangencmen als betaling
voor door hem geleverde goederen aan een hem verder n:let bekende koper14O.
De giro-betaalkaarten zijn gestolen. Dit blijkt wanneer Dillmann ze ter
verzilvering aanbiedt bij de bank (destijds PCGD). De bank weigert betaling
zich beroepende op art. 18 lid 2 van het Girobesluit (oud), dat luidt: 'De
137

138

Zie verder nog het (moeilijk toegankelijke) werk van Plug, Kontrakt urvi Status der Allgemeine Geschaftsbedingungen, prft. 1986.
De (huidige) ABV bevat 33 artikelen en zijn zeker in vergelijking

met de Duitse vocrwaarden tot een Ing tp ruprzi erp h¥,vpplhpi rl tpr' 9ph·;y-ht .

139 Vgl. H.J. Pabbruwe, Het belang van het bankrecht, Afscheidcollege,

Deventer 1986, blz. 5. , waar hij laat weten in zijn langdurige
bankpraktijk zelden de bankvoorwaarden tehebben behoeven inroepen.

140 Het maakt geen verschil of girobetaalkaarten dan wel eurocheques

in het geding zijn. Beide zijn te beschouwen als een eigensoortig
papier, waarop naast de bijzondere voorwaarden de algemene beginselen van verbintenissenrecht van toepassing zijn. Anders De Rooy,

De betaalcheque, prft. Amsterdam, 1985, blz. 191.
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verrekening van de door de begunstigde aanvaarde betaalkaarten wordt tot het

door de directeur van de dienst bepaalde maxin m bedrag gegararxleerd, mits

de girobetaalkaarten zijn andertekend doar de daarop vermelde rekeninghouder
of zijn gemachtigle'.

Zawel kantonrechter als rechtbank stellen de bank in het gelijk. Zij

gaan daarbij uit van een letterlijke interpretatie van het Girobesluit,
waaraan de Rechtbank nog toevoegt dat de garantie evermin is af te leiden
uit de door de bank uitgegeven folder 'Innen van Girobetaalkaarten'.

In de procedure is nog een aspekt van belang141. Dillmann heeft (he-

laas) eerst bij pleidooi in hoger beroep aangevoerd dat de bank zich schuldig maakt aan onrechtmatige daad, namelijk het openbaar maken van misleiden-

de mededelingen antrent aangeboden goederen of diensten (art. 1416 a sub g
en h B.W.) door zich niet te houden aan de uitlatingen die zij doet in de
genoenx:le folder. Het enige cassatiemickiel tegen het vonnis van de Rechtbank
stelt dat de Rechtbank de aangevoerde gronden niet ambtshalve heeft aangevuld en niet heeft oven,ogen dat de weigering van de bank tot uitbetaling
onrechtmatig is op grond van art. 1416 a BW.
De Hoge Raad stelt zich - kortgezegd - op het standpunt dat Dillmann

nakaning van een overeenkamst aan zijn eis ten grondslag heeft gelegd; zou

de Rechtbank zijn uitgegaan van een onredhtmatige daad, dan zou zij niet de
rechtsgronden hebben aangevuld, maar mede een nieuwe grondslag aan de vordering hebben gegegeven, hetgeen haar niet vrijstond.
Het eerste facet waarmee wij te maken hebben is de garantieregeling (respectievelijk het oude Girobesluit) van de banken.
Volgens De Rooy doen de banken hierin een opentaar aanbod, dat de begunstigde bij het aannemen van de betaalcheque aanvaardtl< De garantie-

overeenkcmst zou zijns inziens ook tot stand kunnen kcmen op het (eerdere)
tijdstip waarop het betaalcheque-vignet wordt aangetracht, of de bereidheid
betaalcheques aan te nemen kenbaar wordt gemaakt14.,
De openbaar aanbod en aanvaarding-theorie is naar mijn mening gekunsteld. Het gegaradeerde betaalchequesysteem is een produkt van bancaire en
maatschappelijke anstandigheden, zonder welke de garantieregeling bezwaarlijk kan worden beschoupid. Deze garantieregeling wordt vorm gegeven door
een camplexe regelgeving, waaronder publieke aankondigingen en de door de

banken uitgegeven folders en brochures waarin de betaalcheques onder de
aandacht van (met name) de middenstand warden gebracht. In de lijn van het
concept ' Selbstbinlung ohne Vertrag ,144 geven banken met hun garantieregeling (in ruime zin) jegens het publiek te kennen gebonden te willen zijn,
maar deze gebondenheid dient in het licht van concrete anstandigheden nader
te worden bepaald.

In de bovenvermelde casus zagen wij een afwijking van de enger gefor-

muleerde garantieregeling met de in veel vager termen gestelde folder, bro-

chure of publieke aankonctiging. Ook deze laatste inhoud werkt echter in cp

141 Ik laat verder klliten beschouwing dat de

PCGD

tijdens de procedure

wordt verzelfstandigd tot de Postbank N.V. Ik vermeld slechts dat
de Hoge Raad geen uitzondering aanneemt cp de algemene regel dat
een rechtsmiddel in beginsel moet warden ingesteld tegen de pro-

cessuele wederpartij in de voorafgaande irstantie. De noot van

Heemskerk onder het arrest is aan dit laatste aspekt gewijd.

142 m

1.a.p., blz. 77.

143

144

T.a.p., blz. 90.

Zie onder 3.2.1.2 infra.
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de concrete rechtsverhouding. De garantieregeling vormt weliswaar een te
onderscheiden onderdeel van de bank-cliantverhouding, maar hij is daarvan
niet los te denken. Indien de garantieregeling aan de begunstigde, bepaalde

controlehandelingen voorschrijft, dan is de begunstigde daaraan uiteraard
in beginsel gel: onden, doch daarmee staat zijn gebondenheid nog niet vast.
Kan de bank een te goeder trouw zijnde begunstigde weigeren een gestolen betaalcheque met vervalste handtekening uit te betalen? Volgens de Rooy

kan de betaalcheque met een valse handtekening

onderte(52. rechtsgeldige
Deze uitleg moge het

kening) niet als betaalcheque worden aangemerkt

strict logische gevolg zijn van een grammaticale uitleg van het chequerecht,
in het licht van de vloeiende bankrelatie is zij onaanvaardbaar. Daarin zal
moeten worden meegewogen de ernst van de schending van de zorgverplichting

(voortvloeiende uit de controlehandelingen), bijvoorbeeld aan een handelaar,

die 20 betaalkaarten ineens als bet:aling aanvaart, kunnen strengere eisen
worden gesteld, dan normaliter. De in het verleden gevolgde gedragslijn in

vergelijkbare amstandigheden zal een rol kunnen spelen. In dit verband
speelt evenzeer de vraag of en zo ja in welke mate de bank de begunstigde

voldoende heeft gewaarschuwd en of geinf ormeerti over de consequenties bij

het aanvaarden van gestolen betaalcheques. Een dergelijke waarschuwings- en
informatieplicht maakt evenzeer van de bankrelatie deel uit.

Dat genoemde plichten op een gedifferentieerde wijze op de relatie
(moeten) iriwerken, en bijvoorbeeld jegens een particulier anders wordt uitgelegd dan bij een detailhandelaar, worrit ook ingegeven door de arnstandigheid dat banken zich bij de garantieregeling met name tot de middenstand
hebben gericht.
De (contractuele) grondslag is mijns inziens dan ook ruimer dan in de

uitleg van Kantonrechter en Rechtbank in voornoemde vonnissen naar voren
kamt. Wellicht ware het beter geweest, indien het cassatiemiddel was opgeworpen, namelijk dat de Rechtbank de contractuele verhouding onbegrijpelijk
heeft uitgelegd, amdat van die verhouding immers deel uitmaakt de plicht de
cliant te waarschuwen of te informeren. De grond van art. 1416 a BW is in
zo ver dubbelop.

Ongerechtvaardigd lijkt deze uitleg evenmin. De banken hebben door de

invoering van het betaalsysteem het risico van fraude mede gesdhapen, althans ik zou het er voorlopig op willen houden dat zij in deze door de ken-

nis van het systeem het beste als verzekeraars voor hun clianten kunnen

aptreden146.

Ik besluit met een citaat ontleend aan recente Ehgelse rechtspraak

waarin de rechtseconomisdhe oven,eging als volgt wordt meegewogen:
'there is a real question whether it would be better to let the loss
continue to fall on the banking industry....If in practice the loss,

which to individual bank customers would be onerous, are cumulatively
only slight for the banking system in camparison with the vast amount
of business done by cheque, a sensible system of loss spreading would

145

T. a.P., blz.157.

146

Vgl. Kantonrechter Amersfoort 21 februari 1990,

rolnr. 2025/89, te

kennen uit NJB 1990, afl. 30, blz. 1208: 'Het risico van vervalsing van een handtekening heeft de Bondsspaarbank te dragen op
grond van de eisen van het kredietverkeer; betaalcheques worden
geafficheerd als handige en betrouwbare betaalmiddelen.'
99

be to continue as before. Further, if the cumulative losses are now
slight, it would be absurd to mpose a standard of care such that every
drawer of cheques would have to regard employees and associates as
potential forgers.

,147

3.3.3. De bankrelatie als bron van cliSntbeschermende plichten].48

Mededelings- en adviesplichten, en ook geheimhouctingsplicht zijn cli&nt-

beschermende plichten. Men duidt deze, zoals eerder vermeld, in het Duitse
recht aan als 'Schutzpflichte ,149 .
de
'LeisMen maakt onderscheid tussen
tungspflichte' en 'Schutzpflichte', waarbij de eerste dienen in het belang

van het leveren van de prestatie en de tweede ter bescherming van de
rechtsgoederen van de wederpartij. Een netwerk van 'Schutzpflichte' is in

het bankverkeer aanwezigl50 0

Hoe worden deze 'Schutzpflichte' geconcretiseerd in de rechtsverhouding
bank-cli nt? Hoe deze 'Schutzpflichte'worden geconcretiseerd zal hieronder
aan de orde kamen.

3.3.3.1. Betalingsverkeer

In het betalingsverkeer worden grote hoeveelheden opdrachten afgewikkeld.

Het is nauwelijks voor betwisting vatbaar dat de bank zich niet hoeft in te
laten met de achtergrond of het economische nut van de betaling. De bank-

functie brengt mee dat een opdracht ormiddellijk wordt verwerkt. Indien de
bank een verstrekte opdracht niet ormiddellijk uitvoert dient zij de cliant
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stelleni51. Hoe strikt deze plicht kan
worden uitgelegd, toont een recente uitspraak van het Duitse BGH102, waarin
een bank aansprakelijk werd gehouden voor het niet onmiddellijk retourneren
van een opdrachtformulier ter zake een betaling onder een ongevallenverzeke-

ring. Dit geval kon ons bekend worden - het zal duidelijk zijn -, amdat de
desbetreffende cliant onmiddellijk daarop een ongeluk kreeg en de verzeke147

Zie Sydney Wide Stores Pty. Ltd. v. Crimnonwealth Trading Bank,
geciteerd door Ellinger, blz. 294.

148

In algemene zin,

J.B.M.

Vranken, Mededelings-,

informatie- en

onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle 1989.

149 In de Duitse rechtspraak neemt men meestal aan dat de geheimhoudingsplicht van de bank een contractuele plicht is en niet, zoals
Canaris zegt, een 'Unterfall der auf der Geschaftsverindung beruhenden Vertrauenshaftung', Rdn. 42, en zie de daar genoemde Duitse

rechtspraak.
150 Vgl. Canaris, Rdn. 88 e.v. 'Im Bankverkehr entsteht somit ein weit

verzweigtes Netz von gesetzlichen Schilldverhaltni s:s:en aus rechtsgeschaftlichen Kontakt, daB allenthalben die Anknupfung von Schutzwirkungen erlaubt....'

151 Art.

10 Algemene Voorwaarden spreken over uitvoering binnen een
redelijke termijn. In werkelijkheid heeft het artikel in dit opzicht veeleer de strekking van een exoneratie-beding.

152

28 februari 1989, NJW blz. 1671.
100

ringsmaatschappij door non-bet:aling niet aan de verzekering was gebonden.

Een plicht voor de bank am een cli6nt te wijzen op risico's, die aan
zijn zaken zijn verbonden, kan ook slechts onder uitzonderlijke omstandigheden warden aangencmen.

Illustratief voor mijn opvatting is de zaak Danials/Amrobank153 o
Danials was bereid een drietal autotransacties voor zijn zakenrelatie

Ter Haak voor te financieren. Beiden onderhielden een bankrelatie met de
Amrobank, dat wil zeggen hun relaties hielden meer in dan dat zij een rekening bij de bank hadden geopend. Ten kantore van de bank werd afgesproken
dat Ter Haak een nieliwe rekening zou openen, waarop de gelden benodigd voor
de financiering van de auto's werden gestort. Na verkoop en levering van de
auto' s zou de bank op nadere instructie van Ter Haak het aan Danilils toekomende deel uit de door haar ontvangen opbrengst aan Danials uitbetalen. Edn
en ander geschiedde geheel volgens plan voor de eerste twee transakties.
Toen de afwikkeling van de derde stond te gebeuren, was Ter Haak inmiddels
bij de bank zodanig debet komen te staan dat de bank weigerde nog betalingsopdrach'ten van Ter Haak uit te voeren.
Voor ons is nu van belang de klacht van Dani6ls: de bank had hem als
leek onvoldoende voorgelicht en had hem niet een zodanige constructie aan de
hand gedaan dat hij jegens de bank zelf recht kon doen gelden op de ontvangen opbrengsten.
Het Hof achtte de volgende faktoren van belang: in de eerste plaats,
dat was gebleken dat Dani„als tenminste enige ervaring had met bankzaken en
documentaire kredieten en dus wist dat hij met onderhavige constructie risico liep; in de tweede plaats, dat Danidls het risico had aanvaard dat Ter
Haak zou weigeren instrukties te geven aan de bank en impliciet het risico
had aanvaard dat Ter Haak failliet zou gaan; ten derde, dat tussen Dani6ls
en Ter Haak een nauwe relatie bestond die verder ging dan de bewuste financiering alleen. Deze faktoren waren voor het Hof voldoende aanleiding geen
nadere adviesplicht voor de bank aan te nemen, waarin het Hof door de Hoge
Raad (met de vertrouwde motivering, dat het geen rechtsregel had geschonden)

werd gevolgd.

Erg gelukkig acht ik de uitkomst niet, amdat zo goed als

geheel voorbij wordt gegaan aan de verhotyling tussen de bank en Danials. De
nadruk wordt mijns inziens ten onrechte gelegd op de relatie tussen Dani8ls
en Ter Haak. Deze stond echter niet ter discussie. Ook wordt geheel voorbijgegaan aan een tweede aspekt: dat de bank een wezenlijk voordeel verkreeg

bij

de wijze van uitvoering van onderhavige transakties. Doordat Danials in

het spel werd betrokken sneed het mes voor de bank - die Ter Haak ook nog

eens zwaar financierde - aan twee kanten. In feite was er voor de bank een
belangenconflict ontstaan waarbij het belang van de bank bij terugbetaling
van haar financiering verstrekt aan Ter Haak conflicteerde met de zorgplicht
ten opzichte van Danials. De bank behoorde dit conflict te vermijden. De
manier voor de bank am daar uit te kamen, kan meebrengen dat zij de cliant
op de risico's wijst, dan wel hem aanraadt een onafhankelijk adviseur in de
arm te nemen154. Dit alles mogen wij dus niet in het arrest lezen. Het ar-

rest ondersteunt wel de algemene regel dat naarmate de wederpartij van de
bank deskundiger is, er minder snel van een mededelings- of adviesplidht
sprake is. Deze samenhang vindt men ook terug in een uitspraak van Rb. Amsterdam van 26 februari 1986, NJ 1987, 398, waar de wederpartij van de bank
zelf een bank was. In dat geval ging het om een ondeugdelijk geformuleerde
voonaarde in een zogenaamde Letter of Credit. De kredietopenende bank behoef(ie onder cmstandigheden de kredietontvangende bank niet te wijzen qp het

153 HR 17 december 1976, NJ 1977, 339.
154

Vgl. voar de Duitse rechtspraak BGHZ 72,
Mitteillungen 1978, 896.
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betrekkelijke risico. De uitslag zou wellicht anders zijn geweest, indien de
wederpartij geen voldoende ervaring zou hebben gehad met accreditieven.

3.3.3.2.

Kredietverlening en borg+rrht

Bij kredietverlening kan hetzelfde uitgangspunt gelden als bij het betalingsverkeer: de bank behoeft de kredietnemer in beginsel niet te wijZSn cp
risico's die aan de besteding van de kredietmiddelen zijn verbonden-50. In
beginsel irrelevant is of de bank het bestedingsdoel kent. Een zorgvuldig
handelende bankfunctionaris zal zich hieramtrent wel een mening vormen, maar
de uiteindelijke beslissing ligt bij de cliant.

Ontwikkelingen in het Duitse recht geven aan dat zo juist genoemd uitgangspunt genuanceerd moet worden toegepastl56. Het maakt een verschil of
men met een consument te doen heeft of met een kooFan. Fen goede illustratie is het geval van een financiering van een koop op afbetaling, waarbij de

Duitse rechter een plicht op de kredietgevende bank legde de kredietnemer
erop te wijzen dat hij jegens de bank een terugbetalingsverplichting houdt
onafhankelijk van de levering of gebreken van het gefinancierde object157.
Uit de Duitse rechtspraak blijkt ten avervloede dat algemene rechtsre-

gels moeilijk zijn te geven. 'Art und Dauer der Gesch ftsbeziehung mit der
Bank und .. erkennbaren Informationsbedurfnis des Kunden' zijn de trefwoorden bij de beantwoording van de vraag of de bank verplicht is op bijzondere
risico's van de, bij haar bekende besteding van, verstrekte kredieten te
wijzen en in hoeverre zij mag uitgaan van de eigen onderzoeksplicht van de

]credietnemerl58.

Samengevat, het algemene uitgangspunt is: geen bevoogding. De nuancering vindt echter plaats met een scherp oog voor de concrete partijverhoudlng.

In een recent arrest, De Vor tegen de Amrobank159, kwam de mededelingsplicht
aan de orde van de bank jegens de borg die voor de kredietnemer instond. Uit

het arrest blijkt opmerkelijk genoeg niet of er tussen De Vor en de Amrobank
een cliant-relatie bestond. De Vor beklaagde zich erover dat de bank hem
onvoldoende had ingelicht over haar bedenkingen antrent de haalbaarheid van
een te financieren restaurant en hem niet had meegedeeld dat de kredietnemer
volgens het Bureau Kredietregistratie fl. 75.000,- schuld (maar geen noe-

menswaardige betalingsmoeilijkheden) had aan andere banken of financieringsmaatschappijen, hetgeen de bank wist. Van belang is hierbij op te merken dat
155 Vgl. Canaris, Rdn. 109.

156 Voor een overzicht van de recente rechtspraak,

zie Eberhard

Schwark, ZHR 151 (1987), blz. 325-354.

157

158

BGHZ 47,

207,

213. Ik sta hier enigszins sceptisch tegenaver,
andat ik ertoe neig dit een zaak van regulering te vinden en zie
geen rechterstaak. Zie verder Hoofdstuk VI.
BGH NJW 1979, 2092, 2093; vgl. verder HR 18 april 1986, NJ 1986,
747 m.nt. G., dat voortbouwt op HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486
m. nt. GIS (pseudo-vogelpest). Uit het arrest zou volgen, dat ons

recht geen algemene regel kent, welke inhou€it dat er een met het
oog op de belangen van de dwalende bestaande onderzoeksplicht van
een terzake kundige bestaat.

159

HR 6 januari 1989, NJ 1989, 281.
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de bij de BKR bekende gegevens slechts door banken en financieringsmaat-

schappijen kunnen worden opgevraagdl60.
De belangrijkste les uit het arrest De Vor/Amrobank is, dat het op de
weg van de borg ligt zich op de hoogte te stellen van de financiale positie
van de schuldenaar voor wie hij instaat; de bank hoefde er niet op bedacht

te zijn dat zij voor De Var essenti le gegevens achterhield door de BKRgegevens niet te verstrekken. De van belang zijnde faktoren waren: I) ten
aanzien van de behandeling van de kredietaarwraag valt de bank geen verwijt
te maken, als zodanig bleek het restaurant financierbaar; II) de kredietnemer had volgens de BKR geen (noemenswaardige) bet:alingsproblemen; III) De
Var en de kredietnemer waren beiden als verzekeringsinspecteur werkzaam en
goede bekenden, terwijl De Vor als verzekeringsagent optrad ten behoeve van

het gefinancierde restaurant. Onder deze cmstandigheden heeft de bank geen

Im'dedingsplicht.

Op de uitspraak is mijns inziens weinig af te dingen. Evenals in de

zaak Danials blijkt van belang dat de onderliggende partijen 'goede

vrien-

den' zijn. Dat zal bij de verstrekking van een borgtocht, gegeven door een

natuurlijk persoon, wel meestal het geval zijn].61 en, daarbij

in

aarmerking

gencmen het feit dat een borgstelling per definitie het risico inhoudt dat
zij worcit ingeroep ,2 valt een mededelingsplicht slechts in bijzondere gevallen aan te nemen

Onder welke cmstandigheden zou de bank de (aanstaande) barg wel moeten
informeren en adviseren? Ik roep in herinnering dat wij niet weten of tussen

De Vor en de bank een bankrelatie bestond. Zou dat wel het geval zijn ge-

weest, dan is van belang aard en onderlinge verhauding(en) tussen de bank en
de cli&nt/aanstaande borg te onderzoeken. Het zakenbenul van de cli&nt zal
verder van belang zijn, evenals eerdere contacten tussen bank en cli t.
Voorts is van wezenlijk belang of de bank kredietrisico's verschuift
van zichzelf naar de borg. Zou de financiering van het restaurant in de

hiervoor besproken casus al hebben plaatsgevonden en zou de borg inspringen
an het bedrijf te 'redden', dan zou het niet vermelden van een BKR-schuld de
bank fataal kunnen zijn.

het arrest van de Hoge Raad van 1 juni

tggelijk kan op grond van
199010j
jegens particulieren een meer algemene (door mij bezwaarlijk geachte) informatieplidht worden aangencmen dan door mij wardt gesteld. De Hoge
Raad overweegt: '...[dat] het gevaar van ondoordachtheid of misplaatst ver-

160 Het BKR-systeem is regelmatig inzet van een kort geding, waarbij

de wanbetaler tevergeefs doorhaling eist van zijn gegevens bij de
BKR. Zie onlangs Pres. Rb. Amsterdam, KG 1989, 14. In de 'leading
case' HR 1 maart 1968, NJ 1968, 221, is daarbij m. i. te absoluut

neergelegd, dat er geen uit de maatschappelijke zorgvuldigheid
voortvloeiende plicht bestaat de naam uit een waarschuwingssysteem
weg te nemen.

161
162

Zie voar

zo'n geval ook

Rb. Utrecht 6 november 1929, NJ 1930, 1457.

HR geeft wellicht
een aanwijzing dat een hoofdelijk schuldenaar moet worden gewaarschuwd als de crediteur betalingsmoeilijkheden kon verwachten en
bovendien wachten voor de mededebiteur nadeel zou hebben opgele-

Zie verder mot Scholten onder NJ 1980, 327: de

verd. Zie ook HR 13 maart 1964, NJ 1964, 188 (men zou uit dit
arrest mogen afleiden dat een bank de borg in de gelegenheid moet

st(allen in haar rechten te treden, waarin zij bij betaling wor(it

gesubrogeerd); verder toewijzend HR 11 januari 1974, NJ 1974, 179.
163

RvdW 119.
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trouwen op de goede afloop zodanig is dat het een professionele credietver-

lener als de Bank - die in de regel beter in staat zal zijn am het risico

dat de bang loopt, te beoordelen dan de particulier die uit hoofde van zijn

persoonlijke relatie tot de schuldenaar bereid is borg te staan - alleen dan
vrijstaat te betogen dat de dwaling voor rekening van de particuliere borg

moet blijven indien hij stelt en vocrzover nodig bewijst dat hij de borg
amtrent die risico' s heeft voorgelicht.'

Ik ben vooralsnog geneigd te veronderstellen dat de dwaling in voornoerrd arrest niet was gelegen in het aangaan van de borgtocht zelf, maar dat
in feite door de borg is 'gedwaald' in de professionele campetentie van de
bank. Het is niet in overeenstemming met de beroepsrol, indien een irveste-

ring die weliswaar risicovol doch haalbaar wordt geacht, binnen korte tijd
geheel moet worden afgeschreven. In zoverre is in bankenaansprakelijkheid
een element van ricico-aansprakelijkheid aanwezig164.

Ik geloof dat voorts niet overbodig is te benadrukken, dat men de vraag
of de goede trouw bij de uitvoering van een overeenkanst van borgtocht meebrengt of de bank verplicht is de borg te waarschuwen, nooit is los te zien
van de cmstandigheden waaronder de overeenkcxnst tot stand is gekamen, alsmede van de verdere onderlinge verhouding tussen bank en borg (cliant?).
3.3.3.3. Effectenverkeer

Een belangrijke groep vonnen mededelings- en adviesplichten in het effectenverkeer. Geschillen lijken zich in de toekamst op dit terrein steeds nadrukkelijker te kunnen manifesteren. Ik wijs d,arbij op enkele oorzaken.
De traditionele kredietverlening lijkt geleidelijk terrein te verliezen

ten gunste van financieringsvormen waarbij de bank een bemiddelende en adviserende rol is weggelegd, al dient te worden afgewacht of dit een structure-

le ontwikkeling is. De bank zal vaker kunnen optreden als ' lender of last
ressort'. De vraag is of Nederlandse banken zich voldoende bewust zijn van

hun aansprakelijkheid bij emissiesl65.

Daarnaast kan erop worden gewezen dat vanouds op bepaalde gebieden
gespecialiseerde banken zich steeds meer op het terrein begeven waarop alge-

mene banken zijn gespecialiseerd. In samenhang met de opkomst van allerlei
nieuwe, gecampliceerde financierings- en beleggingsinstrznnenten legt dit
strenge eisen aan de mate van deskundigheid. Niet uitgesloten lijkt dat
bepaalde banken door 'schade en schande' wijs zullen worden.
De door de Hoge Raad in zijn arrest van 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Sa-

ladin-HBU) neergelegde faktoren, vormen op het punt van effectenadvies nog
altijd een betrouwbare handleiding voor de bepaling naar Nederlands recht
van de aansprakelijkheid van de bankl66. Ik breng dit arrest niet ter sprake, amdat het in de zaak Saladin zou gaan am de vraag of de bank een mededelings- of adviesplicht had - het ging am de vraag of de bank zich kon beroepen 29 een exoneratie-beding - maar vanwege de casus die eraan ten grondslag
lagl
164

Vgl. oak Hoofdstuk 2, onder 2.2.6.

165 Vgl. R.E. de Rooy, anissies op de Nederlandse markt, Serie Banken effectenbedrijf, deel 13, blz. 47 e.v.

166

Zie ook HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 m.o. G.J. Scholten
(pseudo-voge]pest).

167

Op de raakvlakken met ons onderhavige onderwerp wijst oak A.G. van
Oosten in zijn conclusie voor het arrest.
104

Een ongevraagd en onzorgvuldig advies door de bank was aan de aankoop
van effecten door Saladin vooraf gegaan. De rechtsgrond voor de aansprakelijkheid zou men feitelijk moeten zien in de geschonden rechtsbetrekking.
elichte cliant tussen wal
Erkenning daarvan voorkamt dat de onjuist
(wanprestatie) en schip (onrechtmatige daad) voolrt368 '
Recentelijk oordeelde de Duitse rechter in een soort Saladin-HBU-geval
als volgt: 'Sie (een spaarbank, vR) habe zu eigenem wirtschaftlichen Nutzen,
unal:h2ingig von einer provisionsvereinharung, Vertrauen fiir sich in Anspruch
gencmnen und dadurch die Verhandlungen mit dem Klager entscheidend
beeinfluBt...... daB die Beklagte als Sparkasse die Kapitalanlage in ihr
Beratungsprogramm aufgenommen und vermittelt habe und damit der Anlage den

Arschein einer Seriositlit verliehen habe, die Spar}ras/engeschaften eigent-

umlich sei.'169
am

Indien een bank haar rekeninghouder zelfs ongevraagd een advies geeft
bepaalde effecten te kopen - zoals in de Saladin-HBU-casus - is het mijns

inziens in beginsel ook niet van belang of het advies daadwerkelijk wordt
opgevolgd. Saladin had dit overigens wel gedaan en had de effecten door

mi.ddel van de bank gekocht waardoor hij stuitte op het exoneratie-beding van
de bank waarbij deze haar aansprakelijkheid voor de transactie volledig had
uitgesloten. De vraag is of de rechter uberhaupt aan het exoneratie-beding

had behoren toe te kcmen? Het al dan niet opvolgen zou mijns inziens hoog-

uit gevolg moeten hebben bij de vaststelling van de schade. De bank behoort

te bewijzen dat de cliant het apert onjuiste advies niet zou hebben opgevolgd. Uitgangspunt moet immers zijn dat de bank voor de juistheid van de
informatie instaat. Zij zal zich bij onjuistheid voor die informatie jegens
de cliant moeten disculperen170. De bank is krachtens haar bankrelatie
j egens de cliint aansprakelijk171.
168

Dit zou vermoedelijk leiden tot een aanscherping van de Algemene

Bankvoorwaarden

die thans wat

de (rechts) gevolgen van adviezen of

inlichtingen geen enkele bepaling inhouden.

169

NOrnberg WM 1986, 124 (besproken in Bankenhaftung bei der
Finanzierung steuerbegiinstigter Anlagen, Ulrich Immenga, ZHR 151

OLG

(1987), blz. 148 e.v., waarbij de spaarbank een prospectus, voorzien van een accountantsverklaring, van een onroerend goed fonds
alsmede daarbij behorende toetredingsformulieren tot het fonds
ongezien en door haar niet zelfstandig onderzocht aan een geinteresseerde clidnt verstrekte.

170 Blijkens

een bericht in het Financieel Dagblad van 14 september
j.1. over een geschil tussen de Amrobank en beleggers in het Duitse Coap-concern, verweerde de bank zich ondermeer met de stelling

dat de beleggers geen schade lijden als ze hun stukken niet verkopen. Dat laatste gaat evenwel de bank niet aan. De belegger kan
zijn stukken hebben afgedekt met opties en wellicht in het geheel
geen schade lijden, of zijn stukken al tegen een lage prijs hebben
verkocht.

en bewijsplicht bij een onjuiste inlichting naar
algemene regels op de cliant zal rusten, lijkt zeker in gevallen,
waarbij de cliant als leek kan worden beschouwd en de bank als de
objectieve vakman is opgetreden, gerechtvaardigd de bewijslast am

171 Hoewel de stel-

te keren wat betreft schuld en causaliteit tussen faut en intreden
van de schade. Vgl. Canaris, Rdn. 29 en 30.
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3.3.3.4. Rollenconflict en mededelingsplicht

Rollenconflicten duiken op vele terreinen op, sams zijn ze geinstitutionali-

seerd aanwezig zoals bij algemene banken jegens belegger en emitterende
instelling172

In de bankpraktijk zijn traditionele conflictsituaties opgelost zoals

met betrekking tot aanvragen van kredietinformaties. De oplossing is gevonden doar het formuleren van neutraal gecodeerde informaties.
Ik
zou deze
praktijkregel nog willen aanscherpen door ervan uit te gaan dat de bank
jegens een vreemie inlichtingerwrager meer terughoudendheid moet betrachten
dan jegens een bestaande cliant.
Een moeilijk te beheersen conflict en daarmee verbonden mededelingsplicht treft de bank die wordt gevraagd een lening te verstrekken aan een

onderneming/cliant waarbij deze aan de bank meedeelt dat zij met de lening
een (vijandige) overname wenst te financieren van een anderneming die evenzeer cliant van die bank is. Gaat de bank op de leningaanvraag in, dan conflicteert de mededelingsplicht tegenaver de een met de geheimhaudingsplicht
jegens de ander. Hetzelfde probleem heeft de huisbankier van een onderne-

ming-kredietneemster die hij naar de beurs brengt. Ik volsta met deze voor-

beelden. Terecht wordt in de schaarse Nederlandse literatuur het instellen
van zogenaainde Chinese walls argwanend bekekenl73.

In de Ehgelstalige literatuur wordt al lange naar een scheidslijn

gezocht. De barlk 'may have crossed the line', zo heette het in Lloyds Bank

v. Bundy, dat wil zeggen de bank-cliantverhouding krijgt een extra element,
de bank kamt bloot te shaan aan de 'rule of conflict of interest and
duty'174. De reikwijdte van deze regel is naar E:ngels recht, laat staan in
continentaal-rechtelijke termen, niet eenvoudia aan te duiden. Men zou deze
(conflicten) regel als volgt kunnen weergeven175: wanneer de bank gehouden is
voor of namens haar cliant te handelen, dient zij bij de uitvoering van haar
last elk persoonlijk belang ten achter te stellen bij dat van haar opdrachtgevende cliant; de bank mag haar vertrouwenspositie niet gebruiken cim haar
eigen belang te dienen. De informatie die de bank in die cmstandigheden

verkrijgt, op welke wijze dan ook, is strict vertrouwelijk.

Schending van het vertrouwen is naar Ehgels recht een inbreuk cp de
relationship'. Haar geheimhouding betreft specifieke informatie

' fiduciary

in hapr rol als vertrouwens- of huisbankier verkregen of verzameld. Welnu,
wanneer bijvoorbeeld de bank een onderneming naar de beurs brengt of een
emissie van die onderneming begeleidt, terwijl zij bij het welslagen van de
operatie mede een belang heeft, bijvoorbeeld ardat zij aan de onderneming
substantiale kredieten heeft verstrekt, dan wordt de bank gebonden aan de
172

Een interessante bijdrage aver belangentegenstellingen bij het
beheer van gemeenschappelijke beleggingsfandsen werd geleverd door
E. Wymeersch en M. Kruithof, in Revue de la Banque, mei 1989, blz.
30 e.v.

173 Zie E. BloeD*prgen, Spelersrollen bij onvriendelijke

overnaIres,

TVVS nr. 5 1988, blz. 137-142; J.R. Schaafsma, in: Verslag van de
Gezamenlijke Vergadering van de Vereniging 'Handelsrecht' en de

Nederlandse Vereniging voor al:ropes recht, 7 maart 1986, blz. 12,
zie ook blz. 26, 27.
174

Zie Hoofdstuk II, onder 2.3.6.

175 Zie ook

T.T. Kitada,

Emerging Thearies of Bank Liability, The

Breach of Covenant of Good Faith and F'air Dealing, Banking Iaw
Journal 1986, blz. 80.
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(conflicten)regel. Dit betekent dat zij zich jegens andere belanghebbende

clianten niet kan verschuilen achter haar geheimhoudingsplicht. Het gaat als
het ware am elkaar bijtende verplichtingen.
Ik volsta ermee op te werpen dat de bank zich bij haar oordeel de vraag

moet stellen welke gegevens onder de gegeven anstandigheden relevant zijn
indien zij zich in de positie van de cliant verplaatst. Kcmt zij tot de
conclusie dat haar zwijgplicht sterker is dan haar mededelingsplicht, dan
zal zij moeten overwegen zich terug te trekken. concreet kan dit betekenen
dat de bank de borgstelling niet aanvaart, of dat zij op de leningsaanvraag
van de 'raider' niet ingaat.

3.3.4. Uitlegging van de bankrelatie en bankzekerheden
3.3.4.1. Uitlegging van de bankhypotheek en -borgtocht

In de bankpraktijk is het, zoals gesteld, algemeen gebruikelijk zekerheid te

' voor de betaling van al hetgeen blijkens haar boeken te vorderen
mocht zijn uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleninbedingen

gen, verleende en/of alsnog te verlenen kredieten in rekening-courant, tegenwoordige en/of toekamstige borgstellingen dan wel uit welken anderen

hoofde

ook'. De geldigheid

van een dergelijk beling in hypotheekaktes

en

zekerheidsovereenkcmsten staat naar huidig recht niet ter discussie]·76o
De geldigheid werd eerder betwist met het argument dat zij zou lijden
aan gebrek aan accessoriteit en bepaaldheid. Stein177 concludeert (voor het

N.B.W.) dat het beginsel van accessoriteit dat ons huidige recht heerst doch

niet uitspreekt, niet zo dominerend is dat een hypotheek- of pandrecht met
een beding van bedoelde strekking onbestaanbaar is.
Het beginsel van accessoriteit heeft naar huidige opvatting enkel tot

gevolg dat niet het bestaan, maar de uitvoering van de verbintenis waarbij
de zekerheid is gevestigd afhankelijk wordt gemaakt van de hoofdverbintenis.

Tot zover geen probleem.
Men kan zich nu afvragen, of alle vorderingen, ongeacht hun titel, die
de bank verkrijgt en in haar boekingen administreert (aan de vaststelling
waarvan de hypotheekgever in beginsel krachtens de boekenclausule in de

hypotheekakte is gebonden), onder het zekerheidsrecht vallen. Of betekent

het feit dat de hypotheekakte talrijke amschrijvingen van schuldoorzaken
noemt, alle voortvloeiend uit de relatie bank-cliant, dat de uitdrukking
'uit welke hoofde ook' speciaal duidt op de tot in detail geregelde relatie

bank-cliant en dus (slechts) betrekking heeft op de schulden die daaruit
voortvloeien.

Kanphuisen178 laat zich daarover kort en duidelijk uit: 'het vage begrip van een tussen partijen bestaande specifieke 'relatie' is op zandgrond
gebouwd'.

Het Hof Arnhem is in zijn arrest van 15 juni 1938179 eerst evenzo afwijzend: 'deze amschrijvingen doen geen afbreuk aan de duidelijke bewoordin176

Accor-Velten, nr. 240 e.v.

177

p.A.

Stein, Kredietverlening naar huidig en kanend recht, Pread-

viezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgelijk Recht 1988,
blz. 34.

178

Asser-Kanphuisen II 0*air, padht, bruikleen etc.) blz. 328. De
geciteerde tekst is in de laatste bewerking van ICLeijn avergencmen.

179

NJ 1938, 826.
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gen van het aangevochten zekerheidsbeding', maar gaat een aantal jaren later
'am'. In zijn arrest, te kennen uit HR 30 januari 1953180 overweegt het Hof
dat de accessoriteit meek:rengt dat de zekerheidsrechten gebonden behoren te

zijn aan welamsdhreven schuldvorderingen op straffe van nietigheid, maar
'dat dit bezwaar n:let bestaat, indien partijen zich bij deze rechtshandelingen beperkt hadden tot de schildvorderingen, die uit de vediaxling van bank
en cliant voartvloeien, dat de bedoelde rechtshandelingen warden angezet in
rechtshandelingen van deze beperkte strekking...' (accent vR). Het Hof concludeert dan ook dat de bank de zekerheid niet geldend kan maken ten aanzien

van een (overgencmen) vordering die geheel los stond van de verhoiviing bankcliant.

De Hoge Raad wil echter van de beschouwing van het Hof niet weten en

corrigeert haar, met de bekende (abstracte) formule: een overeenkcxrst met
onbepaalde inhoud is geldig mits te zijner tijd aan de hand van de overeenkamst - en zo nodig van de wet, in het bijzonder van de artt. 1374 en 1375

BW - kan worden vastgesteld tot zekerheid van welke schulden het op de in
eigendam avergedragen zaken verleende recht van verhaal strekt. Hiermee ging

de Hoge Raad zelfs verder dan in het cassatiemiddel (onder c) was gesteld,
namelijk dat voor de geldigheid van een zekerheidsovereenkomst voldoende is
dat de verzekerde schuldvorderingen samenhangen, zeker indien zij zijn ont-

staan tijdens het bestaan van de verhouding bank-cliant.
De Hoge Raad volgde evermiin de leer van Losecaat Vermeer181 die, ten

aanzien van de bankborgtocht, heeft gesteld dat de zekerheid voor 'uit welken hoofde ook' slechts die schulden dekt die gedurende de relatie ontstaan,
ook al vloeien zij niet uit die relatie voort. Een bankborgtocht, aldus
stelt Losecaat Vermeer, wordt door de duur van de relatie beperkt maar niet
ten aanzien van de oorzaak van de schulden182.
Ik betwijfel of aan de aard van de bankrelatie en aan de context waarin deze

zich voltrekt door de zoaven bedoelde algemene formule van de Hoge Raad

voldoende recht wordt gedaan]·83

Met de vestiging van een bankhypotheek, zo zou men kunnen zeggen, kcmt
een voorlopige, tot de bankrelatie behorende 'raamovereenkamst' tot stand,
waaraan de cliant het recht ontleent tot een bepaalde hoogte met de bank
overeenkamsten aan te gaan die op het terrein van de bank liggen. Er is een
(econcinische) samenhang aanwezig tussen het te verlenen krediet en de waarde
180 NJ 1953, 578 (Doyer en Kalff/Bauman).

181 Bij land, blz. 706. Zie

ook Korthals Altes, Borgtocht naar heden-

daagsch Nederlands recht, prft. Amsterdam 1933, blz. 77, 78.

182

Een nuance wordt aangebracht door Visser (Crediet- en bankhypotheek, prft. Leiden 1922, blz. 98) die stelt dat men een bankhypotheek verleent aan een bepaalde bank awdat men juist met deze bank
in relatie wil staan. De bankhypotheek zou iets persoonlijks zijn
tussen bank en cliant.

183 Terzijde merk ik nog op dat

de opvatting dat een bankhypotheek
niet verbindt tot het verlenen van krediet de bankhypotheek (ten
onrechte) abstraheert van de bankrelatie. Waar een bankhypotheek
wordt gevestigd, wor€it bij de cliant-hypotheekgever de verwachting

gewekt dat de bank bereid is krediet te verlenen. Een kredietafspraak ligt in de aanvaarding van de bankhypotheek be=loten, ook
al liggen de voorwaarden van de afspraak nog niet geheel vast.
Vgl. onder 3.2.1.2 infra; de bank kan zich op vele wijzen verbinden, ook al is de verbintenis niet steeds duidelijk aanwijsbaar.
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van de bankhypotheek; zekerheden en krediet zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Van deze gedachte geeft art. 20 ABV (zekerheidsstelling) overigens uitdrukking waarin Wordt bepaald dat de cimvang van de gevraagde zekerheid in redelijke verhouding dient te staan tot het beloop van de desbetreffende verplichtingen van de cliant. Indien partijen bij het vestigen van een
bankhypotheek geen nadere afspraken zouden hebben gemaakt (wat op zich een

theoretische voorstelling is), dan zou de bankhypotheekgever mijns inziens
tot de gebruikelijke hoogte (75% van de executie-waarde van het onroerend
goed) krediet kunnen opnemen.
Men kan tegenwerpen dat de clidnt met deze overeenkamst niets opschiet,

amdat de bank door een betrekkelijk ongunstige bepaling van de kredietvoorwaarden het de cliant feitelijk onmogelijk maakt krediet op te nemen, hetgeen inderdaad een moeilijk probleem is in situaties waarbij een referentie-

kader tussen partijen ontbreekt, bijvoorbeeld in de zin van een tussen partijen voorheen gevestigde ]credietrelatie. Maar ook de markt kan een deugdelijk referentiekader zijn. Uit Duitse recente rechtspraak blijkt dat het

BGH bereid is een voor de cli.6nt duidelijk ongunstige ]credietovereenkamst
aan te tasten, wanneer deze overeenkamst de vergelijking met een andersoor-

tig marktgebruikelijk kredietalternatief niet kan doorstaan184 o

Ik kam thans terug op eerder gememoreerde algemene formule van de Hoge Raad
en de uitleg van de bankhypotheek, die naar ik meen nog als heersende leer
mag worden beschouwd. Deze opvatting beschouwt bank en cliant als in beginsel abstracte rechtssubjecten en het persoonlijke karakter van de bankhypo-

theek wordt evenzo begrepen. Zij gaat er aan voorbij dat bank en cliant in
een bepaalde kwaliteit tegenover elkaar staan, de bank in haar bijzondere

kwaliteit (rol) van kredietverschaffer en dienstverlener, de cliant in zijn
rol in welke hij aanspraak maakt op bankdiensten. Zo laat zidh ook genlakkelijk inzien dat de vordering van de bank op de cliant, verkregen vanwege het
feit dat de cliant uit woede door afwij zing van zijn leningsaanvraag de
rui'ten van het bankfiliaal ingooit (en daarmee ongetwijfeld zijn eigen glazen), niet in de bankrelatie thuis hoort en deswege niet onder de bankhypotheek valt. Zo de bewoordingen van de bankhypotheek daarin toch zouden voorzien, zou ik een dergelijk beding in zoverre als onzedelijk willen beschouwen.

De bankhypotheek geeft er in het zakelijk kredietverkeer in beginsel
uitdrukking aan dat partijen in een doorlopende betrekking wensen te staan,

die zich afspeelt op het werkterrein van de bank. Uit hun verhouding vloeien
uit de aard der zaak (toekomstige) vorderingen voort, waarvoor de bankhypotheek wordt gevestigd. Het gaat partijen am het volvoeren van een bankrelatie, waarbij de bank rekeninghoudend met wat voorzienbaar en te verwachten
is de kredietlimieten, de kredietkosten vaststelt. Het persoonlijke karakter
van de bankhypotheek wordt daarbij geobjectiveerd door het optreden van bank
en cli t, ieder in hun bijzondere rol.
De thans bestaande onzekerheid over de positie van de bank die in de

wetenschap van een gelegd beslag doorgaat met kredietverlening].85,
184

kan wor-

BGH 9 maart 1989, WM 1989, blz. 665 e.v. Het ging i.c. am een door

de bank geadviseenle contractcambinatie bestaande uit een kapitaallevensverzekering en een kredietovereenkamst, waarbij de client met het veel goedkaper 'Ratenkrediet' evengoed was geholpen.

Zonodig, zo komt mij voor, kan de rechter zijn toevlucht nemen tot

het aannemen van een op de bank rustende plicht tot gelijkberechtiging van (particuliere) cli 'lien. Een dergelijke plicht lijkt

beter verdedigbaar bij coaperatief georganiseerde banken, waar
naast de bank

ouding een verhouding lid-vereniging be-

staat of kan bestaan.
185

Stein, t. a.p., blz. 44.
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den weggencmen door een uitleg volgens de bankrelatie, hetgeen meebrengt dat
slechts die debiteringen onder de gestelde zekerheid vallen die partijen
bij de totstandkaming en ontwikkeling van hun bankrelatie in redelijkheid
voorzien of die, in concrete amstandigheden, met de bankrelatie ormiddellijk

samenhangen. Zou een kleine industriale anderneming bijvoorbeeld het haar

toegestane rekening-courant]crediet na beslag gaan gebruiken am aandelen te
kopen, dan kan de uit deze transaktie antstane vordering in beginsel niet

aan de beslaglegger worden tegengeworpen, tenzij het gebruikelijk is dat de

onderneming deze transakties uitvoert mede waardoor de bankhypotheek op een

bepaalde limiet is gesteld. Het staat partijen uiteraard vrij binnen het
kader van de bankrelatie datgene te bedingen wat zij goed achten, maar deze
vrijheid kan, gelet op de belangen van derden, in het bijzonder valt te denken aan beslagleggers, niet onbegrensd zijn. Het kamt mij voor dat het sa-

menhangvereiste, en het feit dat partijen ieder in hun kwaliteit in een
doarlopende rechtsbetrekking st:aan een domi nerender plaats behoren te hebben
dan tot nu toe aangenomen. Anders gezegd, men kan de gestelde bankhypotheek
niet abstraheren van de bankrelatie; deze volgt het lot van de vorderingen
die uit de bankrelatie voortvloeien en op gestelde wijze door de bankhypo-

theek worrit gedekt. Het gaat niet aan de bank meer, maar ook n:let minder toe
te delen, dan waartoe haar venachting als zorgvuldig handelende kredietgeefster aanleiding geeft.
De bankborgtocht onderscheidt zich in deze van de bankhypotheek met name
hierin dat zij is ingebed in een drie-partijenverhouding. Met het aanvaarden
van een borgtocht van een derde door de bank wordt vanaf het moment dat de
borgtocht wordt gevestigd een rechtsbetrekking gevormd tussen de bank en de
borg.

Ik verzet mij tegen de opvatting dat de borgtocht een eenzijdige over-

eenkamst zou zijn. (Gerechtvaardigde) venachtingen van de borg zullen Aceten worden verdisconteerd in de verhouding tot de bank, oak al blijken deze
niet uit daartoe strekkende (veelal eenzijdige) contractsbepalingen in de
borgtnrht=aktel86. Deze verwachtingen kunnen in beginsel versterkt worden
aangenamen in die gevallen dat de borg met de bank een banlcrelatie onderhoudt, die een zekere vorm van belangenbehartiging in zich houdt. Waar de

kredietovereenkanst bijvoorbeeld geen bestemming geeft aan het krediet,
behoeft dit nog geen vrijhrief te geven tot een autamatische opname van het
krediet tot aan de kredietlimiet.
De verhouding bank-kredietnemer wordt beheerst door de bankrelatie en
vindt zijn begrenzing in de (wederkerige) borgtochtovereenkomst. Mede afhankelijk van de persoon van de borg/cli&nt en gelet op diens belangen zou het
aannemen van een verdergaande ' surveillance-plicht' van de bank dan normali-

ter in casu gerechtvaardigd zijn. Zulks kan ook warden aangencmen jegens de
beslaglegger. Bepaalde voor de cliant risicavolle transacties zullen niet
zonder medeweten dan wel in overleg met de borg-cliant kunnen warden uitgevoerd, zeker wanneer zoals gesteld aan het krediet geen bestemming is
gegeven. Deze bankplicht wordt intensiever waar van het normale of tot dan
toe steeds gebruikelijke patroon wordt afgeweken. Bovendien kan er aanlei-

ding zijn bij het vestigen van een dergelijke algemene zekerheid een versterkte adviesplicht rustend op de bank aan te nemen, bijvoorbeeld in gevallen dat de hypotheekgevende of zich tot borg stellende cliant mocht uitgaan
van een toepassing van de zekerheid voor de schuldplichtigheid die partijen
bij het vestigen op het oog hadden.
186

Naar huidig recht zou men wellicht kunnen zeggen dat voor zover de

afspraak niet duidelijk is, zij in het nadeel van de partij dient
te worden uitgelegd die de zekerheid heeft verlangd en niet tegen

de (econamisch zwakkere) borg.
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In het Engelse recht is in een aantal gevallen - als voorwaarde voor de

geldigheid van een zekerheid verstrekt door een derde - een op de bank rustende plicht aangencmen te wijzen op het inwinnen van onafhankelijk juri-

disch advies-187. Deze beslissingen
3.3.4.2.

lijken mij

juist.

Overdracht van de bankrelatie en het gevolg voor de bankborgtocht

De persoon die een bankborgtocht stelt, stelt zich tot een barg voor: een
bankrelatie, een verhouding die niet alleen geldelijk wordt ingevuld door
cpnames, afbetalingen, kosten en provisies, maar waarvan het wezenlijke is
dat zij zich uitstrekt tot toekamstige verbintenissen.
Het verloop van de bankrelatie is in de regel niet exact te bepalen en
te voorspellen; zij is nog een open verhouding en, zo men wil, wordt be-

heerst doar de goede trouw. Anders gezegd, de driehoeksverhouding bank-kredietnemer-borg bestaat uit een samenstel van in elkaar grijpende venachtingen en (tot op zekere hoogte strijdige) belangen, waaruit afhankelijk van de
verdere amstandigheden van het geval te bepalen verbintenissen voortvloeien.
Wanneer de verhouding bank-clidnt een einde heeft gencmen, is er plaats voor
overgang van de bankborgtocht. Deze overgang is zeker mogelijk, zij het dat,
zoals gesteld, de betrekking van borg en bank inwerkt op die tussen kredietgever-kredietnemer. De bank dient met gerechtvaardigde belangen van de borg

rekening te houden. Indien een behoorlijke afWikkeling van de bankrelatie
niet heeft plaatsgevonden, strekt zich de vordering uit tot het bedrag zoals

dit bij de overdracht van de kredietvordering luidtl88
Uit het voorgaande volgt dat niet is uitgesloten dat de borg wordt
aangespraken voor na de averdracht van het saldo onder de avereenkamst door

de cessionaris verstrekte kredieten en dat deze aanspraken niet worden ver-

hinderd door de opvatting dat de kredietborg zich tot borg stelt voor een
bepaalde persoon en of voor een bepaald krediet. Gegeven de aard van de

rechtsbetrekking tot de aanvankelijke kredietgever is echter vereist dat de
borg deugdelijk wordt geinformeerd en uitgesloten is te achten het ontstaan

van een nadeliger positiel89. De bevoegdheid van de kredietgever is een
gebonden bevoegdheid, gebonden aan rechtsplichten i.c. jegens de borg.
3.4. Conclusie

De verhourling bank-cliant wordt doorgaans beschoukt als een contractuele
verhouding bij uitstek. Deze verhouding laat men in de meeste gevallen
voortvloeien uit lastgeving, geldlening of een ccmbinatie van beide. De
rechtsverhouding bank-cliant is dikwij ls een verhouding bestaande uit verschillende overeenkomsten, die echter begripsmatig kunnen en moeten worden

onderscheiden, maar die in de rechtsverhouding zoals die zich aan ons voordoet niet meer zijn te scheiden. De rechtsverhouding bank-cliant wordt zoals

Eggens de verhauding notaris-clidnt aan ons present-Aerde: een clidntenbe-

trekking, een samengestelde overeenkcmst met beheerst door het gebruik en de
goede trouw waarvan het de eigen kermerken van de verhouding zijn die haar
rechtsgevolgen bepalen.

187 Zie oak Vranken, t.a.p., blz. 40.

188 Zo deze niet heeft plaatsgevonden lijkt mij dat een nadeelvereiste
mag worden gesteld.

189 Vgl. art. 316 Boek 2.
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De bankrelatie is cmgeven met het begrip vertrouwen of liever verwach-

tingen. Vertrouwen is een begrip dat, zoals Kondgen csnerkte, aan erosie
onderhevig is. Het gebruik van de meer neutrale en technische term 'verwachtingen' verdient de voorkeur. De bankrelatie is echter geen vertrouwensrela-

tie zonder meer; dat oordeel kan eerst worden gevormd door bijkcmende amstandigheden zoals duur en intensiteit van de verhouding, de aard van de
transacties en de gestelde zekerheden. Het vertrouwenselement zal in een

verhcuding bank-onderneming veelal een geheel andere geladenheid hebben dan

in de verhouding bank-particulier. Dit komt amdat in de laatste de mogelijk-

heid onthreekt cm een vertrouwensrelatie tot ontwikkeling te laten kaneil.

Alleen in het zakelijk verkeer is het mogelijk dat wij spreken van huisbankier, hetgeen uitdrukking geeft aan het feit dat partijen zich Ineer dan

normaal bewust zijn van het wederzijdse belang van hun financiale relatie.
Het is een verhouding waarbij de cliant al jarenlang bij dezelfde bank zijn
zaken laat afwikkelen en deze bank irmiddels een redelijk goed inzicht heeft
gekregen in de positie van haar cliant.
Bank en clidnt zullen in het normale geval regelmatig met elkaar trans-

acties sluiten die op het werkterrein van de bank liggen. Uit hun bankrelatie zullen (toekamstige) vorderingen voortvloeien. Zij verwachten dat de

relatie voor onbepaalde tijd en zonder problemen voortduurt, en tot wederzijds voordeel zal strekken. Hoe valt deze zakelijke relatie juridisch te

duiden? Is dat een rechtsrelatie, een feitelijke

relatie, een toestand? In
schaarse Nederlandse rechtspraak wordt aan het feit dat partijen een zakelijke relatie onderhouden op zich geen rechtsgevolgen verbonden. Mijns inziens heeft men zich op het begrip te weinig bezonnen. Canaris heeft de
'

Geschaftsverbindung' getypeerd als een ' Schuldverhaltnis ohne primire Leistungspflicht'. De zakelijk relatie, die feitelijk aan de afzonderlijke overeenkarsten ten grondslag ligt, is de grondslag voor zogenaamde 'Schutzpflichte'.
trot de 'Schutzpflichte' behoren de mededelings-, advies- en oak geheim-

houdingsplichten. Canaris rechtvaardigt zijn typering met het arg nent dat
wanneer uit de precontractuele relatie al bepaalde rechten en verplichtingen volgen, daarvan a fortiori sprake is bij een Geschdftsverbindung, ardat

het contact daarin veel intensiever is. Het belang van deze opvatting zit
hi.erin dat men zich bij schending van het vertrouwen dat in de relatie ligt
besloten niet behoeft te wringen in het keurslijf van een overeenkcmst of

onrechtmatige daad, maar dat aansprakelijkheid rechtstreeks kan worden geba-

seerd op deze tussencategorie: de aansprakelijkheid die uit deze verhouding

voartvlceit, is een vertrouwer,ga nsprakelijkheid die een plaats innrieemt

tussen contractuele aansprakelijkheid en aarsprakelijkheid uit onrechtmatige
daad. Eerst wanneer een plicht wordt geschonden ontstaat een schadevergoedingsplicht.
Als voornaamste kritiek op de opvatting van Canaris heb ik gesteld dat

te veel

in alostracte categoriaen

wordt gedacht. Naast de abstracte overeen-

kamst en onrechtmatige daad wordt een nog abstractere categorie geplaatst in
de vorm van vertrouwen.
Men heeft de derde categorie mijns inziens niet nodig indien de rechts-

verhouding in casu die van bank-cli nt voorstelt als een cliantenbetrekking,

of als een bankrelatie, waarbij de personen betrokken bij deze betrekking

niet als abstracte rechtssubjecten worden beschouwd maar respectievelijk de

bank in haar bijzondere kwaliteit van (professioneel) kredietgeefster en
dienstverlener en de clidnt in de persoon die op bepaalde bankdiensten aanspraak wenst te maken. De bankrelatie is op deze wijze in algemene zin te

definiarel als een verhouding van bank en cliant, die zich afspeelt op het
terrein van dan van hun, de bank. Deze verhouding krijgt vorm en gestalte
naarmate bank en cliant met elkaar handelen, zekerheden stellen en avereen-

kansten aangaan. Op hun relatie zijn algemene voonaarden van toepassing
die, als ware het normerende richtlijnen, de relatie beheersen.
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In deze bankrelatie worden, het zij tot besluit herhaald, de roleigen-

aardigheid, de intensiteit, de duur, de goede trouw verdisconteprd; de bank-

relatie wordt bezien in haar (sociale en econamische) werkelijkheid die haar

voeding geeft en haar verder tot leven brengt.
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HOOFDSIUK 4 DE BANKREKENING

Bankrekeningen kunnen op een aantal wijzen warden onderscheiden: naar identiteit van de persoon of personen (de eigen rekening, de gemeenschappelijke
rekening, de cliantenrekening, de kwaliteitsrekening), naar bestemming (rekening-courant, betaalrekening, spaar- en depositorekening, effectenrekening, de geblokkeerde rekening) en naar de soc)rt goederen (geldschulden
daargelaten) die hij registreert (goud- en plat:inarekening, stukkenrekening). Te onderscheiden van de juridische rekeningen zijn rekeningen, waaraan geen verzoek van de cliant ten grondslag ligt (een tussenrekening of

wadhtrekening) en een (bank)administratief doel hebben.

In dit hoofdstuk staat centraal de gewone bankrekening die een persoon

opent bij een bank wanneer hij met deze in een bepaalde duurrelatie wenst te
staan. De bankrekening stelt ons ogenschijnlijk niet voor al te grote pro-

blemen. De bank, als een onder WIK-toezicht staande kredietinstelling, heeft
de vrijheid die rekeningen voor haar clianten te openen die zij wenst. Wet-

geving bestaat slechts waar het de identificatie van personen betreft met
wie de bank een duurzame (lees duur-) relatie aangaatl.

De schijn bedriegt, want de bankrekening geeft aanleiding tot verschillende vragen. In de eerste plaats met betrekking tot de opening van de reke-

ning. Hoe ver strekt de vrijheid van de bank naar believen rekeningen te
openen. Hoe verhoudt deze vrijheid zich met de bijzondere funktie van de
bank? In de tweede plaats, hoe verhoudt de rekening zich met de bankrelatie?
Wat houdt de overeenkcmst waarbij een rekening wordt geopend in? Valt zij te
benoemen volgens dan of meer (benoemde) contracttypen? Hoe funktioneert de

bankrekening? Ten slotte de vraag, onderscheidt de bankrekening zich van de

rekening-courant of zijn het identieke rechtsbegrippen?

Ik laat aan de behandeling van deze vragen een korte subparagraaf over
de praktische betekenis van de bankrekening vooraf gaan.
4.1. Bancaire betekenis

Het openen van bankrekeningen voor clidnten is een typisch bancaire activiteit. Het aantal bankrekeningen in Nederland bedroeg per ultimo 1988 tenminste 18 miljoen2. Deze activiteit hangt onmiskenbaar samen met de economische funktie van een bank: als (macro-econcnische) intermediair tussen besparingen en kredietuitzettingen enerzijds en als 'go between' in het betalingsverkeer anderzijds. Ik heb daarop eerder gewezer13. In het Ehgelse recht

1

Ingevolge de overeenkamst tussen De Nederlandsche Bank en de gezamenlijke banken inzake een uniforme gedragslijn ten aanzien van de
vaststelling van de identiteit van clianten dient de bank zich te
vergewissen van de juiste identiteit van de (toekamstige) rekenighouder. Schending van deze bepaling door de bank heeft geen
gevolgen voor de geldigheid van de totstandgekcmen rekeningover-

eenkamst. Met het oog op de bestrijding van misbruik van de in
het kader van de rekening gegeven kredietfaciliteiten zoals met

betrekking tot gegarandeerde betaalmiddelen, zou denkbaar zijn de
instelling van een centrale instantie,

waaraan onder bepaalde

voorwaarden gevallen van misbruik worden gemeld, doch een dergelijke instelling is bij mijn weten nooit overwogen. In Frankrijk
kent men met betrekking tot cheques wel een dergelijke meldingsen corsultatieplidht waarbij de Banque de France optreedt als
centrale instelling; zie Ripert-Roblot no. 2200 en 2212.

2
3

Dit cijfer is ontleendaan het Jaarverslag 1988 van de Bankgirmentrale.
zie Hoofdstuk 2, onder 2.1.1 en Hoofdstuk 3, onder 3.3.1.3.
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sprak men, als gezegd, van een 'financial reservoir receiving streams of
currenqy in every direction'4.
De rekening heeft voor de bank belangrijke voordelen. Door te streven

naar een amvangrijk bestand van rekeninghouders verkrijgt de bank de

beschikking over relatief goed}cope geldmiddelen, die zij binnen de grenzen
van de geldende
voor haar kredietverlening kan aanwenden. Een
bijkamend voordeel is dat de rekening bij uitstek een hulpmiddel is waarmee
een sterke band kan worden opgebouwd tussen bank en cliant. In een uitgave
van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrij f (NIBE) wordt

dit aspect als volgt verwoord: 'Waar bij een deposito of spaarrekening een
cliant de neiging kan hebben andere banken in z'n keuze proces te betrekken,
daar zal bij een rekening-courant die keuze niet zo gauw gemaakt worden.
Wanneer eenmaal
[dit]
dat
de
... een
bepaalde
bank is gekozen.... betekent
kans groot is dat ook andere bankdiensten bij die bank afgenomen zullen wordens.

Ter versterking van die band worden diensten en produkten die banken

aanbieden veelal 'rekening-gebonden' gemaakt, dat wil zeggen dat een bankdienst slechts kan worden betrokken indien een bankrekening wordt geopend.

Bij de uitvoering van een duurovereenkanst terzake de girale betaling of een

krediet in rekening-courant is de rekerling een technische noodzaak. Gevallen
waarbij het aangaan van een bankverrichting afhankelijk wordt gemaakt van de
opening van een bankrekening zonder dat een rekening noodzakelijk is voor de
uitvoering van de avereenkamst zijn problematischer. Veelal beoogt de bank
niet alleen het kunnen boeken (en daarmee rentedragend maken) van een opeis-

bare vardering, rear tevens het ter beschikking krijgen van een toekamstige
geldstroam. Zo zal de bank met een overeenkamst van geldlening instemmen,

indien de cliant tevens een bankrekening aanhoudt waarop bij voorkeur voort-

durende creditstortingen worden verricht. Een safeloket kan in de praktijk

dikwijls slechts worden geopend door bestaande rekeninghouders, die de rekening intensief gebruiken (de wervende folder aan het raam ten spijt). Bekend
zijn - uiteraard afkeuringswaardige - gevallen waarin de verkoop van verze-

keringen gekoppeld werd aan de verplichting tot het openen van een bankrekenlng6.

Wat de cliantzijde betreft, kan warden volstaan met de opmerking dat
het 'hebben' van een bankrekening (het deelnemen aan het giraal geldverkeer)
een noodzakelijke voonaarde is voor een normale deelneming aan het maatschappelijk verkeer.

In de praktijk warden bankrekeningen aangedu:id als rekening-courant, salarisrekening, betaakekening, priva-rekening, zakelijke rekening, bankgirorekening, en allerlei andere fantasienamen. Indien meerdere personen over de
rekening kunnen beschikken noemt men de bankrekening ook partnerrekening,

en/of rekening, compte joint,
joint account. De Nederlandse banken maken wat betreft de inhoud van de
overeenkamst een onderscheid tussen de zakelijke cliant en de particuliere
cliant. Bij de eerste volstaan de meeste banken met een schriftelijke bevestiging dat een rekening-courant is geopend waarcp de de ABV van toepassing
zullen zijn, de particuliere cliant onderwerpt zich tevens aan bijzondere
echtgenotenrekening gezamenlijke rekening,

4

5

Zie Hoofdstuk 4, onder 2.5.2.

Bankleer, Het bankwezen,

zijn kernfuncties en taakuitoefening,

uitgave NIBE 1988, blz. 43

6

zie oak Parlementaire stukken Wet op het Consumentenkrediet,
M.v.T, Tweede Kamer vergaderjaar 1986-1987, 19785 nr. 3, blz. 39
e.v., M.v.A. (1987-1988) 19785 nr. 7, blz. 23 e.v.
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voorwaarden en/of reglementen, die speciaal op de geopende betaalrekening

betrekking hebben. De banken hebben de rekeningen voor partiallieren aan
meer (beperkende) regels onderworpen dan het geval is geweest voor hun traditionele handelsclianten7.

4.2. Het openen van een bankrekening

4.2.1. Contractvriiheid. weigering

De rekening zal in het normale geval worden geopend cp verzoek van de (aanstaande) rekeninghouder. Indien partijen geen nadere afspraken zouden maken,
betekent de opening van een rekening dat de bank bereid is het betalingsverkeer van de rekeninghouder, dat deze met derden onderhoudt, te verzorgen.
Voar de opening van een rekening warden in beginsel geen andere eisen ge-

steld dan normaliter voor de totstandkcming van een overeenkomst. Er is geen
bijzondere rekeningbekwaamheid. De avereenkamst kan mondeling worden aangeam begrijpelijke redenen, steeds een
geschrift vereisen, doorgaans een door de bank opgesteld standaardformulier

gaan, maar in de praktijk zal de bank,

dat vergezeld gaat met een zogenaart·de handtekeningenkaart en de ABV.
Staat het de bank vrij een bankrekening op het verzoek van een aanvrager al dan niet te openen?
De vraag wordt in de Nederlandse literatuur uitvoerig behandeld door

Nagelkerke8, die tot de conclusie kcmt dat een aspirant-spaarder niet, maar
een (betaal) rekeninghouder (zelfs zonder opgaaf van redenen) wel kan worden
geweigerd. Het zich aandienen bij een bank als aspirant-spaarder dient volgens Nagelkerke te worden gezien als diens acceptatie van een openbaar aan-

bod. Nagelkerke acht van belang of een bepaalde bankinstelling zich al dan

niet via de media tot het publiek richt. Het openbaar aanbod dient normatief
te worden uitgelegd. Normatieve uitleg9 zou meebrengen dat beperkende voorwaarden slechts betrekking mogen hebben op de aard van het aanbod en/of de

aard van de betrokken bankinstelling. Nagelkerke kamt tot een andere conclu-

sie met betrekking tot rekeningvormen waarbij de bank een vordering op de
rekeninghouder verkrijgt, al dan niet in cambinatie met een vordering van de

cliant op de betrokken bank. Hier zou de bankinstelling wel de vrijheid
bezitten am de aspirant-rekeninghouder te weigeren, zulks zonder opgave van
redenen. Het kermerkende verschil met de spaarrekening wordt gelegd bij het
kredietrisico dat de bank loopt bij een rekening-courant en de aard (intuitu

7 Het verschil in

vormgeving van de overeenkanst lijkt deels te

mogen worden toegeschreven aan de massaliteit als gevolg van de
dienstverlening aan consumenten, deels aan de wijze waarop banken

vanouds rekeningen openden voor hun (handelsbevriende) cliantale.

Met het betreden van de markt voor particulieren op het einde van
de jaren '50 begaven banken zich op een terrein waar handelsge-

bruiken in beginsel geen toepassing vonden.

8
9

NJB 17 september 1977, blz. 789 e.v.

Normatieve uitleg, in de uitleg van Van Dunn&, Normatieve uitleg
van rechtshandelingen, prft. Ieiden 1971, legt het menselijk handelen uit uitsluitend aan de hand van objectief geldende rechtsnormen en niet aan de hand van de histarisch-psychologische methode, die zich concentreert op het bepalen van de feitelijke wil van
de handelende persoon, blz. 45.
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personae-karakter·10) van de rekeningovereenkomst. Nagelkerke grijpt hiermee
terug op het Franse recht en doctrinell.
Een ander mening wardt verkondigd door Van Bronkhorst die uit de ope-

ning van een spaar- of depositorekening een op de bank nistende verplichting
afleidt an andere relaties aan te gaan met alle gevolgen van dien12. Dit
lijkt me een weinig realistische gevolgtrekking. Daaram moet het de bank
vrij staan een rekening al dan niet te openen. Voor het aannemen van deze
vrijheid pleit volgens Van Bronkhorst het vertrouwelijke karakter van de
relatie-overeen]coast.

Molenaar .3 is van mening dat een bank een zakelijke rekeninghouder
zonder meer kan weigeren, maar oordeelt anders waar het particulieren betreft. Molenaar rechtvaardigt het onderscheid door erop te wij zen dat het
opvoeren van een 'bankrelatie' op van de ondernemer uitgaande stukken zekere

venachtingen wekt, hetgeen n:Let geldt bij de particulier. Dodh waar een
bank met een rekeninghouder in spe in onderhandeling is getreden (bijvoorbeeld am averlegging van bepaalde documenten heeft gevraagd, waaraan is voldaan) zou de bank niet zonder cpgaaf van redenen kunnen weigeren. Ik stem
hiermee in.

4.2.2. Eigen opvatting

Allereerst het vertrouwensaspect. De overeenkcinst waarbij een bankrekening
wordt geopend - zeker bij de partialliere rekeninghouder - doet op zich nog

geen vertrouwensrelatie ontstaan14. Van een intuitu personae-karakter van
de rechtshandeling waarbij de bankrekening wordt geopend is niet a priori
sprake. Waar een bank via een raambiljet naar bui'ten treerit en uitnodigt
'nu' een rekening te openen, ontstaat, nadat de persoon die aan de uitnodiging gevolg geeft en zich aan de balie van de bank vervoegt, een rechtsband

die de bank verplicht de onderhandeling in ernst te voeren en kunnen alleen
zwaarwegende belangen tot afwijzing leiden.
10

In de Franse en Belgische doctrine is het niet ongewoon bankover-

eenkarsten te karakteriseren als overeenkansten ' intuitu personae', dus als overeenkcmsten aangegaan met het oog op de hoedanigheid van de (mede)contractant. De categorie van overeenkamsten die
intuitu personae wordt gesloten is ruimer
bij Van Ryn/Heenen,
Principes de droit commercial, Teme III, blz. 1. : die overeenkcmsten die worden aangegaan met het oog op de geschiktheid of capaciteiten van de wederpartij maar oak diegene die naar hun aard een
bijzondere vertrouwensrelatie inhouden.
11

In het bijzonder Hamel, Le droit du banquier de refuser l'ouvertu-

re d'un campte: Banque 1959, blz. 6; zie ook Rives-lange no. 16.

De weigering am een rekening te openen wordt dus in het franse
recht gerechtvaardigd eerstens door het beginsel van contractsvr-

ijheid, ten tweede door het intuitu personae-karakter van de over-

eenkamst. Voor de cli6nt blijft er het leerstuk van het rechtsmis-

bruik over, resp. zijn 'droit de catpte'. Zie Hoofdstuk 3, onder
6.1.2.

is onduidelijk

welke gevolgen door Van Bronk-

12

Blz. 37. Overigens
horst worden bedoeld.

13

TvC nr. 5 1988, blz. 320, 321.

14

Zie oak Hoofdstuk III, onder 3.3.2.2.
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Wijst de bank de cliant zonder geldige reden af, dan dient zij in beginsel geleden schade te vergoeden, al zal de particuliere cliant met deze
genoegdoening weinig opschieten15. Waar deze verbintenis cp berust, zal ik
hieronder rader aanduiden.
De positie van een zakelijke rekeninghouder zal, zoals Molenaar teredht
opmerkt, van die van de particulier kunnen verschillen, mele varnege het

feit dat de onderhandelingen tussen onderneming en bank doorgaans langere
tijd en een nauwlettender ordprzoek vergen. De vraag wardt ook arders beoordeeld waar tussen partijen van een al bestaande relatie sprake is en het
bestaan van een vertrouwens- of cliantenrelatie mag worden verondersteld.
De

bankpraktijk

geeft

mijns

inziens

geen

aanleiding voor een

onderscheid, dat een bankrekening kan worden geweigerd en een spaar- of
deposito-rekening niet. Banken adverteren, zo blijkt, everzeer met het ape-

nen van bankrekeningen als met het openen van spaarrekeningen. Wanneer een

raambiljet vermeldt 'vraag nu Uw pincode aan', dan is er geen verschil met
de publieke sollicitatie naar spaargeld. Tussen een bank- of betaalrekening

en een spaarrekening bestaat in dit opzicht geen juridisch, maar slechts een
feitelijk verschil. In beide gevallen, zou men kunnen zeggen, is er sprake
van dat de bank bereid is een overeenkamst aan te gaan. Dat de bankrekening
kan leiden tot een debetpositie is niet doorslaggevend. In de eerste plaats
kan de bank het ontstaan van een debetpositie voorkcmen. In de tweede begeven wij ons hier op het terrein van 'Massengeschafte', een terrein waar bij
uitstek de wet der grote getallen werkzaam is en de bank geen persoonlijke
risico's incalculeert, maar groepsrisico's. Ik verkies in deze het spoor van

Kon*ten te volgen].6,

Deze heeft enige belangwekkende passages gewij d aan het thema 'Erklarungen
an die Markt8ffentlichkeit'. Zwaartepunt
van de rechtshandeling,

stelt K8ndgen, behoart te liggen bij betrokkenheid tot de markt17. Ik zal
zijn concept 'Selbstbinfung chne Vertrag' nogmaals in enkele volzinnen neerzetten.
Centraal in zijn door rechtssociologisch geinspireerde opvatting staat

de analyse van rolvenachtingen en rollen, die worden aangeduid als 'Bundel
von Erwartungen, die sich in einer gegebenen Gesellschaft an das Verhalten
der
Trager
von Positionen knupfen' 1.8
Rolvenachtingen brengen kleurloze
overeenkcmsten als lastgeving tot leven. De rollenanalyse neemt als het ware
gedeeltelijk de plaats in, die traditioneel de oorzaak van de overeenkamst
was toebedeeld. Normering aan de hand van rollen laat de overeenkamst aansluiten bij de individuele bijzonderheden van de verhouding. Zo valt te
verklaren dat men van een gesofisticeerde bankier een andere behandeling
verwacht dan van de filiaalhouder van een kleine spaarbank. Van 'die Hypos15

Arlecdotisch zijn de gevallen uit het Ehgelse recht, bijv. Evans v.
london and Provincial Bank (zie Ellinger, Modern Banking Iaw, blz.
311) . De cliant is de vrouw van een marine-officier. Haar cheque
wordt door de bank ten onrechte niet gehonoreerd. De rechter ver-

oordeeld de bank tot een schadevergoeding van 1 shilling, nadat
was vastgesteld dat zij geen schade had geleden. Geheel anders
oordeelt de rechter bij kooplieden. Zie laatstelijk Jayson v.
Midland bank Ltd. (1968) 1 Lloyd's Rep. 409. Bewijs van 'special
damages' behoeft de cliant-koopnan niet te leveren, dit is het
noodzakelijke gevolg van de wanprestatie van de bank.
16

Zie Hoofdstuk 3, onder 3.2.2.2.

17

Blz. 291.

18

Blz. 204.
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tasierung einer formalen Gleichheit der Kontrahenten, derzufolge Verkaufer

gleich Verkaufer, Vermieter und Vermieter un Kreditinstituut gleich Kredit-

instituut sein soll', wordt afscheid genamen. Handelingen worden bezien
vanuit de persoon en worden steeds geplaatst in een maatschappelijke context, hetgeen KBndgen aanduidt als 'Systemreferenz'. Keerzijde van deze
ontwikkeling is zoals Kandgen het noemt een 'Erosion von Personvertrauen'.
Of persoonsvertrouwen hedentendage nog aanwezig is, is afhankelijk van
de mate van de beroepsspecifieke conpetentie. Men stelt vertrouwen in een
effectenadviseur van een grote algemene bank, of men bouwt dit persoonsvertrouwen gedurende een langduriger relatie op. Waar de aanbieder - zeker in
het geval van een kredietinstelling - feitelijk nog de definitieve beslissing over het contract wil voorbehouden, is zijn 'invitatio ad offerendum'

echter nog niet absoluut orwerbindend; het kamt niet aan op het allerlaatste
ja van de aanbieder. Wanneer een aanbieding van een kredietgever zo concreet

en duidelijk is dat de kredietnemer, naast persoonlijke cmstandigheden, nog
slechts het gewenste kredietbedrag behoeft in te vullen is de overeenkomst

met mededeling van het kredietbedrag tot stand gekcmenl9. Het verweer van
de bank, dat de overeenkamst een 'intuitu personae-karakter' heeft, zal niet
baten. Waar de bartken aangeven dat zij hun clian'ten met bancaire raad en
daad terzijde zullen staan, waarvan in de Duitse bankvoonaarden het geval
is, dan schept dit weliswaar geen bindend aanbod, maar de banken geven zelf

aan wat zij als bancaire prestaties aanmerken en beinvloeden daarmee hun

plichtenstatus.

De markt, zo merkt KBndgen terecht op20, kent geen 'unverbindlichen

Versprechen', tenzij de aanbieder een uitdrukkelijk voorbehoud maakt. De
vrijheid van de bank cm haar rekeninghouders te kiezen, wordt gerelativeerd
door haar gedeprivatiseerde funktie. Een bank wordt weliswaar de vrijheid
gelaten bij haar clidntenkeuze - zij zal kenbaar kunnen maken op welk publiek zij zich wenst te richten -, maar haar vrijheid worrit begrensd waar
zij tot een bepaalde beroepsgroep behoort en aan daarniee verbonden verwachtingen dient te h.antwoorden.
In het strafrecht kamt plaats en publieke betrokkenheid van de bank als
persoon doorgaans in sterkere mate tot uiting dan in het privaatrecht. Zo
stelt het Hof Amsterdam 10 mei 195121: •dat verdachten, door te handelen
zoals ze hebben gedaan, getoond hebben niet de onkreukbaarheid te bezitten
waarvan ze als hoofden van een oud handelshuis hadden moeten doen blijken;
erger: schade hebben toegebracht aan de goede naam van het bank- en credietwezen in Nederland'. Een bank wordt behandeld naar zijn publieke status. Met
een verwijzing naar van der Grinten22, 'noblesse oblige'.
Hoe wij deze publieke funktie kunnen verstaan, kan treffend worden
geillustreerd aan de hand van het Angla-Amerikaanse recht.

4.2.2.1. De publieke funktie van de bank

T'egen het midden van de jaren '50 heeft de 'public service'-onderneming in
het Anglo-Amerikaanse contractenrecht erkenning gekregen23. Het heeft de

19

Anders BGH NJW 1980, 1388, waar:in het BGH aannam dat er van een

aanbod (in de zin van § 145 BGB) geen sprake is, zij het dat het

Hi hiervan wel Trake acitte kraditers eengelchrde prijscpg al\Rarc:r irg.
20
21
22

Blz. 295.

NJ 1951, 397.

W.C.L. van der Grinten, Amende honorabele: nieziwe bankvoorwaarden,
Naamloze vennootschap 1965/66, blz. 145 e.v.

23

Vgl. de opmerkingen bij Kandgen, bl. 33 e.v.
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'public service'-onderneming niet benaderd vanuit de gedachte van een noodzakelijke aantasting van contractvrijheid, maar vanuit de gedachte dat deze

instellingen een versterkte plichtenstatus hehhpn• Rechten en verplichtingen
treden niet alleen in werking doar het aangaan van een rechtsbetrekking,
maar evenzeer door het intreden van een marktgebeuren. Voor de Amerikaanse

'public service'-onderneming ('affected with a public interest') zijn in de
rechtspraak drie kermerken geformil eerd24: (I) zij staat in verband met een
iwirijfsuitoefening die door de overheid wordt gereguleerd; (II) zij verleent diensten van een bijzonder belang of een dringende noodzaak; (III)
zij staat het brae publiek ten dienste, voor zover en indien aan minimunkl
condities wordt voldaan, die door haarzelf zijn bepaald. De ondernemingen
'affected with a public interest' arrvatten hiermee een heterogene groep.
Erorider vallen niet alleen ondernemingen die diensten en produkten aanbieden
behorend tot de eerste levensbehoefte zoals water, elektriciteit, medische

diensten, maar ertoe worden oak gerekend banken en verzekeringsmaatschappijen, tot parkeergaragehouders aan toe.
De contractuele behandeling van de

'plblic service'-onderneming gaat
een eigen weg. Het is geen kwestie van contractdwang of inperking van de
partijautoncm:Le en evermin vindt de bijzardere positie haar rechtvaardiging
in de gedachte van een speciale aarsprakelijkheid voar des]aindigen (professionals),

neen,

de

'public service'-ondernemingen zijn met contractuele

plichten belast die zij noch op zich hebben genanen, noch op zich hebben
willen nemen25. De juridische status van public service-ondernemingen is
bijzonder waar zij haar aansprakelijkheid, zelfs voar door geringe nalatigheid veroorzaakte schade, niet kan uitsluiten. Exoneratiebedingen, in standaardvoonaarden opgencmen, worden door de rechter opzij gezet, waar zij
strijdig zijn met 'reasonable expectations' van de doorsneecliant26. Het
feit dat de banken zijn oryierworpen aan toezicht van overheidswege, een
consequentie van hun aard en wezen, versterkt nog de verwachtingen van het
publiek.

Het Anglo-Amerikaanse recht stelt dus het probleem van de public

service-onderneming niet zozeer als een vraag naar begrenzing van contract-

vrijheid, maar het tracht een 'cammitment', een verbintenis te scheppen die
het gevolg is van de bijzondere status. Het kamt aan op de doorsnee venachtingen van het publiek dat de bank mag aanspreken voor de ' ordinary and
regular performance' van zijn plichten27.
We magen concluderen dat gesproken kan warden van een aansprakelijkheid

uit bijzondere publieke status; het rechtssubject wordt door zijn intrede in
het marktgebeuren in een een bepaalde publieke positie geplaatst: een public

service-onderneming is met andere woorden gedeeltelijk gedeprivatiseerd28.
24

25
26

Tunkl v. Regents of the University of California, 60 Cal. App. 2d
92, 383 P. 2d 441 (1963).
Kandgen, blz. 35.

Blz. 36, waar samenvattend

das

Vertragsrecht

dafilr

wait

zu

gesteld:

sorgen, daB

'Pointiert gesagt hat

der Verbraucher das

bekammt, was er braucht, oder besser: was nach heutigen Erwar-

tungshorizonten als narmalen I,ebenss'ta lard fur sich erwarten darf'.
27

Vgl. Kandgen, blz. 35 order verwijzing raar Hiroshima
Italy, 78 Cal. App. 362, 248 P.947 (1926).

28 Vgl. voor

v. Bank of

het Belgische recht, Hof van Beroep 27 septerber 1978,
HRH 1979 I, 269. Zij amschrijft in verband met de aansprakelijkheid van de bankier de gerlachte van de publieke funktie beperk120

Deze opvatting vertoont in resultaat verwantschap met de Franse 'mission publique'=gedachte, al ligt het zwaartepunt daar bij de kredietverleningsfunktie van banken29. Het kenmerkende en tegelijk opmerkelijke verschil tussen beide is dat de 'mission publique' voortkcmt uit het publieke

(administratieve) recht en de 'public service'-onderneming op havis van
gemeenrechtelijke beginselen is ontwikkeld.
Toegegeven moet worden dat een dergelijke benadering voor banken nadelen heeft. Er ontstaat een minder duidelijke afgrenzing van verantwoordelijkheid30. Daar staat tegenover dat de gehele beroepsgroep in beginsel aan
dezelfde norm is onderworpen. Tevens dient de rechter, zoals eerder benadrukt, in zijn oordeel de maatschappelijke gevolgen voor de desbetreffende
categorie in overw«ling te nemen. Het gaat er niet am van het bankieren, een
dienstverlening ten behoeve van clianten, een 'non banking-proposition'
(Paget) te maken.

4.2.3. Dienstverlening
In het verlengde van de vraag of de bank een bankrekening kan weigeren, ligt

de vraag of het openen van een bankrekening betekent dat de client een recht
heeft op uitvoering van diensten door de bank? Zo ja, welke?
De vraag is mijns inziens niet in algemene termen te beantwoorden. Het

is (en was) niet geloruikelijk dat banken bij het aangaan van een rekeningverhouding bepalen van welke bankdiensten de rekeninghouder gebruik kan
maken. De formulieren die thans door de banken worden gebruikt, geven weinig
houvast. Daaruit blijkt dat bank- of betaalrekerlingen voor partiallieren
zijn bestemd voor de afwikkeling van het giraal betalingsverkeer. Deze beparking wordt niet in de (zakelijke) rekening-courantformulieren van de
algenene banken aangebracht. Hoewel betaalrekeningen blijkens wervende en
kleurrijke folders ook toegang geven tot andere bankdiensten, vindt men in
de regel daarover in de uitdrukkelijke contract:inhoud weinig of niets terug.

We
za n dat
wezen

een

dergelijke dienstverleningsplicht in Duitsland wordt afge-

In hoofdstuk 6 zal ik nog enige buitenlandse wetgevingsinitiatieven
('basic banking') bespreken32.
Een vraag die met het bovenstaande verband houdt, is of de bank
verplicht is aan de rekeninghouder bepaalde inlichtingen of adviezen te
verstrekken.

In recente Engelse rechtspraak trof ik een onderscheid aan tussen diensten die de bank op verlangen van de cliant verplicht is uit te voeren en

die welke de bank gewoonlijk uitvoert, maar niet gehouden is uit te
ter: een bank vervult slechts een opdracht van openbare dienst-

verlening voor zover zij erop moet letten dat de diensten die zij

aan clianten verleent niet een instrument wordt waarmee aan derden
schade wordt berokkend.
29
30

Zie Hoofdstuk 2, onder 2.4.2.
Zie Klaus J. Hopt, Rechtspflichten der Kreditinstitute zur Kredit-

versorgung, Kreditbelassung urd Sanierung van Uhternehmen, ZHR 143
(1979) blz. 149.
31

32

Zie Hoofdstuk 3, onder 2.2.4.

Zie Hoofdstuk 6, onder 6.1.2.a en 6.1.3.
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voeren33 Volgens de Ehgelse rechter is er een wereld van verschil tussen 'a
course of conduct Wich is frequently, or even habitually, followed in a
particular cammercial cammunity as a matter of grace and a course which is

habitually followed because it is considered that the parties concerned have
a legally binding right to demand it'34. Ik volg deze zienswijze niet. In de

wereld van bank en handel worden zaken in de regel niet am 'grace' gedaan.
'Grace' staat in het teken van relatiebeheer, de bank verleent een extra

service aan een goede cliant, niet amdat zij de cliant een dienst wil bewijzen, maar met het 009 op de zich tot de toekcmst uitstrekkende relatie.

Omgekeerd doet de cliant zaken met een bank in de venachting dat hij iets
'extra' van de bank kan venachten. In een partialliere rekeningrelatie
speelt het relatie-aspect veel minder, kunnen 'relatie-verplichtingen' veel

moeizamer tot ontwikkeling kanen. In dat geval zal, hetzij de wetgever,
hetzij het aangewezen consumentenoverleg, het recht op dienstverlening nader
moeten regelen.
Ten slotte vermeld ik onder deze paragraaf nog de vraag of de bank een

plicht heeft haar (aanstaande) clianten gelijk te behandelen?
Voor het Duitse recht beantwoordt Canaris haar ontkennend, hetgeen
uiteraard niet mag worden opgevat als een vrijbrief tot disc::riminatie35.
Wat het bet:alingsverkeer betreft, is de bankfunktie ten dele 'gedeprivati-

seerd', en zou ik de vraag minder stellig, dan Canaris doet, willen beant-

woorden. Ook indien men de vrijheid voar de bank, cm verrichtingen al dan
niet te ondernemen, erkent, lijkt mij in ieder geval een nuancering verde-

digbaar wanneer er tussen bankclianten en de bank, naast de overeenkomsten
die zij sluiten, een gemeenschappelijke verhouding bestaat, waarvan sprake
kan zijn bij de coaperatief georganiseerde banken. In dit licht kan een
oven,eging uit een uitspraak van President Middelburg worden herhaald, namelijk dat een coaperatieve bank zich nog minder dan een gewone bank een bepaalde handeling (in casu het niet in behandeling nemen van een kredietaanvraag van een lid) kan permitteren36.
4.3. Facetten van de (bank)rekeningovereenkamst

Met het openen van een bankrekening kcmt een rechtsverhouding tot stand die
meerdere facetten bevat.
Ten eerste bevat zij de cpdracht aan de bank gegeven door de cliant
voor hem een rekening te voeren. Van Bronkhorst37 duidt dit aan met het
'maryi;,at', hetgeen waarschijnlijk de invloed van de Engelse bankpraktijk is
waar de opening van een bankrekening gepaard gaat met het verstrekken van
een 'mandate'35. Ten tweede, het facet dienstverlening. Men kan zich afvra-

33 libyan Arab Rreign bank v. Bankers Trust Co (1988) 1 Lloyd's Rep.
259, blz. 272.

34

General Reinsurance Corporatian v. Forsakringsaktiebolaget Fennia

patria (1983) Q.B. 856, waarnaar in e,am/27306 uitspraak wardt verw2zen.
35
36

Zie Canaris, Rdn 121 en 122.
KG 1987, nr. 494.

37

Blz. 54.

38

In de Engelse bankpraktijk wordt wel van een 'mandate' gesproken
bij de opening van een bankrekening door een cliant. De mandate

houdt in dat de bank de bevoegdheid heeft voor de cli&int een reke-

ning te voeren. De uitvoering van een opdracht vindt plaats op
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gen in hoeverre de rekeninghouder aan de overeenkamst het recht kan ontlenen
cp bepaalde bet:aaldiensten. Ten de derde is er een element van bewaring van

geld. Ten vierde zou men, op praktische gronden, kunnen spreken van een

kader- of raamovereenkaist. Partijen kcmen normen en richtlijnen

overeen

(voornamelijk de AB\0 die bij het aangaan van toekamstige transacties in
acht zullen worden gencmen.
Ik bezie eerst hoe in de literatuur tegen deze rekeningavereenkamst
wordt aangeke}cert en beschouw vervolgens het rechtskarakter nader.

4.3.1. Rekeninghaudersovereenkamst

Een veel voorkcwnende benaming voor de overeenkcrist waarbij een rekening
Inrdt geopend is ' reker ingholxiersovereenkcmst'.
Zij wordt voor het eerst gebruikt door Korthals Altes39: de rekeninghoLKiersovereenkarst hcudt in dat men bij een bank of giro-instelling een
rekening aanhoudt waarvan men betalingen doet en waarop men betalingen laat

doen. pal+Iniwe40 voegt daa·raan nog elementen toe: de uitvoering geschiedt
'voorzover het saldo van de rekening daarvoar toereikend is, dat wil zeggen

hij [rekeninghouder, clidnt] bij de bank een voldoende tegoed heeft. Bovendien verbindt de bank zich hem op eerste verzoek contanten (kasgeld) uit te
betalen, ook weer zaver het saldo op de rekening daarvoor toereikend is'.

De opvatting van Molenaar is ruimer. Deze stelt dat de rekertinghoudersovereenkamst haar bestaansrecht ontleent aan de bedoeling van partijen met
elkaar de in het normale banlcverkeer gel:ruikelijke handelingen te verrich-

ten, voor zover de stand van de rekening zulks toelaat, dan wel de cliant/
rekeninghouder zijn bank genoegzame zekerheid kan of wil verschaffen41. De
bedoeling (overeenkcmst) zou voorafgaan aan de totstandkaming van de rekening.

Aldus concludeert Molenaar langs een iets andere weg dan Van Bronkhorst
tot het bestaan van een relatie-overeenkcmst, waarvan de inhoud overigens

voor het overgrote deel door het bancaire gebruik zou worden bepaald42.
4.3.2. Raamrekeningovereenkamst en bankiersovereenkamst

De overeenkanst waarbij een rekening wordt geopend, wordt in de bankrechtliteratuur van de ons amringende landen veelal een raamrekeningovereenkomst
genoem143. Binnen dit raamwerk zou de bank allerlei diensten op afroep van
de cliant verlenen waaronde die terzake van kasopnames en -st:ortingen en

verrichtingen terzake van het girale betalingsverkeer. Van de raam-rekening-

grond van het 'banking contract'. Zie G.A. Penn, The law relating
to damestic banking, volume 1, London 1987, no. 2.16.
39

Blz. 194.

40

Pabbruwe, Verbruikleen, Serie Bijzondere Contracten, Alphen aan de
Rijn 1979, blz. 69.

41

42
43

Bankverrichtingen (actief bedrijf),

blz.

39.

Blz. 40. Zie verder Hoofdstuk, onder 2.1.2.

De Ly, Juridische aspecten van moderne betaalmiddelen, Preadviezen

van de Vereeninging 'Handplgrecht' 1987, blz. 145. Zie Vasseur,
blz. 92. Zie oak Hoofdstuk II, onder 2.1.3.
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overeenkcmst ]alnnen voarts andere raam- of kaderovereenkamsten deel uitmaken. Het betalingsverkeer vormt het meest wezenlijke onderdeel van deze
kader-rechtsverhouding.
Ook de benaming bankiersovereenkcmst ('Bankiervertrag') treft men wel

aan. Door de opening van een rekening - die gepaard gaat met uitdrukkelijke
insteming met de algemene voorwaarden - zou een rechtsverhouding ontstaan
gericht cp het aangaan van nog onbepaalde transakties over een langere periOde44. De bankiersavereenkanst ligt derhalve dicht bij de hiervoor gestelde
relatie-overeenkamst van Van Bronkhorst, met dit verschil dat de relatie-

overeenkcmst tot stand kamt bij het ontstaan van de schuld of inschuld-verhouding of wanneer vermogensbestanddelen aan 66n der partijen worden toevertrouwt, terwijl de bankiersovereenkc st tot stand kcmt op basis van de rekening. De bank zou op grond van het Bankiervertrag verplicht zijn betalingen
te aanvaarden, deze ten gunste van de rekening te brengen en diensten te
verrichten. Een analoge verplichting zou er bestaan op grond van het 'Girovertrag', maar beide verschillen hierin dat het 'Bankiervertrag' de cli nt
niet verplicht een saldotegoed aan te houden, het 'Girovertrag' wel. Ik laat

deze dogmatische 'verfijning' voor wat zij waard is.
4.3.3. Het belanctriikste element: giro-overeenkamst

Egn van de belangrijkste elementen aangaande datgene wat met de bankrekening

wordt beoogd, zou ik, in navolging van de Duitse doctrine, 'giro-overeenkarst' willen noemen. Deze gaat steeds met de overeenkcmst waarbij de rekening wordt geopend gepaard -de overeenkcmst zou anders technisch niet uitvoerbaar zijn-, maar zij vormt anderzijds een onderdeel van een meer ccmplexe relatie. Zo is oak begripsmatig te onderscheiden de overeenkomst ingevolge art. 180 K (uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkcmst met betrek-

king tot het chequefonds)45, als oak de afspraak met de bank dat de girorekening debet mag staan, de avereenkanst inzake gegarandeerde betaalmiddelen
enz. Dat de rekeninghouder gebruik van kasdiensten kan maken, volgt daaruit
dat de bank publiekelijk toegankelijke loketten openhoudt, hetgeen uitnodigt
tot het opnemen van contant geld van de rekening. Slechts het tegenovergestelde, het uitsluiten van de kasdiensten, zou een nadere afspraak vergen.

De glro-overeenkcinst

is gericht op

de uitvoering van het

giraal (waar-

onder het elektronisch) betalingsverkeer. De hoofdverplichting voor de giroinstelling uit deze overeenkcest is te bewerkstelligen dat de rekeninghouder

aan het giro(betaal) systeem kan deelnemen, waardoor het deze mogelijk is,
met behulp van het dierstenapparaat van de bank, betalingen te doen respectievelijk te ontvangen. On(leI, 4.6. zullen de rechtsverhoudingen in deze
nader worden beschour•Ki.

44

45

Zie Altjohann, t.a.p., blz. 18 e.v; zie hoofdstuk III, onder 2.3.1.

Vgl. Van Bronkhorst, blz. 38.
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4.4. Juridische kwalificatie

Het rechtskarakter van de bankrekening is cmstreden46. De doctrine en
rechtspraak laat zich meestal verleiden tot de kwalificaties lastgeving,
opdracht, geldlening en bewaargeving.
4.4.1.

Lastqeving en opdracht

Korthals Altes st:elde de rekeninghoudersovereenkanst voor als lastgeving en
wel voor iedere bet:aaloodracht, en voor iedere ontvangst van gelden van
derden47. Van den Berge48 ziet in de bankgirorekening een overeenkarnst van
lastgeving. Pabbruwe acht deze kwalificatie onvolkanen, omdat zij geen verklar
geeft voor de mogelijkheid ten laste van de rekening kasgeld op te
nemen , maar volgt de kwalificatie lastgeving voor het betalingselement
wel. Van Delden markt op dat, praktisch gezien, tussen bank en cliant een
rechtsverhouding van lastgeving zal best--aan. De bank zal betalingen moeten
verrichten en ontvangen van en voor haar clidnten50.
De kwalificatie lastgeving is in de loop der tijd aan afkalving onderhevig geweest. Mijnssen51 spreekt van 'facetten van lastgeving', zonder aan

te geven (hetgeen ook wel op moeilijkheden zou stuiten) welke lastgeving
zijn en welke niet.
Wat de rechtsgevolgen van de kwalificatie lastgeving betreft, kan wor-

den genoed: I) indien de giro-instelling nog geen uitvoering heeft gegeven
aan een betalingsopdracht, eindigt de lastgeving als bepaald in art. 1850
BW; II) de giro-instelling heeft een terughoudingsrecht van onderliggende
bet:alingsdocumenten; III) indien sprake is van onderlastgeving kan de rekeninghouder de onderlasthebbende bank direct aanspreken.

Kan men bij de giro-overeenkanst nog wel spreken van lastgeving?

In de eerste plaats kan men zeggen dat tot het wezenlijke van last:ge-

ving wordt gerekend, het voor rekening van een ander verrichten van rechtshandelingen. Dit element dient er, kortgezegd, toe cm lastgeving te onderscheiden van de avereenkamsten tot het verrichten van diensten, als mede van
opdracht naar N.B.W. 52 Opdrachten in het kader van de giroverhouding zijn
echter veeleer te beschouwen als betalingsinstrukties, of anders gezegd als

aanwijzingen van de rekeninghouder aan zijn bank, waarbij de rekeninghouder
tevens aver zijn eigen vermogen, dat hij zijn bank aanhoudt, 'beschikt'53.

46

Voor uitgebreide literatuurverwijzing, zie Rank, Betalingsverkeer,

blz. 14 en Molenaar, Bankverrichtingen (actief bedrijf) , blz. 40.
Vgl. ook Hof Den Haag 9 december 1976, NJ 1977, 371 met kritisch
commentaar van mr Q.J. Blaauw in NJB 8 oktober 1977, Afl. 34.
47

W.N. P.R. 3832.

48

Zie Het girale betalingsverkeer,

49

50
51

52
53

blz.

3.

T.a.p., blz. 69.

Hoofdstukken handelsrecht, blz. 717.
Mijnssen, blz. 83.

As;ser-Coehorst-De Ieede-Theunissen, blz.

34.

Vgl. de aanduiding bij Von Godin, Hoofdstuk 2, onder 2.2.2.
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De bank wacht de instructies van de rekeninghouder af, maar zij is verplicht

op grand van deze bet:alingsaanwijzing te handelen. We zouden kunnen spreken
van een duuropdracht· de betaaldiensten zijn slechts uitvoering van een
doorlopende opdrachtsd.

In de tweede plaats doet de kwalificatie lastgeving af¤reuk aan de

bijzondere rol die de banken in het girobetaalsysteem als zodanig innemen.
Onder 4.6.7. ga ik hierop rader in.
Zo deze overeenkamst al is te kwalificeren als lastgeving, zullen de

gevolgen niet steeds worden aanvaarden. Art. 1842 BW bepaalt bijvoorbeeld
dat de lasthebber wettelijke interessen is verschuldigd over de hoofdsawmen
die hij tot zijn eigen gebnlik heeft besteed. De creditsaldi van de girorekeningen worden door banken gebruikt als hun financieringshron55. Over de
creditsaldi wordt evenwel geen, of niet noemenswaardig, rente vergoed. Zo
valt evermin in te zien dat de rekening-'lastgeving', ingevolge art. 1850
lid 3 BW, eindigt bij de dood van de rekeninghouder. De rekening kan mijns
inziens zonder bezwaar door de erfgenamen worden voortgezet56.

Het Girovertrag wordt

naar

Duits

recht

gekwalificeerd als een

'Gesch&iftsbesorgung' in de zin van § 675 BGB. In de literatuur is amstreden

of het ook voldoet aan de kwalificatie van het 'Dienst- of Werkvertrag'.
Canaris spreekt van een gemengde overeenkanst57. Het element ' Dienstvertrag'
wordt aangencmen, ardat wanneer aan de bank overschrijvingsopdrachten worden
gegeven, zij niet steeds weet of de begunstigde wel een rekening bij haar
aanhoudt. Het Giravertrag is volgens Canaris in zoverre niet resultaats-

ma;,r inspanningsgericht. Het 'Werkvertrag'-element komt tot uiting, wanneer
de rekening van de rekeninghouder wordt gecrediteerd, een resultaatgeridhte
handeling.

4.4.2. Geldlening en bewaargeving

De rekeninghouder, die zich van een sne11e uitvoering van opdrachten door de
bank wenst te verzekeren, houdt bij de bank een saldotegoed aan. Het saldo,
dat in het kader van de rekening wordt aangehouden, is 'geld' waarover de

rekeninghouder te allen tijde en ormiddellijk de beschikking heeft.

Er is langs verschillende wegen betoogd dat er tussen bank en rekeninghouder naast lastgeving sprake is van geldlerling. In de eerste plaats ziet
men het saldo op de rekening zonder meer als vordering uit geldlening58. We
zagen dat oak in het Engelse bankrecht de relatie tussen de bank en de houder van een ' current-account' of een 'deposit account' als geldlening wordt
benoemd, zij het met 'agency'-aspecten59.
Indien de rekening slechts zou bestaan uit &an post, een storting door

de rekeninghouder, waarover door de bank rente wordt vergoedt, dan is het

karakter van deze post in beginsel verbruiklening, zijhet uiteraard van een
54

55
56
57
58

59

Een vergelijkbare figuur treft men aan bij de contractpolis bij de
transport- of kredietverzekering.
Zie Van Bronkhorst, blz. 77.

Zie oak Hoofdstuk 5, onder 5.4.2.
Rin. 315.

Schaafsma, Geld speelt een rol (inaugurale rede), Leiden 1988,
blz. 7, waarover Molenaar, TVVS 1989, nr. 10, blz. 264.
Zie verder Hoofdstuk 2, onder no. 2.3.1.
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bijzonder soort vanwege het feit dat de geldinlener de kwaliteit van bank
heeft60.

Het Ontwerp N.B.W. (art. 7.2.2.1.) is meer e*pliciet dan het huidige
art. 1791 BW Onder het nieuwe recht zal (in overeenstemming met de huidige
rechtsopvatting) geldlening als een consensueel contract worden beschouwd,
waarbij de uitlener zich verbindt aan de lener een som geld te verstrekken
en de lener zich verbindt aan de uitlener een gelijke sam terug te betala .
Mijnssen61 concludeert dan ook dat naast lastgeving tussen de giro-instel-

ling en cliant een overeenkamst van geldlening zal bestaan. Dat de rekening
slechts bestaat uit 66n post, zal uitzonderlijk zijn en niet licht aanleiding geven tot een rechtsvraag over de aard van de post.

Gecampliceerder worcit het wanneer de rekening bestaat uit meerdere

posten. Samnigen menen dat de rekeningposten worden genoveerd, althans getransformeerd tot geldlening, adat hetzij de aard van de overeenkamst,
hetzij de bankpraktijk of verkeersopvattingen zich daarvoor uitspreken62.

Ik zou menen dat het moeilijk anders kan worden gezien dan dat het
girale geld, dat op verschillende mamenten zijn weg vin(it naar de rekening,
zich tot 66n schuld vormt. Door partijen wordt het opgevat als 66n schuld

waarbij ik in het midden wil laten of zij geldlening is danwel een eigensoortige vordering waarop de bepalingen van geldlening analogisch toepasbaar

zijn. Ik acht de constructie dat er even zovele geldleningen bestaan als er

stortingen hebben plaatsgevorK:len gekunsteld. Bij de keerzijde, dus wanneer

de rekeninghouder regelmatig gelden onder een krediet opneent, is dit niet
anders. Dit is in tegenstelling tot Pal*ruwe, die elke storting of elke
opname (onder een rekening-courantkrediet) als een afzonderlijke overeenkanst van geldlening ziet6.'.
Molenaar64 kwalificeert daarentegen het door de rekeninghouder of derde
gestorte of overgemaakte bedrag als 'oneigenlijke bewaargeving', derhalve

als een onbenoe i contract, amdat onze wet het 'deposit:um irregulare' niet

kent en hoogstens van bewaargeving per analogie kan worden gesproken65.
Indien het onderscheidend criterium tussen verbruikleen en bewaargeving
wordt aangenomen dat verbruikleen strekt ten bate van de lener en bewaargeving ten bate van de bewaargever, zou men moeten concluderen dat bij een
saldo cp de rekening sprake is van ' oneigenlijke bewaargeving'66. De reke.
ning is immers in eerste instan'tie in het leven geroepen ten behoeve van de

rekenil*louder. Deze opvatting leidt ertoe cm een tegoed te beschouwen als
60
61

Vgl. Van Bronkhorst, blz. 3-8.

Geld in het vermogensrecht,

Monografie6n Nieuw BW 17 A-serie

(1984), blz. 46.

62

Bronkhorst, blz. 102 e.v. onder verwijzing naar Kuhler, Het
rechtskarakter van de rekening-courant-verhoiyling, Indisch Week-

Van

blad van het Recht, deel 152, blz. 381 e.v.
63

T.a.p., blz. 71.

64

Bankverrichtingen (actief wrijf), t.a.p., blz. 38.

65
66

Zie

Asser-Kleijn,

nr.

14.

Asser-Kleijn, nr. 14, op blz. 15.
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'bewaargeving' en een negatief saldo van de rekening, bijvoorbeeld als gevolg van een kasopname nadat de bank een krediet heeft toegestaan, als ver-

1xulkleen67.

4.4.3. Overzicht: bankrekening en bankrelatie

De overeenkanst waarbij de rekening wordt geopend, creaert een rechtsverhou-

ding met meerdere elementen. Deze zijn analytisch te onderscheiden, maar
zullen zich mijns inziens realiter tot een ondeelbare, samengestelde verhouding (kunnen) vormen naarmate de verhouding zich voltrekt. Zij bevat normen
en richtlijnen (voornamelijk, maar niet uitsluitend de ABV), die van toepassing zijn op de overeenkoms'ten die in het verdere verloop van de relatie tot

stand kanen.
Het belangrijkste element heb ik de giro-overeenkomst genoemd. Dit
heeft, op zich beschouwd, slechts betrekking op stortingen en overmakingen,

waarbij de rekening technisch noodzakelijk is voor de uitvoering van het
giroverkeer. De rekeningverhouding wordt door een regelmatig handelsverkeer

tussen partijen gevoed; zij zal uitmonden, met name in het zakelijke ver-

keer, in een bankrelatie. De bankrelatie is in Hoofdstuk 3, in algemene zin

aangeduid als een samenstel van in elkaar grijperde verwachtingen, tegen-

strijdige belangen en overeenkamsten door bank en cliant in hun bijzondere
kwaliteit aangegaan, die zich in een bepaalde rnaatschappelijke, bancaire
context voltrekken. In beginsel laten zich een aantal van die facettten
benoemen als lastgeving, cpdracht en geldlening. Deze kwalificaties die in
beginsel niet onjuist zijn, moeten ons echter niet afleiden van de redhts-

verhou(ling zoals deze zich werkelijk aan ons voardoet. Men bedenke dat overeenkcmsten van lastgeving en verbnliklening als zodanig kleurloze (abst:racte) begrippen zijn, door sociale rollen nader vorm en inhoud te geven. De
wettelijke bepalingen dienaangaande zijn slechts toepasselijk, voor zover de
aard van de concrete bankrelatie zich daartegen niet verzet. Zolang de rekening-relatie voortduurt, wordt de verho,yling door eigensoortige bepalingen
beheerst. Met behulp van art. 1805 BW kan men dit punt verduidelijken.
Zou een persoon een bankrekening openen, daarop een storting doen en
met de bank geen afspraak maken over de rente, dan kan deze met een beroep

cp art. 1805 BW geen wettelijke rente afdwingen68. De rekeninghouder ver-

wacht in het geheel geen rente te ontvangen. Zou dit wel het geval zijn, dan
zou hij of zij een spaarrekening met een voor hem of haar gewenste modaliteit hebben geopend, of over de creditrente een afspraak hebben gemaakt. De

bank heeft ten deze wel de plicht de aanstaande rekeninghouder deugdelijk
voor te lichten. De storting is bedoeld am uitvoering van de giro-overeenkamst praktisch mogelijk te maken.
Ik zal mijn cpvatting nog nader toelichten aan de hand van een voor-

beeld. Indien persoon A, die al jarenlang cliant is bij bank B en met B een
regelmatig lopende bankverbirxiing heeft onderhouden, een girale betalingsopdracht verstrekt, terwijl het saldo voor de uitvoering van die opdracht niet

toereikend is, kan bank B zich er dan op beroepen dat zij niet verplicht is
de betalingsopdracht uit te voeren, amdat het saldo niet toereikend is, mar
er voor de bank gen aanleiding is te twijfelen aan een behoorlijke voortzetting van de relatie? In een stricte uitleg van de rekeninghoudersovereenkamst naar de amschrijving van Pahhruwe of Molenaar, zal de bank zich daarop
67

Zie verder nog B. Wessels, WPNR 5982, blz. 751, linker kolan: 'Het

N.B.W. beschouwt bewaring van geld als verbruikleen'.

68

Art. 15 ABV bepaalt dat de bank tenminste eenmaal per jaar de
lopende rente in rekening zal brengen.
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in beginsel kunnen beroepen. Men zal natuurlijk tegenwerpen dat de overeenkanst te goeder trouw moet warden uitgevoerd en dat A, gezien zijn jarenlange bankverbinding met B, mocht verwachten dat zijn opdracht werd uitgevoerd. In mijn opvatting nu wordt een verbintenis die tot uitvoering verplicht aangencmen die ormiddellijk voartvloeit uit de bankrelatie. Zij wonit
mede bepaald door de cliantbetrokkenheid van de bankrelatie. En voorts, een
onderneming die het predikaat Bank draagt wordt door haar ptlblieke funktie

verplichtingen opgelegd, waarvan zij zich slechts onder uitzonderlijke amstandigheden kan onttrekken. Het argument van B dat zij aldus een niet ge-

wild risico wordt opgedrongen, bestaande uit het negatieve saldo van A, gaat
in haar eigen funktie ten onder. Volvoering van de bankfunktie betekent n:Let

het vermijden van risico's, maar het tot op zekere hoogte aanvaarclen daarvan.

4.5. Het funlctioneren van de rekening
4.5.1. Debiteringen en crediteringen

Met het openen van de bankrekening,

of anders gezegd met de aanvaarding van

het 'mandate' heeft de bank zich jegens de rekeninghouder verplicht de rekening te voeren69. In de rekening vinden boekingen (debiteringen en credit:eringen) plaats. Dit zijn in beginsel feitelijke handelingen waartoe de bank

zich krachtens de bankrekening heeft verplicht70. Aan deze boekingen in de
bankrekening ligt bovendien ten grondslag een daartoe door de rekeninghouder
aan de bank verstrekte bevoegdheid de rekening te belasten respectievelijk
bedragen daarvan ten gunste te brengen. Ik geloof dat deze bevoegdheid dikwijls over het hoofd wordt gezien.
Wanneer de boeking het gevolg is van het opeisbaar worden van een vordering (bijvoorbeeld opeisbaar geworden rente en aflossing uit hoofde van
geldlening), kamt de boeking niet alleen een feitelijke (administratieve)
betekenis toe, maar zij is evenzeer een betalingshandeling: de bank
verschaft zich betaling, niet door verrekening met het saldo, maar op grond

van een handeling daartoe gemachtigd door de rekeninghouder, die doorgaans

zal zijn verstrekt bij het aangaan van de geldlening. Ik stel dus dat men
aan verrekening, al dan niet ingevolge de rekening, niet toekamt. Wordt de

boeking verricht ten gevolge van het ontvangen van een girale betaling, dan
gaat het am een handeling krachtens de giro-overeenkanst. De bevoegdheid
strekt zich in beginsel slechts uit tot afrekening en verantwoording met het
opvraagbare girosaldo. Indien de bank de rekening toch belast, ondanks het

feit dat het saldo niet toereikerd is en ook geen kredietafspraak is
gemaakt, zal de betekenis van deze boeking aan de hand van de amstandigheden
moeten worden bezien. Is er sprake van een volwaardige bankrelatie met een
intensief bankverkeer, dan zal de bank ervan mogen uitgaan dat het verleende
krediet door tegenboekingen teniet wordt gedaan. Deze venachting zal dus

niet aanwezig zijn waar een bankrelatie ontbreekt en de bank (in het a-typische geval) bereid is een debetstand te accepteren. De bank zal dan ter
69

Het gaat hierbij niet am een uitvoering van art. 6 K. Zie daarover
Van Bronkhorst, blz. 12 e.v. Art. 6 K betreft de gehele boekhou-

ding, terwijl het voeren van de rekening door de bank, als mandataris van de rekenir*louder, slechts op een bepaalde rechtsverhouding betrekking heeft. De bank kan het overleggen van een overzicht van de rekening niet afweren met een beroep op art. 11 K.
Zie ook beantwoarding rechtsvraag, WPNR 5815.

70

Vgl. Van Bronkhorst, blz. 35.
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besdherming van haar positie gehouden zijn de rekeninghouder te informeren,
dat deze aan de boeking geen rechten kan ontlenen. Informeert de bank niet,

dan zal zij zich er niet op nogen beroepen dat aan de boeking slechts administratieve betekenis toekwam.

Het

is nuttig in dit licht het veelbesproken
bezien71. De casus is, kortgezegd, de volgende.

Apo-Meerhuys-arrest te

Meerhuys en Apo waren beiden clidnt-kredietnemer van de bank en jegens
de bank hoofdelijk voor elkaars schulden verbonden. Meerhuys had een vordering in rekening-courant cp Apo. Tben de zaken voor Meprhuys falikant mis

dreigden te lopen en een faillissement onafwendbaar leek, stelde de bank, in
goed overleg met grootaarxleelhouder en directeur van Meerhuys en Apo, De
Koning, Apo een krediet ter beschikking, cpdat Apo Meerhuys kon voldoen
(vanzelfsprekend!) op de zwaar debetstaande rekening van Meerhuys bij de
bank. De curator van de enige dagen nadien gefailleerde Meerhuys vordert een
verklaring voor recht dat de betaling (van fl. 750.000,-) nietig is op basis
van art. 47 p·72. Door de Hoge Raad wordt de vermindering van de opeisbare
schuld van Meerhuys aan de bank, die 'van rechtswege resulteert uit het
crediteren van zijn rekening bij de bank' (relatief- jegens de boedel), nietig geacht.
Ik verzet mij tegen de uitleg dat de crediteringsboeking in het onder-

havige geval ten gunste van Meerhuys van rechtswege (zonder enige handeling
van Meerhuys) wordt verrekend met de uitstaande schuld van Meerhuys aan de
bank. Deze uitleg gaat nog uit van een abstract werkende rekening-fouranttheorie, waarin vorderingen en schulden zonder enig aanzien ten prooi vallen aan de verrekeningslust van de bank73. De girale bet:aling ten gunste
van MBprhuys dient de bank kradhtens de besbande giroverhouding tegoed te
schrijven en vormt voor MPArhuys een direct opvraagbaar tegoed dat de Bank

voor hem ter beschikking houdt. Of de bank kan gaan verrekenen, zou afhankelijk beharen te zijn van de samenhang van de te verrekenen vorderingen, van
de plaats die deze vonieringen in de bankrelatie innemen. Het is duidelijk
dat deze samenhang, het laten ontstaan van de vordering met het oog op de

ontvangst van een tegerwordering, in het onderhavige geval niet aanwezig
was74. Er bestond in het geheel geen bankrelatie-vordering.
Het credit:saldo van de bankrekening geeft aan datgene waarover de rekening-

houder ormiddellijk kan beschikken; het laat de werkelijke verschuldigdheid
uit andere hoofde onverlet. Waar de rekening van de rekeninghouder wordt
gecrediteerd krachtens de giro-overeenkanst, is er als het ware sprake van
71

HR 8 juli 1987, RvcTW, 154, zie ca imentaar Kortmann AAe 37 (1988)
3, blz. 191-196.

72

Art. 47 F. biedt de curator twee gronden voor het inroepen van de

nietigheid van verplicht verrichte handelingen: a) wetenschap van
de crediteur wiens vordering is voldaan, dat het faillissement
reeds was aangevraagd; b) de betaling was het gevolg van overleg
tussen schuldenaar en sdhuldeiser am laatstgenoerde boven andere
schuldeisers te bevoordelen.

73

'Een post valt bij zijn geboorte reeds in de rekening-courant',

schrijft (abstraheert) Van Regteren Altena (blz. 44) . Deze opvatting ook is terug te vinden bij Wittewaall, De Nederlandse rekening-courant, 's-Gravenhage 1900, blz. 14; zie ook Van Bronkhorst:,
blz. 35.
74

Zie verder Hoofdstuk 5, onder

5.5.3.
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een geboriden bevoegdheid. De bank is verplicht de rekening te voeren. Hoe

ver strekt de bevoegdheid van de bank am de rekening van de rekeninghouder
'
te debiteren, dus over diens ver gen te beschikken' en hoe verhoudt deze
bevoegcIheid zich met de verrekeningsbevoegdheid van de bank? Gaat men ervan
uit dat de rekening-courant een afspraak behelst tussen bank en rekenir«louder tot verrekening van vorderingen en schulden, dan zal het antwoord moeten

luiden dat de bevoegdheid van de bank am de rekening te crediteren afhankelijk is van het ontstaan van de schuld respectievelijk de vordering. Men kan

dan twisten over de vraag welke vorderingen tot de rekening behoren en of
slechts opeisbare of dat oak niet-opeisbare vorderingen in de rekening wor-

den opgencmen. Aan de hand van deze vragen zal ik mijn zienswijze nog nader
uiteenzetten.

4.5.1.1. De 'rekening-gebonden' vorderingen

Naar huidig en kamend recht vindt verrekening van vorderingen tussen partijen, die in een rekening-verhouding staan, van rechtswege plaats. De toepassing van deze regel is allerminst eenvoudig. Het kamt mij voor dat dit bij
de bankrelatie zo moet worden verstaan dat in beginsel alleen vorderingen

die tot het verband van de rekening, dus tot de banlcrelatie, behoren en bank
en cliant in hun kwaliteit aangaan, ]cunnen worden verrekenc175. Dit laatste

houdt bijvoorbeeld ook in, dat iemand die privd een vordering heeft op de
vennoot van een v.o. f., die vordering niet kan opnemen van de vennootschapsrekening76. Posten buiten het normale zakelijke bankverkeer behoren niet in

de (verrekenings)rekening thuis. Dat tot de rekening alleen de bankrelatievorderingen behoren, meent ook Van Bronkhorst, die ter onderscheiding van

die soort vorderingen spreekt over 'wezensvreemde' vorderingen, 'vorderingen

die niet tot de relatie en mit:sdien niet tot de rekening-courantverhouding

behoren'77. Het

is

duidelijk dat een vordering uit onrechtInatige daad niet

tot de rekening-courant zal behoren.
Buitensporige vorderingen, toevalstreffers of vorderingen die niet in

de normale persoonlijke relatie hun oorsprong vinden, vallen evenzeer hliten

de rekening. Een opeisbare vordering op de cliant-rekeninghouder, door de
bank bij wege van cessie verkregen waaraan geen verzoek van de rekeninghouder vocraf is gegaan, behoort evermin in de rekening thuis, indien en voor
zover de rekeninghouder daarmee geen rekening loehoefde te houden. Voorts

kan de rekeninghouder uitdrukkelijk of stilzwijgend met een boeking van een
toevoepost die niet tot de rekening behoort instamnen. Daarop lijkt ook de
hun
la:achtens
'of
rechtsverhouding'
in
art.
140
Boek
6 (art.
onderlinge
ging
6.1.10.18. N.B.W.) te slaan78o Buiten de rekening allen ook geldvorderingen
waaraan door de rekeninghauder een bepaalde bestemming is gegeven waarmee de

bank accoard is gegaan. Duidelijke voorbeelden zijn de spaar- en depositore-

keningen. Ook al zou het spaardepot opeisbaar worden dan nog valt de vor-

dering niet onder de van rechtswege werkende verrekening ingevolge de rel<e75

Zie oak Tbelichting Meijers op art. 6.1.10.18. lid 1, blz. 599.

76

Zie ook School:dijk, blz. 307.

77

Blz.

123.

Hij

acht desondanks wel mogelijk

dat

de wezensvreemie

vorderingen worden verrekend, zij het dat gezien de bijzondere
contractuele verhaiding dit beroep niet st:ilzwijgend maar uitdrukkelijk zou moeten geschieden. M. i. is dit aleen mogelijk met bedindiging van de relatie.
78

MVT Kamerstukken 17541, nr. 3; zie ook Mijnssen, blz. 36.
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ning-courant. Het is uiteraard mogelijk dat partijen een nadere afspraak
maken amtrent het buiten de rekening houden van (toekomstige) vorderingen.

Voor de bank zou hiertoe (een theoretische) aanleiding kunnen zijn om een
bepaalde zekerheid in stand te houden, die, ten gevolge van de plaatsvindende verrekening, bij boeking in de rekening verloren zou kunnen gaan; voor de
rekeninghouder zal hiertoe aanleiding kunnen zijn an te kunnen beschikken
over een vordering op de bank welke beschikking hij anders niet zou hebben

bijvoorbeeld amdat hij zijn kred:let heeft overtrokken.

Indien een vordering niet rekening- of relatiegebonden is, behoeft dit
nog niet in te houden dat verrekening in alle gevallen uitgesloten is. In
dat geval zal in beginsel beaindiging van de relatie en toetsing aan de
gewone regels van verrekening zijn vereist. Een praktijkvoor+»old: een bank-

cliant belegt in opt:ies; hij leidt daarop aanmerkelijke verliezen, waardoor
de bank zijn posities sluit en dientengevolge een aanmerkelijke (niet door
een krediet afgedekte) debetstand op de rekening verschijnt. De cliant-rekeninghouder gellikt onder zijn financiale last wordt tot overmaat van ramp

door zijn werkgever ontslagen, en ontvangt een gouden handdruk van zijn
werkgever die daartoe een girale averboeking laat uitvoeren op de zwaar
debetstaande rekening. Is de bank geoorloofd de onverwachte betaling te verrekenen met het opvraagbare debetsaldo? Neemt men nu aan dat de vordering
tot de rekening behoort, dan lijkt er tegen verrekening geen bezwaar te
bestaan. Had de bank de rekeningverhouding met de clidnt al be6indigd, dan
is in casu verrekening mijns inziens evenzeer uitgesloten, amdat de bank de
girale betaling niet meer krachtens de giro-overeenkamst als overschrijving
kan accepteren en dus ook niet kan verrekenen. Verrekening is wel mogelijk,
indien de bank haar schuld heeft laten ontstaan met het oog op die betaling
en er van samenhang sprake is, in welk geval men dus kan spreken van relatiegebondenheid79.

4.5.1.2. Opeisbare en niet-opeisbare vorderingen

In de Nederlandse literatuur wordt over de vraag of slechts de contante en
opeisbare vorderingen tot de rekening behoren of dat daarvan ook deel uitmaken de niet-opeisbare vorderingen niet eenstemmig gedacht. Rechtspraak ontbreekt80
De meeste schrijvers zijn van oordeel dat slechts de opeisbare vorde-

ringen tot de rekening behoren. Mijnssen neemt in dit cpzicht een afwijkend
standpunt in; zowel opeisbare als n:let-opeisbare vorderingen zouden van de
rekening deel uitmaken,

hetgeen uit de rekening-courantovereenkamst zou

voartvloeien. Dit zou alleen anders zijn bij vorderingen die ten onrechte
in de rekening zijn geboekt. Volgens Van Bronkhorst81 zouden ook het spraak-

79

80

Zie verder Hoofdstuk 5, onder 5.6.

Ten onrechte leest Van Esch in HR 21 september 1988, BNB 1989, 71
(zie Bb. 11 juli 1989, nr. 14, blz. 160) dat impliciet is beslist
dat, behoudens een andersluidende afspraak, een niet-opeisbare

vordering die in rekening-courant wordt geboekt voor verrekening
vatbaar is. In het bedoelde arrest kwam de Hoge Raad aan de vraag

niet toe juist amdat het Hof feitelijk had vast:gesteld dat niet
was gebleken van de wil van de bank en de cliant de oorspronkelijke rekening-courantschuld tussentijds af te lossen of te herfinancieren aan welke vaststelling de Hoge Raad is gebonden. Deze vaststelling zei overigens nog niets over het al dan niet opeisbaar
zijn van de oorspronkelijke geldlening.

81

T.a.P., blz. 94.
132

gebruik en bancaire usances tot het tegenavergestelde leiden en een rekening-courantverhouding waarvan de niet opeisbare posten deel uitmaken zou in
de bankpraktijk de 'positie' warden genoemd82.

In de bankpraktijk worden thans nog, voor zover mij bekend, alleen opeisbare vorderingen in de rekening opgenamen en voor zover daarin niet-opeisbare vorde:ingen Worclen geboekt, gaat aan de boeking een nadere afspraak
vooraf.

In de bankpraktijk spreekt men van 'posten in de pijplijn' of 'in de

marge', die eerst worden geboekt

bij opeisbaarheid.

Nog

enige voorbeelden.

Het overhandigen van een set gegarandeerde betaal- of eurocheques leidt niet
tot een boeking ter grootte van het maximale bedrag waarvoor de banken de
cheques garanderen. De bank zou wel met de cliant kunnen afspreken dat zij
alsdan een (voorwaardelijke) vordering verkrijgt elijk aan het maximaal
gegarandeerde bedrag. Dit gebeurt overigens niet

. Indien de bank zich

jegens een derde garant stelt, vindt er evermin een boeking ten laste van de

garantie-cpdrachtgevende cliant plaats. Voor zover geen garantiefaciliteit

voor de cliant is overeengekcmen, wordt een verstrekt krediet

in rekening-

courant ingeperkt of wordt alsnog een afzonderlijk krediet bedongen. Zou de
bank de vordering (onder opschartende voonaarde) willen verrekenen, dan kan
dit alleen met instemming van de cliant84. Slechts wanneer de derde de ga-

rantie inroept, verkrijgt de bank een opeisbare vordering op de cliant die
op grond van een daartoe verkregen Inachtiging in de rekening wordt geboekt.
Indien een deposito opeisbaar wordt (vrij valt), zal de bank met betrekking
tot de verdere bestemming van het depositobedrag een nadere instructie van
de cliant afwachten, nadat zij de cliant deugdelijk heeft geinformeerd en
geadviseerd; wordt deze instructie niet ontvangen, dan blijft het deposito

opneembaar voor de cli.&int ter beschikking. Eerst wanneer de bank aanzuive-

ring van het debetsaldo heeft gevorderd, waaraan geen gevolg wordt gegeven,
kan een verrekeningsbevoegdheid worden aangenamen. Indien aan de client een

]crediet is verleend, is het gehele debetsaldo weliswaar opeisbaar, doch
zolang het krediet niet is opgezegd is het saldo voor de bank niet opvraagbaar. De bank kan voar de cliant ontvangen bedragen afrekenen met het opeis-

bare debetsaldo binnen het kader van de banlcrelatie respectievelijk de afspraken die partijen daarcintrent hebben gemaakt.
In de praktijk wordt de cliant gecrediteerd voor chequebedragen voordat vaststaat of de waarden door de incassererde bank worden ontvangen.
Gebruikelijk is dan dat de bank onder gewoon voorbehoud afrekent, hetgeen
lijkt in te houden een betaling onder de ontbindende voorwaarde van ontvangst van de tegenwaarde, het chequebedrag. De rekeninghouder kan evenwel
82

Blz. 94. Een bevestiging van dit laatste uit de bankpraktijk heb
ik overigens niet verkregen; met de 'positie' zou steeds worden
bedoeld de 'valutaire positie', d. i. de geintegreerde stand van de
rekeningen ten name van aan cliant.

83

Vgl. De Roay, t.a.p., blz. 167. Het is overigens nog maar de vraag

of een dergelijk beding de bank zou helpen aan de gevolgen van het
Piersonarrest te ontkcmen. De Rooy meent van wel. Het (ge]<unstelde) beding lijkt dan zo te moeten luiden dat telkens wanneer de

cliant een cheque-formulier uitschrij ft hij een tegenvordering op
de bank verkrijgt ter grootte van het maximaal gegarandeerde bedrag minus het uitgeschreven bedrag.
84

Indien de bank in een incidenteel geval een garantie verstrekt

voor een cli6nt, zal de bank cmtrent de afwikkeling met de cliant
een nadere regeling treffen en nadere zekerheid verlangen, bijv.
in de vorm van verpanding van een saldotegnea.
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steeds volledig over de cpbrengst beschikken. De bank is niet verplicht de

cliant te laten hogrhikken over nog niet geclearde cheques.

De creditering door de bank geschiedt krachtens de giro-overeenkamst.
Deze constatering kan van belang zijn met het oog op de voor cheques (en
wi =els) korte verval- of verjaringstermijnen.
4.5.2. Beschikking over het saldo van de rekening
De rekeninghouder of zijn gevolmachtigde, is jegens de bank beschikkingsbevoegd. De rekeninghouder kan Kien vermoed eigenaar te zijn van de vor(ie-

ring, die gelijk is aan 'zijn' creditsaldo. Waar in het bankverkeer wardt
gespraken van het kunnen beschikken wrdt meestal een (obligatoir) dispositierecht bedoeld. De bank behoeft zich in beginsel niet in te laten met
vragen amtrent de (goederenrechtelijke) beschikkingsbevoegdheid, behoudens

wanneer zij kennis heeft of redelijkerwijze behoort te hebben dat de rel(:ening wordt mislxuikt.
Houtappel85 heeft bet:oogd, dat het saldo, de geldsam, niet in de be-

schikkingsmacht van de bank is, maar in dat van de rekeninghouder, al kan de
rekeninghouder geen beschikkingshandelingen zonder de dienstverlening van de
bank verrichten. Ik onderschrijf zijn visie. Dat er sprake is van een gelijktijdige beschikking over de saldovordering - in de Duitse terminologie

een

'simultanleistung'

- bij de uitvoering door de bank van een girale aver-

schrijvingsopdracht is in deze visie evenzo overbodig.

Het aantrekkelijke van de zienswijze van Houtappel is, naar mijn mening, dat zij beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit, waarin het
saldo op een bankrekening niet als geld van de bank, maar als 'eigen', di-

rekt beschikhaar geld wordt gezien. Men zal hiertegen aanvoeren dat zij in
strijd is met de juridische, amdat de bank kan failleren en de rekeninghouder met een gewone vordering op de bank achterblijft. Zonodig dient de wetgever dan een voorziening te treffen dat het risico niet op 66.n rekening-

houder, maar op alle rekeninghouders gezamenlijk wordt afgewenteld. "Nicht
IndividualbedUrfnisse sondern Normalbedurfnisse ganzer Verbrauchergruppe"
worden beoordeeld86.

4.5.3. Verantwoording en informatie

Hier past allereerst de aantekening dat de in de bankpraktijk gehanteerde
standaardvoorwaarden nauwelijks bepalingen bevatten over de werking van de

rekening, daarbij kennelijk veronderstellende dat de rekeninghouder bekend
is met boekhoudkundige en bancaire normen. De in de praktijk gebruikelijke
voorwaarden informeren nauwelijks over de wijze van renteberekening, over
het in rekening brengen van kosten, over valuteren, over boeken etc. Men kan

zich afvragen of de bank rprielijkerwijze voldoet aan haar (maatschappelijke)
verbintenis de rekeninghouder deugdelijk te informeren.
In dit verband is het treffend een Amerikaanse uitspraak te vermelden.
"RPARonable expectations" werden in de zaak Bank of America v. Cory, een
beslissing van het Californische Hoogste Gerechtshof Ells volgt verwerkt. De

vermelding op de handtekeningenkaart van de clidnt dat de rekeninghouder
onderworpen is aan reglementen van de bank is geel voldoende contractuele
basis am de cliant bepaal(ie kosten in rekening te brengen amdat (I) het doel
85

Bearing van saldotegoed (art. 1751 BW en giraal geld, WPNR 5750,
blz. 553 e.v.

86

Citaat Raiser (zie Hoofdstuk 3, order 3.1.3) bij K8ndgen, blz. 34.
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van de handtekeningkaart niet is het tot stand brengen van de overeenkamst;

(II) de clidnt niet was geadviseerd over de mogelijkheid van deze kosten en
er te dien aanzien geen algemeen beleid was bij de banken; (III) de clidnt

tot die reglementen onvoldoende toegang had; (IV) het feit dat de bank de
regleinenten eenzijdig kan wijzigen zonder de toestemming van de clidnt, het
contract illusoir maakt87

Iaat men de bank optreden als lasthebber dan volgt de verplichting tot het
doen van rekening en verantwoording rechtstreeks uit de wet (art. 1839 BW).
Deze verplichting lost zich, hoe dan ook, op in een overeenkamstige verplichting krachtens de bankrekening. Periodiek, wanneer een of meer boekin-

gen in de rekening zijn gedaan, verstrekken banken aan hun rekeninghouders

afschrifben die deze

in

staat stellen het rekeningverloop te kennen88. De

frequentie waarop deze afschriften warden verstrekt wordt overigens in de
meeste gevallen niet expliciet in een avereenkamst vastgelegd; zij varieert
van bank tot bank en is, onder invloed van moderne informatica-technieken,

veelal afhankelijk van de soort Cliant.

In het algemeen bestaat er als gevolg van de massaliteit in het bankverkeer, alsook de toenemende geautamatiseerde verwerking van opdrachten,

een tendens tot het minimaliseren van de verantwoording. Men kan zich de
vraag stellen tot in welke mate de bank verplicht is onderliggende
(boekings) documenten, debet- en credit:nota' s en dergelijke aan de cliant te
averleggen? De consequentie van een geminimaliseerde verantwoording zou zich

kunnen uiten in een grotere mate van onzekerheid aan de zijde van de bank:

zij zal er minder op mogen rekenen dat tegen de rekening adhteraf geen be-

zwaren meer worden ingebracht.

4.5.4. Beslaq op het creditsaldo

Dat het creditsaldo van de rekening voor beslag vatbaar is, staat sedert
lang buiten twijfel. Het doet er niet toe of dit saldo nog nader in rechte
moet warden vastgeste]d89. Een andere vraag is uiteraard of de bank niet-

opeisbare tegenvorderingen aan de beslaglegger kan tegenwerpen?
87

California Supreme Court, July 11, 1980, vermeld door Nicole
L'Heureux, Le Transfert &lectronique de fonds en regard du contract bancaire (1986), The Canadian Bar Review Vol. 65, blz. 173,
noot 113.

88

In de Engels geinspireerde bankpraktijk was en is in veel gevallen het verzenden van rekeningafschriften niet gebruikelijk. De
cliant werd resp. wordt voorzien van een rekeningboekje waarop de
mutaties kunnen worden aangetekend. De aantekening bestaat hedentendage veelal uit een catwter-' inprint', waarbij elke mutatie
wardt voorzien van een code, die de soort transaktie aanduidt.
Dit laatste is in de Nederlandse praktijk oak gebruikelijk geworden.

89

Niettegenstaande het bankgeheim zijn banken veelal bereid, indien

een beslag geen, of niet noemenswaardig, doel treft daarvan aan de
beslaglegger mededeling te doen. Een dergelijke mededeling, hoewel
strikt gencmen in strijd met de geheimhoudingsplicht jegens de be-

slaglegger, lijkt mij uit praktische oven/egingen aanbevelenswaard
voor zover de rekeninghouder daarmee instant.
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De heersende leer kant voort uit het zogenaande Giro-arrest:9l. Uit dat
arrest volgt dat een hpvlag order derden alleen betreffen gelden en goederen
aan de schuldenaar toebehorend, order handen van derden bevindend, op het
ogenblik van het beslag (het dagsaldo) ; stortingen na het beslag gedaan
vallen daar dus niet onder.

Ik sta bij de grondslagen van deze leer nader stil, ten eerste amiat

riaprbi j de rechtsverhoriciing rekeninghc,¥lor-giroinstelling ten gronde aan de
arde kcint, ten tweede cmdat door Jar=en9·'· word vercledigd dat het Giro-

arrest in strijd kcmt met het systeem van de wet. Het systeem zou niet de
verklaringsplicht statisch kcppelen aan het ogenblik van de beslaglegging,

maar dynamisch over al het gebeuren tot aan het ogenblik der verklaring.
Zijn argumentatie hiervoar is dat de bank, voldoende aan een opdracht van

een derde, cim een bedrag over te schrijven cp de rekening van de beslagdebiteur, de verplichting op zich neemt dat bedrag ter beschikking van de rekeninghouder te houden; de bank staat aldus in een rechtstreekse relatie tot
de rekeninghouder en heeft de algaiiene verplichting diens gehele rekeningsaldo ter beschikking van de rekeninghouder te houden. In beginsel kcmt deze
argumentatie overtuigend voor, doch zij is mijns inziens niet volledig.
Laat ik eerst nog het arrest ter sprake brengen waarmee het Giro-ar-

rest r Rtal in dan adem genoard, het arrest van de HR van 25 felxuari
193292, dat de leer van het Giro-arrest verruimt: het beslag treft oak toe-

kamstige vorderingen die uit een ten tijde van het beslag bestaande rechts-

verhouding voartvloeien (i.c. een arbeidsovereenkcmst).

In zijn noot onder het Giro-arrest verdedigt Scholten dat het bij een
beslag op gelden onder een bank niet gaat am een beslag op een goed-object,
Inaar cm een beslag op een rechtsbetrekking. De consequentie die Scholten

hieraan verbindt, gelijk Jansen, is dat de verklaring niet zou moeten be-

treffen een opgave van de bestaande vordering op het ogenblik van het beslag, maar een opgave van alle vorderingen die uit de op het ogenblik van
het beslag bestaande betrekkingen tot cp het mcrnent der verklaring voort-

vloeien. In zijn annotatie onder het tweede, genoerde arrest herhaalt Scholten zijn, mijns inziens, juiste standpunt dat de rechtsbetrekking tussen
bank en girorekeninghouder de grondslag is van de verplichting van de bank

tot uitbetaling van (latere) stortingen en niet de rechtshandelingen van
derden die cp de girorekening storten of doen overschrijven.

De oorzaak van het onderhavige probleem ligt mijns inziens in de bijzondere gelaagdheid van de verhouding bank-cli6nt. De bankrekening laat men
enerzijds voartvloeien uit de rekeninghoudersovereenkamst, anderszijds uit
de rekening-courantovereenkcmst93. Dit nu werkt verwarrend, want het zijn
te onderscheiden elementen. Het saldo op een bankrekening ontstaat of wij90

HR 7 juni 1929, NJ 1929, 1285 met noot Scholten. De leer die aan
het Giro-arrest voorafging verdedigde het beslag aldus dat de
bankier (kassier) op een rekening gestorte gelden in (oneigenlij-

ke) bearing heeft. Het Giro-arrest bracht in deze leer materieel
geen wijziging.

91

Jansen, Burgerlijke rechtsvordering (Kluwer losbladig) II, 11 b
noot 5.

92

NJ 1932, 301 m.0. Scholten.

93

In de Belgische en Franse rechtsleer heeft men voor lange tijd
geleerd dat een beslag op de rekening was uitgesloten. Wat Frank-

rijk betreft is deze leer definitief begraven met het arrest van
het Cour de Cassation 1973 van 13 november 1973, Banque 1974, blz.
311. Zie ook Hoofdstuk 5, onder 5.6.2.
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zigt zich door creditering of debitering van de rekening als gevolg van een

betaling. De bank is daarbij krachtens de giro--overeenk(Inst verplicht de
rekening van de rekeninghouder voor girale, binnenkcxnende bedragen te crediteren. Krachters deze overeenkcast ontstaat voor de cliant oak een aanspraak
op het (toekamstige) saldo. De aanspraak cp het saldo valt vervolgens in de
(denkbeeldige) rekening-courant.

Vat men de rekening-courant nu op als ware het de buitenste schijf, dan
lijkt op goede gronden te kunnen worden verdedigd dat zolang de rekeningcourant loopt geen beslag mogelijk is. Dat lijkt dan eerst mogelijk te zijn
aan het einde van de rekening-courant. De vraag is dan vervolgens of de
beslaglegger de bank zou kunnen dwingen de rekening-courant te beaindigen en
de saldovordering vast te stellen. Men kan de vraag nu eenvoudiger benaderen
door er vanuit te gaan dat het beslag op de bankrekening als het ware een

beschikking over de rekening inhoudt door de rekeninghouder zelf94. Met
andere woarden, de bank zal het beschikbare dagsaldo ter beschikking moeten
houden voor de beslaglegger95.

De vraag is dan of de aanspraak op het toek¤mstige saldo krachtens de

giro-overeenkanst voor beslag vatbaar is? Zou het de beslaglegger baten
wanneer hij de vordering uit de giro-overeenkanst expliciet in zijn exploit
opneemt? Eh zo ja, sluit het beslag beschikking over het toekcmstige saldo
van de rekening uit?96 Beantwoordt men deze vragen bevestigend, dan ontstaat
het door Jansen bepleite resultaat. Doch is het ook wenselijk? Tast het niet
de relatie fundamenteel aan? Beslag onder de bank is voor de beslaglegger

meestal een slag in de lucht. Hij is niet bekend met de rechtsverhouding
bank-cliant en kan dit oak niet zijn. De door hem geinstrueerde deunaarder
volstaat er doorgaans mee in zijn beslagexploit cp te nemen, conform art.
735 Rv, dat het beslag betreft de gelden die aan de bankcliant verschuldigd
zijn of worden en de goederen of geldswaarden die aan de cliant toebehoren
of zullen toebehoren.

94

Dit wordt alzo in het Engelse recht aangenamen; zie de zaak Joachimson v. Swiss Banking Corporation, besproken in Hoofdstuk 2,
onder 2.3.1.

95

96

Dit houdt in dat de rekening kan doorlopen, zij het dat de bank
het beslagen saldo op een afzonderlijke administratieve rekening
zal boeken. In de praktijk kcmt het in de regel tot afgifte van
een bankgarantie, als het hes=lag 'kleeft'.

In het Duitse recht is beslag op het toekamstige saldo beperkt
toegelaten tot de volgende rekeningperiode (BGHZ 80, blz. 172, 181

e.v.).

Aan het beslage*ploit pmrden strikte eisen gesteld.

De

derde-beslagene moet weten waar hij aan toe is. Omstreden was of
de cli6nt over het toekomende saldo ]con beschikken. Het BGH heeft
vervolgens het beslag erkend op de aanspraak op ' Ixirchfilhrung von
Oberweisungen' (BGHZ 86, blz. 25, 93, 324). Dit heeft geleid tot
de volgende standaardtekst: 'Gepfandet werden alle Forderungen,

Anspritche und Rechte, die sich aus den bestehenden Bankvertragen
insbesondere aus dem Konto Nr...ergeben, alle gegerrwartigen und

k[inftigen RechraIngsabschlusse, alle gegeriw&irtigen und klinftigen
auf

grund

des

Giroverhaltnisses

bestehenden

Anspruche

des

Vollstreckungsschuldners auf Gutschrift der eingehenden Betrage,
ussen auf
auf laufende Auszahlung der zwischen den

seinen Kontokorrentkonto oder einem sonstigen Konto gutgeschrieben
Betr ige einschlieBlich Kreditmittel sowie auf Durchfelrung von

'
Oberweisungen an Dritte. Tekst ontleend aan J. Peckert, Das Girokonto under der Kontokorrentvertrag, Gottingen 1985, blz. 112.
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De conclusie, dat een beslag cnder de bank weliswaar een beslag is op
een rechtsbetrekking zoals Scholten en Janssen betogen, kan weliswaar worden
onderschreven, maar is een beslag op de toekanstige vordering uit de giro-

overeenkcmst niet te onbepaald, en leidt zij Fraktisch bezien niet tot allerlei angeenste bijgevolgen, bijvoarbeeld dat de rekeninghouder zijn beta-

lingsverkeer bij een tweede bank zal laten binnenkcmen. Ik zou menen dat het
aanvaarden van een beslag op de bankrekening al een concessie inhoudt aan de
beslaglegger, c dat men op goede gronden evenzeer kan verdedigen dat een

beslag op een (doarlopende) bankrelatie in beginsel niet mogelijk is.
4.5.5. Verpanding van het rekeningsaldo

Verpanding van het rekeningsaldo geschiedt ingevolge art. 18 ABV. Dit arti-

kel, eerste zin bepaalt dat alle (bestaande en toekamstige) goederen, waardepapieren en varderingen97 gelden als verpand aan de bank voor vorderingen
die de bank op de cliant verkrijgt of zal verkrijgen. Volgens de tweArle
volzin van art. 18 ABV zal 'het hiervoor genoerde pandrecht... wordt geacht te zijn tot stand gekanen telkens op het moment waarop de bank of een
derde voor haar die goederen en waardepapieren onder zich krijgt respectievelijk cp het moment waarcp die vorderingen ontstaan'. Verder is de derde
volzin van belang, die bepaalt dat de cli nt het recht heeft over een deel
van het verpande te beschikken, voor zaver er voar de bank voldoende dekking
resteert voor datgene dat de bank van de cliant te vorderen heeft of zal
hebben.

Dat de bank krachtens bovenstaande regeling een geldig pandredht vestigt op het aan de cliant toekomend saldo van de rekening worcit met name
door Winterg8 en Steing9 betwist. Hierbij worden in hoofdzaak twee argumen-

ten gel:nlikt.
Het eerste is dat het wezen van een pandrecht op een vordering met zich
meebrengt dat de pandgever gedurende het bestaan van het pandrecht niet ten
nadele van de vardering mag beschikken. Een pandrecht, dat wordt gevestigd
op een rekeningsaldo waarover de pandgever (de cliant) vrijelijk kan
beschikken, is huns inziens niet een in alle ernst overeengekcmen pandrecht.
De nadere bepaling, dat de pandhouder zich verplicht aan de pandgever datge-

ne vrij te geven wat haar goeddunkt is, zou er evermin in resulteren dat het

verpande aan de beschikkingsmacht is onttrakkenloo. Wanneer de bank vanaf

het mcment van totstandkaming van de relatie met haar cliant alles vrij
geeft, doch slechts met het voorbehoud van voldoende dekking, dan geeft zij
volgens Winter in werkelijkheid vanaf het begin het pandrecht cp het gehele
saldo prijs.

Het tweede argument].01 is dat het pardrecht ingevolge de ABV slechts
een sluimerend pandrecht is. In aanvulling cp de Compensatiebevoegdheid, is
97

De oude ABV spreken in meer algemene zin van 'al hetgeen de bank

of een derde uit welke hoofde ook, van of voor de cliant onder
zich heeft of verkrijgt'.
98

99

J.W. Winter, Verpanding van een rekening-courant:saldo aan de debiteur van het saldo, WPNR 5902, 5903.

Prof. mr P.A. Stein, n.a.v. HR 26 januari 1973, NJ 1973, 219
(Pierson) , m.o. H.B., in AAe 1973, blz. 300 e.v.

100 m

1.a.p., blz. 74, m. kl.

101

T.a.p., blz. 74, 75.
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het een zo flexibele vorm van zekerheid,
die kan worden ingeroepen wanneer
dat zo uitkc t, dat zij moeilijk valt te persen in het strakke pandrechtelijke keurslijf.

Om de hier aan de orde zijnde vraag te beantwoorden, is het van belang
rekening-courant en (bankgiro) rekening goed van elkaar te onderscheiden.

Waar Winter102 spreekt over verpanding van het rekening-courantsaldo, gaat

hij ervan uit dat de rekening-courant zijn grordslag vindt ' in stortingen op

en onttrekkingen aan de bankrekening door de rekeninghouder en door bet:aling
ten gunste van de rekening door derden'103 Beperkt zich de verhouding tussen partijen tot de (gir>) verhouding, dan is er slechts 6&n saldo, het

actuele saldo. Het rekening-courant- of relatiesaldo is een saldo van een
andere orde. Het wordt opgemaakt bij het einde van de verhouding of tussen-

tijds wanneer door derden op deze verhouding inbreuk wordt gemaakt, zoals

bij beslaglegging.
Wanneer na de verpanding een vergroting van het rekening-courantsaldo

ontstaat, aldus Winter, dan zou de pandhouder voor het toegevoegde deel van
het saldo geen pandrecht hebben op grond van zijn v66r de vergroting van het
saldo gevestigde par recht104. Dit lijkt mij, waar de rechtsverhouding bankcliant als &en geheel moet worden beschouwd, niet juist. Ik zou menen dat

een geldig pandrecht niet toelaatbaar zou moeten zijn voor een nog niet

bestaande schuld, waarvan geheel open is op grond waarvan zij zal ontstaan
en of zij wel ontstaat in samenhang met het ('verpande') saldo op de rekening. Met andere woorden, de vraag of een geldig pandrecht is gevestigd kan
men slechts beantwoorden door de werkelijk tussen partijen bestaande verhouding te beschouwen. In deze verhouding kan men mijns inziens eisen dat het
en geadmi(te verpanden) saldo op een afzonderlijke rekening wordt gebracht

nistreerd en aldus aan de beschikkingsmacht van de rekeninghouder wordt onttrokken. Het valt ook bezwaarlijk in te zien dat 'toevallig' bij de bank
binnengekcmen betalingen onder een zo'n algemeen werkend pandrecht vallen.
het knelpunt bij de al dan niet toe te
In het Pierson-arrest:105 lag

laten verrekening van een vordering, ontstaan als gevolg van een door de

clidnt na de beslaglegging uitgeschreven en door de bank gegarandeerde chede saldovordering cp moment van de beslaglegging. Deze cheques wor-

que met
den in de regel aan de rekeninghouder verstrekt, amdat deze bereid is regelsociale
matig betalingen (bijvoorbeeld salaris of uitkeringen 1crachtens
de
bank
de
met
welke
laten
te
en,
de
binnenkam
rekening
verzekeringen) op
door de rekeninghouder cpgencinen gelden door middel van het uitschrijven van
cheques afrekent.

Waar het in beginsel op aan kant is, of de bank mag venachten dat
onttrekkingen (opnames door middel van cheques) kunnen worden afgerekend met
toekamstige stortingen. (Is dit het geval, dan is het twijfelachtig waarcm
een beslaglegger wordt toegelaten op deze verhouding inbreuk te maken. Verdedigbaar is immers dat partijen nooit meer dan aan vordering hebben
beoogd.) De positie is vanzelfsprekend wezenlijk anders jegens de curator,
nadat de rekeninghouder na faillissement nog betaalcheques heeft uitgeschreven. De verwachting dat de relatie storingsvrij zou kunnen worden afgewik-

102
103

T.a.P., blz. 59, eerste kolan.
Ik

neem aan

dat deze

laatst:e toevoeging

' en door betalingen

ten

gunste van de rekening door derden' geen zelfstandige betekenis
heeft. Het zijn gewone stortingen.

104

T.a.p., onder een

verwijzing naar

Van Bronkhorst, De Bankrekening,

blz. 142.

105

HR 26 januari 1973, NJ 1973, 219, m.o. H. Beekhuis.
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keld, is weggevallen. Het insolventierisico behoart de bank in dat geval
niet op derden af te wentelenl06.

Men kan zich evenwel afvragen, of toepassing van dit beginsel op de
feiten, zoals deze in het Pierson-arrest lagen, wel gerechtvaardigd is? In
de praktijk zal de bank, de beslissing tot het verstrekken van betaalchequefornllieren genamen hebbende, aan de rekeninghouder een standaard aantal

(setje) verstrekken. Het gaat, am met onze oosterburen te spreken, cm een
Massengeschdft. De vraag is, of een verband tu99en de toekanstige geldstroam
en de hoeveelheid cheques sterk genoeg is? Het verband zal men in macroopzicht wel mogen aannemen, doch hiermee is nog geen afweging gemaakt met
betrekking tot belangen en posities van andere betrokkenen, in casu van de

beslaglegger. De vraag uit het Pierson-arrest is evenmin los te zien van het
instituut 'gegarandeerd chequeverkeer' als zodanig. Er treden vragen van
risicoverdeling en sfeerverantwoordelijkheid cp, waarbij vaststaat dat het
voor banken eenvoudig is bepaalde risico's af te wente:Len en waarschijnlijk
in deze het beste als 'verzekeraars' de leemtes in het systeem kunnen opvangen.

Uit het Pierson-arrest valt voorts af te leiden dat het compensatie-

recht door de bank niet kan worden ingeroepen tegen een beslaglegger voor
een nog niet bestaande, dus hooguit een toekamstige vordering op de cliant.
Het overhandigen van een set gegarandeerde bet:aalcheques wordt door de Hoge

Raad in het Pierson-arrest beschouwd als een feitelijke handeling107 en le.
vert geen (voarwaardelijke) vordering van de bank op de cliant op. De vordering cp de cliant ontstaat eerst op het moment dat de client het papier
uitschrijft en overhandigt. Een tegenovergestelde opvatting kent het Duitse
recht. Daarin wardt aangencmen dat de verplichting van de bank am eurocheques te honoreren ontstaat bij het overhandigen van de cheque-formulieren,

zodat de aansprakelijkheid la:achtens de garantie geen nieuwe vordering doet

ontstaan. De beslaglegger moet vermindering van het saldo tegen zich laten
geldenl08
Een antwoord op de vraag naar het ontstaan van de vordering in deze
leidt mijns inziens naar een doodlopende weg. Ik herhaal dat het hier gaat
an een 'Massengesch ft', waarbij bestaande of nieuve theoriean over het
ontstaan van vorderingen, respectievelijk rechtsverhoudingen waaruit deze
voortvloeien geen uitkcmst bieden, doc:h dienen zich (rechtspolitieke) vragen

aan aver verantwoordelijkheid en risicoverdeling.
Van Bronkhorst uit zijn kritiek tegen niet-aanvaarding van een pandrecht op grand van art. 18 ABV (art. 23 oud)109 door er op te wijzen dat de

bank steeds uitgaat van de integrale positie. Of dit werkelijk het geval is,
lijkt mij dus van geval tot geval te bezien. Van Bronkhorst merkt verder op
dat het hem inconsequent voorkomt Gan onderdeel van die positie uit te zon-

deren, atriat dit onderdeel een bijzondere, tussen bank en wederpartij gecon-

venieerde, functie vervult. Is dit wel juist? Het onderdeel blijft weliswaar

deel uitmaken van de bankrelatie, maar de vraag is dus hoe rechten en belangen van een derde daarin moeten warden verdisconteerd. Van Bronkhorst stelt

bavendien dat 'het engagement van een rekening-courant meer [behelst] dan
het element transactiekas alleen. Bijvoorbeeld: bedacht moet worden dat
wanneer een wederpartij van de bank een effectendepot verkoopt, dat zij niet

106 Vgl. ook Winter, t.a.p., blz.74, eerste kolam.
107

108

Anders Beekhuis in zijn noot onder het arrest.
Zie BGHZ 93, blz. 71, ZZP 1985, blz. 150.

109 Van Bralkhorst, blz. 74

en

142-143; zie ook Winter, t.a.p., onder

noot 30, blz. 74.
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bezit - een pure vermogenstransactie derhalve -, de verkoopopbrengst in het
algemeen aan haar rekening-courant zal worden verantwoord.'110 Van Bronkhorst gebruikt nog een tweede argument, namelijk dat het vrijgeven van zekerheden in het bankverkeer een gebruikelijke zaak is, onder verwijzing naar
de constructie bij de zekerheidsoverdracht van de handelsvoorraadlli. Het
kernerkende verschi.1 zie ik hierin dat de construetie in het laatste geval
onvermijdelijk is, amdat de kredietovereenkamst annex zekerheidsovereenkcmst
anders niet uitvoerbaar is.

De constructie bij de besproken verpanding

'
draagt geenszins bij tot de economie van de overeenkamst'.
de
Dit neent niet weg dat, indien de cheque niet wortit gehonoreerd,
beslaglegger de tegenboeking tegen zich moet laten gelden, voor zover zou
kcmen vast te staan dat de bank niet behoefde te twijfelen, dat de cheque

zou warden gehonoreerd, of niet-honorering anderszins in haar risicosfeer
ligt.

(Verpanding van vorderingen op naam is ook onder het N.B.W. mogelijk (art.
239 Boek 3), maar een verpanding van een bankrekeningsaldo door de rekening-

houder aan de bank levert praktische, en waarschijnlijk moeilijk overkoombare, problemen op. De girale betalingen worden immers niet geacht voort te

vloeien uit de giro-overeenkomst. Het is niet waarschijnlijk te achten dat
de bank telkens na wijziging van het saldo een notaridle akte zal laten
opmaken of een onderhandse akte ter registratie zal aanbieden, zoals genoed
artikel voor de vestiging van een geldig pandrecht vereist. De aanvulling op
art. 239, Boek 3, lid 1 als voorzien in het Ontwerp Invoeringswet boek 3,5

en 6 N.B.W., waardoor verpanding slechts is toegelaten 'mits dit recht op
het tijdstip van vestiging van het pandrecht reeds: bestaat of rechtsstreeks
zal worden verkregen uit een dan bestaande rechtsverhouding', biedt in deze
geen soulaas112.

4.5.6. Pluraliteit van rekeningen

Dikwijls onderhoudt de bank voor dezelfde persoon meerdere rekeningen, het-

zij met het oogmerk am privd-aangelegenheden van zakelijke te scheiden,
hetzij am administratieve redenen, hetzij amdat de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de rekeninghouder de opening van meerdere rekeningen voorschrijft. In hoeverre kunnen al deze rekeningen, die ten name van dezelfde
persoon zijn geopend, als 66n rekening worden beschouwd? Nelissen113
110

Blz. 142.

111

Blz. 143.

112

De verpandingsregel onder het nieuwe recht zal uitvoering van de
g-rekeningconstructie op losse schroeven zetten. Het actuele saldo
wordt zoals thans het geval is door de beschikkingsbevoegde over

de g-rekening (de onderaannener) telkens op moment van een verhoging van het saldo aan de fiscus en bedrijfsvereniging verpand.

Hiertegenover zou op goede gronden kunnen worden gesteld dat van

betalingen op de g-rekening (die afkamstig zijn van de hoofdaanne-

mer) niet kan warden vermoed dat ze tot het vermogen van de rekeninghouder te behoren.
113

Blz. 367.
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spreekt, naar Belgisch gebruik, van pluraliteit van rekeningen. Indien partijen geen andersluidende afspraak maken, zullen beide rekeningen tot aan
hun sluiting los van elkaar staan114.
Twee soorten gevallen zijn hierbij te onderscheiden. De eerste bevat
die waarin de rekeninghouder zijn betalingsverplichtingen jegens de bank
niet (meer) nakamt. De bank, die de bankrelatie cpzegt, handelt in die ge-

vallen, wanneer zij ertoe overgaat de saldo's op de rekeningen met elkaar
te verrekenen, in haar eigen belang. In de tweede gaat het am gevallen,
waarbij de rekeninghouder aan zijn bank opdracht geeft een betaling uit te
voeren ten laste van een rekening waarop een onvoldoende saldo staat, maar
welk tekort zou kunnen worden aangevuld met een saldo van een andere rekening. Bij deze gevallen mag men aannemen dat de bank kennelijk tegemoet zou
willen kamen aan de wensen van de rekeninghouder.
Het beginsel van de gescheidenheid van de rekeningen heeft twee prakti-

sche gevolgen: I) de rente wordt op elke rekening afzonderlijk berekend,
tenzij anders (zoals het geval is bij een afspraak tot rent:ecampensatie);

II) de rekening ten laste waarvan de rekeninghouder een betalingsopdracht
verstrekt of een cheque trekt, bepaalt of voldoende saldo respectievelijk

fonds aanwezig is en niet de (valutaire) positie van de cliant jegens de

bank.

4.5.7. Rekeningen ten behoeve van een derde

In hoeverre kunnen vermogensbestanddelen door de rekeninghouder worden afgezonderd ten behoeve van een derde? Deze vraag werd voor het eerst opgeworpen

en beantwoord door Langemeijer115. Het gaat dus am vermogensbestanddelen
geadministreerd op een zogenaamde kwaliteitsrekening, de rekening, die niet

alleen voor de rekeninghouder, maar ook, in de woorden van Langemeijer voor
de bank kenbaar is als niet de houder aangaande. Ten tweede moet het preadvies van Houwing voor de Broederschap van Notarissen (1952) worden genoemd.
De bijdrage van Houwing lijkt de voornaamste kenbron geweest voor de Hoge
Raad bij zijn arrest inzake Van Hese/Van Andel q.q. 1*6 Ik kam hierop zo
dadelijk terug.

Als algemene regel kan worden aanvaard dat de rekeninghouder wordt
vermoed schuldeiser te zijn van de bank. Voor spaar- en depositorekeningen
volgt deze regel uit HR 30 december 1953, NJ 1954, 311, maar zij mag in het
algemeen voor rekeningen worden aangenomen. De benaming van de rekening

dient men niet te verwarren met de tenaams'telling ervan. De benaming is in
beginsel juridisch niet relevant. De vermelding of toevoeging q.q. of inzake

beheer

X

leidt er niet toe dat een ander dan de rekeninghouder worrit vermoed

schuldeiser te zijn van de bank. Een rekening op naam van een derde zonder
enige vermelding van eigen naam of toenaam zal moeten worden 'toegerekend'
aan de degene die de rekening bij de bank heeft geopend. Heeft deze zich het
aiRpositierecht (beschikkingsbevoegdheid) voorbehouden, dan heeft de toegevoegde benaming zelfs geen enkele betekenis. Een rekening op eigen naam met

verinelding van de derde of met vermelding van een bepaalde transaktie, le-

114 In

de Franse bankpraktijk is het gebruik dat een cliant bij de

opening van een tweede rekening een 'lettre d'uniti' of een lettre
de fusion ondertekend. Zie Juris-Classeur, Banque et Credit, Fasc.
250, blz. 6. Men spreekt ook wel van een 'supercampte'.

115 G. E. Iangemeyer, Bankrekeningen ten behoeve van anderen, N.J.B.
1942, blz. 177 en 309.

116 HR

3

februari 1984, NI 1984, 752 m.0. Kleyn (Slis-Strocm) .
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vert evermin een rekening ten behoeve van een derde op. Het voorbehouden van
de kpmchikkingsbevoegdheid zal in geval van twijfel over de vraag, wie
schuldeiser is ten opzichte van de bank ten nadele van de derde, moeten
Worden uitgelegd. Het ontbreken van de beschikkingsbevoegcIheid leidt daarentegen niet zonder meer tot het niet zijn van crediteur van de bank. De
grootvader die een rekening opent voor zijn kleinzoon heeft klaarblijkelijk
de bedoeling deze te bevoordelen. Hieraan doet het feit dat de grootvader
nog een 'dispositierecht' heeft niets af.
De vraag is gesteld of de curator bij faillissement van een rekening-

houder in zijn kwaliteit van beheerder het saldo van de rekerdng moet afdragen, indien de rekeni.ngliouder/beheerder deze rekening blijkens de haar gegeven benaming ten behoeve van een derde/belangh *ende heeft geopend?
Tussen Houwing en Iangemeijer bestond verschil van opvatting, hetgeen

in essentie terug is te voeren op de vorderingstheorie -het saldo van een
bankrekening is een vordering op de bank- waarvan Houwing zich een meer

uitgesproken voorstander toont dan Iangemeijer. Iangemeijer oordeelde dat de

curator het

krijgt van wie hij behoort te krijgen. Zolang een beheer-

goed
der de rekening niet heeft getoucheerd, zouden de op de rek ing geadministreerde gelden afgezonderd blijven ten behoeve van de derdef.7. Bij Langemeijer is de wil am voor de belanghebbende af te zonderen en het saldo op de
rekening afgezonderd te houden voldoende. In zijn opvatting is er in feite
geen verschil tussen een envelop met geld en de afzonderlijke bankrekening.
Hiertegenover stelt Houwing dat wie op eigen naam gelden op een bankreke-

ning afzondert, aan de derde/belanghebbende nog geen enkel recht geeft,
tenzij bij akte van cessie. Slechts jegens de bank ontstaat een persoonlijk
recht op het saldo dat aan de beheerder toekamt. Men kan een vordering nu
eerimaal niet door bestemming overdragen, aldus Houwingl18

Beide schrijvers zijn het erover eens dat de curator het saldo als

boedelschuld moet afdragen in het geval dat de beheerder de rekening als
vertegenwoordiger van de derde/belanghebbende aanhoudt. Niet de afzonderlijke rekening is doorslaggevend, maar het openen en het aanhouden als vertegenwoordiger van de belanghebbende.
De opvatting van Houwing vertegenwoordigt de heersende leer, die men
terugvindt in het eerder genoemde arrest Van Hese/Van Andel q.q., dat ik nu
eerst zal bespreken.
Kortgezegd kwam bij dat arrest aan de orde de vraag, of het geld van de
koper van een onroerend goed, dat deze naar de (gewone) rekening van de

notaris had overgemaakt, toebehoorde aan de koper voor zover dit nog aanwijsbaar op de rekening stond? Duidelijkheidshalve zal ik de belangrijkste

overweging uit het arrest weergeven:

'Beslissend is immers dat het geld, al dan niet in de bovenomschreven
vorm, deel van het vermogen van de notaris is gaan uitmaken en dat niet
de weg is gekozen van en storting van het bedrag cp een afzonderlijke

rekening ten name van de notaris met vermelding van diens hoedanigheid
van opdrachtnemer van de desbetreffende koper en verkoper, noch een wat betreft het afgescheiden blijven van de het vermogen van de notaris
- daarmee gelijk te stellen weg.'
Deze opvatting, door Iangemeyer aangeduid als het geval van uiterste
distantie, strookt met die, zoals ook Kleijn in zijn noot onder het arrest

opmerkt, met de in Nederland geldende opvatting, dat gelden die op de rekening worden geboekt deel gaan uitmaken van het vermogen van de bank en de
117

T.a.p., blz. 180, 309.

118

T.a.p., blz. 327.
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rekeninE#louder een vordering verkrijgt cp de bankl19. Hoe kan worden vast:gesteld dat een beheerder al dan niet bij het openen van de rekening de wil
had de derde te vertegenwoordigen? De Hoge Raad geeft in het weergegeven
citaat een duidelijke handreiking.

De benaming is evenwel niet het enige middel an de bedoeling van de

beheerder vast te stellen. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat de Hoge
Raad ,met de daarmee gelijk te stellen weg' het voorbeeld op het oog heeft
dat door Houwing wordt genoemd: 'Dat hij (de beheerder) bijvoorbeeld een afzonderlijke rekening opent zonder eigen benaming, daarop alleen gelden
stort, die onder een bepaald beheer vallen, eventueel geregeld alle tot dat
beheer behorende gelden st:ort, van de rekening uisluitend ten behoeve van

dat beheer gelden opneemt, en eventueel campensatie met andere rekeningen
uitdrukkelijk uitsluit, dat hij in zijn eigen administratie die rekening als
rekening van een bepaald beheer aanduidt, zal eveneens een aanwijzing kunnen
zijn, dat hij die rekening niet meer als een deel van zijn eigen vermogen
beschouwt en haar als vertegenwoordiger van een bepaalde belanghebbende
heeft willen openen en beheert.'120 Houwing staat dus in beginsel niet af-

wijzend tegenover de mogelijkheid tot

de creatie van een

zogenaamde

derdengeldenrekening.
Heeft de Hoge Raad ruimte geboden voor de creatie van een 'derdengeldenrekening' met dezelfde rechtsgevolgen als de afzonderlijke rekening voor
een derde?

Allereerst kan worden aangetekend, dat de Hoge Raad (nog) niets schijnt
te voelen voor de mede-eigendamsconstructie (van de vordering op de bank) op
de wijze als in het nieuwe Matex-arrest aangegeven121 . Men is het er alge-

meen wel over eens dat de derdengeldenrekening wenselijk is. Zowel Langemeijer als Houwing achten haar niet mogelijk, amdat de beheerder de rekening
niet heeft kunnen openen als vertegenwoordiger. De beheerder zou de rekening

apenen en onderhouden voor zich zelf. Mijns inziens moet deze opvatting als

verouderd worden beschozid De wil van de beheerder is in vele gevallen geen
individuele wil, maar zij wordt als het ware geobjectiveerd, bepaald door de
maatschappelijke positie van de desbetreffende beheerder. Dit is duidelijk
bij de beheerder die een publieke funktie bekleed zoals de notaris. De bankrekening geeft daarbij bij uitstek de mogelijkheid bedragen te individualiseren zodanig dat vast staat wie wat heeft gestort. Wanneer oak verrekening
met de bank is uitgesloten en eigen geld van de beheerder op de rekening
ontbreekt, en overigens duidelijke beroeps- of bedrijfsregels bestaan over

het beheer, lijkt de mogelijkheid van een afgescheiden derdengeldenrekening
naar huidig recht alleszins aanvaardbaar122. Zij is bovendien wenselijk uit

het oogpunt van gelijkheid van crediteuren.
Men kan zich vervolgens de volgende uitwerking voorstellen. De derde

kan als 'eigenaar van de rekening' worden beschouwd, maar deze draagt wel
het risico van het misbruiken van de vertrouwenspositie door de door hem
119

In zijn conclusie houdt A.G. Franx overigers nog wel een slag am
de arm ten aanzien van een mogelijke aanvaarding door de Hoge Raad

van de eigendom van een geldbedrag zoals bij het inmiddels vervallen artikel 1638 d BW het geval was. In het Franse recht kent

meneigendamvan eenbedrag opeenrekening, art. 832 Code de Proc6dure.
120 T.a.p., blz. 328-329.

121
122

Daarover Kleijn onder Van Hese/Van Andel q.q.
Vgl. het Duitse 'Anderkonto:, waarover F.P. van Koppen, Bestaan er

echte trustverhoudingen

in Nederland, Duitsland en mxemburg,

W. P.N.R. 5906-7, blz. 142.
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aangestelde beheerder, tenzij het gaat cm een vertrouwensman die een niet-

publieke funktie bekleed. De derde is dus in beginsel verantwoordelijk voor
zijn keuze voor het inschakelen van de vertrouwenspersoon. Waar deze handelt
volgens de regels die de desbetreffende beroepsgroep heeft gesteld en waaraan algemene bekendheid is gegeven, dan zal de derde geen gevaar (behoren
te) lopen.

Ik wijs ten slotte nogmaals op het onderscheid tussen het (zakenrechtelijke)
beschik]cert over de vordering en het beschikken over het saldo op de rekening
in de zin van een disponeren. Het gaat geenszins am het contractueel split-

sen van de beschikkingsbevoegdheid van de eigendcH123. Het dispositierecht
is slechts van belang in de verhouding tot de bank. De bank wenst niet dat

Mar achteraf een verwijt wordt gemaakt, dat zij aan een onbevoegde heeft
uitbetaald. De bank is in de eigendomsvraag niet geinteresserd en behoeft

dit ook niet te zijn. De werkelilke (beschikkingsbevoegde) eigenaar kan een
andere zijn dan de bank vermoedtlz40 Zolang zij er niet aan behoeft te twijfelen, dat de rekeninghouder gelden toebehorend aan een ander oneigenlijk
gebruikt, is er niets aan de hand. De bank mag vermoeden dat de rekeni.ns#louder de ware 'eigenaar' is en zij kan, zo niet anders is bedongen, een eventueel negatief saldo op een andere rekening niet verrekenen met het 'derden-

geld'. Vermoedt de bank evenwel dat de rekeninghouder misbruik maakt van
zijn 'vertrouwenspositie', dan zal zij een onderzoek moeten instellen en
zal zij de belanghebbende moeten informeren. Laat de bank dit na dan handelt

zij jegens de belangliebbende onredhtmatig. In Ehgelsrechtelijke termen, de
bank kamt in een 'fiduciary relationship' tot de belanghebbende te staan.

4.6. Rechtsverhoudingen aangaande de giro-overeenkomst
4.6.1. Girale betaling als sui qeneris-fiquur

Het rechtskarakter van de girale betaling staat thans niet meer ter discussie; de girale betaling wordt beschouwd als een rechtsfiguur sui generis].25.
Naar Snijders overtuigend heeft vastgesteld, vindt er bij betaling aan de
giro-instelling noch vertegenwoordiging van de schuldeiser in de zin van
art. 1421 BW plaats, noch aanvaarding namens de schuldeiser van de aan deze

toekomende vordering/260
Het bijzondere van de girale overschrijving is niet dat de bank een

verplichting op zich neemt om de schuldeiser/begunstigde te bet:alen, maar

dat zij slechts krachtens de overeenkomst waarbij de girorekening is ontstaan (giro-overeenkanst) verplicht is de schuldeiser/rekeninghouder op
123

Vgl. Asser-Beekhuis I (Zakenrecht) , blz. 47, verder Van Delden,
in: Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit nr. 38, 1986, blz. 4 e.v.

124 Zie in dit verband ook

J. Wiarda, Cessie

of

overdracht van schuld-

vorderingen op naam, Zwolle 1937, blz. 87 e.v.

125

De studie van Snijders, Betaling per giro, in Opstellen aangeboden
aan prof. mr S.N. van Opstall, Deventer 1972 heeft aan de discussie een doorslaggevende wending gegeven. Zie Van Bronkhorst, blz.
55 e.v.

126 T.a.P., blz. 176

diens rekening goed te schrijven127. De bijzorem-hoaerl en instructies die de
apdrachtgever op het overschrijvingsformulier vermeldt, richten zich niet
tot de bank maar tot de begunstigde. De girale betaling kan op dan lijn
Worden gesteld met de overhandiging van chartaal (contant) geld128
4.6.2. Debiteur-bank

De overboeking van giraal geld is een normale in het bankverkeer gebruike-

lijke verrichting, waarbij de bank optreedt in haar maatschappelijke rol van

giro-instelling. In deze hoedanigheid vervult de bank een 'public sercive'funktie-129. De giro-instelling verricht voor de rekeninghou(leI: geen beta-

ling; het initiatief gaat uit van de rekeninghouder, die een instructie

geeft een deel van zijn vermogen waarover hij of zij bij de bank kan beschikken over te brengen op een rekening van een crediteur.
De vraag is gesteld ( in verband met de kwalificatie lastgeving) of de
handelingen van de giro-instelling feitelijke handelingen, dan wel rechtshandelingen zijn. Blamkwist spreekt van diensten, feitelijke handelingen die

de giro-instelling verricht]30. Ik sluit mij in beginsel bij

deze opvatting
aan, maar ik voeg hieraan onmiddellijk toe dat het ook hier de handelingen
'vibrant with legal implications'

zijn. De kwalificatie lastgeving ver-

schui.ft langzaam uit ons beeld, zoals zij ook uit de ABV

is

verewenen131.

Deze zienswijze strookt mijns inziens ook het meest met de girale betaling

zelf

als een eigensoortige

wij ze van voldoening

aan een verbintenis132.

Weliswaar is denkbaar dat de bank failleert, waiardfior er voor de rekening-

hot]der slechts een concurrente vordering resteert, maar het kamt mij voor
dat waar de giro-instelling een 'public service' verricht, waarbij de rekeninghouder is aangewezen op de dienstverlening van een bank, de afwenteling

van het insolventierisico van een giro-instelling niet op aan der betrakken
partijen (de opdrachtgever respectievelijk de begunstigde) behoort te geschieden.
De opdracht die de rekeninghouder aan de bank verstrekt is een beta-

lingsinstructie; in het Duitse redht spreekt men van een Weisung; in het
engelse recht wordt steeds meer afstand van de kwalificatie 'agency'

127

geno-

Deze verplichting maakt veelal stilzwijgend deel uit van de contractinhoud. De Algenene Bankvoonaarden bevatten geen uitdrukkelijke bepaling in de hierbedoelde zin. Vgl. art 14 Girovoorwaarden

Postbank, dat inhoudt dat de rekeninghouder niet bevoegd is zich
bij voorbaat tegen bijschrijving op zijn rekening te verzetten.

128

Zie Civielrechtelijke aspecten van girale betaling, Rank, in Betalingsverkeer, blz. 1-23. De Hoge Raad heeft gelijkschakeling expliciet aanvaard in zijn arrest van 7 april 1978, NJ 1978, 624.

129

Zie 4.2.2.1. infra.

130

Blz. 548.

131 Zie art. 9 oud ABV.

132 Art. 114 Boek

6 eerste lid N.B.W. bepaalt: Bestaat in een land
waar de betaling moet of mag geschieden ten name van de schuldei-

ser een rekening,

bested voor girale betalingen, dan kan de

schuldenaar de verbintenis voldoen doar het verschuldigde bedrag

op die rekening te doen bijschrijven, tenzij de schuldeiser betaling op die rekening geldig heeft uitgeslaten.
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men en wordt volstaan de opdracht te beschouwen ' simply

as an authority and
instruction fram a aistomer to its bank'.
Van Bronkhorst heeft gesteld dat de rechtsverhou€Ung debiteur-bank is
verankerd in de relatie-overeenkamst, en wel in het onderdeel dat behelst
dat de bank gehouden is alle normale banciare transakt:les, haar door weder-

partij opgedragen, uit te voeren133. Hij noemt dit aspect van de rechtbarxl
'mandaat', maar laat in het midden of de verhonding al dan niet 'lastgeving'
is. Ik verkies voor het onderdeel betreffende de girale betaling de term
'giro-overeenkcmst'. Deze giro-overeenkamst maakt, zoal q hiervoor onder
4.4.3. opgemerkt, gewoonlijk deel uit van een meer carplexe rechtsverhouding, maar zij moet begripsmatig van de overige overeenkams'ten worden onderscheiden.

Uit de (typisch banlcrechtelijke) giro-overeenkcmst vloeit voort dat de
bank gehouden is betalingsinstrukties uit te voeren, indien en zolang het
saldo van de girorekening dit toelaat. In zijn noot bij HR 7 oktober
1988134 acht Kortmann de bank al dan n:Let vrij in het gegeven geval een

135
. Het gegeven geval bebetalingsopdradht te accepteren en uit te voeren
trof de uitvoering van een betalingsopdracht doar AmI:o, terwijl zij ekend
was met de aanvrage van een surseance van betaling (een noodregeling op
grond van de Wet Toezicht Kredietwezen) van de begunstigde/THB. VarTwege die

vrijheid voor de bank, am de betalingsopdracht al dan niet uit te voeren, is

het volgens Kortmann terecht dat het beroep van de bank op de belangen van
het betalingsverkeer niet worden gehonoreerd. Deze opvatting is mijns inziens te verwerpen. De bank zal aan degene, die een bankrekening heeft geo-

pend die bestemd is voor de uitvoering van het betalingsverkeer, de uitvoering van een betalingsopdracht niet mogen weigeren, zij het, geabstraheerd
van de bankrelatie, in beginsel onder de voonaarde van voldoende saldo.136
De betalingsopdracht is, zoals Rank opmerkt, een nadere invulling van de
verbintenis uit (wat hij noemt) de rekeninghoudersavereenkanst:137,
Ik zie daarbij niet in dat uit de giro-overeenkcmst een rekening-courantverhouding voartvloeit138 0 Zou de rechtsverhouding bank-cliant zich
beperken tot een giro-overeenkornst, dan hebben partijen voor de uitvoering
133

Van Bronkhorst, blz.

134 RvdW 157

135

53-54.

(Ainiro/airatoren Tillxlrgsche Hypotheekbank).

Ars Aequi 38 (1989) 3, 217.

136 Ik

merle voorts nog op dat de wetenschap dat het faillissement of
surseance van een derde (begunstigde) is aangevraagd evenmin

aanleiding kan zijn een overeenkamst met een andere wederpartij
niet uit te voeren. Wel zal men in een dergelijk geval mogen aannemen dat de bank een plicht heeft am de opdrachtgever in kennis

te stellen van het (dreigende) faillissement van de begunstigde.

De casus in Amro/THB was daarbij in zaverre bijzonder dat de girale overboeking een interne boeking bij Amro bet:rof. Het potentiale

belangenconclict dat de bank bedreigt bij een naderend faillisse-

ment van de opdrachtgever of de begunstigde, kan zich dan scherper
manifesteren dan in het geval waarin de bank slechts een belang
heeft aan de ene zijde van de girale betaling.

137 T.a.p., blz. 14, waar de giro-order wordt beschoud als een eenzijdige rechtshandeling, wat ook in de Duitse doctrine wordt aangenamen. Zie Canaris, Rdn. 321.
138

Zie verder Hoofdstuk 5, onder 5.2.2.
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van hun verhouding in het geheel geen verrekeningsafspraak nodig, want er

vindt in feite geen verrekening plaats. Men zou lainnen twijfelen over de
verschuldigde rente, kosten en provisies. Ten aanzien van deze kan de bank

zich bevoegd achten zelfstandig betaling te realiseren op grond van art. 16

ABV. Men kan het zo verstaan dat de bank haar vardering ter zake provisies
en vergoedingen niet verrekent, maar zichzelf een direkte betaling verschaft
uit het vermogen van de rekeninghouder, daartoe in staat op grond van een
voorafgegeven machtiging.

In de doctrine en rechtspraak wordt overwegend aanvaard dat de betaalopdracht niet meer kan worden herroepen, nadat aan de opdracht een begin van
uitvoering is gegevenl39. Het gaat hier am een regel die wordt ontleend aan
het belang van de bank dat zij heeft bij uitvoering van een zo snel mogelijke betaling. Het blijkt daarentegen in de praktijk dat banken kans zien
opdrachten ook nadat er een begin van uitvoering aan is gegeven, ongedaan
te maken146 . Indien de herroeping tot gevolg heeft dat andere betalingsopdrachten met vertraging warden uitgevoerd, schijnt mij correct dat van een
bank niet kan worden verwacht dat zij aan de herroeping meewerkt. Doch niet
valt in te zien waaram een girale betaling niet onamkeerbaar zou zijn zolang
de rekening van de crediteur nog niet is gecrediteerd.
Van een rekeninghouder mag worden verwacht dat hij desverlangd de aan

zijn herroeping en dientengevolge uitgevoerde amkering van de betaling ver-

bonden kosten voldoet. Vindt de betaling plaats door middel van een tweede
bank, dan zal de tweede bank mijns inziens aan de instrukties van haar opdrachtgevende partij (bank) gevolg moeten geven. De crediteur-rekeninghouder
zal zijn bank geen verwijt kunnen maken, indien de bank goede redenen had te

twijfelen aan de daadwerkelijke ontvangst van de tegenwaarde.
4.6.3. Bequnstiqde-bank. betekenis van bankrekening

In het normale geval van een girale betaling houdt de crediteur-begunstigde

een girorekening aan en heeft daarvan melding gemaakt cp de aan zijn schuldenaar gezonden faktuur. De schuldenaar die vervolgens giraal betaalt, kan
door zijn schuldeiser geen verwijt worden gemaakt amtrent de wijze van betaling. Zoals hierboven gesteld, aanvaardt niet de bank maar de schuldeiser/

begunstigde zelf de girale betaling, waartoe de grond- of valutaverhouding
tussen schuldenaar en schuldeiser bepalend is. De bank (giro-instelling) is
zelfs helemaal niet bekend met de oorzaak van de betaling.
Schoordijk heeft de vraag aan de orde gesteld, hoe nu te verklaren is

dat de begunstigde naar algemene begrippen een vordering verkrijgt141? Zijn
verklaring is deze, dat de begunstigde door een bankrekening te openen een

tegoedboeking
139

in beginsel

op voorhand

als betaling

aanvaardt:142.

Deze ver-

Zie onder andere Van Fsch, in: Giraal betalingsverkeer, t.a.p.
blz. 25: Aan de opdracht is een begin van uitvoering gegeven,
zodra de gegevens van de betaalopdracht door de bank voor de geau-

tamatiseerde verwerking zijn overgebracht op een moderne informatiedrager als tape of diskette.
140 Aldus ook Pahhruwe, WPNR 5151, blz. 501; zie ook Rank, blz. 15.

141 Schoordijk, blz. 288.

142 Vgl. voor het
Ltd. (1981)

2

Ehgelse recht, Royal Products Ltd. v. Midland Bank
Lloyd's Rep. 194, waar de rechter averwoog: '...im-

pliedly authorized by the customer to accept that credit by virtue
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klaring voldoet in het normale geval en zeker in gevallen waarin partijen

met elkaar in een voortdurende zakenrelatie staan en de schuldenaar zonder
dat hij met de schuldeiser daarover een afspraak heeft gemaakt op een be-

paalde rekening pleegt te betalen. Maar of het enkele feit, dat de schuldeiser een bankrekening heeft, 'in algemene termen' voldoende verklaring biedt,
dient nog nader te worden bezien. Zo kan de schuldeiser er belang bij hebben

dat er niet op zijn rekening wordt betaald, bijvoorbeeld amdat hij een
schuld heeft aan de bank die deze zal verrekenen met het bedrag gelijk aan

de tegoedschrijving. De schuldeiser behoeft er ook geenszins rekening mee te
hauden dat de schuldenaar met het bestaan van de bankrekening bekend is. In

zo'n geval ligt de aanvaarding bijvoorbaat door de opening van een bankrekening minder voor de hand. Deze verklaring ligt evenwel ook besloten in
art. 114 Boek 6, zodat wij ermee rekening dienen te houden143 Hierbij past
mijns inziens nog de volgende kanttekening.
De wetgever, die uitgaat van de veronderstelling dat hij die een bank-

rekening aanhoudt bijvoorbaat met een girale betaling instemt, zal ervan

uitgaan dat de begunstigde ook daadwerkelijk de beschikkingsmacht verkrijgt
over het gegireerde fon(is. Deze beschikkingsmacht ligt als het ware in de
aard en funktie van de giro-overeenkomst beslo'tel. De praktijk kan anders
meebrengen: men kan denken aan het faillissement van de bank van de begunstigde, men kan vooral denken aan de verrekeningsbevoegdheid van de bank,

waardoor de bank zichzelf (bij voorrang) betaling kan verschaffen. Mijns
inziens wordt naar Nederlands recht het hebben van de beschikking over het

girale fonds onvoldoende beschermd. Bij voorkeur ontwikkelt deze besdherming
zich op basis van een 'relationele' ontwikkeling van het gemene recht, doch
voor bepaalde betalingen lijkt aanvullende wetgeving geboden. Daarover in
Hoofdstuk 6 onder 6.2.2.4.

4.6.4. Bescherming van verwachtingen

De zienswijze, dat de bank betalingen van derden voor haar rekenins#louder in
ontvangst neemt, zelfs indien zij weet van wie de betalingen afkamstig zijn,
kan niet meer worden aanvaard. De bank voldoet slechts aan haar verplichting
de rekening te credit:eren. De bank van de begunstigde heeft feitelijk geen
controle over de ontvangst van girale betalingen, zij mist de mogelijkheid
te bepalen of zij de rekening al dan niet zal crediteren. Indien schuldeiser
en schuldenaar overeenkamen dat betaling kan geschieden op de bankrekening

van de schuldeiser, betekent dit dus alleen dat de schuldenaar is gekweten,
niet dat de bank wordt gemachtigd voor de schuldeiser betalingen in
ontvangst te nemen. Wanneer A aan B op 1 juli moet betalen en de rekening
van B wardt op 2 juli gecrediteerd, dan is duideljk dat A te laat betaalt. A
kan zich er niet op beroepen dat de bank van B de betaling heeft geaccepteerd, want de begunstigde heeft niet gedaan waaruit het prijsgeven van zijn
rechten zou moeten blijken, ook niet wanneer B doordat hij een schuld heeft
aan de bank niet bij machte is de betaling van A ongedaan te maken.

of the fact that the aistamer had a current account with it, no
consent to the receipt of the credit being expected fran or required of the same bank, by virtue of the same fact.'

143

Voor het nieuwe recht zal de schuldeiser er goed aan doen in voorkomende gevallen te bedingen ' betaling uitsluitend op rekening
'
uit te sluiten op andere
....',
am betaling verrassenderwij s'
door hem aangehouden rekeningen. Wie een girorekening aanhoudt bij
de Postbank wordt bovendien vermeld in het register van rekeninghouders dat openbaar is.
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Uit bovenstaande mag worden geconcludeerd dat de verbinten:is van de
bank jegens de begunstigde niet alleen volledig is geabstraheerd van de

t:: s:en schuldeiser en schuldertaar bestaande rechtsverho xling, maar oak van
de verholy, i rig debiteur en bank. Het enige dat de bank namelijk doet is,
voordat zij de rekening credit:eert, het maken van een zelfstandige beslis-

sing amtrent de zekerheid van de ontvangst van de tegenwaarde. Zou zij dit

onderzoek niet instellen, en de rekening van de begunstigde zonder meer

crediteren, dan aanvaardt de bank een zeker krectietrisico cp de opdrachtgevende bank. In de praktijk stelt de bank bepaalde limieten vast tot op welke
hoogte zij bereid is een debetpositie van een bepaalde bank te accept:eren.
De rekeninghouder mag er immers in beginsel van uitgaan dat de creditering
finaal is en dat wanneer er aanleiding is daaraan te twijfelen zij daarvan

door de bank op de hoogte wordt gesteld, hetgeen zou kunnen geschieden door
mededeling op het rekeningoverzicht. Ik neem daarbij aan dat het beroep van
de bank op art. 17 ABV haar niet zonder meer baat, doch is gekoppeld aan een
informatieplicht144o

Ik zal ter illustratie van de rechtsontwikkeling in deze bij enige belangrijke rechterlijke uitspraken rader stilstaan, te beginnen met Van der
Schuyt' s Stoambootrederij-Algemene Centrale Bankvereniging voor den Middenstand145
De bank ontvangt een qxiracht van

haar rekeninghouder, grootaandeelhou-

der van NV Kooy en Chopius, voor overmaking van een bepaald bedrag naar Van
der Schuyt. De bank 'betaalt' per abuis, en bovendien niet onder vemelding
van de juiste rekeninghouder, ten laste van de NV. De vordering tot terugbe-

taling van het onverschuldigde -de bank heeft dezelfde opdracht nogmaals

moeten uitvoeren- wordt afgewezen. De Hoge Raad stelt daarbij in de eerste
plaats vast, dat de bank optreedt als lasthebber van de schuldenaar en voor
de last heeft in te staan, en voorts: 'dat bij de beoordeling van 66n en

ander niet in aanmerking kcmen niet geopenbaarde en aan de wederpartij onbe-

kende bedoelingen, maar alleen geldt, wat deze uit de gedane wilsverklaring
moest afleiden'. In de eerste plaats valt op dat de Hoge Raad de rol van de

betalende bank nog als lasthebster ziet. Waar de bank evenwel de naam van de
schuldenaar vermeldt, betreft dit, zoals ik zodven stelde, ec:hter slechts

een feitelijke informatie die zich richt tot de schuldeiser, zoals er ook
een beperkte ruimte is op de betalingsinstruktie voor andere mededelingen
aan de schuldeiser. Een tweede opvallend aspekt is dat de Hoge Raad van
mening is dat de mededeling van de bank aan de begunstigde een wilsverklaring is, zij het een geobjectiveerde. De vraag is of de handeling van de
bank, die bestaat uit een boeking, als zodanig moet warden bezien? Ik kam
daar zo dadelijk op terug. Van Dunni ziet in deze uitspraak een voorbeeld
van normatieve uitleg van rechtshandelingen. Niet de bedoeling die de handelende had is normgevend, maar de betekenis die degeen tot wie de handeling
gericht werd daaraan modht verbinden. Het accent wardt verlegd van de interne bedoelingen van de handelende naar de object:ieve, normatieve sfeer146.
Ik zou menen dat, of creditering nu uit een feitelijke handeling dan wel uit

een rechtshandeling bestaat, in het midden kan blijven. Waar het op aan kamt

is of de begunstigde van de juistheid van de creditering mag uitgaan. Met

andere woorden, waar het op aan komt, is op bescherming van gerechtvaardigde
venachtingen, van de venachting dat de kennisgeving van de bank de stand

144 Art. 12

ABV bepaalt, kortgezegd, dat iedere creditering geschiedt
onder voorbehaud van behoorlijke en tijdige atvangst van detegenwaarde.

145 HR 18 februari 1927, NJ 1927, 574.

146

Van IX:nno, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, blz. 17.
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juist weergeeft. Met behulp van dit beginsel dient ook de bescherming van de
zekerheidsfunktie gelegen in het girale betalingsverkeer en de rol van de

Hierbij staat onder meer vast dat

giro-instelling te worden beoordeeld.

zakelijke beslissingen snel en zo veel mogelijk ongestoord moeten kunnen

warden genanen, dat van de giro-instelling mag warden venacht dat zij de
opdracht stipt en met bekwame spoed verwerkt, dat de rekeninghouder de opdradht zodanig verstrekt dat deze op gestelde wijze kan worden uitgevoerd.

Een tweede arrest dat zidh ter bespreking aandient is ABN-Allectric147.
Slotboom gaf aan de ABN opdracht tot overboeking van een bedrag van
fl. 4.000,- op de rekening van Allectric bij de AMR). Abusievelijk maakte de
ABN fl. 40.000,- over, zodat zij meende fl. 36.000,- onverschuldigd te hebben betaald. De totale vordering van Allectric op Slotboam bedroeg een veelvoud van het overgemaakte bedrag. De kern van de uitspraak van de Hoge Raad
is de oven,eging dat een giro-irs'telling in een dergelijke situatie geen

vordering uit onverschuldigde betaling toekomt, waar

zij

desbewust handelt

als een derde in de zin van art. 1418, lid 2, daarbij in naam van de vermeende opdrachtgever diens schuld aan de begunstigde betalend.

Ik onderschrijf de kritiek die Blcewist aanvoert tegen het arrest en

de toepassing van art. 1418, lid 2. Het kamt mij voor dat de giroverhouding
geweld wordt aangedaan, indien men aanneemt dat de de bank de schuld van
haar rekeninghouder betaalt, laat staan nog desbewust. De vraag of de rekeninghouder, die in een onnadenkend moment teveel betaald, een terugvorderingsrecht heeft, moet anders warden beantwoord dan de vraag of de bank dit
kan terugvorderen. Waar de rekeninghouder dit recht niet zou toekomen, bijvoorbeeld amdat hij nog een andere openstaande schuld aan zijn schuldeiser

heeft, zou de bank het terugvorderingsrecht wel kunnen uitoefenen.
Ik zou voorts menen dat het evermin een juridisch verschil maakt (afgezien van de rechtsverhouding tussen de banken onderling) of dan dan wel
meerdere banken bij de girale betaling zijn betrokken. (Praktisch is natuurlijk van gewicht dat een bank, die zowel betalende als ontvangende bank is,
feitelijk in de positie verkeert een herstelboeking uit te voeren (storne-

in

overeenstemming brengen van de rekening met wat rechtens

ren
ditAls
is uitgangspunt
het
isl 8.

kan worden aanvaard dat waar een bark in opdracht
van een rekeninghouder abusievelijk teveel of op de verkeerde rekening over-

maakt en de begunstigde ongerechtvaardigd wordt verrijkt, deze het stornorecht tegen zich moet laten gelden. Belangrijk is ever,wel vast te stellen
aan welke beperkingen het stornorecht moet worden onderworpen. De kern van

als

de problematiek geeft Blamkwist149 weer

volgt:

'Ik zal hier niet bespreken of B (begunstigde, vR) tegen stornering
beschermd wordt, indien hij, gegeven zijn rechtsverhouding met A
(op-

drachtgever, vR), op grond van de hoogte van het gecrediteerde bedrag
en de amschrijving van de betal ing op dagafschrift of crediteringsnota
meende of mocht menen dat A hem betaalde en zo ja, of die bescherming
altijd verleend wordt of alleen en voor zaver B, afgaande op het gewekte vertrouwen handelingen heeft verricht die hij anders niet zou hebben
verricht, en in het laatste geval of daarbij een rol moet spelen dat
hij daardoor een nadeel heeft geleden dat hij anders niet geleden zou
hebben.'

147 HR 29 mei 1981, NJ 1982, 191.

Daarover oak uitgebreid Blamkwist,

t.a.p., blz. 552 e.v.
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Vgl. Blamkwist, t.a.p., blz. 552.

149

T. a.p., blz. 552, derde kolam.
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Beantwoording van de vraag in hoeverre verwachtingen van de begunstigde voor
bescherming in aartmerking kamen, schijnt mij alzo van groter gewicht toe dan
de (dogmatische) vraag of de bank optreedt als lasthebster of gemachtigde.
In zijn algemeenheid valt de vraag bezwaarlijk te beantwoorden. Het Ehgelse
recht kent de vrij an:ieuze gevallen waarbij de bank jarenlang de rekening
van de cliant had gecrediteerd ten gevolge waarvan de rekeninghauder zijn
'mode of living' had gewijzigd].50, maar hier Wordt slechts een bescheiden
aanzet gegeven die zich ook wel in ons recht laat inpassenl51. De bank werd
'estopped', zeg: had haar recht verwerkt, am het door de jaren heen onverschuldigd op de rekening van de cliant gestorte terug te vorderen. In de
hiervoor

vermelde

Engelse

rechtspraak werd

steeds

een

nadeelvereiste

gesteld. Het feit alleen dat de client het teveel betaalde al heeft uitgegeven of geinvesteerd, zal niet voldoende zijn am de bank het terugvorderingsrecht te ontzeggen. Ik acht dit in beginsel juist. De giro-overeenkarst
brengt in het doorsnee geval niet mee dat de bank instaat voor de juistheid
van de door haar verstrekte rekeningafschriften, of averzichten.

4.6.5. TeruqwiizincI van de qirale betaling

Aanvaarding van de girale betaling kan worden afgeleid uit het zonder pro-test behouden of het zwijgen na ontvangst van de betaling, amdat een vlotte
afwikkeling van het giraal betalingsverkeer vereist dat ormiddellijk wordt
gereageerd indien de juistheid wordt betwist. Dit impliceert bescherming van
de positie van de schuldenaar, die behoort te weten waar hij aan toe is; een
zelfde zekerheidsverwachting geldt aan de zijde van de bank. Als aanvaarding
van de girale betaling geschiedt door de schuldeiser zelf en niet door de

bank als lasthebster of gemachtigde, is het dan nodig dat de bank wordt
hegrhermd tegen willekeurige weigeringen van betalingen door haar rekeninghouder? In beginsel niet. De constructie, dat hij die een rekening opent
bijvoorbaat met tegoedboekingen instemt, biedt ook aan de bank bescherming
voor het normale geval waarin op de wijze van betaling niets is aan te merken.

De kritiek die Van Bronkhorst heeft op 'de leer van Snijders', dat zij
tot een onaanvaardbaar grote rechtsorzekerheid leidt voor de bank met be-

trekking tot de positie van Mar wederpartij, ardat (bijvoorbeeld) de curator van de (gefailleerde) rekeninghouder een hem onwelgevallig separatisme
zou kunnen ontgaan door achteraf betalingen te weigeren en alsnog betaling
aan de boedel te vorderen, stuit in beginsel af op de aanvaarding bijvoor

150 S'crywood v. Greenwood (1825) Paget blz. 104, Lloyds bank Ltd. v.
Brooks (1950) 6 Legal Decisions affecting bankers, blz. 161; zie
verder nog Uhited Overseas Bank v. Jiwani (1976) 1 W.L.R. 964

(QB), waarin het feit dat de clidnt, die tweemaal voor hetzelfde

bedrag werd gecrediteerd en het geld irmiddels had geinvesteerd,

niet voldoende werd geacht am hem te beschermen. Veel verder dan
het Engelse recht gaat overigens het Amerikaanse recht, zie Fridman and Mcleod, Restitution, Tbronto, 1982, blz. 616-617

151 Vgl. ook Arr. Rechtbank 29 oktober 1986, NJ 1988, 623, waar geboekte rente onder toepassing van maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet kan worden gehandhaafd.
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baat vanwege de geopende bankrekening en in samenhang daarmee de cmstandigheid dat de rekeninghouder prompt tegen onwelgevallige boekingen zal moeten
reageren152
Hoe nu te oordelen wanneer betaling per giro uitdrukkelijk is uitgeslo-

ten, wanneer de schuldeiser een bijschrijving 'am niet' ontvangt, of bijvoorbeeld niet meer wenst te ontvangen vanwege overschrijding van een fatale

termijn? Veelal zal de begunstigde de bijschrijving eerst bemerken op het
mament dat hij het rekeningafschrift ontvangt. In het algeneen zal hij niet
kunnen volstaan met een mededeling aan de schuldenaar dat hij de gedane
betaling niet aanvaardt. Hij zal in dat geval ook moeten terugboeken. Snij-

ders zegt dan ook: 'Zonodig kan de weigering door de schuldeiser geschieden
,153

door een nieuwe overschrijvingsopdracht die tot terugboeking leidt.

Schoordijk voegt toe dat de opening van een bankrekening niet inhoudt
dat men in schenkingen toestemt, de begunstigde zal het bedrag kunnen terug-

boeken154. Dit is girotechnisch een nieuwe transaktie, maar in juridische
termen ontleed zie ik haar als een amkering van de oorspronkelijke girale

overboeking die niet het beoogde rechtsgevolg heeft of kan hebben. Is de

bank onder die omstandigheden verplicht mee te werken aan de effectuering
van het recht van de schuldeiser? Met andere woorden, bestaat er een terzigwijzingsrecht?

Het probleem lost zich op in het girorecht wanneer de cliant een vol-

doende saldo aanhoudt. In dat geval heeft de bank, zoals gesteld, immers een
verplichting tot uitvoering van de betalingsinstruktie. Het terugboekingsprobleem bij een geweigerde of niet gewenste girale betaling zal zich dan
oak niet voordoen bij overboekingsopdrachten voor de uitvoering waarvan het
saldo toereikend is. Hoe luidt het oordeel bij een ontoereikend saldo? Als

eerste voorwaarde zou men mogen stellen dat de weigering prampt plaats
vindt. Gebeurt dat niet, dan komt de rekeninghouder geen recht meer toe. Ten
tweede de weigering kan niet worden geabstraheerd van de soort betaling. Ik
zou menen dat waar de betaling er dan is voortvloeiend uit het normale zakelijke verkeer, op grond van welke inkcmsten de bank bereid is opdrachten uit
te voeren en op grond waarvan zij haar vordering laat ontstaan (het rekening-courantverkeer) er voor een terugboeking geen plaats is. De bank mag
erop rekenen dat deze betalingen via haar rekening worden geleid en dat zij
zich bij orwoldoende saldo op die vorderingen mag verhalen. Een vlotte af-

wikkeling van het betalingsverkeer vereist dat discussies tussen bank en
clidnt zoveel mogelijk warden uitgesloten. Het ligt daarbij op de weg van de
rekeninghouder van te voren maatregelen te nemen.
Er kan minder aanleiding zijn cm de bank te beschermen, waar de beta-

ling niet behoort tot het normale te verwachten betalingsverkeer, met andere

woorden met een betaling waarmee noch bank noch cliant rekening hebben gehouden, een betaling die voor de bank als het ware een toevalstreffer oplevert. Ik meen dus dat men (anders dan in de casus Amro/'IHB) wel, zij het
op een gedifferentieerde wijze, aan de belangen van het betalingsverkeer en
van de bank toekomt, maar dat dit niet zo ver gaat dat de bank onder alle
amstandigheden een terugboekingsopdracht van een in 'rood' staande cliant
kan weigeren.
152

Van Bronkhorst,
blz. 57. Ten onrechte brengt deze art. 12 ABV
(oud) in verband met de werking van de girale betaling. Art. 12

behelst (behelsde) de verplichting voor de cliant am saldobiljet-

ten en rekeningafschriften te controleren en tijdig te reclameren.
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„
1.a.p., blz. 176.

154

Blz. 289.
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Heeft de bank op basis van de betaling verdere averboekingen verricht,

dan zal de begunstigde eveneens geen beroep meer doen op zijn terugwijzingsrecht. Hierbij zij nog aangetekend, dat een redelijke uitleg van de relatie
meel:rengt dat de rekeninghouder de bank kan opdragen hem voar bepaalde niet

gewenste of overeengekcmen girale betalingen niet te crediteren en deze
betalingen Zornlig terug te boeken, ook al zou de rekeninghouder ongeoarloofd debet staan. Deze uitleg zal uiteraard nooit zover kunnen gaan dat het
betalingsverkeer van de cliant wordt 'amgeleid'.

Tar illustratie nog een aan het Engelse recht ontleend gevall55. A
heeft een overeenkcmst van aanneming gesloten met B. B dient voor een fatale
termijn een deel van de aanneemsam te betalen aan A op straffe van ontbinding der overeenkclmst en verdere gevolgen van dien. De bank van A ontvangt

een bet:alingsinstruktie (telegrafisch) van de bank van B, maar nog juist
voordat A aan zijn bank de instruktie geeft betaling van B te weigeren, met
als reden overschrijding door B van de fatale termijn. De Ehgelse rechter
(in het House of Lords) overwoog:

'the transfer had not been ccgleted before the amount was refunded as
the recipient bank had not taken a conscious decision to accept payment. The steps taken for processing the telegrafic are purely provisional and procedural.'

De conclusie op grond van deze uitspraak is dat de ontvangende bank bet:aling

kan en moet weigeren, indien zulks wordt gewenst door de begunstigde binnen
een redelijke, korte tijd.
Overigens zegt de Engelse rechter wel 'once credited, payment is camplete'156

4.6.6. De tegoedschrilving

Hierboven stelde ik dat de verklaring van Schoordijk, dat de begunstigde een
vordering verkrijgt door de in de bankrekening opgesloten aanvaarding bij
vocrbaat van de betaling, strookt met art. 114, Boek 6. De begunstigde neemt

op voarhand genoegen met en aanvaardt eenvoudigweg een eigensoartige (giro)vordering op zijn bank. Het instituut 'giraal betalingsverkeer' eist
daarvoor dat de tegoedschrijving een abstracte betalingsverplichting voor de
bank jegens de begunstigde inhoudt. Ware het arders, dan zou giraal geld
niet dezelfde, gewenste funktie kunnen vervullen als chartaal geld. De begunstigde zal echter eerst aan deze abstractie rechten kunnen antlenen zodra

(de kennisgeving van) de bijschrijving oncirkeerbaar is en hij mag vertrouwen

op de juistheid ervan157. Tet dit mament zal de opdracht in beginsel kunnen
worden herroepen, en zal de bank correcties kunnen uitvoeren. De tegoed-

schrijving op grond van de giro-overeenkamst is dus niet alleen een bevestiging, maar tevens een nadere zelfstandige verklaring van de bank dat zij

155

Mardorf Peach & Co. Ltd. v. African Sea Carriers Corporation of
Liberia (The Lacania) 1977, AC 850.

156 Zie Delbrueck v. Barclays Bank Internatinal Ltd. (1976)
Rep. 341.

157 Vgl. HR 29 mei 1981, NJ 1982, 191 (ABN/Allectric).
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Lloyd's

bereid is een abstracte verplichting op zich te nemen158.

Voor het Duitse recht spreekt Canaris van een ' ausfullendes Gestaltungsrecht', dat de bank telkens bij het geven van het goedschrift uitoe-

fentl59. Dit recht Inaakt evenzeer duidelijk dat de tegoedschrijving door de

bank meer is dan louter een feitelijke handeling krachtens een rekeninghou-

t160.

4.6.7. De verhouding tussen opdrachtqevende en ontvangende bank

De verhouding tussen de opdrachtclevende en de ontvangende bank is slechts
Zelden onderwerp van geschi116I . Zij is vrij uitpittend ccntractueel
geregeld162 . Ik zal deze verhouding nader bezien aan de hand van het arrest
NMB/Vis q.q.163
Allereerst de feiten: Op 18 november 1981 is Interieurverzorging De
Groot B.V. in staat van faillissement verklaard. Enkele dagen daarvoor gaf
De Groot aan zijn
van een bedrag groot
(Post) bank opdracht tot overboeking
fl. 30.000,- aan de Nederlandse Middenstandbank. De rekening van de NMB bij
de Postbank wordt cp 18 november goedgeschreven. De curator vordert het
bedrag van de NMB terug zich beroepend op art. 23 en 47 F164.
De Rechtbank stelt vast dat De Groot de betaling op 18 november verrichtte, toen zij de beschikking over haar vermogen had verloren, zodat de

curator de nietigheid terecht inroept. Het Hof laat de bank echter toe, te
bewijzen dat de opdracht zo ver was gevorderd dat deze niet meer kon worden
ingetrakken. Hiertegen richt zich het cassatiemiddel.
Het beginsel van art. 23 F brengt everiwel volgens

de Hoge Raad mee dat
de curator het aldus betaalde kan terugvorderen, indien de giro-instelling
waaraan de overschrijvingsopdracht werd gegeven, bij de aanvang van de dag
158

Uit het karakter van de tegoedschrijving volgt evenzeer dat
schuldvorderingen hun rechtstreekse ocrzaak niet hebben in de

rekeninghoudersovereenkcmst. Krachtens deze overeenkcmst, typolo-

gisch een over-allcontract of raamovereenkanst, heeft de tegoedschrijving een eigen rechtsgrond. Vgl. HR 10 januari 1975, NJ
1976, 249 (Postgiro-arrest), waarbij de Hoge Raad werkt met de

ver'trou e formule dat de cpdracht tot overschrijving zelf geen
verband houdt met de overeenkast waarop de vordering is gegrond.
Zijnde de onderliggende overeenkanst tussen schulapi ser en schuldenaar, en niet, zoals Blamkwist kennelijk per abuis meent, t.a.p.

blz. 554, le kolam, de overeenkomst waarbij de rekening wordt geopend.

159 Canaris, Rin. 417, die het "Gutschrift" in het girale betalings-

verkeer amschrijft als 'derjenige Vorgang, der bei Oberbringung
von Bargeld durch sein Bank dessen Auszahlung an der Oberweisungsbegitunstigde entspricht' , Rdn. 411.

160

Zie Rank, t.a.p., blz. 14; Blamkwist, t.a.p.

161 Maar zie Hoge Raad 3 noverloer 1989, R.v.d.W. 290.
162

Zie van Esch, t.a.p., blz. 34-36, 67-73.

163

HR 31 maart 1989, NJ 1990, 1 m.o. Vranken.

164 Art. 23 F bepaalt dat de gefailleerde vanaf de dag der faillietverklaring de beschikking en het beheer over zijn vermogen verliest. Voor art. 47 F, zie onder 4.5.1.1. infra.
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der faillietverklaring nog niet alle handelingen had verricht ter effectuering van de betaling. Dit geval doet zich hier volgens de Hoge Raad voor en
zij bevestigt de regel dat girale betaling wordt voltooid doar bijschrijving
op de rekening van de schuldeiser.

In de algemeen gehuldigde opvatting voorafgaande aan h(at arrest van de

Hoge Raad werd beslissend geacht of de betaling het gevolg was van een

beschikkings- of beheersrlaad die door de rekeninghonder voor de datum van

faillietverklaring was verrichtl65. Het arrest past dus in de ontwikkeling
dat het de rekeninghauder zelf is die de girale betaling verricht, al kan

hij deze betaling niet uitvoeren zonder de dienstverlening van de bank

(giro-instelling).

De opgeworpen vraag bij het arrest NMB/V:is q.q., waarbij schuldenaar en
schuldeiser bij dezelfde bank rekening hielden, wordt mijns inziens niet
anders beoordeeld in het geval dat deze personen bij verschillende irstellingen rekening houden. Sams worden deze twee constellaties m. i. ten anrechte onderscheiden. De zienswijze, dat girale betaling een directe wijze van
betaling is, impliceert dat het desbetreffende fonds of nog behoort tot het

vermogen van de schuldenaar of tot het vermogen van de schuldeiser is gaan
behoren. De tweede bank is echter niet meer dan een 'Erfallinsgehilfe' van
de eerste, waarmee de schuldenaar zich overigens niet behoeft in te laten.

Zijn (eerste) bank draagt er zorg en verantwoordelijkheid voor dat de betaling op de aangewezen rekening of bank terecht kamt.

Onjuist schijnt mij een voorstelling waarbij de tweede (ontvangende)
bank een vordering verkrijgt op de eerste bank voar welke vordering zij
gehouden is de rekening van de schuldeiser te crediteren. Deze zienswijze is
nog het produkt van een constructief-dogmatische analyse, waarin de girale
betaling feitelijk wordt opgedeeld in niet te scheiden deeltjes. De giraal
betalende rekeninghouder van de bank verwacht van zijn bank een praipte

uitvoering van zijn instruktie, waarbij het hem an het even is of het een
interne overboeking, een bankfiliaaloverboeking of een overboeking via een
tweede bank betreft. Dit is de zienswijze waarvan de jurist zich rekenschap
dient te geven. Het komt als anjuist voor een beperking aan te brengen door
de taak van de opgedragen bank bij het doorzenden van de opdracht als voltooid te houden.

4.7. Overgangsgebied: depositorekening en rekening-courant

4.7.1. Een klassieke onderscheiding

De moderne bank anno 1860 ging twee groepen clianten onderscheiden: houders
van rekeningen die niet en diegenen die wel debet mochten staan. Voor de
eerste groep was de benaming aanvankelijk depositorekening, voor de tweede
opende de bank, nadat zij de rekeninghouder een kaskrediet heeft toegestaan,
een rekening-courantl66. Van invloed bij het ontstaan van dit onderscheid
lijkt te zijn geweest dat gaandeweg depositobanken overgingen op het openen

165 Vgl. met uitgebreide literatuur-

en jurisprudentie-verwijzing de
A.-G. voor het arrest. Terzijde, het arrest van het Hof lijkt
daarcm ook onjuist, amdat de (NMB als gewoan) schuldeiser in het

geheel niet behoort toe te kcmen aan een bewijs als door het Hof

opgelegd. De vraag of de bet:alingsopdracht kan warden herroepen,
betrof een zaak tussen De Groot en de Postbank. Voor de NMB was
slechts de datum van belang waarop zij werd betaald. De girale
bet:aling vond plaats na of op de dag van faillissement.

166 Zie Van Nierop, t.a.p., blz. 118. De Kat, Effectenbeheer, blz.
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van bijkantoren die uitsluitend bevoegd waren tot het openen van depositore-

keningen167
In de oude rechtsliteratuur worden bankrekeningen ingedeeld in depositorekeningen en rekeningen-courantl68. De depositorekening had als bijzon-

derheid dat hij niet debet kon staan. Doar een saldo op een dergelijke rekening aan te houden, was de rekeninghouder in staat betalingen aan derden te
doen; het saldo op de depositorekening verzekerde de clidnt van een vlotte
uitvoering van door hem gegeven betalingsopdrachten. Bovendien was de reke-

ning noodzakelijk voor de inning van ge}cruiste cheques.
Voor degene die met een bank in rekening-courantverho laing st:ond, leek
de voorwaarde am een saldo aan te houden in beginsel niet te gelden. De bank
gaf door een rekening-courant te openen, te kennen een vardering op haar
rekeninghouder bij voarbaat te accepteren. Met andere woorden, aan het zijn
toegelaten als rekening-couranthouder lag impliciet ten grondslag dat de
bankier binnen zekere grenzen bereid was krediet te verlenen, an en ander
in de verwadhting dat de balans door een latere of volgende transaktie in
evenwicht zou gerakenl69.
De Kat170 merkt op dat de bankier zowel bij de rekening-courant als bij

de depositorekening in de regel een chequeboekje beschikbaar stelt ter ver-

gemakkelijking van het opnemen van gelden. De rekening-courant zou tussen
bankiers en de effectenbezittende particulier (niet-zijnde koofan) nallwelijks voorkcmen. De voor deze niet-koopman gehouden rekening is gewoonlijk
een chequerekening of francorekening, waarvan het saldo, steeds ten gunste

van de

cliant, wordt gezien als geldlening171. Korthals Altes vermeldt
als onderscheid hissen de rekening-courant en de depositorekening

voorts nog

dat de laatste voor een bepaalde en de rekening-courant voor een onbepaalde
tijd wordt aangegaan. Dit geeft dan aanleiding te denken, aldus Korthals
Altes, dat de rekening-courant een soort zakelijke verhouding is tussen de

bank en bepaalde clianten172 0 Met andere woor(len, de rekening-courant kan
als een (grond)duurrelatie zelf worden beschouwd.
De Kat173 ziet stortingen op een depositorekening als geldlening aan de

bank en opnames als terugbetaling op geldlening. Meijers maakt het onderscheid tussen stortingen op de depositorekening, zonder rekening-courant,

zijnde bet:alingen op geldlening, terwijl de rekening-courantproblematiek
zich slechts zou voordoen wanneer de stortingen ter nadere verrekening in de
rekening-colirant worden gebracht, dat wil zeggen wanneer de rekeninghouder
start ter nadere inst:ruktie].74.

167

Zie Van Nierop, t.a.p., blz. 119 en 135. De term depositobank zou
een zekere verwarring kunnen wekken, amdat het hierbij in tegenstelling tot de spaarbank niet gaat am het bewaren van spaargelden
of deposito's - inlagen -, maar veeleer am het uitzetten of beleg-

gen van de verkregen gelden, am krediet- en dienstverlening in

ruilne zin.
168

Zie Korthals Altes, De Kat, blz. 202.

169

Zie verder Hoofdstuk V, onder 5.1.1.

170 Blz. 204.

171

T.a.p., blz. 534

172

R.

173

Blz. 551.

174

WPNR 2695.

Korthals Altes, WPNR 3834.
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Terzijde zij vermeld, dat de hedendaagse betekenis van het begrip 'deposito-

rekening' in de bankpraktijk een andere is. Cp de bankbalans zal men zowel

een post deposit:o's als een post spaargelden aantreffen. Het onderscheid

bestaat cp grond van monetaire voorschriften van De Nederlandsche Bank.
Deposito's met een looptijd korter dan twee jaar warden gerekend tot de
zogenaamde liquiditeitenmassa (geldhoeveelheid). Tot deposit:o' s MJrden door
de bank doorgaans gerekend spaartegoeden van bedrijven en van partiallieren,
bedragende meer dan Fl. 500.000,-. Spaartegoeden worden negatief cmschreven:
gelden die niet ormiddellijk voor het betalingsverkeer (kunnen) worden aangewend. De saldi op de rekening-courant of de betaalrekening zijn hiervoor
wel bested. De Nederlandsche Bank hanteert de anloopsnelheid van het spaargeld als criterium voor de mate waarin spaargelden voor een bepaalde bank
eigenlijk of oneigenlijk zijn. Wanneer de amloopsnelheid dit is de verhou-

ding hi=sen de terugbetaling en de tegoeden cp de spaarrekeningen, toeneemt,

zal een groter deel van de tegoeden als oneigenlijk spaargeld warden aange-

merktl75. Het saldo cp de depositorekening zal in de regel eerst na een
opzegtermijn voor de client beschikbaar zijn, waardoor de rekening in begin-

sel ongeschikt is te dienen als betaalrekening of rekening-courant176.
4.7.2. Belgia en Frankriik

Anders dan bij ons wordt in de Franse en Belgische literatuur aan het anderscheid tussen depositorekening en rekening-courant nog wel rechtsgevolgen
verbonden. Voor Frankrijk werd het mede verklaard doar fiscale bepalingen sinds 1948 vervallen - waardoor de rente vergoed op een depositorekening
anderworpen was aan een ander regime dan de rekening-courantrentel77. Het
verschil tussen de depositorekening en de rekening-courant werd uitgelegd

aan de hand van de al of niet onmiddellijke opeisbaarheid van het saldo. De
bankrekening waarvan het saldo steeds kon worden opgedist zou dan geen echte
rek9ning-courant zijn, want daarin was het saldo slechts bij afsluiting
opeisbaar.

Zowel in Frankrijk als in Belgid heerst verdeeldheid over de vraag of

aan het orderscheid nog betekenis toekamt.178. Het lijkt hierbij

goed in het

oog te houden dat wanneer men in de Frans-Belgische leer over de depositore-

kening spreekt (le compte de ddpdt a vue, le campte de ddpdts, le campte de
cheques, de zichtrekening) het begrip overeenkcint met ons oude begrip depositarekening en dus een nlimere strekking heeft dan ons huidige begrip 'deposito'rekening179.

175
176

Zie Van Bronkhorst, blz. 75; Bankleer, t.a.p. blz. 30-33.

In de praktijk houden de banken aan het anderscheid deposito-reke-

ning en betaalrekening niet steeds de hand en warden sons betalingsopdrachten ten laste van de depositarekening gehonoreerd.
177

Zie Ripert-Roblot, no. 2289.

178

Vasseur et Marin, no. 215, 221bis, 222 maken geen anderscheid;
Ripert-Roblot, no. 2361 en Rives-lange no. 160 e.v. wel. De Belgische literatuur kcmt hierna aan de arde.

179 Zie

J. Heenen, Les camptes de ddp6t a vue et les camptes
courants. Une camparaison juridique, in de bundel Hammage a Robert
Henrion, blz. 407 e.v.; M. Charles-G. Winandy, Les comptes en
banque et les inter &ts, in La banque dans la quotidienne, Faitions
du jeune barreau 1986, blz. 9 e.v.
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Het doel van de zichtrekening is volgens Heenen voor de cliant tweeledig.
Enerzijds tot de bewaring van geld door de bank, anderzijds tot gebruik van

met name de betaaldiensten die de bank biedt. Voor de bank zou het doel

best:aan uit het verkrijgen van gelden die zij nodig heeft voor het te verstrekken krediet. Winandy heeft deze zienswijze bestreden. Hedentendage zou
zijns inziens de opening van een bankrekening in de psychologie van het

publiek ten doel hebben geld te ' bewaren'. Beide funkties zijn samengesmolten in die tot het gebruik van giraal geld. Er zoll volgens Winandy alleen
sprake zijn van geldlening, indien de zichtrekening een debetsaldo aanwijst
als gevolg van een aan de rekening verbonden ]credietfaciliteitl80. Men kan

zich daarbij wel afvragen, of de rekening dan niet een rekening-courant
wordt?

De doar Heenen en Winandy gestelde kwalificaties lijken niet te worden
opgeworpen am de bepalingen van bewaargeving of geldlening al dan niet van
toepassing te doen zijn. Waar het in de Belgische discussie wezenlijk cm
gaat, is of de aard van de zichtrekening zich onderscheidt van die van de

rekening-courant. Volgens de in Belgia heersende leer zouden de in de depo-

sitorekening, die dus een saldo ten gunste van de cliant aanwijst, opgenaneil

posten hun individualiteit behoudenl81, dus zonder te (quasi-) noveren in een
schuld uit hoofde van rekening-courant, hetgeen wel bij deze laatste het
geval is. De kern van de Belgische rekening-courantleer (en ook de Franse)
steunt op de klassieke beginselen novatie en ondeelbaarheid. De moderne leer
heeft daaraan het beginsel van de algemene bestemming ('le principe de l'af-

fectation g&n&rale') toegevoegd. Partijen zouden met het aangaan van een
rekening-courantverhouding bereid zijn op elkaar vorderingen te accepteren,
waarbij de rekening-courant zekerheid verschaft aan de partij wiens positie
op enig moment een creditsaldo vertoont. De zekerheid bestaat hieruit dat de

toekamstige vorderingen die op de wederpartij worden verkregen van de rekening-courant deel uitmaken. Partijen die in een rekening-courantverholvi ing
staan leggen zich bij voorbaat bij dit beginsel neer.
De heersende opvatting in Belgi8182 is nu dat het beginsel van de alge-

mene best:emming niet van toepassing is op een rekening die bedoeld is telkens credit te staan zoals de deposito- of zichtrekening. De bank zal zich
bijvoorbeeld aan de instrukties van de cliant moeten houden, indien deze zou
willen afwijken van een boeking in de zichtrekening. De 'roodstaande' cliant

zou aldus een cheque ter incasso aan de bank kunnen aanbieden met het verzoek am contante uitbetaling, waarbij de vordering die uit deze verrichting
vocrtvloeit niet, zoals bij de rekening-courantovereenkamst, bested is te
wor·den opgenamen in de rekening. angekeerd behoeft een bank, als ik het goed
zie, een opeisbare vordering niet in de rekening cp te nemen, indien haar

dit niet welgevallig is, bijvoorbeeld ter behoud van aan de vordering ver-

banden voorrechten. Bij de rekening-courant hebben partijen zich echter bij
voorbaat gebonden aan de gevolgen ervan.
Een verschil tussen de rekening-courant en depositorekening wordt
voarts daarin gezien dat er bij de depositorekening in beginsel geen krediet

wordt verleend, terwij 1 bij de rekening-courant wel een zekere verplichting
tot kred:ietverlening bestaat. Van Ryn en Heenen183 wijzen er ten slotte ap

dat de rekening-courant niet uitsluitend een bankovereenkamst is, tend j l de

180

181

Winandy, t.a.p., blz. 14.

Fredericq, Handboek van Belgisch Handelsrecht, 2e herziene druk,
Brussel 1978, no. 753.

182

Zie Van Ryn-Heenen, no. 457.

183

T.a.P., no. 427.
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zichtrekening dit, krachtens een wettelijk monopolie aan kredietinstellingen
toegekend, wel is. Zij trekken de conclusie dat partijen in een zichtrekeningverhouding niet kunnen worden gedwongen zich aan de rekening-courant te

onderwerpen:

'les parties n'ont donc pas forc&ment, db la naissance du

contrat, l'intention de nouer entre ce courant d'affaires qui a donnd son

nan au ccnpte'.

Neli •=on184 heeft een, van de heersende opvatting afwijkend, stan3punt
ingencmen. Evenals Winandy maakt hij geen onderscheid tussen de rekening-

courant en de depositorekening. De opvattingen van De Grooth volgend, komt

Nelissen tot de opvatting dat -kort gezegd- de rekening-courantregels, geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, wanneer de partijen een rechtsver-

houding in het leven roepen, die zij als een eenheid besdhouwen. Dit gebeurt
wanneer betalingen niet meer cp bepaalde schulden Worden toegerekend, maar
op een saldo waarvan de samenstelling niet meer behoeft te warden cmschreven. De oorsprong van deze rechtsverhouding is volgens Nelissen zonder belang; zij is niet beperkt tot rechtsverhoudingen die zijn gegroeid uit de
zakenrelatiel85. Winandy en Nelissen kcmen niettemin tot tegengestelde resultaten. Waar Nelissen, dus in navolging van de Grooth, concludeert dat in
beide rekeningen de posten niet van aard veranderen, concludeert Winandy

dat inschrijving van de vorderingen

in beide gevallen novatie oplevert186.

4.7.3. De debetstaande bankrekening

Ontstaat met de bankrekening die (regelmatig) debet staat een rekening-courantverholiding? Anders gesteld, zijn alle bankrekeningen tegelijk rekeningen-courant? Aan het onderscheid dat historisch in Nederland war'dt gemaakt,
kcmwt naar huidige opvatting geen betekenis meer toe. In het Belgische recht
is dit anders en houdt de heersende leer vast aan het onderscheid tussen

'depositorekening' (zichtrekening) en rekening-courant. De wil am een rekening-courant aan te gaan zou dus niet aariwezig zijn, indien partijen slechts
in een zichtrekeningverhouding (willen) staan. De zichtrekening vervult een
geheel andere funktie dan de rekening-courant. Het onderscheid heeft mijns
inziens zijn basis in de realiteit; het wordt weerspiegeld in de bankprak-

tijk. Het is daarin niet gebruikelijk de term 'rekening-courant' te geloruiken voor de doorsnee partialliere rekening. Men hanteert daarvoor de term

'

betaa]rekening', terwij 1 de term ' rekening-courant' is gereserveerd voor de

relatie tussen bank en zakelijke cliant. De andere geaardheid wordt mijns
inziens veroorzaakt door het element 'kredietverlening'. Waar een rekening-

courant, anders gezegd een bankrelatie bestaat, is de bank bereid de cliant
tot aan zekere grenzen krediet te verlenen.
Een debetstand op de bankrekening kan slechts ontstaan, wanneer de bank

bereid is aan de cliant (uitdrukkelijk of stilzwijgend) krediet toe te
staan, al dan niet tot een bepaalde vastgestelde limiet. Ongeoorloofde de(de zogenaamde roodstanden) zijn slechts aanwezig, wanneer de

betstanden

clidnt niet voldoet aan een vordering van de bank am het debetsaldo aan te
zuiveren tot de toegestane limiet. Partijen kunnen uit de aard der zaak
nooit iets anders te vorderen hebben dan het saldo van de bankrekening. Het

saldo is een (ondeelbare) opeisbare vordering dat slechts ontsproten kan

zijn uit opeisbare posten in de bankrekening opgencmen. Het is niet waarschijnlijk aan te nemen dat de rekeninghouder zijn vordering zal willen
voldoen, voordat deze opeisbaar is. De bedragen, die ten gunste van de reke184

Zie met name blz. 210-225.

185

No. 97.

186

T.a.P., blz. 30.
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ninghouder binnenkamen, kunnen slechts krachtens de giro-overeenkamst met
het saldo van de rekening worden bijgeteld of afgetrokken. Uitgesloten is
dat een binnengekcmen betaling wardt afgerekend met een vordering anders dan
het saldo, zoals het in beginsel niet mogelijk is dat de bank een opdracht

uitvoert ten laste van een spaarrekening.

De vraag, die thans nog verduidelijking behoeft, is wat in deze bankrelatie onder de rekening-courant moet warden verstaan. Deze begint mijns
inziens nu daar, waar varderingen door de bank op de cliant worden verkregen
in een gerechtvaardigde verwachting amtrent de correcte afwikkeling van de
relatie. De (bank)rekening-courant heeft zich ontwikkeld tot (bank)relatie.
Dit vormt onderwerp van bespreking in Hoofdstuk 5.
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NAAR RELATIE

HOOFDSI'UK 5. VAN

Naar huidig recht wordt de rekening-courant opgevat als een tussen partijen
bestaande verrekeningsafspraak. Aan de totstandkcming van deze opvatting
zijn moeizame debatten voorafgegaan. In een lezing gehouden voor het Juri-

in februari 1933, vatte Bregstein deze als
volgt samen: 'welke verschillende betekenissen aan het bestaan van een rekening-courantverhouding worden gehecht, over een punt bestaat eenstemmigheid:
namelijk dat de rekening-courantverhoiyling het vereffenen van verschillende,
Ai-h Gezelschap 'Amsterdam',

tusschen partijen te verrichten transakties ten doel heeft, zonder dat deze

elk afzonderlijk

worden afgerekend' 1.

De bedoeling van dit hoofdstuk is na te gaan welke betekenis (sen) het

begrip 'rekening-courant' toekamt in de bankpraktijk. De vraag wordt gesteld
of de (klassieke) rekening-courant nog wel past bij de hedendaagse (relatio-

neel beschouwde) rekeningrelatie tussen bank en cliant?

Ik zal am te beginnen drie betekenissen van (bank) rekening-courant
onderscheiden. Vervolgens zal ik de kenmerken van de huidige opvatting van
rekening-courant toegepast op de rechtsverhouding bank-cliant kritisch bezien, en kamen een aantal juridisch-technische aspect:en aan de orde die met
de rekening verbonden zijn. Ten slotte zal ik de betekenis van rekening-cou-

rant in enige ons amringende landen kort weergeven, waarbij in het bijzonder

wordt stilgestaan bij de Engelse opvatting.

5.1. Drie betekenissen van het begrip rekening-courant

Het begrip rekening-courant komt in de bankpraktijk, doch niet alleen daar,

in meerdere betekenissen voor. Alleen al daaram is het een bron van misver-

standen. Deze ontstaat al bij de vraag naar de oarsprong van de rekeningcourant. Sammigen menen dat de Romeinse kassiers, de argentarii zich al van
de rekening-courant zouden hebben bediend, anderen zien de oorsprong van de
rekening-courant in de 18e en 19e eeuw2.
Ik zou drie betekenissen willen onderscheiden die ik aanduid als: de
juridische, de boekhoudkundige en daarmee verwant de relatiebetekenis.

5.1.1. De juridische betekenis: verrekeningsafspraak

Onder 'rekening-courant'

als het begrip

dat

ons het meest vertrouwd

voor-

kcmt, verstaat men doorgaans de verhouding die ten doel heeft wederzijdse
vorderingen en schulden doorlopend te verrekenen. Het element 'verrekening'
staat in deze betekenis centraal.
In art. 140 Boek 6 (art. 6.1.10.18 N.B.W.), wat de huidige ongeschreven
regels codificeert, wordt uitgegaan van de rekening-courant als verrekeningsafspraak. Dit blijkt ook uit de plaats van het artikel in het Wetboek3.
Voor de goede orde geef ik de belangrijkste regels globaal weer, zoals deze
worden weergegeven bij de Grooth4 en Mijnssens:

1

2

Bregstein, Verzameld werk II, blz. 481.

De Grooth, blz. 128 e.v, die er verder opwijst dat de argentarius
geen bankier is in de zin van de bankier zoals wij deze kennen.
Zijn funktie zou meer gelijkenis hebben met onze kassier. Levy,
Rekening-courant, 's-Gravenhage 1873, blz. 1-53 betoogt uitvoerig
het tegendeel.

3

4

In Titel

Blz· 460.

1,

afdeling

10 (Verrekening).
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I) hoofdregel bij de rekening-courant is dat verrekening van rechtswege

plaatsvindt, los van de wettelijke regelen van campensatie. Deze naar huidig
recht angeschreven rechtsregel is in art. 140, Boek 6, lid 1 neergelegd;

II) voor het laten plaatsvinden van de verrekening in rekening-courant

is een verrekeningsverklaring niet vereist. Behoort een vordering eerimaal
tot de rekening-courant, dan wordt zij verrekend 'naarmate partijen tot
verrekening bevoegd geworden zouden zijn'.jn'. Een buiten het verband van de
rekening staande vordering kan niet in de rekening-courant worden verrekend,
doch eerst na beaindiging van de verhouding;

III) zoals uit art. 140, Boek 6, lid 1 verder volgt,

is alleen het

saldo van de rekening op ieder tijdstip verschuldigd, en zijn partijen niet
bevoegd betaling te vorderen van afzonderlijke rekeningposten; de tot de
rekening behorende vorderingen warden als n geheel beschouwd;
IV) verrekening vindt plaats in de volgorde waarin de vorderingen die
tot de rekening behoren voar verrekening vatbaar zijn.
Art. 140, Boek 6 besluit met de niet onbelangrijke bepaling dat uit de

tussen partijen bestaande rechtsverhotiding iets anders kan voortvloeien
(lid 5).

5.1.2. Boekhoudkundige betekenis

De rekening-courant kan feitelijk warden gezien als een overzicht van debeten creditposten corrresponderend met vorderingen die twee met elkaar handelende partijen op elkaar hebben verkregen6. De feitelijke rekening-courant

behoeft niet een weerspiegeling te zijn van hetgeen tussen partijen rechtens

is. Zij best:ond vanouds uit een rekeningblad in de boeken van de bankier die
de rekening voor zijn rekeningtiouder bijhield. Deze boekhoudkundige rekening(-courant) was een typisch, zij het geen exclusief, instrument in de beroeps- of bedrij fsuitoefening van de bankier. De bankier en kassier, die
zich van andere ondernemers onderscheiden doordat zij zich uitsluitend met
geld- en vermogenszaken van anderen bezighouden, zijn afhankelijk van het
vertrouwen dat in hen wordt gesteld. Dit noodzaakt hen hun boeken, ten behoeve van diegenen die hen hebben verzocht rekening te houden, nauwgezet bij
te houden en regelmatig rekening en verantwoording af te leggen. De reke-

ning-courant in andere verhoudingen of takken van handel en industrie geeft
daartoe

in

mindere

mate

aanleiding.

Bovendien

miste

deze

(ook

wel

koopliedenrekening-courant genoernd) het element van het voeren van een rel<ening ter uitvoering van het financieel verkeer dat de rekeninghouder met
derden onderhield. Het voeren van (bank)rekeningen kan daaram worden gerekend tot een wezenlijk onderdeel van de bankfunktie.

5

In: Kredietverlening naar huidig en toekamend recht, Preadviezen

voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 1989, blz. 23.

Bronkhorst heeft de boekhoudkundige rekening anschreven als
'het chronologisch overzicht van de rechten en verplichtingen uit

6 Van

een bepaalde hoofde van de bank ten opzichte van een geIndividua-

liseerde wederpartij, waarbij het saldo van dat overzicht telkens

de stand van die rechten respectievelijk verplichtingen weer-

geeft.' Een dergelijke rekening of rekeningoverzicht, dat zich dus
kennelijk niet uitstrekt over de gehele relatie ('uit een bepaalde
hoofde ' ) , heeft bankinterne (administratieve) betekenis en zegt
als zodanig niets over juridische verhcudingen tussen partijen.
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Van de Nederlandse schrijvers zijn met name Meijers en in diens voetspocr Clavareau7 de mening toegedaan dat de betekenis van de rekening-callrant bij het boekhoudersbegrip ophoudt. De rekening-courant is niet meer dan

een boekhoudkundige staat van tussen twee personen uitstaande credit- en

debetposten. Meijers schrijft:

'Bij een zoodanigen staat en de goedkeuring van het saldo, dat hij aan-

wijst, kunnen verschillende redhtsvragen rijzen, die ook buiten de
rekening-courant een beantwoorcUng vragen.

Misschien kan men nu nog de rekening-courant in boekhouderszin een bijzondere rekening-courantovereenkcmst plaatsen, hetzij dan dat dit een

vorm van credietverlening is of een overeenkanst, krachtens welke de
debiteur alleen verplicht is een saldo te voldoen: de heeren der prac-

tijk moeten echter eerst het werkelijk voarkcmen van deze over'eenkcmst
aantoonen. Tot belangrijke rechtsvragen geeft deze overeenkcmst in geen
geval aanleiding; deze zijn met de rekening-courant in boekhouderszin
verbonden'8

Meijers reageerde met bovenstaande woorden op de weinig verhelderende
besdhouwingen die tijdens de vergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging, in 1921, werden gewijd aan de preadviezen van Van Regteren Altena en
Fabius over de rekening-courant. Meijers lijkt enigszins op zijn standpunt

te zijn teruggekcmen, gezien zijn definitie van rekening-courant in Algemene
Begrippen9: 'De overeenkamst waarbij partijen overeenkamen elkaar over en

weder binnen zekere grenzen crediet te geven en alleen ap gezette tijden de
credit- en debetposten te verrekenen', maar ik geloof dat dit schijn is.

Meijers geeft slechts weer wat op grond van de toermalige bankpraktijk gang-

baar was.
In de definitie van Meijers van rekening-courant zijn twee aspekten te
onderscheiden. Het eerste is binnen zekere grenzen over en weer krediet

verlenen. Dit aspect, waarover in de literatuur van de jaren '20 veel on-

enigheid heeft bestaan, houdt mijns inziens verband met de amstandigheid

dat rekening-couranthouders van de bankiers uit zorgvuldig gescreende personen bestonden, uit personen die als 'handelsvrienden' waren te beschouwen.
Vanouds is de rekening-couranthouder de cliant van de bankier die bij deze
zijn bankzaken laat afhandelen; de rekening-couranthouder staat met de bank
in een vaste zakelijke relatie. Het aspect heeft mijns inziens in de bank-

zijn waarde behouden10. Onder 5.1.3 kam ik hiercp nog terug. Het
tweede heeft betrekking op het gebruik in de toenmalige bankpraktijk am de
rekening periodiek (meestal halfjaarlijks) af te sluiten en het saldo over
te brengen op een nieuwe rekening. Wat dit betreft, zij opgemerkt dat het
tussentijds afsluiten reeds lang tot het verleden behoort.
Het aspekt dat Meijers echter niet onderkerxie, is dat het voeren van
rekeningen onlosmakelijk is verbonden met uitvoering van de bankfunktie.

praktijk

7

P.J.A. Clavareau,

Eenige Hulpavereenkcusten, Lei.den 1947, blz. 88-

92, blz. 103 (noot 325).

8
9
10

Meyers, WPNR 2694-2695.
Blz. 110.

Zie oak Hoofdstuk 4, onder 4.1.

164

5.1.3. De bankpraktijk: de relatie
Voor de bankpraktijk zou men de rekening-courant kunnen beschouwen als een
raam- of kader'overeenkamst' dat wil zeggen een overeenkanst bevattende

wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen, die zij bij de uitvoe-

ring van in de toekamst te verrichten transakties in acht zullen nemen;
anders gezegd een overeenkamst die de procedurele zijde van de relatie bevat. Het Duitse 'Geschaftsvertrag' wordt op deze wijze aanvaardll.
Bij een relationele beschouwing van de bank-cliant verhouding wordt

aanvaarding van een afzonderlijke rekening-courantovereenkamBt evenwel over-

bodig, amdat de (bank) rekening-courant is te beschouwen als de (bank) relatie
zelf, althans daarmee onlosmakelijk verbonden.
Met de rekening-courantovereenkcm=t wordt in de bankpraktijk ook wel
van elkaar te onderscheiden figuren aangeduid, zoals giro-overeenkazist of
kredietovereenkomst, het laatste met name wanneer het ]crediet wordt afgewikkeld met behulp van een lopende rekening12. Dit (spraak) gebruik of vanuit de
heersende opvatting bezien deze begripsverwarring, wardt overigens ook regelmatig in de literatuur gebezigdlj.

5.2.

Kerimerken van de (bank) rekening-courant

Een actueel en gedetailleerd overzicht van de rekening-courant:regels wordt
gegeven door Mijnssen in 'De rekening-courantverhouding' . Dit kan het beste
dienen als uitgangspunt voor verdere bespreking.

Mi jnssen onderscheidt vier kenmerken, die in beginsel voor alle reke-

ning-courantverhoudingen zouden gelden, dat wil zeggen voor de beheersrekening, de banlcrekening, de rekening tussen verzekeraar en tussenpersoon, de
rekening - in het door Mijnssen beschreven voorbeeld14 tussen student Wel-

gelezen en boekhandelaar Boekstra etc. Het eerste kenmerk is dat de rekening-courantverhauding totstand komt door een overeenkamst. Het tweede, hierop aansluitend, is dat de rekening-courant een onzelfstandige, een hulpover-

eenkamst is; zij heeft de afwikkeling van buiten haar staande rechtsverhoudingen ten doel. Ten derde beogen partijen te vereffenen met gesloten beurzen door middel van verrekening. Het vierde en laatste kenmerk is dat partijen geen afzonderlijke posten kunnen losmaken uit de rekening-courant en

daarvan betaling kunnen vorderen. Gelden deze kenmerken nu (onverkort) voar
de bankrekening-courant? Gelden (nog) andere kermerken?
11

12

Zie Hoofdstuk 2, onder 2.2.5.

Niet ongebruikelijk in de bankpraktijk is bijv. een beaindiging
van de relatie door de bank op een wijze als: 'wij zeggen U hier-

bij de rekening-courant op'.
13

Zie bijvoorbeeld wat de giro-overeenkcmst aangaat R.J. Verschoor,
2e kolan: 'Algemeen wordt aangencmen dat de
verbintenis van de giro-installing met de begunstige (de rekening-

Bb. 1989, blz. 147,

axlrarrtc reelkanst)

[accent vR] is geabstraheerd van de rechts-

verhouding tussen de schuldenaar (opdrachtgever) en schuldeiser
(begunstigde) '; in mijn terminologie is bedoeld de giro-overeenkanst. Regelmatig wordt ook de rekening-- Tr-antovereenkamst als de
kredietovereenkcmst zelve beschouwd, bijv. door, B. Ihoast, M. van
Leeuwen, AAe 1987, blz. 438.
14

Blz. 2.
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Een probleem bij de vaststelling van de betekenis van rekening-courant
is dat de schriftelijke rekening-courantvoorwaarden van bankiers en banken,
thans dus de ABV, nooit specifieke bepalingen hebben bevat ten aanzien van
dan of meerdere bovengenoende kermerken, waarmee, in het voorbeeld van

Mijnssen, Welgelezen en Boekstra, kennelijk wel rekening hielden. Mijrssen
merkt everwel ook op dat verk=rsopvattingen ons uit]comst moeten brengen15
In de huidige ABV vindt men ook het woord 'rekening' of 'rekening-courant'
niet meer terug. Men spreekt in art. 30 ABV over ( beaindiging van de) 'rela-

tie', waar in oude voorwaarden nog over beaindiging van de ' rekening'
gesproken16.

werd

5.2.1. Oontractuele grondslaq

Met uitzondering van

De Grooth en thans nog Dorhout Mees17 wordt algeneen
aanvaard dat partijen de bedoeling moeten hebben in een rekening-courantverhouding te treden. Bank en clidnt zouden derhalve, al dan niet stilzwijgend,
een verrekeningsovereenkcmst sluiten met de hierboven bedoelde kenmerken.
Mijns inziens is dit een uitgesleten opvatting.
Het contractbegrip heeft de rekening-courant als het ware achtervolgd

vanaf het mcment dat Iavy de rekening-courant van een theorie voorzag18. De
Grooth is op de dogmatische rel.at:ie tussen het contractbegrip en de rekening-courantleer diepgaand ingegaan.
Bij de rekening=courantverhouding, zo stelt De Grooth19, wenst men de
cnderlinge verrekening van varderingen en schulden te bereiken, met uitsluiting van elk zelfstandig vorderingsrecht uit de afzonderlijke posten van de

rekening. (Op zich valt te betwijfelen of deze bedoeling wel voorstaat. Dui-

delijk aanwijsbaar is afstanddoening van vorderingsrechten mijns inziens nu

ock niet.20) 'Omdat aan die eisen door het positieve geschreven recht niet
kon wor€len voldaan, moesten de regels die dat voarschrijven dogmatisch worden gefundeerd', schrijft De Grooth. Voor dit furylament wed naar De Groath
meende, de obsolete constructie van de stilzwijgende overeenkanst gebruikt:
'Met de invoering van de constructie der stilzwijgende overeenkamst van

rekening-<:ourant heeft de doctrine geen nieuwe wegen ingeslagen, doch

slechts voortgebouwd op een ealweraide traditie, die de stilzwijgende
wilsverklaring aanwendde, allereerst am de inhaud van een ave:eenkamst

aan te vullen met de regelen die billijkheid en goede trouw eisen en
voorts an langs dien weg rechtsgevolgen te construeren daar waar in het
geheel geen cnlereerikalst tlissen partijen best:aat. '21
15

Blz. 3.

16

Vgl. de formulieren afgedrukt

bij De Grooth.

17

Nederlands handels- en faillissementsrecht III, Waardepapieren en
geldverkeer; handelskoop; verzekering, 7e druk (1980), blz. 149.

18 Voor een beknopt overzidht van de Nederlandse rekening-couranttheariean sedert Levy, zie Van Bronkhorst, blz. 83-94. Voordat het
lijvige werk van Ievy verscheen, zo wisten op de Vergadering van

de NJV enkele sprekers waarschijnlijk de lachers op hun hand te
krijgen, wist iedereen wat rekening-courant was. Daarna is het pas
echt een mysterie geworden en wist niemand het meer.
19

20
21

Blz· 42.

Zie verder cnder 5.2.4.

Blz. 38. Overeenstemmend, Nelissen, blz. 53 e.v.
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De verschillende theorie

of elementen van de rekening-couranttheorie

hadden, zoals ook Nelissen met Belgische voorbeelden cirxnerkt, een vooropgezet doel. De opvatting van levy - de rekening-courant is een overeenkanst
tot wederkerige kredietverlening - werd bijvoorbeeld sterk ingegeven door de
in de tweede helft van de vorige eeuw ethisch geinspireerde opvatting ten
aanzien van het berekenen van rente op rent:e22. De Belgische en Franse reke-

ning-courantleer, die wordt overheerst door het zogenaarde beginsel van
algemene besteming ('le principe d' aff6ctation ganarale') zou vooral gericht zijn op verruiming van campensatiemogelijkheden na faillissement.
Oak de Hoge Raad heeft zich, bij zijn arrest van 18 februari 1932, N.J.
1932, 488, op het standpunt gesteld, dat de rekening-courant (in casu, af-

standdoening van het recht een afzonderlijke post op te vorderen) op overIn het onderhavige geval ging het am de vraag of onder
eenkcmst berust.
cmstandigheden door eiseres de restant-koopprijs van drie partijen lampen ad
fl. 231,56 kon worden gevorderd. Het arrest illustreert hoezeer de Hoge Raad
hechtte aan 'de' overeenkamst:

'dat partijen wel vrijheid hebben de verplichtingen, uit elke van die
transacties voortvloeiende, te verrekenen, doc:h uit enkele amstandigheid dat zij gewend waren dit te doen, het verlies van het recht, dat
genoede wetsartikelen (in casu artt. 1493 en 1549 BW, vR) geven, niet
mag worden afgeleid; dat voor het teloorgaan van dit recht noodig is
een ( reenkaist van rekening-allrant, meedelxengende, dat het recht
am

van verschillende tusschen partijen over en weer gesloten transac-

ties betaling te vragen is uitgesloten'23.

Het arrest past mijns inziens in formalistisch denkende en redenerende
rechtspraktijk, maar het is aan het moderne recht wezensvreemd. Uit het feit
dat partijen gewend zijn een bepaalde handelwijze te volgen, dat wil zeggen
dat de ene partij ervan uitgaat en mag gaan dat de ander zich in een 'course

of dealing' op een bepaalde manier zal gedragen, daarin wordt ten onrechte

geen overtuigend argurnent gezien om de ander een recht te ontzeggen of toe
te kennen. Een (stilzwijgende) overeenkomst wordt nodig geacht.
Het lijkt me in onze tijd nog de vraag of de Hoge Raad zich nog zo

nadrukkelijk als in het 'lampenarrest' zou uitlaten, ook amdat het leerstuk
van rechtsverwerking veel ruimer wordt en kan worden toegepast dan in
193224

22
23

Daarover ook Van Bronkhorst, blz. 83-84.
Zou de Rech'thank in deze casus daarentegen hebben vastgesteld, dat

uit de feiten het bestaan van de rekening-courant bleek, in plaats
van aan te nemen dat de rekening-courant feitelijk best:ond ook al
was van een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkamst geen
sprake, dan zou vermoedelijk cassatie van het arrest niet hebben
plaatsgevonden; zie De Grooth, blz. 453, voetnoot 1.
24

Men

vergelijke het Pekingeenden-arrest HR

5 april 1968, NJ 1968,

251 (G.J. S.); zie daarover oak Schoordijk, Macht en onmacht vande
civielrechtelijke wetgever, in: Macht en onmacht van de wetgever,

Deventer 1978, blz. 11. Calor kocht van Oldenhave pekingeenden,
maar betaalde met korting indien de eenden niet aan de overeengekcmen kwaliteit voldeden. Oldenhave protest:eerde tegen de zijn
inziens te nlim gencmen kortingen van Calor, maar ging door met
leveren. Oldenhave ging na de laatste deeltransaktie naar de rechter en vorderde de zijn ten onrechte ingehouden bedragen. De Hoge
Raad oven,oog dat Oldenhave door zich niet tijdig op de hoogte te
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Dat de bankrekening-courantverhouding berust op een (tot verrekening

uitstrekkende) overeenkcinst, komt mij dan ook voor als een zuivere fictie,
zoals ook De Grooth en Nelissen teredht opnerkten25. Het eerste argument
voar deze opvatting is dat in geen enkel stardaardformulier of overeenkcmst
geslotel met de bank over het bestaan van deze overeenkamst dan wel over
zijn gevolgen wordt gesproken26. De Grooth merkt voorts op dat het zo veel-

vuldig voorkcmen van de rekening-courantverhouding, dat wil zeggen het bestaan van een voortdurende band tussen partijen, tot gevolg heeft gehad dat

zich langzamerhand verschillende condities aftekenden die de banken bedongen
en die een st:eeds uniformer karakter la:egen. Dit zijn echter nooit rekeningcourantvoorwaarden in de zin van verrekeningsvoorwaarden geweest. Het waren

(eenzijdig opgestelde)

relatievoarwaarden, die in algatene zin het doel

hadden de positie van de bank tegenover haar cliant te beschermen. Wenst men

tx,ch vast te houden aan een verrekeningsovereenkcmst, dan is deze niets
anders, naar De Grooth27 Vierict, dan een feitelijke voorwaarde voor het
toepasselijk verklaren van geschreven of ongeschreven regels.
Ik zou hieraan een tweede argument willen toevoegen. Ik kan hierbij
terug op wat ik opnerkte onder 5.1.2. De banlcrekening ligt besloten in de,
eigenlijk gezegde, bankfunktie, dit is het openen van rekeningen voor
clidnten, van personen met wie de bank in relatie wil staan, voar wie de

bank bereid is het betalingsverkeer te verzorgen en wie zij in beginsel
bereid is krediet te verlenen.
We zagen hiervoor al (onder 4.1) dat de rekening-courant in de hedendaagse bankpraktijk nauw verbonden is met de bedrijfsvoering (met name 'fun-

ding')

van banken.

'De rekening-courant,

belichaming van de contante en

liquide engagementen, is derhalve het instrument bij uitstek am het traditi-

Z &. bankbedrijf vorm

te geven', aldus Van Bronkhorst enigszins plechtsta-

Hier learnt het volgende bij. De Grooth gaf zijn critici ruim baan29,
waar hij stelde dat 'de feitelijke verhouding, den wil van partijen
cntstaan' is en dat ' (eerst) met en doar het ontstaan van die feitelike
verhouding de toepassing van de bijzondere rechtsregelen [aanvangt]' 10.
Mijnssen en Taxeira de Mattos31 wijzen er ter weerlegging van de opvatting
van De Grooth op dat de rekening-courantavereenkcmst niet alleen verbindt
tot hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekcmen, maar ook tot hetgeen
aard, gebruik en goede trociw vordert: 'in aan woord het gehele arsenaal
waaruit steeds wordt geput wanneer de inhaud van een avereenkamst nader,
concreet , moet worden bepaald'32.

stellen van de bezwaren van Calor zijn recht had verwerkt.
25

26

Nelissen, blz. 58.

Blz. 26; vgl. Van Bronkhorst, blz. 91.

27

Blz. 66 e.v.

28

Blz. 77.

29

30
31

Zie met name J. Wiarda, R.M.Th. 1949, blz. 522 e.v.
Blz. 455.

Zie Mijnssen, blz. 11; Texeira de Mattos, Imputatie en zekerheden

bij rekening-courant, Amsterdam 1967.
32

Teymira de Mattos, t.a.p., blz. 3 en 4.
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Deze argumenten mogen overtuigend zijn, belangrijker is het mijns inziens vast te stellen dat De Grooth onvoldoende erkende of inzag, dat de
feitelijke relatie nu juist wel een relatie kan zijn waaraan belangrijke
rechtsgevolgen zijn verbonden. In de eerder geciteerde woorden van Llewellyn: zij is een relatie 'vibrant with legal inplications'. De Grooth concludeert ook, ten onrechte, dat aan de feitelijke verhouding te allen tijde een
einde kan warden gemaakt33. De opvatting van De Grooth en de overeenkomsten-

lear is te over:bruggen door aan te nemen dat de grondslag van de rekening-

courant is gelegen de in de rechtsverhouding van bank-cliant (bankrelatie)
zelf, waarin centraal staat het feit dat partijen, binnen een wel cmlijnde
(bar¤lire) context, voortdurend transakties sluiten. De rekening-courant behoeft dan geen dogmatisch geconstrueerde rechtsfiguur te zijn die een vaste

inhoud heeft met van tevoren vastgestelde kenmerken, maar een figuur die
zich uit een bestaande rechtsverhouding ontwikkelt:34.

In de huidige opvatting neemt men te snel het bestaan van een rekening-courantovereenkonst

aan.

Zo

wordt

de

overeenkomst waaruit de rekening-courant

zou voortvloeien wel rekeninghoudersovereenkamst genoemd35. Dat partijen
hun verplichtingen over en weer in aan saldo uitdrukken, behoeft niet te
volgen uit een afzonderlijk daartoe gesloten rekening-courantovereenkcmst,
maar kan ormiddellik volgen uit de bijzondere 'lastgeving'-verhouding tus-

sen bank en cliant.31. De giro-overeenkomst brengt mee dat de bank een voor
de cliani ontvangen bedrag (onmiddellijk) boekt ten gunste van de rekening.

De verantwoordings- en informatieplicht van de bank houdt in dat zij het
cntvangen bedrag bij het vorige saldo optelt en daarvan mededeling doet aan
haar cli&nt. Uiteraard kan er in dit geval geen enkele verrekening hebben
plaatsgevonden, er zijn slechts twee bedragen bij elkaar opgeteld. (Onze
huidige r
leer verklaart dan ook niet waaram in dit geval toch
Mn schuld ontstaat.)
Bovendien heeft men in het geheel geen (althans geen noemenswaardige)
rekening-courant als verrekeningsafspraak nodig, waar de verhouding slechts
de afwikkeling van het girale betalingsverkeer betreft. Het is de cliant
zelf die de betalingshandeling verrichtj7.

Zou het, ten slotte, niet veeleer zo zijn dat het 'rekening-courantprobleem' in wezen - dat wil zeggen het aspect van de doorlopende vereffening
33

Blz. 460.

34 Vgl. nog

Van Bronkhorst (blz. 105) die, zonder overigens een afdoende verklaring te geven, opmerkt: 'De conclusie uit het voorafgaande (bedoeld wordt het betoog dat het saldo op de banlcrekening

geldlening is, vR) kan slechts zijn dat in deze materie een veelheid van oordelen wordt geveld op...tamelijk ondoorzichtige gronden. Naar de oarzaak kunnen wij slechts gissen. Ons vermoeden is

dat de rekening;Courantgethooding ...niet geheel bardt doargrand

endatmet name rekening- rrant.cl ee,*alst, relatie- reeraormst:

en c=redietovereenkaist met elkander warden ver,Ird..... Dit verovertuiging dat de werken van levy en

moeden wordt gevoed doar de

De Grooth, wellicht door hun dogmatische overvloed, hebben gefaald

de rechtsgeleerde het onderscheid hetwelk de handelspractijk
maakt, en moet maken, te doen inzien.'
35
36
37

Zie Rank, in: Betalingsverkeer, blz. 16.
Zie ook Hoofdstuk 4, onder 4.4.3.
Zie Hoofdstuk 4, onder 4.5.1.
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van rechtswege - een bankrelatie-probleem is, dat zich oplost in bijzondere
informat:le- en mededelingsplicht jegens de cliSnt, en die uit de vloeiende
rechtsverhouding bank-cliant voortvloeien en de bevoegdheid aan de bank aan
bepaalde ccirpensatoire plichten verbindt als het ware am de machtspositie
van de bank over het vermogen van de cliant te corrigeren, maar die oak de
cliant zekere verplichtingen oplegt?38 De ABV geven zicih van deze rechtsont-

wikkeling rekenschap door de bepaling, dat de bank de cliant zo mogelijk van
tevoren van de voorgencmen verrekening in kennis zal stellen. Men kan er
daaran niet zonder meer van uitgaan dat de clidnt die in een rekening-courantverhouding staat met een bank van deze positie afstand wil doen en zon-

der Heer instemt met van rechtswege werkende verrekening. 'Van rechtswege'
in art. 140, Boek 6, lid 1 lijkt er dan veeleer op te duiden, dat de bank
juist een verklaring antrent haar handelen aflegt.
5.2.2. Vervolq, de rekening-courant als hulrovereenkomst

Als tweede kenmerk wordt gesteld dat de rekening-courant een hulpavereenkcmst is bij de afwikkeling van andere rechtsverhoudingen; zij zou nietautoname rechten en verplichtingen scheppen39. Het bijzondere van de hulpavereenkamst is dat zij kan voortbestaan zonder een hoofdovereenkcmst of op

deze kan vooruitlopen. Meijers ruloriceert de rekening-courantovereenkcmst
evenzo onder de categorie 'hulpovereenkams'ten'. Dit lijkt mij venarred ;
mijns inziens zou in zijn opvatting, waarin aan de rekening-courant slechts
onder de rubriek
een boekhoudkundige betekenis wor€It toegekend, een indel

'over all-overeenkamsten meer voor de hand hebben

gelege

Aanvaarding van de rekening-courant als niet zelfstandige hulpovereenkc st, brengt volgens heersende leer mee dat niet de overeenkamst zelf als
oorzaak van de verschuldigdheid van het saldo wordt beschoxi, maar dat deze
corzaak schuilt in de verschillende rechtsverhoudingen die tot poster, in
rekening-courant aanleiding hebben gegeven. De rekening-courant zelf bepaalt

dus niet de materidle rechtsgevolgen van de (toekamstige) vorderingen, die

uit de onderliggende rechtsverhoudingen voortvloe:Len, welke opvatting zo ver

gaat dat de uitdrukkelijke erkenning van het saldo niet leidt tot een schuld

uit hoofde van rekening-courant41.

Mijn opvatting, zoals volgt uit het gestelde onder 5.1.3, is dat de

(bank) rekening geen hulpovereenkamst is, maar beschouwd kan worden als een

zelfstandige 'overeenkcmst', als een 'banking contract', waaraan ik zou
willen toegevoegen 'in relationele zin'. In oudere jurisprudentie ziet men
38

Ik wijs voorts op de Duitse ontwikkeling, waarin wordt aangenamen
dat de verrekening niet van 'redhtswege plaatsvindt; BGHZ 93, blz.

307, 314 en zie Baumbach/Duden/Hopt, Anm. 3 B bij § 355 HGB. An-

ders Canaris, die uitgaat van het ontstaan van een causale saldovordering van rechtswege; zie zijn cpmerking bij genoemd arrest in
ZIP 1985, blz. 592.
39

Zie Mijnssen, blz. 15; verder in: Betalingsver]rpor, blz. 47.

40

Zie Algemene Begrippen blz. 110. Clavareau behandelt de rekeningcourantovereenkanst cpzettelijk niet, t.a.p., blz. 103 (voetnoot 325).

41

Anders evenwel Bregstein, t.a.p., blz. 486 e.v., die na saldoerkenning een schuld uit hoofde van rekening-courant erkent.
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ock wel aanzetten tot een ruimere opvatting42. Illustratief is het arrest
Hanzebank-Zegveld e.a. uit 1929.
Zegveld beroept zich er tegenaver de bank op dat zij niet heeft voldaan

aan het vereiste van art. 1804 BW, cmdat de hoegrootheid van de rente niet
schriftelijk zou zijn vastgelegd. Het Hof is evenwel van oordeel dat art.
1804 BW geen toepassing vindt, amdat de verhouding tussen partijen niet is

die van uitlener en -gever, maar n van personen die in een rekening-courantverhouding staan, met andere wool:den in een eigensoartige verhauding
staan. Rechtbank en Hof namen dus aan dat de rekening-courant wel een zelf-

standige bron van rechten en verplichtingen kon zijn en dat in die verhouding ook zonder gesdhrift het bedrag der rente van door de een aan de ander
verschuldigde rente mocht worden vastgesteld.
De rekening-courant:opvatting van Eggens43 kan ter verdere adstructie dienen

bij bepaling van het wezen van de (bank) rekening-courant.
De rekening-courantverhouding is naar Eggens meent 'het hulsel waarin

de vloeiende verhouding der partijen tot aan het einde blijft vervat'.44 De

voorlopige stand wordt alleen opgenaakt am de stand van de rekening op een

bepaald moment vast te leggen, en het vormt zelf de beginpost van de voortgezette rekening. Dit is in overeenstemming met de in die tijd gel]ruikelijke
boekhoudkundige techniek, die ook als zodanig aan de cliant door middel van

een saldobiljet werd verantwoord. De cliant kan dus wel zelfstandig over
zijn vordering op de bank beschikken en hij kan ook de bank machtigen am
over een vordering op hem te beschikken, en deze daarmee opei phaar te maken,

maar de bank kan niet eigenmachtig een voorlopige saldavordering losmaken

uit de rekening-courantverhouding.

'Is zoo niet de opvatting der menschen in

het vak', vraagt Eggens zich retorisch af.

Dat Eggens een ruimer begrip 'rekening-courant' huldigde, blijkt oak
daaruit dat Eggens zich eraver verwonderde dat in de discussie over het al

dan niet best:aan van de rekening-courantovereenkamst het rentebeding, de
regeling van het boekenbewijs, de verplichting am drie of zes-maandelijkse
saldobiljetten te tekenen enz. niet meer in die discussie naar voren kwamen45.

Het is ook volgens Eggens de rekening-courant, die er op wijst dat er

een bankrelatie is ontstaan, een verhouding van bank tot cliant, die andere

gevolgen meebrengt dan een losstaande opdracht aan een bank, evenzeer als de

vaste verhouding van notaris tot cliant ardere gevolgen medebrengt dan een
enkele opdracht, al zal over deze gevolgen dikwijls verschil van mening
kunnen bestaan indien zij niet uitdrukkelijk worden cmschreven, of bestendig

gebruikelijk zijn. Voor Eggens is dit de reden am de rekening-courantovereenkamst geen nadere definitie te geven46. De rekening-courant is steeds
onderdeel van een samengestelde verhouding.

42 Zie HR 20 juni 1930, N.J. 1930,

1539; (laarover ook Molenaar, in

Bankverrichtingen (actief bedrijf) blz. 62-63. Vgl. verder HR 7

november 1913, N.J. 1913, 1225; HR 3 mei 1928, N.J. 1928, 1580;
43

Zie Schermer IV-Eggens: Ontwerpen van notariale akten, IV, blz.
260-264.

44

WPNR 3001, blz. 472.

45
46

T.a.p., blz. 263.

T.a.p., blz. 264.
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Ook het arrest van het Hof Den Bosch 6 oktober 198647 is ten deze in-

struktief. Het oordeelde, zij het in geval van een zogenaamie g-rekening,
dat de vorderingen van een derde ormiddellijk voortvloeien uit de bestaande
rechtsverhouding door de g-rekening gevestigd. In een noot orepr het arrest
stelt Kleyn, helaas zonder motivering, dat hem het oordeel van het Hof aannemelijker voorkamt dan de (hiervoor gestelde) opvatting van Mijnssen en van
de Hoge Raad. Het verband tussen de girale betaling en de g-bankrekening is

imners duidelijk aanwijsbaar. Het ging in het arrest van het Hof am de vraag

of het na faillissement verhoogde saldo nog rechtsgeldig was verpand aan de

fiscus/bedrijfsvereniging. Dat laatste ocrdeelde het Hof niet het geval,
amdat de rekeninghouder ten gevolge van het failliss,rnAnt zijn hms=chikkingsbevoegdheid had verlaren. De bank kan niet verrekenen, amdat de voorwaarden
voor verrekening niet meer aanwezig zijn; immers partijen zijn niet meer
wederkerig schuldeiser en schuldenaar. Of anders gezegd, de varderingen,
zoals men het bijvoarbeeld naar Ehgels recht uitdrukt, zijn niet meer 'in

the same right' (vgl. art. 127, lid 3, Boek 6). Het na het faillissement, en
thans ook in het zicht daarvan48, gestorte geld cp de bankrekening behoart
krachtens het element giro-overeenkomst aan de curator toe.

5.2.3. Vereffening

Tbt de essentie van de rekening-courant rekent men de afwikkeling van verschillende tussen partijen orrtstane vorderingen. In plaats van de vorderingen die partijen op elkaar krijgen afzonderlijk af te rekenen, kcmen partijen overeen hun wederzijdse vorderingen zoveel mogelijk tegen elkaar te laten
wegvallen en zijn zij slechts het saldo van de 'rekening-courantrekening'

verschuldigd.
Voor de verklaring van dit kenmerk zijn in de loop der tijd verschil-

lende theorieiin ontworpen, waarbij de begrippen compensatie, navatie, of
In de
een eigensoortige ' c pensatoire navatie' de belangrijkste zijn49.
' van
Nederlandse rekening-courantleer is gekozen voar een (doorlopende)
rechtswege'

werkende

verrekerling.

Ik

vermoed dat

op

deze

keuze

van

doorslaande invloed is geweest de staffeling, die in de bankpraktijk voorkwam. Men zou evengoed hphlien kunnen kiezen voor een periodieke of globale
verrekening. In de Duitse wet (§ 355 HGB) wardt bijvoorbeeld verrekening
aarwaard door middel van de 'Ges:amtahrechnung' die na verloop van een bepaalde periode, meestal drie of zes maanden, plaatsvindt50.
Ik zal nu niet willen betogen dat vereerwoudiging van het betalingsverkeer, het met besloten beurzen afrekenen, niet wardt nagestreefd. We
zouden kunnen zeggen dat het vereffenen behoort tot de 'efficacy', tot de
doelmatigheid van de verhotid ing. Daarbij zij wel aangetekend dat het in de

ban]crekening voornamelijk gaat am het giraal betalingsverkeer dat Mn der

partijen met derden verzorgt en niet cm het betalingsverkeer van partijen

onderling. De klassieke voorbeelden van rekening-calrant die men in de Nederlandse literatuur aantreft, betreffen veelal verantwoording van dividend,
verrekening van een effectennota etc., dus allerlei voor de huidige bank47

Rolnr. 340/85, HR 1987, blz. 929 m.o. Kleyn.

48

HR 7

49

Vgl. Korthals Altes, WPNR 3832.

50

oktober 1988,

RvdW 1988. 157 (Amro/THB).

Al twist men in de literatuur of de bankpraktijk niet een Staffelkontokorrent (Sch8nle) toepast, dan wel een Periodenkontokor-

rent (Canaris).
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praktijk, en de eigenlijke bankfunktie miskennende, a-typische verrekerposten.

Mijns inziens dient vereffeningskermerk van de rekening-- Trant te

warden bezien in het kader van de gehele (vloeiende) bank-cliantverhonding·

Men kan de vereffening daarvan niet abstraheren zonder deze te betrekken bij

de bancaire funktie en samenwerkingsrelatie tussen partijen. Bijvoarbeeld

het feit dat in de vroegere bankpraktijk periodiek de rekening-courant werd
afgesloten en de cliant een saldobiljet werd toegezonden, dient ongetwijfeld te worden gezien in de behoefte aan zekerheid voar de bank dat haar
boeken de stand juist weergaven. Dat men in de bankpraktijk vervolgens het
afsluiten van de rekening achterwege laat, zcu ercp kunnen duiden dat de

praktijk, gezien het gedrag van de rekeninghouders en de op grond daarvan
opgedane ervaringen van de bank (daargelaten het accountancy aspect), aan

een dengelijke zekerheid geen behoefte meer heeft. Wat de vereffening (door
middel van verrekening) aangaat, men kan op zich aan een dergelijke wijzi-

ging van de praktijk geen juridisch-dogmatische conclusie verbinien. Onder
het hoofdje 'navatie' (5.3.2) kam ik hierop terug.

De rekening-courant is door Korthals Altes anschreven als ' die verhouding waarbij men alle gel,lposten, voortvloeiend uit een bepaalde rechtsverhouding tusschen partijen, cp een rekening boekt en doorlopend verrekent en
bijtelt, terwijl het dus ontstane saldo openblijft'51. Ik heb tegen deze
definitie geen bezwaar. Verrekening heeft in deze definitie niet de betekenis van campensatie, maar slechts van het boekhoudkundige afrekenen, het

vereffenen. In rechte is de bank aan nadere plichten gebonden, zoals de
cliant, nadat de bank zich van haar verplichtingen heeft gekweten, bepaalde
verplichtingen worden opgelegd. In dit licht bezien kan ik ook met Van Del-

den instemmen, waar

hij

opmerkt dat in het bankverkeer een 'piepsyst,¥,m'

bestaat52.

Thans worden in Nederland alle bankrekeningen over 66n kam geschoren. Dit
gebeurt overigens zowel door de aanhangers van de huidige 'verrekeningsleer'
als door de aanhangers van de 'navatie-leer'. Van Bronkhorst kamt tot de

conclusie dat tot de rekening-courant behorende posten noveren tot een sal-

dovordering uit geldlening. Partijen zouden bij het aangaan een relatieovereenkomst de 'animis novendi' bezitten. Ook daarover kan men mijns in-

ziens zonder de amstandigheden te kennen, dit is de concrete rechtsverhou-

ding in ogenschouw te nemen, geen uitspraak doen53. Er blijven uiteraard wel
verrekeningsvragen over. Deze zullen later worden behandeld54.

5.2.4. De processuele eenheid van de rekening-courant

Als vierde en laatste kenmerk geldt dat partijen in beginsel geen afzonder-

lijke

post:en uit de rekening kunnen losmaken en daarvan afzonderlijk betaling vorderen, met andere woorden zij streven ook een (processuele) eenheid

51

Blz. 204; zie oak Van Brankhorst, blz. 79-80.

52

Hoofdstukken Handelrecht, blz. 754.

53

Zie verder onder 5.3.2. infra.

54

Zie onder 5.5. infra.
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van de saldovordering na, zijnde een noodzakelijke voarwaarde voor verwezenlijking van de (vereenvoudigde) vereffening55.
caat het wel an een rekening-courantkenmerk? Meijers 6 gaat ervan uit,
en in zijn voetspoor De Grooth en Nelissen, dat men voor dit gevolg geen

rekening-courantovereenkanst nodig heeft, amdat dit gevolg al voortvloeit

uit procesrec=htelijke eisen. Omtrent de processuele eenheid zegt Meijers:

'in rechte kan de eisdher zich niet bepalen tot het stellen van een
enkele post uit de rekening-courantverhouding en daarvan betaling vra-

gen; alle posten moeten door den eischer tot betaling gesteld Worden'.

Het kamt mij voor dat dit laptste zordpr meer achterwege kan blijven, wanneer de bank (als eiseres) de cliant regelmatig afsdhriften heeft gezonden

van de rekening en de cliant daartegen niet heeft geprotesteerd. De bank kan
volstaan met het saldo op te vorderen.

Rechtspraak, waarbij het beroep van de cliant op niet-ontvankelijkheid
van de bank wordt gehonoreerd, amdat zij niet de gehele rechtsverhouding aan
haar eis ten grondslag heeft gelegd, ontbreekt. Dat ligt oak voor de hand.
Wanneer het tot een rechtsgeding tussen partijen kcmt, zal de rekening-rela-

tie zijn bedindigd en zal in rechte nog slechts het saldo ter discussie
staan, tenzij nu juist over een afzonderlijke post met de wederpartij een
gesdhil aanwezig is. In dat geval zal zich de rechtsvraag voordoen of de

desbetreffende vordering (I) bestaat en (II) deze door de bank in de bankre-

kening kan worden opgenamen. Het resterende saldo van de bankrekening kan

mijns inziens dan ook niet bestaan uit vorderingen met verschillende oorzaken, tenzij de bank de bevoegdheid zou missen tot boeking in de rekening
aver te gaan.
5.2.5. Overige kermerken

In de literatuur worden nog meerdere kennerken verbonden aan de rekeningHet gaat men name an het garantiekenmerk en het financieringsken-

courant.
merk.

5.2.5.1. Garantiekenmerk

In de Nederlandse literatuur zal men tevergeefs zoeken naar de garantiefunktie van de rekening-courant, hetgeen thans wel algemeen wordt onderkend
voor de gewone verrekening57. Onder art. 139, Boek 6 learnt de garantiefunktie duidelijk tot uiting. Dit artikel bepaalt dat een vordering die onder
bijzondere titel is overgegaan, aan de schuldenaar niet de bevoegdheid ontneemt een tegerwordering op de oorspronkelijke schuldeiser in verrekening te

brengen, mits deze tegenvordering uit dezelfde rechtsverhouding als waaruit
55

Indien ervan wordt uitgegaan dat in de rekening opgencmen varde-

ringen gezamenlijk bij (tussentijdse) sluiting van de rekening
warden verrekend, zoals in de Duitse leer, dan is de eenheidsfunktie van nog wezenlijker betekenis dan in de bij ans gevolgde wijze
van doorlopende afrekening, waar de processuele eenheid zich
slechts uitstrekt tot het saldo voar zover bestaan(ie uit niet verrekende posten.

56
57

Meijers, WPNR 2695 sub V.
Asser-Hartkamp, no. 528.
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de avergegane vordering voortvloeit of reeds voor de overgang aan hem is
opgekcmen en opeisbaar geworden.
De Toelichting van Meijers (blz. 500) stelt dat het artikel is ingegeven door de gedachte dat 'diegene die het vooruitzicht heeft dat hij, afgezien van de tussenkcmst van een derde, de bevoegdheid tot verrekening zal
la:ijgen, daarin een feitelijke zekerheid voor zijn vordering vindt, in het
vertrouwen waarop hij wellicht zijn vordering heeft laten ontstaan, daarvoar
geen andere zekerheid heeft verlangd of met het cpeisen van zijn vordering
geen haast heeft gemaakt'.

Zawel. in de Franse als Duitse rechtsliteratuur wordt de garantiefunkZo bij Rives-Iange58, die stelt dat
de rekening-courant naast een vereenvoudigings- een garantie-mechanisme
heeft; met andere woorden, iedere schuldvordering dient tot waarborg voor de
toekamstige tegenvorderingen op de wederpartij. De garantiefunktie zou in de
F'raise leer tevens verklaren dat iedere partij betaling ac,rept-pert door
boeking in de rekening, want men vertrouwt er op dat de balans vroeger of
later weer in evenwicht zal kamen. Deze cpvatting houcit verband met de beperkte Franse zienswijze van de compensatie, als vereffening van wederzijage
schulden alleen59. Doch oak waar niet wordt aanvaa]xi dat door boeking in
rekening-courant betaling plaatsvindt, bijvoorbeeld in de Duitse leer, wordt

tie van de rekening-courant benadrukt.

de garantiefunktie onderkend. Volgens Canaris60 ligt zij daarin, dat elke

partij

' fiiI: ihre kontokorrentzugehBruge Forderungen des anderen Teils fiir die
Befriedigung der eigenen Gegenforderungen das Erloschen ihrer Schulden
erlangen kan... Sie ist also streng verwandt mit der Sicherungsfunktion

der Aufrechnungslage'61.

Volgens Canaris gaat de garantiefunktie van de rekening-courant evenwel
verder dan die bij de (gewone) verrekening. Zij zou ook betrekking hebben op
wederzijdse toekomstige vorderingen:

' sie wirkt insoweit wie ein Pfandrecht an einer zukiinftige Forrierung
des Partners zur Sicherung einer zukunftigen eigenen Forderung'.
Een garantiefunktie in praktische zin antstaat voar de bank wanneer
debiteuren van de kredietnemer hun schuld girpal betalen op de rekeningcourantrekening. Het zou mijns inziens echter niet realistisch zijn in elke
zogenaamde rekening-courant een garantiekenmerk te zien. De opvatting van

Rives-Lange gaat daaram te ver, amdat deze het lot van de 'klassiek handelsrechtelijke' rekening-courant bijvoorbaat bestempelt. Men zal op zich moeten
afvragen of in het licht van de vloeiende verhouding er voldoende samenhang

tussen de (toekcmstige) tegenvorderingen en de bestaande vorderingen van de
bank bestaat, of de rekening zijn grondslag heeft in de realiteit.

Ik kom in dit verband weer terug op de stelling van Korthals Altes, dat

de rekening-courant in het bankverkeer aanleiding geeft te veronderstellen
dat de rekening-couranthouder die persoon is die met de bank in een vaste
relatie wil staan. Van Bronkhorst heeft de 'integrale positie' ten tonele
gevoerc162. Hier zit dezelfde gedachte achter, namelijk een hes,Liherming van
58
59

60
61

62

No. 159.

Vgl. De Grooth, blz. 89.
Canaris § 355 Anm. 3.
T.a.p., Anm. 3.
Blz. 33.
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de zekerheidspositie die nodig is am in goed vertrouwen de relatie, mede met
het oog op belangen van derden, te kunnen afwikkelen. Of zij in werkelijk-

heid in de contract:uele relatie aariwezig is, valt niet in zijn algemeenheid
te zeggen.

In de huidige Nederlandse leer, waar alle soarten ban}crekening als
rekening-courant worden gezien, kan in zijn algemeenheid een garantiekenmerk niet worden aangencmen.

Het arrest POG[)/Voute qq63 illustreert onderhavige problematiek. In genoemd
arrest was de vraag aan de onie of de POGI) een girale overschrijving afkcmstig van een derde na het tijdstip van de surseance van betaling kon compenseren met een negatief saldo op de rekening. De HR liet er geen twijfel
over hpitaan dat

campensatie ingevolge art. 53 en 234 F ook

mogelijk is,

indien de schuld zelf niet voor de faillietverklaring of verklaring van de
sursdance is ontstaan, maar deze artikelen moeten volgens de HR niet zo ruim

worclen uitgelegd, dat de bank verrekening toekcmt van haar schuld met een
vordering, ontstaan ten gevolge van een na de faillietverklaring verstrekte
opdracht tot overschrijving. In de woarden van de Hoge Raad hebben de artikelen 53 en 234 F een niet zo ruime strekking

'dat zij van toepassing zouden zijn in alle gevallen waarin een schuld
die ontstaan is uit na de faillietverklaring (surs&anc:e van betaling)
verrichte rechtshandelingen van een derde enig verband met een voordien
gesloten overeenkamst houdt'.

Dezelfde bewoordingen worden gebruikt door de Hoge Raad in het
Otec/Steenbergen qq-arrest:64. In het daar berechte geval was de betaling
niet een girale oversdhrijving aan een bank afkcmstig van een derde, maar
een overschrijving aan iemand die een vordering had op de failliet, terwijl
de gefailleerde aan deze een opdradht had verstrekt voor hem een vordering
te innen.

Hoewel ik de uit}com:st in genoeirde arresten juist acht, gaat de Hoge
Raad aan het bankrelatie-aspekt geheel voorbij. De Hoge Raad geeft een algemene formule zonder dat wonit afgevraagd am welke vorderingen het in de
concrete relatie gaat en in hoeverre deze een samenhang vertonen. Wanneer
bijvoorbeeld feitelijk zou vaststaan, dat partijen bij de kredietverlening
zijn uitgegaan van een terugbetaling door middel van betalingen afkamstig

van de normale handelscrediteuren, kunnen venachtingen ontstaan waarvan het
niet onredelijk is dat zij worden gehonoreerd. De kredietlimiet kan immers

juist zijn vastgesteld en bijgehouden met het oog op de ontvangst van deze

betalingen. Zo is een verrekeningsmogelijkheid niet ongerechtvaardigd ten
aanzien van de schuldenaar-kredietgever die juist in verband met de inningsopdracht krediet heeft verleend, zoals Mijnssen terecht gizierkt65. Nu zal
men daartegenover inderdaad kunnen stellen dat juist van een bank mag worden
verwacht dat zij zich zonodig tegen kredietrisico's indekt, waartoe haar

een groot scala van middelen (pand, hypotheek, cessie van vorderingen, fidu63

HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249 m.o. Wachter.

64

HR 27 januari 1989, RvdW nr. 50.

65

Zie Mijnssen, Kredietverlening ra;,r huidig en toekcmend recht,
blz. 25. In dit verband is nog interessant te vermelden dat de
vooroorlogse algemene bankvoorwaarden veelal bepaalden, dat vorderingen ter incasso overgedragen tevens in eigendcm waren
gecedeerd. Een dergelijke bepaling zou thans zonder akte van cessie geen effect hebben.
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ciaire eigendomsoverdracht van voorraden en inventaris)

ter beschikking

staat. Het positief recht draagt alzo bij tot een legitimering van een ongewenste bankpraktijk, waar banken cederen en overdragen van 'alles dat los en

vast

zit'66. Dient

het beginsel van gerechtvaardigde venachtingen, dat de

schuld door bepaalde stortingen in de rekening wordt voldaan, niet mede te

worden gewogen? 'Hoop en venachting' zijn ec:hter ten onzent niet relevant,
zoals Wachter opmerkt onder evengenoef arrest POGI)/Voute qq.

Er is evenwel een duidelijke behoefte aan differentidring naar de behoefte van het geval en naar personen. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken
aan de salarisbetalingen, die een bank in het zicht van een faillissement
nog bereid is uit te voeren varIwege zekere ontvangsten op de rekening67.
Inlien de rekening-courant wordt opgevat als (onlosmakelijk onderdeel van)
een vloeiende verhouding als door mij voorgestaan, dan kan men mijns inziens
bepaalde behoeften bij afwikkeling van een door insolventie bedreigde bankrelatie op een realistische wijze opvangen.

5.2.5.2. Kenmerk van de kredietverlening

'Partijen die met elkaar in rekening-courantverhouding staan, beogen elkaar

wederzijds krediet te verlenen', was de zienswijze van Levy die hier te
lande slechts de instemming van Meyers kreeg68. Overwegend gold en geldt in
Nederland de opvatting, dat partijen met het aangaan van een rekening-courant niet beogen elkaar krediet te verlenen. De opvatting, dat de bankreke-

ning-courant elementen van een kredietverhouding heeft, is niet geheel
werden aangegaan met 'handelsvrienden',

vreed. Rekening-courantverhoudingen

met personen die men a priori krediet zou willen verlenen. Het staan in
relatie met een bank was in zekere zin statusgevoelig.

In de tijd van Levy en Meijers was het voorts bij banken nog gebruikelijk, dat tussentijdse afsluiting van de rekening-courant plaatsvond en dat
het saldo ervan als eerste post op de nieuwe rekening werd geboekt. Een
kredietverleningselement ligt in de periodieke afsluiting en de overbrenging van het saldo op een nieuwe rekening besloten. TUssentijdse afsluiting
van de rekening, en overbrenging op een nieuwe rekening vindt evenwel in de
66

Men kan zich in dit licht afvragen of art. 239, Boek 3, lid 1 voor
de bank- en factoringpraktijk wel zo'n gelukkige bepaling is? Zou
een aan de praktijk dienstbare (funktionele) regeling kunnen inhouden, dat de de zinsnede 'mits dit recht op het tijdstip van de

vestiging van het pandrecht reeds bestaat of rechtstreeks zal
worden verkregen uit een repas dan bestaande rechtsverhoixiing'
niet beter kunnen luiden aldus: 'mits de partij ten behoeve van
wie het pandrecht wordt gevestigd zijn beroep of bedrijf maakt van

het bevoorschottten van in dit lid bedoelde rechten'. Voor een
rechtseconcmische analyse van pandrecht cp vorderingen en la:edietverlening, zie M. Adams, Okonamische Ananlyse der Sicherungsrech-

te, Ein Beitrag zur Reform der Mobilarsicherheiten, Bonn 1980,
blz. 287 e.v.

67

Vgl. Blamkwist, I<rediet, bankrekening en faillissement, WPNR 5941,
blz. 772-777.

68

De opvatting van levy werd door Van Regteren Altena in zijn preadvies voor de NJV 1921 zo uitgelegd, dat beide partijen de beschik-

king zouden hebben over een kredietfaciliteit. Meijers wijst er in
WPNR 2694 en 2695 terecht op, dat het krediet slechts bestond uit
uitstel van betaling voor degene wiens rekening debet stond.
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huidige bankpraktijk niet meer plaats. Maar ook al zou dit wel het geval
zijn, dan geeft dit uiteraard geen vrijbrief de rekening tot aan de tussen-

tijdse afsluiting ongelimiteerd te overtrekken, en evermin is het uitgesloten dat partijen steeds (tussentijds) een vereffening (van de overtrekking)
zouden kunnen verlangen, voor zover en indien deze zou hebben plaatsgevon-

den.

Ik meen dat uit de bankrekening, als inhaerent onderdeel van de bankrelatie, een krediet(verlenings) funktie voortkamt. Onder normale amstandigheden zal een bank een cliant, met wie zij een bankrelatie onderhoudt, tijdelijk een debetstand beharen toe te staan zonder dat daartoe een nadere af-

spraak is gemaakt. let hoever deze debetstand kan oplopen zal afhangen van
tal van faktoren, die bij de bankrelatie een rol spelen, waaronder de zekerheidspositie van de bank, de aard van de cliant (zakelijk of particulier),
de duur van de overtrekking, de in het verleden gevolgde gedragslijn, en een
al dan niet reale venachting dat binnen een korte termijn het debetsaldo
door tegenvorderingen weer teniet wordt gedaan69. Een debetstand, waaraan
geen uitdrukkelijke kredietafspraak is voorafgegaan, behoeft dus mijns inziens niet zonder meer ongeoorloofd te zijn en een wanprestatie in te hallden, al zal de bank wel kunnen vorderen dat het saldo binnen een redelijke

termijn na een daartoe verstrekkend verzoek wordt aangezuiverd.

Van Bronkhorst heeft aan de rekening-courant twee aspekten verbonden: een
verrekeningsaspekt, dat alleen zou optreden bij de gewone rekening-courant
en een financieringsaspekt, dat de bankrekening haar bijzonder karakter zou

geven. 'Het verschil in geaardheid van de koopmansrekening-courant el de
bankrekening-courant
is niet steeds onderkend', schrij ft Van Bronkhorst
onder verwijzing naar Korthals Altes: het 'open

blt#'en sta n' van de reke-

ning zou het wezenskenmerk zijn van de bankrekening
Hoewel Van Bronkhorst er terecht op wijst dat niet alle rekeningen-courant onder de zelfde regels funktioneren, wijs :Llc er op dat ook in andere
rekening-courantverhoudingen een relatie-element besloten zal kunnen ligof de
gen, al zal dit dikwijls worden gevoed door de 'course of dealing'

'
Individualiibung', terwij 1 in het bankverkeer a priori duidelijker anlijnde
vanouds bestaande bankgebruiken bestaan.

Het Italiaanse burgerlijk wetboek (artt. 1823 e.v. en 1852 e.v.) waar-

naar door Van Bronkhorst wordt verwezen, (blz. 80) , dat tussen de gewoneen de bankrekening-courant onderscheid maakt waarbij het saldo van de eerste

opeisbaar is bij de afsluiting van de rekening, het saldo van de tw=le te
allen tijde beschikbaar is, wekt hierbij slechts verwarrend. In de eerste

69

Vgl. Pres. Rb. Rotterdam 22 augustus 1986, KG 1986, 407 (hoger
beroep Hof Den Haag 7 januari 1987, KG 1987, 159). In een voor de
(Amro) bank ongelukkige zaak tegen een financieel weinig draagkrachtig reisburo werd de bank tot uitvoering van betaalopdrachten
veroordeeld niet op grond van de veronderstelde la:edietfunctie,

maar cmdat de rechter kennelijk uit de gedragingen van partijen
afleidde dat er tussen hen een }credietrelatie best:ond, die door
de President mijns inziens orwoldoende werd betrokken in de overall (bank)relatie, waaruit de verplichting tot kredietverlening
is een op de cliant rustende
plicht denkbaar de bank over een verslechterende toestand in te

voortvloeit. Onder amstandigheden

lichten, bij gel:reke waarvan ormiddellijke opzegging van het la:e-

diet kan resulteren.

70

T.a.p., blz. 79.
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plaats, amdat een redelijke uitleg van de onderliggende relatie kan meebrengen dat het saldo telkens opeisbaar is. Ik verwijs daarvoor mede naar Canaris:

'daB es lediglich lIm eine Frage der erganzenden, d.h. luckenfullenden
Vertragsauslegung geht (van het Geschaftsvertrag, vR) und daB daher

abweichenden Parteiahreden - die auch konkludent getroffen werden

kBnnen! - vorgehen; diese kannen auch beinhalten, daB ein geringfligiges

Debet ausnahmlos sofort auszugleichen

ist'71

In de tweede plaats brengt de giro-overeenkamst mee dat het girorekeningsmldo te allen tijde opvraagbaar is.

5.2.6. Samenvattend oordeel over de (bank) rekeninci-courantverhouding
Aan het einde van deze paragraaf zet ik het wezen van wat zich in de bankpraktijk aandient als rekening-courant met enige grove penseelstreken neer.
De huidige opvatting over de rekening-courant kan worden beschouwd als

gevolg van een rechtsdenken waarin onvoldoende rekening wordt gehouden met
de betekenis en gevolgen van de zakelijke relatie respectievelijk met de
bankrelatie. Typologisch is de rekening-courantovereenkamst geen hulpover-

eenkcmst, veeleer,

(in feitelijk-bancaire zin) een 'over-all contract',

in

juridische zin een hulsel met de bankrelatie verbonden waarin de vorderingen

(rekeningposten) een sluimerend bestaan leiden72. In de Nederlandse leer
klinkt deze opvatting door bij Eggens·73 als ook bij Korthals Altes. Van
belang is vervolgens te constateren dat het openen van rekeningen en het
uitvoeren van transakties op basis van de rekening tot het wezen van de
bankfunktie behoort. In zoverre zou men ook in Nederland, zoals in Ehgeland,
van het bestaan van een 'banking contract' kunnen spreken.

De bestaande rekening-courantregels hebben mijns

inziens voor de

rechtsverhouding bank-cliant weinig zelfstandige betekenis. Waar de bankre-

latie op te vatten is als een vloeiende verhouding, die partijen die in een
bepaalde kwaliteit tot elkaar staan aangaan, die de bron is van hun verbintenissen en die zich voltrekt in een bancaire context, is aan een bijzondere
rekening-courantovereenkamst geen behoefte, noch uit verrekeningsoogpunt,
noch anderszins.
Ik zal vervolgens een aantal traditioneel aan de rekening-courant verbonden aspekten bespreken. De eerste betreffen die aangaande imputatie en
novatie, waarover thans.

71

72

73

T.a.p., Arm. 5 in fine. Het 'ce=rh8ftsvertrag' waarmee de rekening-courant onlosmakelijk verbonden is, kan dus zeer wel meebrengen dat de debetstaande partij een vereffening ter grootte van het
(boekhoudkundige) saldo terstord onderneemt, maar kan evenzeer
bepalen dat de rekening-courant een financieringsaspekt beoogt.
Vgl.

Schoordijk,

blz.

324,

325.

Zie onder 5.2.2 infra.
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5.3. Imputatie en (niet)-navatie
5.3.1. Imputatie

De imputatieregels (art. 43, lid 2 en 44, lid 1, Boek 6) zijn bij het bestaan van een rekening-courant niet van toepassing. Art. 140, lid 1, Boek 6

bepaalt dit nog eens uitdrukkelijk. Voor de bankrekening-courant is zij
mijns inziens overbodig. Texeira de Mattos 4 drukte zidh als volgt uit:

' De derogatie aan de wettelijke imputatieregels ligt in de rekeningcourantovereenkcmst besloten, niet slechts cp grond van de bedoeling

der partijen dodh uit de aard van die verhouding zelve. Vast staat
immers dat in rekening-courantverhoudingen nlimner iets anders te vorderen is dan het saldo.'

Kritiek op de opvatting van Texeira de Matt:os is dat wordt uitgegaan van
'de' rekening-courantovereenkcmst. In de voarstellingswijze van Tee:ira de
Mattos wordt slechts op een saldo en niet op de afzonderlijke posten (vorde-

ringen) toegerekend. Dit laatste lijkt mij juist.

Er kunnen tijdens het bestaan van de bankrelatie twee of meer bankreke-

ningen zijn geopend. Er kan tussen partijen echter maar &in rekening-courantrelatie bestaan. Ik zie, anders dan Van Bronkhorst meent, niet dat tus-

sen Dart:ijen meerdere rekeningen-courant (dus

in

brede zin) kunnen voorko-

men75. De rekening-courant zou men wellicht nog het samenbindende element
van die verschillende banlcrekeningen kunnen noemen, zoals men in het Franse

recht wel spreekt van een ' super campte courant' 76 o
Met een eenvoudig voorbeeld kan worden geillustreerd dat een imputatieprobleem niet aanwezig is. Bank B heeft voor onroerend goed-onderneming A de

volgende rekeningen geopend:

een rekening-courant (de bankgirorekening)

waaraan een krediet is verbonden van fl. 125.000,- waaronder uitstaat
fl .
10 . 000 , een vreemde valuta-rekening met een tegoed van $ 3.000, een
deposito-rekening met een zes-maands deposito van fl. 25.000,- en ten slotte
een beheersrekening inzake B.V. Y met een creditsaldo van fl. 1.500,-. We

mogen aannemen dat elke rekening binnen de bankrelatie zijn eigen leven
leidt. Indien een bedrag voor A binnenkamt, kan Bank B dit niet verrekenen
of toerekenen op de oudere rekening-courantschuld, als het bedrag voor de

beheersrekening of voor de vreende valuta-rekerling is bestemd. De bank is

gebonden aan de betalingsinstrukties van A respectievelijk diens debiteuren.

Stel nu (het voorbeeld dat Van Bronkhorst77 gebruikt) dat bank B een bedrag
zonder specificatie voor A ontvangt. Welnu, dan ontstaat er geen imputatieprobleem, want de enige passende aktie van bank B is cm van A een nadere
instruktie te verlangen. Blijft deze uit, of is geen aanleiding te verorderstellen dat een andere rekening dan de bankgirorekening is aangewezen, dan

zal de bank het bedrag daarop kunnen verantwoarden.

De bankrekening wijst slechts een saldo aan waarop wordt toegerekend.
De cliant heeft de bank gemachtigd (zo niet, dan lijkt mij dit voor de bank
een probleem) contante vorderingen ten laste of ten gunste van het saldo van
74

In: Inputatie en zekerheden bij rekeningcourant, Studiekring Offerhaus Nr. 5, blz. 13.

75

Blz. 127.

76

Zie Gilbert Parleani, Pluralita de camptes en banque ouverts & une
mame

77

cliant, Banque et Credit, Fascialle 250, blz. 5.

Blz. 127 e.v.
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de betaalrekening te brengen. Voor bank en clidnt zijn slechts de boekingen
in de rekening of rekeningen van belang die zij daarvoor hebben geopend
volgens de bestemming die zij daaraan hebben gegeven. Bank en clidnt vragen

zich niet voortdurend af op welk moment zij tot verrekening bevoegd zijn.
Men vergelijke wat de Ehgelse rechter daa:rover al bijna twee eeuwen
geleden opmerkte. In het Ehgelse recht wordt de volgorde van verrekening
beheerst door een rechtsregel bekend als de 'rule in Clayton's raa.,78:
' This is a case of a banking account where all the sums paid in form

one blended fund, the parts of which have no longer any distinctive
existence. Nei.ther bank nor customer ever thinks of saying, this draft
is to be paid to the account of £ 500 in on Monday, and this other to
the account of the £ 500 paid in on Tuesday. There is a fund of £ 1.000
to draw upon, and that is enough. In such a case, there is no rocm for

any other appropiation than that which arises from the order in which

the receipts and payments take place, and are carried into the account.
Presumably, it is the sum first paid in that
first drawn out. It is
the first item on the debit side of the account that is discharged or
reduced, by the first item on the credit side. The appropiation is made
bij the very act of setting the two items against each other.'

is

In het Ehgelse recht wordt dus uitgegaan van een imputatie-vermoeden.
Partijen kunnen anders doen blijken. Indien de bank bevreesd is dat aldus

voor haar zekerheden verloren gaan, dan kan zij voor de betreffende vordering een afzonderlijke rekening inrichten79, dan wel een daartoe aangepaste
zekerheid verlangen. Het voorbeeld dat Texeira de Mattos bevreesd maakt, is
het volgende80.
A drijft een onderneming, hij geniet krediet van de bank. A brengt zijn

onderneming in een B.V. in. A vraagt aan de bank de vennootschap als schul-

denaar te accepteren in plaats van A persoonlijk. De bank st:emt hiermee in
mits A zich als borg verbindt tot meerdere zekerheid van hetgeen de bank ten

tijde van de amzetting van A te vorderen had, te weten fl. 100.000,- Dit
bedrag wordt als eerste debetpost in de rekening opgenamen. Na een jaar
failleert de vennootschap. De debetstand is dan fl. 150.000,-.
Of A jegens de bank als borg is gebonden, hangt in de eerste plaats af
van de aard en bewoordingen van de borgtocht en hetgeen de bank A daarcmtrent heeft meegedeeld. Narmaliter zal de bank een zogenaamde bankborgtocht
van A verlangen. Hiermee geeft de bank te kennen, dat zij A ondanks input:a-

tie in de rekening van de vennootschap aansprakelijk wenst te houden voor
een bedrag van fl. 100.000,-. De (imputatie) werking van de bankrekening is
in casu ook niet ongerechtvaardigd, want de bank heeft een metrwe vennoootschap geaccepteerd en kennelijk daarin vertrouwen gesteld. Bovendien ligt
het op de weg van de bank een zodanige regeling te treffen waaruit blijkt
dat A aansprakelijk is, waar deze begint en ophoudt. Oak al zou de bank het
saldo voor de uittredende vennoot op een afzonderlijke rekening overboeken,

dan nog dient de vraag te worden beantwoord, hoe deze handeling moet worden
uitgelegd. Volstaat de bank ermee het conto seperato in te richten en deelt
de bank dit aan de uittredende vennoot cole mee, dan blijft toch de vraag of
78

79

Devaynes v Noble, Clayton's Case (1816), zie Paget, blz. 118.

Vgl. Van Bronkhorst, blz. 135, waar het probleem van de uittreden-

de, beherende vennoot wordt behandeld. In Clayton' s case was dit
aan de orde, zij het dat de uittredende vennoot in casu de firmant
van de bank was.

80

Ontleend aan Mijnssen, in: Betalingsverkeer, blz. 54.
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deze handeling dan de facto moet worden gekwalificeerd als ware er een
'borgtodht'? Een dergelijke uitleg zou veel te ver gaan.
De kritiek die Schoordijk heeft op de imputatieregels van de rekeningcourant naar N.B.W., daartoe geinspireerd door Texeira de Mattos, gaat bij
de bankrelatie of -rekening maar ten dele op81. Ik kan mij vinden in de karakterisering van de rekening-courantovereenkcmet als over-all contract, in
de bankrekening als zodanig vindt bij wijze van vermoeden wel enige imiitatie plaats. Alle (opeisbare) vorderingen lijden weliswaar een sluimerend
bestaan en zekerheden blijven, zoal g Texmira de Mattos zegt, derhalve in
stand voor het beloop van de vordering waaraan zij is verbonden (of tot het
laagste saldo na het ontstAan van die vordering indien dit saldo lager is

dan die vordering), maar indien de bank vorderingen zonder meer naar afzonderlijke rekeningen overbrengt zonder de clidnt nader te informeren of met

hem tot een afspraak te kcmen, dan is het vermoeden van imputatie niet onredelijk.

Van Bronkhorst bespreekt het voorbeeld van de uittredende vennoot82.

Volgens Van Bronkhorst vindt er novatie plaats bij mutatie in de (bank) rekening-courant, zodat een uittredende vennoot, die mede aansprakelijk is voor
de schuld, bij mutatie ten gunste van de bank (gedeeltelijk) wordt gekweten.
Van Bronkhorst meent dat de bank aan deze consequentie kan ontkcmen door een

conto-separato voor de uitgetreden vennoot in te richten. Zoals hierbaven

gezegd, gesteld dat het inrichten van een dergelijke rekening al geschiedt
met toestemming van de uittredende vennoot, want dit zal de minste voarwaarde zijn die er aan moet worden gesteld, dan blijft toch de vraag over wat
met het instandhouden van de rekening wordt beoogd? Zij is in ieder geval
gebonden aan een plidht de uittredende vennoot te informeren over doel en

aard van de rekening.

De Hoge Raad gaat in zijn arrest van 21 september 198883 weliswaar uit

van de regel van toe- en verrekening naar ancianniteit, maar gaat uit van
een te absolute werking. In dat geval had rekeninghouder Y (een tandarts)
van de bank een door deze verleend krediet in rekening-courant benut voor de
aankoop van een viertal kapitaalverzekeringspolissen ad fl. 500.000,-. Tot
zekerheid van het krediet bedong de bank cessie van de rechten uit deze verzekeringen. Het aankoopbedrag van de polissen correspondeerde met de eerste

post in de rekening. Vervolgens wordt de rekening voor een aantal jaren
gebruikt voor stortingen en betalingen uit verschillende hoofde waarbij de
startingen het genoemde aankoopbedrag overtreffen. Nadat het enige jaren
nadien tot een uitkering was gekanen onder de kapitaalverzekeringen ontstond
tussen de Inspecteur der Directe Belastingen en Y een geschil a\reI: de vraag
in hoeverre de rente in de rekening geboekt kon worden toegerekend aan de
oorspronkelijke geldlening ad fl. 500.000,-. De Inspecteur neemt het standpunt in dat de stortingen moeten worden toegerekend op de jongste opnames. Y

stelt zich op het standpunt dat het oorspronkelijke causale verband tussen

de schuld in rekening-courant en de kapitaalverzekeringen is verbroken door

de nadien ten gunste van de rekening geboekte betalingen. Het Hof stelt vast
- ik laat de belastingtwhnische merites 1:uiten beschouwing - dat van de wil
van partijen am de oorspronkelijke, ter financiering van de kapitaalverzekeringen aangegane, schuld tussentijds af te lossen of te herfinancieren niet

was gebleken. De Hoge Raad gaat hier echter zonder uitwijding aan voorbij en
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Schoordijk, blz. 325.
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Blz. 135.

83

BNB 1989, 71.

182

volgt het huidige en toekamstige systeem van toerekening, hetgeen, zoals de

belastingplichtige ook betoogde, inhield dat de oors Fonkelijke geldlening
was verrekend met de nadien plaatsgevonden stortingen.04
De uitleg van het Hof stemt mij tot meer tevredenheid, amdat zij aansluiting zoekt bij de concrete partijverhouding. De Hoge Raad gaat er ten

onrechte van uit dat de imputatieregel een onder alle arstandigheden (rekeningen) onverbiddelijk gelijk werkende rechtsregel is. Indien partijen geen
nadere afspraak hebben gemaakt, is het mijns inziens realer am posten die in
econcmische zin samenhangen bij elkaar te houden. Dit behoeft geenszins te
leiden tot een stelsel van verrekening, zoals de Inspecteur in bovenvermeld
arrest aanvoerde waarin creditposten warden toegerekend als aflossing op de
jongste opnames8 , maar het haudt slechts in een relativering van de imputatieregel.

5.3.2. Novatie

De vraag of opneming van een post in rekening-courant noverende werking
een vraag die zich vanouds in een warme belangstelling heeft mogen

heeft, is

verheugen. In de wat men noemt klassieke leer van de rekening-courant, een
leer die in de Nederlandse rechtspraktijk nooit is aangeslagen, nemen twee
begrippen een centrale plaats in: novatie en ondeelbaarheid. In deze novatieleer worden de in de rekening opgencmen vorderingen en schulden getransfarmeerd tot debet- en creditposten (novatie), zodanig dat er gedurende het
doorlopen van de rekening noch een opeisbare schuld, noch een opeisbare vordering bestaat (ondeelbaarheid). Eerst bij het sluiten van de rekening gaan
partijen over tot een afrekening (door de debet- en credit:totalen op te
tellen en van elkaar af te trekken - er vindt dus noch imputatie, noch com-

pensatie plaats) en in afwachting van de sluiting vormen de vorderingen en
schulden een ondeelbaar geheel.
In de Nederlandse doctrine zijn o.a. - met onderlinge verschillenLevy86' Korthals Alt:es87, en Van Bronkhorst88 aanhangers van een (soort)
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Zie nog het cammentaar van Van Fsch

(Bb,

nr.

14,

blz.

160) .

Van

Fsch leest mijns inziens teveel in het arrest van de Hoge Raad.
Dat uit het karakter van een rekening-courantverholiding voortvloeit dat - behoudens andersluidende afspraak - een niet-opeisba-

re vordering die in rekening-courant wordt geboekt voor campensal
tie vatbaar is, werd niet beslist. Het misverstand is wellicht
ontstaan door ervan uit te gaan dat de bank in casu het verleende

krediet, als een niet-opeisbare vordering

daadwerkelijk in reke-

ning-courant had geboekt. In feite deed de bank dit niet. Zij
voerde kennelijk slechts een betalingsopdracht voor de cliant uit
waardoor een (door de kredietafspraak geoorloofd) debetsaldo ont-

stond, al wist de bank natuurlijk wel dat het de aankoop van kapibetrof waarvan zij de rechten gecedeerd zou
krijgen.
taalverzekeringen
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De Inspecteur zau m. i. beter hebben kunnen bepleiten, dat partijen

de bedoeling hebben gehad een geldlening aan te gaan voor een
bepaalde tijd, dus totdat de verzekeringen tot een uitkering kwamen; want deze geldlening behoort in feite niet tot de rekeningcourant.
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Levy sprak everwel over schuldhernieuwing, in plaats van sthuldvernieuwing. De reden hiervoor was am bij saldo-erkenning de accessoria niet verloren te laten gaan.
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novatieleer. Deze verschillen betreffen onder meer het mament waarop het
transformatieproces optreedt. Geschiedt dit bij levy bij (tussentijdse)
sluiting gevolgd door saldovast st:elling, bij Korthals Altes en Van Bronk-

harst gebeurt dit, als ik het wel heb, bij het opeisbaar worden van de (te
naveren) saldovordering.

Iaat

ik

beginnen aan te duiden wat onder novatie wor(it verstaan? Hier-

or)der verstaat men, kort gezegd, het vervallen van een vordering en het, in
verband daarmee, ontstaan van een nieuwe schuld. De gevolgen zijn: Neverl-

rechten, die zijn verbonden aan de post:en die in de rekening-courant Wor(len
cpgenamen, gaan verloren en blijven niet in stand totdat zij aan verrekening tenonder zijn gegaan. Ook verdwijnen verjarings- en vervaltermijnen en

er doen zich geen vragen meer voor van rechterlijke caipetentie.

Voor het instandblijven van nevenrechten is illustratief Hof Arnhem 25
juni 1969, NJ 1969, 497. Het Hof sanctioneert dat de bank een in de reke-

ning-courant (betaalrekening) geboekte, maar niet verrekende rente, alsnog
orylor de ruimte van de hypotheek bracht, die nog aanwezig was voor niet
betaalde rente89. Het standpunt van het Hof is een logisch gevolg van de
cpvatting dat 'het enkele feit van het boeken ener vordering in rekeningcourant deze niet van aard doet veranderen', zo het Hof oak overweegt. Mijns

inziens is dit voor de (hedendaagse) bankpraktijk een verouderde uitspraak.

Een bank zal tot boeking van bijvoorbeeld opeisbaar verschuldigde rente

overgaan, waartoe zij door de cliant is gemachtigd, wanneer zij ervan uitgaat of vanuit mag gaan dat haar verkregen vordering doar tegenboekingen in
de rekening zal worden voldaan.
Men kan zich afvragen of een bank die doorgaat met het boeken van rente

in de rekening-courant (en daarvoor opniew rente-optrengsten geniet), waarbij er twijfel behoort te bestaan am een storingsvrije afwikkeling van de

relatie, alsnog moet worden toegelaten deze rente weer uit de rekening te
lichten. Men zou uit de voortdurende boeking, ondanks voldoende saldo, mogen
afleiden dat de bank bereid is meer krediet te verlenen. Wellicht is de bank
bereid daarmee door te gaan, amdat de overwaar(ie toereikend is en zij de

exec:utie met vertrouwen tegemoet ziet. We zagen ook dat een normale bankrelatie c. q. rekening-courant inhoudt dat tot op zekere hoogte krediet wordt

verleend. De vraag of er novatie of een soort novatie optreedt bij het opne-

men van een post in de rekening, lijkt veeleer een vraag, die afhankelijk
van de cmstandigheden wordt beantwoord. Zolang de bankrelatie een normaal
verloop heeft, behoren partijen niet bevreesd te zijn voor 'noverende' effecten. Heeft de bank een boeking ondernamen (in casu rente) in de gerecht-

vaardigde venachting dat de verkregen vordering door tegenboekingen wordt

voldaan, en deze verwachting wordt beschaamd, behoort het 'uit de rekening

lichten' van rente toelaatbaar te zijn.
De huidige leer stelt zich in abstracto de vraag of er bij opneming van
een post in de rekening al dan niet sprake is van novatie. Mijns inziens zal
men de concrete bankrelatie moeten onderzoeken am na te gaan in hoeverre kan

worden gesproken van 66n ('genoveerde') schuld uit hoofde van de bankrelatie
(waarop in beginsel naar analogie de voorwaarden van geldlening toepasbaar
87

Korthals Altes spreekt echter niet alleen van echte novatie t.a.v.

van niet tot de bankrekatie behorerxie vorderingen, maar van een
'soort novatie' van de 'niet-wezensvreemde' posten. Korthals Altes
blijkt gecharmeerd door een Franse jurist Bavierre, die sprak van
een
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' novation

campensatoire'.

Blz. 112 e.v.

Vgl. HR 2 mei 1986, 'In Raadkamer' 1986, No. 3, waarover Molenaar
in TVVS 1988 nr. 88/4, blz. 131 e.v.
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zijn) dan wel, onder clmstandigheden, moet worden beoordeeld dat de schuld
haar oorpsronkelijke titel heeft behouden.

Wat het gevolg van de novatie betreft voor verjarings- en vervaltermijnen, kan een voorbeeld, ontleend aan Mijnssen, als uitgangspunt dienen90.
TUssen A en B bestaat een rekening-courantverhouding. A heeft aan B een

wissel ge dosseerd. B. heeft het ter zake door hem verschuldigde bedrag in
de rekening geboekt. De wissel wonit na aanbieding door B niet door de acceptant voldaan. B wil regres nemen op A (art. 142). B boekt de regresvordering in rekening-courant. De betreffende vordering blijft meer dan een jaar
niet verrekend in de rekening opgenamen. Mijnssen is nu van mening, de niet-

noverende leer volgend, dat als gevolg van de korte verjaringstermijn van
art. 169 lid 2 WvK, de vordering van B ter zake het regres cp A is verjaard.
Ik kan dit niet inzien, want indien een bank voor een niet betaalde, in
disconto genamen wissel regres neemt, dan zal zij de rekeninghotlrier, hAar
cliant, in kennis (moeten) stellen van de niet-betaling. Zij zal de wissel
aan haar cliant retourneren en doar middel van haar rekeningafschrift rekening en verantwoording afleggen. Hiermee heeft de bank aan verbinten:is voldaan. Is het dan niet zo dat de bank regres heeft genamen, toen zij de reke-

ning debiteerde en de cliant van de niet-betaling op de hoogte bracht?
Men zou nog kunnen tegenwerpen een vonnis van de Rech+hank Rotterda#l.
Daarbij ging het cmeen rekening-courantverhouding tussen twee vervoerders.
Partijen boekten hun wederzijdse vorderingen in een rekening zonder zich
kennelijk te bekammeren am de verkorte verjaringstermijn. In de uitspraak
wardt mijns inziens over het hoofd gezien, dat de rekening-courantverhouding in casu een uitvloeisel is van de sairerwerlkingsovereenkanst op het
gebied van vervoer. De rechtsverhouding zou zeer wel hebben kunnen best:aan,

niet uit afzonderlijke vervoersovereenkamsten, waaruit vorderingen voort-

vloeien die vervolgens in een rekening-courant als verrekeningsovereenkamst

warden geboekt, maar als uit een zakelijke relatie, waarbinnen de afzonder-

lijke overeenkcmsten existeren, al zullen vanaf het begin bepalingen van
deze samenwerking minder duidelijk zijn dan die op het bancaire terrein,
waar z ich expliciete bankgebruiken hebben ontwikkeld die aan de partijverhouding steun bieden en waaraan partijen zekerheid ontlenen. Juist aidat
partijen er slechts op zijn gericht een saldo op te eisen, kan de verjaringstermijn eerst ingaan op het mcment waarop aan de rekening-courant (lees
relatie) een einde is gekcmen.
Zo er toch behoefte bestaat aan een meer algemene regel in deze, lijkt

de voorzichtige gevolgtrekking gerechtvaardigd, dat in de bankrekening(courant) zolang deze (regelmatig, in overeenstemming met bancaire gebruiken
en beginselen) doorloopt, er slechts een saldo is te vorderen (uit hoofde
van de relatie of relatie-overeenkamst (Van Bronkhorst) ). De regel in art.
140, Boek 6 laat zich voor de bankrekening amdraaien: er vindt novatie
plaats,

tenzij uit de tussen partijen best:aande rechtsverhouding anders

voortvloeit.

5.4. Het einde van de rekening-courantverhouding
5.4.1. Het ontbreken van het recrelmatiq zaken doen

Met het wegvallen van de banlcrelatie kamt de bestaansvoarwaarde van de rekening te vervallen. Zij wordt, zoals Canaris rmar Duits recht opmerkt,
' zweck- und gegerstandslos' 92. Wanneer is hiervan sprake? Allereerst,
90
91
92

Betalingsverkeer, blz. 53.
25 januari 1980. NJ 1980, 588.
Canaris, t. a.p., § 355 Rdn. 111.
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schijnt mij, indien partijen

of aan hunner te kennen geven (geeft) geen
zaken meer te willen doen. De relatie moge dan weliswaar warden beiiindigd,

er treeit een (als het ware 'postcontractuele') fase waarin de relatie wordt
afgewikkeld. Zo zal de bank de voor de sluiting getrokken cheques of gegeven
bet:alingsopdrachten moeten honoreren, voor zover het saldo toereikend is. In
de bankrelatie zal artikel 30 ABV de grondslag vormen voar beaindiging. Zij
heeft in zoverre zelfstandige betekenis, dat oncmstreden is dat de bank ver-

plicht is de cliant desgevraagd de reden van die opzegging mee te delen. Het
recht an een duurverhouding die voor onbepaalde tijd is aangegaan te beaindigen, volgt al uit de aard van die verhouding.
Vindt ook beaindiging van de zakelijke relatie plaats bij gehrek aan
affaire gedurende langere tijd?93 Een ontkennend antwoord kan worden gegeven, indien wore:lt aangencmen dat uit het onthreken van transakties nog niet
de wil am de zakelijke relatie te be8indigen volgt. Een dergelijke wilsop-

vatting is echter aan de praktijk wezersvreemd. In algemene zin zou men
knnen stellen dat doar een gebrek aan voortdurende, gebruikelijke transakties datgene, waar het heide partijen door het instandhouden van de rela-

tie am gaat (een verhouding die tot beider voordeel strekt), verloren is
gegaan. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indian de rekeninghouder zijn debi-

teurenvorderingen bij een andere bank laat binnenkcmen en nog slechts een

naminaal bedrag aanhoudt op een in feite slapende rekening en zeker wanneer
de rekeninghouder zonder achterlating van zijn adres is vertrokken. Het
instandhouden van zekerheden zou er anderszijds op kunnen wijzen dat partijen hun relatie in stand wensen te houden. Partijen zullen bij het activeren van de relatie hun verwachtingen opnieuw moeten formuleren.
Ik merkte eerder op dat wanneer in de bankpraktijk de rekening-courant
wordt opgezegd, hiermee in feite wordt bedoeld dat de relatie wordt beain-

digd. Onzekerheid ontstaat bij het blokkeren van de rekeningen door de
bank94. In feite kan dit slechts worden beschouW als be&indiging van de

relatie.
Blakkering van de rekening was aan de orde in de casus ontleend aan een

kart gedinguitspraak van Pres. Rb. Haarlem 26 februari 198595. Volgens de
President valt blakkering niet anders te duiden dan dat de bank toen gebruik

heeft gemaakt van haar compensatiebevoegdheid, althans een beroep op compensatie heeft gedaan en dat het nadien 'crediteren' van de rekening van de

cliant door de bank niet meer dan een administratieve verwerking was. Ik

houd het resultaat van deze uitspraak voor juist, de motivering gekunsteld.
Van belang is te weten voor welke posten de bank de rekening nog in stand
houdt. Ik zou willen verdedigen dat de bank niet tot de relatie behorende
startingen op de bankgirorekening na beaindiging van de relatie aan de

cliant behoort af te dragen en zich niet op verrekening kan beroepen met
een (opeisbare) tegenvordering, tenzij de bank met de ontvangst daarvan
TIa:ht rekening houden en met het oog daarop haar vordering heeft laten ontstaan. Andere voorbeelden zijn wel denkbaar.
Met het sluiten van de rekening begint dus een periode waarin de lopen-

de betrekkingen dienen te worden afgewikkeld en een een eindsaldo wordt
cpgemaakt. De vraag is gesteld of het sluiten van de rekening tot gevolg
93

Vgl· Molenaar, TV\ S 188/nr. 4, blz. 133 (met literatuurverwijzing
voor het Belgische en Franse recht); zie ook Schlegelberger-Hefermehl, Rdn. 94.
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Ik laat buiten beschouwing de blakkering als gevolg van een beslag
onder de bank. Dat is averigens normaliter geen reden de relatie
te beSindigen.
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Rolnr. KG 63/1985.
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heeft dat de contractuele relatie wordt bedindigd, of dat het slechts tot
gevolg heeft dat de rekening ophoudt te hinlftioneren96. Het gaat mijns inziens an een zuiver academische vraag die met de realiteit van de bankpraktijk niet zo veel te doen heeft. De gevolgen die men eraan wenst te verbinden hebben, als ik het goed zie, betrekking cp de versdhuldigde rente over
het eindsaldo: moratoire (wettelijke) of overeengekcmen rente? Ik zou menen
dat het laatste het geval is. Ook hi.er worcit ons zicht versluierd doordat de

rekening twee funkties vervult, enerzijds als bankgirorekening, anderzijds
als betaalfunktie van relatievorderingen. Indien de relatie slechts zou
bestaan uit een giroverhouding, dan neemt de contractuele relatie in beginsel een einde bij het niet meer funktioneren van de rekening. Zonder rekening is de giro-overeenkamst n:Let uitvoerbaar. Andere delen van de relatie

kunnen Inogelijk doorlopen. Desordanks kunnen betalingen cp de

rekening bin-

nenkcmen, indien de rekening in het girosys'teen wordt gehandhaafd. Het laat

zich gemakkelijk inzien dat de bank hier belang bij heeft, indien zij een

vordering heeft op de rekeninghouder. Zij kan zich op eenvoudige wijze door

middel van verrekening betaling verschaffen. In hoeverre de bank zich uit

girale overmakingen na het beaindigen van de girorelatie nog rechtsgeldig

betaling kan verschaffen, is een vraag die wordt behandeld in 4.5. infra.
Wat de verschuldigde debetrente betreft, is van belang of de bank rente op

rente kan berekenen. Dit is mijns inziens niet meer het geval
(bancaire) relatie wordt verbroken.

indien de

Ten slotte merk ik nog op dat de opvatting van de Hoge Raad97, dat het

verbod van anatocisme (het berekenen van rente op rente) niet opgaat, indien
partijen in een rekening-courantverhouding staan, mijns inziens op een mis-

verstand berust. Met 'rekening-courantverhouding' wordt

in het arrest be-

doeld: doorlopende relatie. De opvatting van de Hoge Raad in dat arrest zou

bij een andere lezing niet begrijpelijk zijn.
Overdracht en overgang van de relatie

5.4.2.

Dat de gehele relatie wordt overgedragen, is niet ormiagelijk. Er zal dan

sprake zijn van contractsoverneming98. Nodig is in dat geval overdracht van

alle bestaande vorderingen en obligo's, als ook dat de cedent zich verbindt
alle bedragen, die nog bij hem ter zake de relatie voor de debiteur binnenkamen, voor zover deze niet krachtens de giroverhouding aan de debiteur ten
goede kamen, aan de cessionar:is af te dragen, en voorts dat alle toekomstige
bedragen uit de bestaande relatie voortvloeiende warden overgedragen99. De
rekening-courantrelatie wordt met de cessionaris voortgezet. Deze figuur zal

zich in de praktijk niet snel voorrioen, mede door de onzekerheid voor wat
betreft het al dan niet gedekt zijn van vorderingen, die zijn ontstaan na de
literatuur,

Rives-lange no 181 en 182.
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Zie m.n. de Franse
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HR 1 mei 1924, NJ 1924, blz. 854. De Kat oppert de gedachte, in
WPNR 3894, blz. 164 onder noot 9, dat de Hoge Raad uit vrees voor
tenlgvorderingen een dergelijk gebruik heeft aangenanen. De Hoge
Raad heeft in bedoeld arrest het gebruik dus zelfs baven een wettelijk voorschrift gesteld. In het N.B.W. keert het rente-op-renteverbod niet terug.
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Vgl. Van Bronkharst, die de relatie in zijn totaliteit niet overdraagbaar acht gezien het persoonlijke (d. i. vertrouwens) karakter, blz. 140.
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Zie R. Korthals Altes, Borgtocht naar hederyiaagsal Nederlandsch
recht, prft. Amsterdam 1933, blz. 82.
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cessie, door gestelde bankzekerhedenloo.

Is daarenboven de positie van personen in het geding die zich voor

vorderingen de relatie aangaande tot barg of hoofdelijk schulderwar hothen
gesteld, dan lijkt aangewezen dat deze tijdig en behoorlijk warden geinformeerd. 70 deze personen in een nadeliger positie kanen te verkeren, lijkt in
beginsel niet uitgesloten dat de cessionaris zich verplicht tot anderhande-

ling over het tenietgaan van de bargtocht respect:ievelijk hoofdelijk schuldenaarsthap.
Een andere situatie doet zich voar bij het overlijden van de clidnt. In
beginsel zullen de rekeningen overgaan op de erfgenamen, tenzij deze te

kennen geven dat zij de relatie niet wensen voort te zetten. De bank zal de
rekeningen ten name van de erven kunnen st:ellen, dan wel nieuwe rekeningen

apenen onder afsluiting van de oude, mits daarmee geen rechten voar de erven
verloren gaan. De relatie, de rekening-courant zal met de erfgenamen warden

voartgezetlll. Het kat mij voor dat de bank aan iwier der erfgenamen ver-

plicht is informatie te verschaffen, dodh dat beschikking over de rekening
slechts door de erven gezamenlijk kan geschieden.
Ingeval van een fusie ingevolge art. 309, Boek 2 BW, waarbij sprake is
van een overgang onder algemene titel, zullen de bankrelaties van de ver-

dwijnende bank(vennootsdhap) worden voortgezet door de vericrijgende bank102.

De van de relatie deeluitmakende zekerheden zullen deze volgen, voor zaver
de overeenkamst of akte niet uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt. Dit geldt

evenzeer de zogenaaxle bankzekerheden. De opvatting dat de bankhypotheek
doar zijn persoonlijke karakter niet overdraaghaar is of op een andere per-

soon kan overgaan, miskent dat personen handelen in een bepaalde kwaliteit

(sociale rol) en miskent dat de vorderingen die uit de banlcrelatie voortvloeien of zullen voortvloeien een samenhang vertonen met de betreffende
zekerheid. Het persoonlijke (door de bijzorxleI:e kwaliteit van bank en cliant

bepaalde) karakter behoeft daaram niet de overgang of overdracht te belet-

ten. Dit belet geenszins de mogelijkheid dat de bestaande relaties in fysieke zin worden voortgezet, hetgeen erop kan duiden dat de bank afstand wenst
te doen van rechten uit de juridische samengevloeide zekerheden die zij als

gevolg van de fusie heeft gekregen. De verkrijgende bank(vennootschap) verplicht zich de bankrelatie voort te zetten als ware deze nog gevoerd door de
verdwijnende vennootschap. Ook hier gelden de bijzandere informatieplichten
niet alleen jegens de cli6nt, maar in het bijzonder jegens borgen en hoofdelijk schuldenaren, zijnde schuldeisers van de verdwijnende bank.

100

Zie ook Hoofdstuk 3, onder 3.3.4.
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Een ander standpunt nemen diegenen in die de rekening-couran'tovareenkomst beschouwen als een overeenkcmst intuitu personae, aange-

gaan met het oog op de kwaliteit van de wederpartij. Zo bijv. in
de Franse leer; zie Ripert-Roblot no. 2347.

102 Het

is uiteraard niet

uitgesloten dat de code relaties feitelijk

blijven voorthestaan, indien dezelide cliant met beide banken een
relatie onderhield. Indien, dus in fysieke zin, de relaties na de

fusie op de oude voet, dus gescheiden worden gevoerd, als had geen
fusie plaats gevonden, is de vraag of de bank in een later stadium

nog een beroep kan doen op het integreren van de vol:deringen en

zekerheden. Men zou kunnen zeggen dat de bank haar rechten, die
zij bij het ontstaan van de nieziwe venootschap heeft verkregen,
heeft prijsgegeven, tenzij de bank bij de fusie aan de cliant
meedeelt dat hij aan het fysieke scheiding geen recht kan ontlenen.
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5.4.3. Sursoance van betaling

Het feit dat de rekeninghouder sursdance van betaling wordt verleend, behoeft niet tot beaindiging van de rekeningrelatie te leiden, maar leidt wel
tot een tussentijdse afsluiting van de bankrekeningen, zodanig dat de verrichtingen van voor de surseance-tatum warden gesdheiden van die verricht na
deze datum. De surs6ance wordt geacht te zijn ingegaan op de dag waarop zij
voarlopig is verleend (art. 217 F.), zodat de boekingen die op de openingsdag vallen niet in het (oude) saldo zijn opgenamen. Het tijdstip van boeking

zal niet steeds doorslaggevend behoeven te zijn.

Ik zal deze problematiek verder bezien in verband met het einde van de

rekening-courant

bij faillissement. 103

5.4.4. Faillissement

Leidt het faillissement van de cli@int tot beaindiging van de rekening-courantiverhouding? In de Nederlandse literatuur wordt daarover verschillend
gedacht. De rechtspraak is weinig expliciet104, hetgeen gezien de =rplexiteit van de rekening-courant niet verwonderlijk is.
In de praktij k nemen banken steeds het standpunt in dat zolang 'de
relatie' nog niet is 'afgewerkt' de rekening-courant doorloopt en het fail-

lissement geen invloed heeft op het bestaan van de rekening-courant. Dit
standpunt learnt: erop neer dat de rekening-courant door de wederpartij van de
failliet kan worden voortgezet, zolang zij nog een funktie kan vervullen.

Deze laatste opvatting wordt ook verdedigd door Mijnssen, die stelt dat
het failliet gaan van 66n der partijen niet behoeft te verhinderen dat de

rekening doorlooptl05.

De staat van

faillissement bepaalt slechts welke

vorderingen en schulden nog verrekend konnen worden en voor zover dat het
geval is, zal de rekening-courant in stand kunnen blijven. A-G Biegman-

Hartogh sluit zich in haar conclusie voor het Waha qo-arrest106

hierbij aan:

'..men kan goede redenen hebben de rekening-courantverhouding te hand-

haven. Een rekening-courantverholyling behoeft immers niet de weergave
van dan rechtsverhouding te zijn, maar kan ook posten crivatten die
voortvloeien uit andere rechtsverhoudingen.... In het onderhavige geval

(het faillissement van Wabasso, vR) kon de rekening-courantverhouding

nog blijven dienen....ter creditering van opbrengsten van zekerheden
en ter debitering van rente, provisie en kosten.'
103

Zie verder nog HR 27 mei 1988, NJ 1988, 964 met noot van der Grin-

ten (Amro/Hollander). Tijdens de surs&ance komen Amro en bewindvoerder een krediet avereen. De vraag doet zich voar of Amro kan

verrekenen met na het faillissement (niet met het krediet uitstaande) binnengekcmen betalingen op de rekening. Met een beroep
op het systeem van de Faillissementswet wordt de campensatie door
de Hoge Raad aanvaard. Van der Grinten merkt in zijn noot terecht
cp dat de bewindvoerder met de bank nadere afspraken had moeten

niaken.

104 Zie Hof Ar=terdam 27 naart 1985 (Wabasso-arrest), te kennen uit HR
26 mei 1986, In Raadkamer 1986, No. 3, TWS 1988/4, blz. 131,
waarin het Hof zonder nadere motivering stelt dat de rekeningcourantverhouding bij faillissement eindigt.

105 Mijnssen, blz. 71.
106

Zie noot 104.
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Ook in de opvatting van Van Bronkharst leidt het faillissement van de

cliant niet tot het einde van de rekening-courantverhoudingl07. De bank zal

volgens Van Bronkhorst in haar vermogensrechtelijke relatie de curator ontVerder stelt Van Bronkhorst: dat de bank per faillissementsdatum

moeten108

de 'positie' 0Fmaakt en liquideert. Indien de positie per saldo ongedekt is,
maar de relatie worrit voortgezet, zcu de ongedekte positie separaat van de
financiale uitkamsten der transakties daterend van na de faillissementsdatum
warden geadministreerdl09.
Een ander star*unt wordt door Molenaar aangenamen.110. In navolging van
de heersende Belgische en Franse leer wordt gesteld dat de faillietverkla-

ring van de schuldenaar de rekening-courantverhouding doet eindigen. De
(toekamstige) boeking van de opbrengsten van verkochte zekerheden zou de
tweezijdige rekening-courantverhouding niet in stand kunnen houden. Uitzonderingen zauden aanwezig }alnnen zijn, bijvoorbeeld indien het bedrij f wordt
voortgezet of een akkoord wordt aangeboden, of indien de bank voor de terugbetaling van een krediet boeterente of een andere regeling heeft gestipuleerd.

Ik zou weliswaar menen dat aan de relatie en daarmee aan de rekening-

courant bij het ingaan van het faillissement een einde kamt, maar de reke-

ning-courantverhouding strekt zich, zoals gezegd, uit tot vorderingen die
uit de bankrelatie voortvloeien. Dat apbrengsten van de gerealiseerde zekerheden daartoe behoren, lijkt niet twijfelachtig. De bank als seperatist
realiseert deze zekerheden wel krachtens een eigen recht, maar de zekerheden

zullen, veronderstellende dat deze zekerheden een voorzienbare verwachtings-

waarde hebben, een direkte samenhang vertonen met het ontstaan van de (toek¤mstige) vorderingen.

Uit de afwikkeling van de bankrelatie vloeit mijns inziens wel voort
een plicht tot afwikkeling met bekwame spoed. De gerealiseerde opbrengst zal
de bank in ieder geval (onmiddellijk, dit is zonder renteverlies) moeten
vereffenen met het verschuldigde saldo.

5.5. Verrekeningsaspekten

De aard van de rechtsverhouding van bank en cliant wordt, in de woorden van
Ripert-Roblotlll, gekenmerkt door een spel van rekeningen (en waardepapieren). De uit de rechtsbetrekking voortvloeiende rechten en verplidhtingen
warden met behulp van rekeningen geadministreerd112. In hoeverre heeft de

bank de bevoegdheid de afzonderlijke rechten en verplichtingen met elkaar te
verrekenen?

In het Ehgelse bankrecht spreekt men in dit opzicht van het recht an

rekeningen te combineren, een recht dat alleen de bankier toekant113. Het

gaat bij het recht am bankrekeningen te cambineren in essentie am een verre-

107 Van Bronkhorst, blz. 139.
108

Blz. 134 en 139.

109

T. a·P·, blz. 139.

110

Barkverrichtingen (actief bedrijf), t.a.p., blz. 67.

111

Zie Hoofdstuk 2, onder 2.4.1.

112

Een opsamning geeft Van Bronkhorst, blz. 12-34.

113

Zie onder 5.6.1.2. infra.
190

keningsrecht of -bevoegdheid, die evenwel tevens moet warden beoordepld aan
de hand van de eigenaardigheden van de rechtsverho,Vii rig bank-cliant. We
kunnen hier een parallel zien met verrekening welke in strijd met de goede
trouw wordt geacht, zoals door de Hoge Raad in zijn arrest Hooijen/THB aanvaard114
Er dringt zich tevens een parallel op met de opschortingsregeling van

art. 52, Boek 6. Ons hoogste rechtscollege lijkt, zoals Van der Grinten
onder voornoed arrest opmerkt, te opteren voor de (meer subjectieve) bena-

dering van de waardering van de amstandigheden en laat de mogelijkheid van
toepassing van het samenhangvereiste open. Waar een samenhang bestaat tussen

een spaartegoed of het saldotegoed op een bankgirorekening en de tegenvordering van de bank, zou(len wij kunnen spreken van 66n schuld. Ik zal op deze
problematiek in onderstaande sutparagrafen nader ingaan.

5.5.1. Verrekening ingevolge art. 19 ABV en de verhaudina tot de bankrelatie

In art. 19 ABV heeft de bank haar verrekeningsbevoegdheid verruimi ten opzichte van de gewone, wettelijke verrekening. De bank heeft niet alleen
bedongen dat onder bepaalde amstandigheden ook niet-opeisbare vorderingen,
ongeacht de valuta, mogen worden verrekend, maar oak dat in beginsel geen

verrekeningsverklaring aan haar wederpartij behoeft te worden gedaan. Tevens
is van belang cp te merken dat verrekening, volgens art. 129, Boek 6, tenlgwerkt tot het tijdstip, waarop de bevoegdheid tot verrekening is ontstaan.
Indien men op de door de banken gegeven Toelichting op de ABV afgaat,

dan is met art. 19 met name bedoeld

am

verrekening van niet-opeisbare varde-

ringen mogelijk te maken in geval dat een derde beslag legt onder de bank op
de rekening van de cliant. Deze uitleg geeft aan dat de contractuele verrekeningsbevoegdheid in elk geval niet beoogt niet-opeisbare posten in de
rekening-courant te doen opnemen en te verrekenen. Art. 19 bepaalt dat verrekening door de bank kan plaatsvinden, al dan niet in rekening-courant, de
bank zal bij het doorlopen van de relatie slechts onder bepaalde amstandigheden verrekenenl15. Art. 19 ABV illustreert dus de ontwikkeling dat verrekeningsbevoegdheid aan informatie- en mededelingsplichten is gebonden.

Janssen heeft betoogd dat art. 19 ABV in strijd is met de openbare orde en
de hoeksteen van ons beslagrecht, namelijk de bescherming van de beslagleg114

HR 16 januari 1987, NJ 1987, 553 m.o. van der Grinten (Hooijen/
THB).

115

Ondanks haar beperkte strekking wordt van bankzijde nog wel een
beroep op art. 19 ABV gedaan in gevallen waarin het mijns inziens
misplaatst is. Bijv. Pres. Rb. Middelburg 15 juni 1983, KG 1983,
214 (Belco-Rabobank Goes). De bank had een dagelijks opzegbaar
krediet verstrekt, alsmede een geldlening tegen een cpzegtermijn

van drie maanden. De bank zegde het krediet cp, maar de lening
niet. De bank ging over tot uitwinning van zekerheden en boekte de
opbrengst, nadat het krediet was afgelost, op de niet-opeisbare
lening af. De bank beriep zich op haar verrekeningsbevoegdheid
ingevolge de ABV. Een dergelijk beroep werd door de President in
st:rijd bevonden met de goede trouw. De goede trouw wordt ten onrechte te hulp geroepen. Er is strijd met de opzeggingsbepalingen
waaronder de overeenkamst van geldlening is aangegaan. Toetsing
aan de goede trouw zou eerst aan de orde zijn indien de bank de
geldlening zou hebben opgezegd, (daarbij) gel:ruik makende van een

beding van ormiddellijke opeisbaarheid voor het geval de cliant
een verplichting uit anderen hoofde niet zou nakamen.
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ger zoals neergelegd in art. 474e, 475, 505 lid 4, 735 en 757a Rv en art.
1244 BW en dus (ten dele) nietig. Elke betalings- of verrekeningsbevoegd-

heid zou worden geblokkeerd door het beslagl16. Ten tweede wordt aangevoerd
dat verrekening in strijd zou zijn met het beginsel der paritas credit:orum.
Arylprs geformuleerd, in hoeverre is de verrekeningsbevoegdheid van de bank
aan een derde (beslaglegger, airator) tegenstelbaar? Volgens huidige rechtspraak en doctrine bestaat geen twijfel over de toelaatbaarheid van contrac-

tuele verruiming van verrekening117. Beide standpunten, de heprsende leer en
de ' leer Janssen' zijn echter uitersten, beide zijn in wezen geabstraheerd
van de werkelijke rechtsverhouding van bank en cliant.
Indien de bank een vordering laat ontstaan met het oog op een bestaande
tegenvordering, is verdedigbaar dat de bank slechts schuldenaar wordt van
het bedrag dat zij heeft ontvangen na aftrek van haar vordering (a single

transaction)118. In een zakelijke verhourling bank-cliant, waar een intensief
verkeep plaatsvindt, is al snel aannemelijk dat partijen, in de woorden van

Van Bronkhorst, naar de integrale positie kijken. Doch mag men hi.ervan
st-=1= a priori uitgaan? Anders gezegd, indien vorderingsrechten en
verplidhtingen samenhangen, in hoeverre kunnen venachtingen aan de zijde

van de bank in bescherming worden genamen? Gevallen waarin de verwachtingen
niet aan de econamische realiteit van de verhouding beantwoorden en de bank
bereid is geweest zonder meer een kredietrisico cp de cliant te aanvaarden,
beharen te worden onderscheiden waarin van een zargvuldig afgestende kre-

dietverlening sprake is. Grosso modo zou ik de eerste categorie gevallen

willen veronderstellen bij al die gevallen waarin de bank aan de hand van
haar computer aan de meer welgestelde rekeninghouder een doorlopend krediet
toestaat. Deze verrichtingen zijn in de regel, onafhankelijk van zekerheden

of tegoeden die de clidnt aanhoudt, dus op basis van een veronderstelde
gegoedheid. Het is bijvoorbeeld niet ongerechtvaardigd een mogelijk door de

cliant aangehouden tegoed op een spaarrekening te beschouwen als een verm>

gensbestanddeel dat n:Let kan worden onttrokken aan het verhaal van schuldei-

sers en dat bestand is tegen een verrekening door de bank.
Een geheel andere feitenconstallatie zal men kunnen aantreffen bij een

zakelijke kredietrelatie, waarbij de vaststelling van het krediet plaatsvindt aan de hand van door de ondernemer overgelegde financiale stukken en

de toekamstige cashflow; het te verstrekken krediet zal zijn weerspiegeling
kunnen vinden in de werkelijk te verwachten terugbetal ingscapaciteit van de
onderneming en in (redle) zekerheden, die }alnnen warden gesteld. De rekeningen van de ondernemer, zo kan men redeneren, kunnen afhankelijk van de
cestandigheden van het geval als 'a single transaction' worden beschcxiwd.
Varderingen die weliswaar nog niet tot volle wasdam zijn gekamen, maar waar-

tegen wel op realistische wijze (naar goed bankgebruik) krediet is verstrekt, zouden alzo beslagbestendig kunnen zijn.
In HR 22 december 1989119 ligt toepassing van een 'relationeel' begin-

sel besloten: de bank huurt een bedrijfspand van haar kredietnemer, die
failleert; de bank verrekent de uitstaande kredietschuld met de na het faillissement vervallen huurtermijnen. De Hoge Raad overweegt: 'Een redelijke

uitleg van [art. 53 F] brengt echter mee dat een uitzondering moet worden

aanvaard voor het geval van een na de faillietverklaring ontstane schuld die
116

117

F.M.J. Jansen, NJB 10 september 1988, blz. 1086.
Asser.Hartkamp, nr.

531 en 543; HR 20 januari 1984, NJ 1984, 512.

118 Vgl. A.G. Moltmaker bij HR

20 januari 1984, NJ 1984, 512 m.o. Van

der Grinten.
119

RvdW nr. 17 (Tiethoff q.q./NMB).
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voartvloeit uit een daarvoor met de gefailleerde gesloten na de faillietver-

klaring nog voortdurende overeenkczst, ]cradhtens welke die schuld, de tegen-

prestatie betreft voor een prestatie die van de faillietverklaring af ten

laste van de boedel moet worden verricht...ende wederpartij axpensatie
Verlangt van een Vordering die jet deze oNereenknmQt g.*0 Verbarxl hnft.'
5.5.2. Verrekening met aan de bank qecedeerde handelsvorderincten

In de oude leer van de Hoge Raad werd aangenamen dat het ontstaan van de

vordering samenviel met het antstaan van de rechtsverh.V':9912OI In de nieuwe leer, sinds het Visserij-arrest121, wardt dit uitgangspunt niet verlaten,
maar de Hoge
erkennen122.
het feit dat
trouwen dat

Raad gaat er (als eerste stap?) toe over andere belangen te
Het belang van de cessionaris (in casu de bank) is gelegen in
de bank de zekerheid heeft gehonoreerd op basis van het verzij mocht verwachten (mede gelet wet en rechtsontwikkeling)

binnen redelijke grenzen een object:ief waardeerbare zekerheid te hohhen
bedongen.

Tegenaver het belang van de cessionaris kunnen ardpre belangen kamen te

staan. Men kan denken aan het belang van de debitor cessus am een tegenvordering in verrekening te brengen met zijn schuld aan de cessionaris. Of aan
het belang van andere crediteuren van de cedent, die mogen uitgaan van een

gerechtvaardigde venachting dat hun vordering, (ook) wordt voldaan en het
vermogen van de cedent n:let volledig wordt uitgehold. Deze conflicterende
belanaen dienen in rechte tegen elkaar te warden afgewogen. Nieziwe theo-

rietin123 antrent het ontstaan van vorderingen zullen niet geabstraheerd

mogen worden van de rechtsverhouding van bank en cliant, welke gedachte ligt

besloten in de zo even genoemle bewoordingen 'binnen redelijke grenzen een
objectief waardeerbare zekerheid te hebten verkregen'. Faktoren die hierbij
een rol spelen zijn de stand van het recht, de maatschappelijke aarneardbaarheid van cessie van bepaalde vorderingen, de (publiekrechtelijke) regeling op grond waarvan een vordering wordt verkregen.

5.5.3.

Verrekening met het saldo van de (bankqiro) rekeninq

Het saldo van de (bankgiro) rekening kan niet als voortvloeiend uit (oneigenlijke) bewaargeving warden beschouft. Art. 1465 ten tweede, dat bepaalt dat
corpensatie met betrekking tot een vordering tot teruc,crave van hetgeen is
gestort uitgesloten is, mist daaram in deze betekenis1245

De giroverhouding neemt everwel in de over-allverhouding een bijzondere
plaats in. Ik acht verdedigbaar dat uit aard en strekking van de giro--over-

120 Vgl. M.A.

Blam,

Zekerheidscessie en verpanding van toekcmstige

vorderingen, NIBE-Bankjuridische Reeks 2.

121 HR 26 februari 1982, NJ 1982, 615.

122 In HR 30 januari 1987, NJ 1987, 530 (WUH-arrest) bijv. de belangen
van de crediteuren.

123 Bijv.

de Duitse theorie waarbij een onderscheid wardt gemaakt
tussen direkte verkrijging en 'Durchgangerwerb'; zie Larenz,
Iahrklich des Schuldrecht I, blz. 585.

124 Men zie HR 22 januari 1937, NJ 1937, 898 met een instruktieve noot
van Meijers.
193

eenkanst een verrekeningsverbod voor de bank volgt voor wat betreft vorderingen die de bank cp de rekeninghouder verkrijgt anders dan die met betrek-

king tot het betalingsverkeer in de betrokken verhouding. Men kan iminers
zeggen dat het saldo dient am het lopende betalingsverkeer te kunnen uitvoeren en dat, voor zover de tegerwordering niet behoart tot het lopende

betalingsverkeer, het saldo in beginsel vrij aan de rekeninghouder, die ten
deze is aangewezen op de diensten van de bank, ter beschikking behoart te
staan, totdat de rekeningrelatie wordt be&indigd. De betaalfunktie, die aan

de bankgirorekening ten grondslag ligt, zou immers worden gefrustreerd,

indien de bank zich door middel van deze rekening ongelimiteerd betaling zou
kunnen verschaffen.

Het systeem van girale betaling vereist dat de rekeninghouder de be-

schikking heeft over het door hem bij de bank aangehouden fonds. Ook hier
past een genuanceerde benadering en kant de bevoegdheid van de bank zich
betaling te verschaffen in een ander licht te staan, indien zij juist met
het oog op de ontvangst van betalingen vorderingen heeft laten Onts+Aan. In
een intensieve doorlopende bankrelatie zal hiervan doargaans sprake zijn.

In een aantal landen wordt de verrekeningsbevoegdheid door bepalingen
van dwingend recht doorkruist. In Frankrijk heeft de wetgever bepaald dat de
bank de girale loonbetalingen slechts in beperkte mate mag verrekenen. Oos-

tenrijk kent een dergelijk bepaling met betrekking tot de uitkering van vakantiegeld, dat ondanks een opeisbare von:lering van de bank op de clidnt aan

deze moet worden betaald125.

Duitsland kent een bescherming van ' Sozialleis-

tungen'126

5.5.4. Verrekening met het saldo van de spaarrekening
De spaarrekening verschilt van de girorekening daarin dat het saldo van de
spaarrekening niet dient ter afwikkeling van het betalingsverkeer. De spaarrekening is am administratieve redenen door de bank aangelegd. De spaarekening is, zouden we kunnen zeggen, een rekening van de bank, de girarekening
is er 66n van de rekeninghouder. Een saldo op de spaarrekening credert geen

fonds in de zin van het wissel- en chequerecht. De spaarrekening kan ook
geen debetsaldo aanwijzen.
Is de bank te allen tijde gerechtigd een vordering die zij op de reke-

nii,ghouder heeft te verrekenen met een vordering, al dan niet onder een

tijdsbepaling, die de rekeninghouder heeft op de bank uit hoofde van geldle-

ning (spaarrekening) ? In beginsel zal men deze vraag met een beroep op de
verrekeningsbevoegdheid van de bank ingevolge de ABV bevestigend kunnen

beantwoorden, tenzij met de bank uitdrukkelijk is overeengekamen dat de

gelden op de spaarrekening gescheiden worden gehouden van 66n of meer andere
rekeningen. De enkele administratie van de ingele :le spaargelden met behulp
van een spaarrekening lijkt me een dergelijke 'afspraak' niet in te houden.
Het argument dat de bank niet over de rekening kan beschikken, lij kt verrekening niet te verhinderen, want verrekening staat niet gelijk aan beschikking over de rekening; er vindt immers betaling plaats. De bijzondere spaar-

voonaarden van de banken houden sams in dat de bank gerechtigd is het saldo
125

§ 28

lid

2, Bauarbeitsurlaubgezetz 1972.

126 Volgens § 55 SGB: gedurende 7 dagen na het goedschrift is de reke-

ning niet voor beslag of verrekening vatbaar. Volgens Canaris

(Bankvertragsrecht, 1988, Rdn. 200) , tenzij duidelijk is dat de
bank 1crediet heeft verstrekt met het oog cp ontvangst van deze
betaling. In dat geval zou een beroep op de beslagbescherming
rechtsmisbruik zijn.
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bij het opeisbaar worden van de vordering op de betaalrekening te boeken.
Alsdan zal het saldo verdwijnen in het saldo op de bankgirorekening.
De bank is in beginsel, voordat zij tot verrekening overgaat, niet
gehouden de clidnt een termijn te gunnen of hem in gebreke te stellen. De

wettelijke campensatieregels vereisen zulks niet, de contractuele (AB\9verrekeningsbevoegdheid spreekt zich e*pliciet en in ontkenneae zin uit
(art. 19 derde volzin ABV). Onredelijk is deze bepaling in beginsel niet.
Zou men het stellen van een (korte) termijn wel als eis stellen, dan zou
daarmee een ongerechtvaardigd risico bij de bank worden gelegd. De rekeninghouder zou dan immers nog gelegenheid hebben het saldo op te nemen.

5.5.5. Een qeval van ontoelaatbare verrekening

In dit verband is de casus illustratief die ten grondslag lag aan HR 29
april 1977, NJ 1980, 188127. De feiten waren kortgezegd de volgende.

Van Lanschot (de bank) heeft voor haar cli&nt (Elcon) op verzoek een
bankgirorekening geopend. Zij heeft ook een krediet in rekening-courant
verstrekt, waarvoor de bank van Elcon cessie van debiteuren heeft bedongen
en verkregen. Singel, de 100% moeder van Elcon, heeft op haar dochter een

grote vordering. Deze von:lering worrit tot meerdere zekerheid van het bank-

krediet achtergesteld bij de vordering van de bank op Elcon. Oak de achtergestelde vordering wordt aan de bank gecedeerd tot zekerheid van de achterstellingsverplidhting jegens de bank. Daartegenover stelt de bank zich jegens Singel garant voor de betaling door Elcon van de achtergestelde vorde-

ring, echter voor zover de bank gedekt

is

krachtens de rpssie van debiteu-

ren. Elcon gaat, zoals het in een goede rechtszaak betaamt, failliet.

Op zich - maar dit terzijde - is het merkwaaniig dat partijen niet
hebben gekozen voor een zogenaade 'tweede verband' cessie van debiteuren.
Misschien geeft het aan dat de transaktie, am onduidelijke redenen, buiten
Elcon cim moest verlopen.
Het rekening-courantkrediet wordt geruime tijd voor het faillissement
door de bank opgezegd, maar er kamen, zonder dat de bank tot betekening van
de cessies behoeft over te gaan, zo veel betalingen ten gunste van Elcon
binnen dat niet alleen de bank, maar ook Singel voor een belangrijk deel kan
worden voldaan. De gang van zaken is dat de bank het surplus boekt op een

afzonderlijke (tussen) rekening en daarmee,

ten dele voor en ten dele na het

faillissement, Singel voldoet na door deze te zijn aangesproken.
Rechtbank en Hof kunnen maar weinig waardering opbrengen voar deze

juridische constructie, zoals Michiels van

Kessenich-Hoogendam128 fijntjes

opmerkt. Het Hof stelt allereerst vast dat de debiteuren allen uit zichzelf
en op de normale wijze aan Elcon hadden betaald en dat de bank de betalingen
uitsluitend had ontvangen als bankier en niet als (fiduciair) eigenaresse
van de vorderingen. De kern van de zaak is volgens het Hof de (onteredht

geoardeelde) overboeking van gelden van de tussenrekening naar de rekening
van Singel. Het Hof kcmt tot dit resultaat door te oordelen dat door het
teniet gaan van de hoofdvordering een ontbindende voorwaarde werd vervuld
waardoor aan beide cessies de rechtsgrond kwam te ontvallen. Het hiertegen
geri.chte cassatieberoep wordt door de HR verworpen.

De kern van de rechtstrijd zie ik, enigszins anders dan het Hof (in
Rooy129, hierin dat de bank een verplichting (de garantie-

r.0. 28) en De

127 Zie ook De Rooy, NJB 1980, blz. 913 e.v.

128 Michiels van Kessenich-Hoogendam, Aansprakelijkheid van banken,
Serie Praktijkhandelingen, Zwolle, 1987, blz. 7.

129 T.a.p., blz.

915 rechter kolam.
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stelling jegens Singel) aangaat ten laste van haar cliant zonder dat daaraan
een opdracht van de client ten grondslag ligt. De vraag is of de verplichting, die zich buiten het te voorziene relatiepatroon afspeelt, wel in de
banlcrelatie thuishoort, met andere woorden de na de betaling aan Singel
verkregen regresvordering is geen relatiegebonden vordering; de afwikkeling
daarvan staat buiten de rekening. De curator heeft dan ook in beginsel zon-

der m,pr recht op uitbetaling van het positieve saldo op de rekening van de
bankgiro-overeenkanst, onafhankelijk van de vraag of de bank bij de inning
van de debiteurenvorderingen als 'kassier', 'bankier' dan wel als cessiona-

ris is opgetrapn130.

5.5.6. Eenheid van rekening

In oude, niet geuniformeerde bankvoorwaarden was het gel:ruikelijk an 'een-

heid van rekening' te bedingen. Dit beding maakt in Belgia nog steeds van
sammige bankvoorwaarden deel uit en wordt in Frankrijk veelvuldig af zoderlijk bedongen wanneer voor de cliant twee of meerdere rekeningen Worden

geopenilll

Het beding van eenheid van rekening betekent dat alle op naam van dezelfde titularis geopende rekeningen, ongeacht hun aard of modaliteiten,
moeten worden beschouwd als een ondeelbare rekening. Een dergelijk beding
acht men in Belgia aan derden tegenstelbaar, indien, zo luidt de fraaie
farmulering, zii niet in strijd is met de realiteit, met de werkelijke partijverhouding132.

Naar Nederlandse recht ligt het beding van eenheid van rekening als

ware cpgesloten in art. 19 ABV en is daarmee overbodig133.
5.6. Ehige rechtsvergelijkende aantekeningen

In het bovenstaande is al enige malen verwezen naar de opvattingen ter zake

de rekening-courant in de ons amI:ingende larden. Ter nadere adstructie zal
ik aandacht besteden aan Engeland, amdat de door mij voorgestane ontwikkeling het meest in overeenstemming is.
Vervolgens zal ik de hoofdlijnen van in Frankrijk en Duitsland geldende
opvattingen nog bezien, hetgeen beoogt bij te dragen aan het inzicht in het
verschijnsel rekening-courant.
130

Vgl. verder Hof Arnhem 26 januari 1982, NJ 1983, 107, waar de bank

in strijd met de goede trauw handelt door een vordering op een

financieel zwakke hoofdschuldenaar te cederen en royement van een
hypotheek te weigeren.

131

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'unicit&' Condeelbaarheid) en
'unita' (eenheid) van de rekening. Zie verder Parleani, Pluralita
de comptes en banque ouverts a un mene client, Jurisclasseur,
Banque et Credit, Fasc. 250.

132

Het Belgische recht kent de

fraaie formule, dat quasi-zekerheids-

bedingen, zoals het beding van eenheid van rekening, tegeriwerpelijk zijn aan andere schuldeisers, indien deze eenheid steun vindt

in de realiteit. Zie Dirx, R. de Corte, Zekerheidsrechten, blz. 212.

133 Vgl. verdel- E. Dirx en S.C.J.J. Kartmann, Over caipensatie en
concursus creditorum, TvP 1989, blz. 1677.
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5.6.1.

Engeland

De Grooth constateerde al dat in Ehgeland de relatie die bij ons in de regel

wordt

aangeduid

als

rekening-courant

aldaar

het ' banking contract' worrit

Het 'banking contract' werd hiervoor besproken, maar de belangwekkende corstatering van De Grooth behoeft nog nadere uitleg. Naast het
genoemd134 0

'banking contract' kent het Ehgelse recht een voor de bankpraktijk ontwik-

keld verrekeningsbegrip, te weten ' cambination of accounts'.
5.6.1.1. 'Current account'
Om

het begrip rekening-courant of 'current account' uit te leggen, heeft

Paget minder dan 66n bladzijde nodig].35:

'A credit account is made up

of moneys paid in by the aistomer, the

proceeds of cheques and bills collected for him, coupons collected,
interest and dividends paid direct to the banker and from various other
sources, less any moneys properly paid out. Moneys from different sour-

ces, once they have found their way into the current account, are trea-

ted as one entire debt.'

Een aline verder volgt:

'The implied agreement between banker and alstamer as stated by Atkin
IJ in Joachimson's case is that all moneys caming to the banker's hands

for the credit of airrent account are to be taken as lent to the ban-

ker..I,

waarop zonder verdere amwegen de paragraaf wordt besloten met een OF:nerking
over de omgekeerde situatie:

'Where, of course, the account is averdrawn, the position is reversed
and the customer is the debtor of the banker. This is the situation,

too, where the banker has lent to the aistcmer by way of loan'136.

Ellinger heeft meer bladzijden nodig, maar de grondgedachte is dezelfde: de rekening-courant is een instrument dat de clidnt gebruikt voor het
afhandelen van zijn gewone financidle transakties; door het aangaan van een

banking contract kan hij van zijn rekening gebruic maken am zijn dagelijkse
verplichtingen te voldcen137, Ellinger: 'It follows that the customer's
airrent account can be loosely described as a reservoir of his money, used
for paying funds both into it and out of it.' Het juridische aspekt van de

airrent account is, zoals we zagen, slechts dat de geldscmmen die op de
rekening verschijnen worden vervangen door een schuld van respectievelijk
aan de bank, waarna het saldo wordt beschouwd als zijnde geldlening.
Het
' eigenlijke'
(wat wij zouden noemen) rekening-courantprobleem
schuilt in het begrip ' cambination of accounts'. De Ehgelse rekening-courant
134

De

135

Paget, blz. 82, 83.

136

Grooth, blz. 26.

Er zau dus als het ware genoveerd worden tot 'mutuum/, gelijk Van
Bronkhorst, blz. 102 e.v.

137

Ellinger, blz. 127.
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worclt niet beschouwd als een verrekeningsinstrument, waardoor vorderingen en
schulden van rechtswege worden verrekend. In het middelpunt staat veel eerder de vraag of en onder welke voorwaarden de bank bevoegd is saldi van
rekeningen te verrekenen met saldi van andere rekeningen.

5.6.1.2.

Combination of accounts

Het begrip ' cambination
trale plaats in.
De bank heeft

of accounts'

dikwij ls

neemt in het Ehgelse bankrecht een cen-

voor haar cliant meerdere rekeningen geopend

bijvoorbeeld ter administratie van Mn of mee, bankverrichtingen. De cli6nt
kan in verschillende hoedanigheden hafelen en rekeningen hebben geopend bij
verschillende filialen. Zo wardt voor de cliant, die een geldlening met de

bank sluit een 'loan-account' geopend, waarop de gelcllening alsmede over de
geldlening verschuldigde rente worrit geboekt. Uiteraard kan de bank met de

cliant overeenkamen dat zij bevoegd is zich betaling te verschaffen doar een
overboeking ten laste van de loperxle rekening, evenals dat de cliant met de

bank kan overeenkcmen dat de rente over het saldo van zijn spaarrekening
wordt geboekt in de lopencie rekening, dan wel aan het spaarsaldo wordt toe-

gevoegd. Zou de 'current account' orwoldoende saldo aanwijzen am de
verschuldigde rente te voldoen, dan kamt de bank aan het gebruik van haar
machtiging uiteraard in het geheel niet toe.
De eerste vraag is, verschilt het recht cm rekeningen te 'cambineren'

van het gewone verrekeningsrecht (set-off)?

Oorspronkelijk vatte men het recht op als een 'lien'138:

'.... what is sometimes called the right of set>off and sometimes the

right of ccmbination . . .o f accounts

is

but the manifestation of

or a

right analogous to the exercise of the banker's right of lien, a right

which is of general application and not in principle... limited to
current or other similar accounts'.

Aldus overwoog de rechter

in

eerste instant:ie nog in de leading case op het

punt van de 'combination of accounts' , in de zaak HalesawenI39 (waarover
hierna). Maar het Court of Appeal volgde deze opvatting niet en was unaniem
in zijn opvatting dat bedragen, die de cliant cp de rekening stort of voor
hem worden gestort, geld is van de bank. Daarop kan geen 'lien' bestaan, of
zoals aan der Lord Justices het uitdrukte: 'No man can have a lien on his
awn property and consequently no lien can have arisen affecting that money
or that credit'. Het House of Lords sloot zich bij deze zienswijze aan:

'to describe the right to consolidate several accounts as an example of

the banker's lien is a misuse of language'.140.

138 IA lien

postulates property of the debtor in the possession or

under the control of the creditor', aldus Buckley LJ in de hierna
te bespreken Halesowen's case. Een 'lien' laat zich nog het beste
vergelijken met ons pandrecht. Zie Paget, blz. 498 e.v. Ook in

Duitsland is een

(buiteriwettelijke)

pandrechtconstructie verde-

digd als dogmatische grondslag van de campensatievoarschriften
van het burgerlijk recht; De Grooth, blz. 89.

139

Halesawen Presswork and Assemblies Ltd. v. Westminster Bank Ltd.
(1971) 1 QB 1. Zie oak Paget t.a.p. blz. 138, waaraan vermeld
citaat is ontleend.

140

(1972) AC 785, blz. 810.
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De vraag of het recht am rekeningen te cambineren een

'lien'

zou zijn

dan wel een 'set-off', heeft belangrijke gevolgen. Zou van een 'lien' sprake

zijn, dan zou deze kunnen warden uitgeoefend over het creditsaldo van elke
rekening, waarbij het niet van belang zou zijn of het saldo al dan niet
opeisbaar verschuldigd was. Het tegenavergestelde - het recht opgevat als

een

'set-off'

- zou verrekening van bijvoorbeeld een niet-opeisbaar tel:mi.jn-

deposito met een opeisbare vordering verhinderen141

Naar huidige Engelse opvatting wordt het recht van de bankier tot 'cambination of accounts' dus naar haar aard dichter bij het verrekeningsrecht gebracht dan bij het zekerheidsrecht van de 'lien'.

Illustratief voor deze ontwikkeling is de eerder genoefe zaak Haleso-

wen. De vrij uitzonderlijke feiten zijn als volgt142. Halesowen (H) hield
bij Westminster Bank (de bank) een rekening aan, die in februari 1968 een
debetstand vertoonde van ca. £ 11.000. Op 4 april kwam de bank mondeling met
H overeen dat zij een tweede rekening zou openen die slechts credit mocht
staan, terwijl het saldo op de eerste rekening voorlopig zou worden bevroren. De bank stemde hiermee voorwaardelijk in - 'in the absence of material-

ly changed ciraimstances'-en voor een duur van vier maanden. Op 20 mei
stelde H haar crediteuren in kennis van haar voornemen haar bedrijf te liquideren, waartoe een vergadering te houden op 12 juni werd uitgeschreven.
Op de morgen van de 12de juni kamt bij de bank een cheque binnen voor

£ 8.000 ten gunste te brengen van de tweede rekening. Op 19 juni deelt de
bank aan de inmiddels benoefe 'liquidator' mee, dat zij de saldi op beide
rekeningen met elkaar heeft verrekend. De 'liquidatar' maakt tegen deze
verrekening bezwaar, arrdat (1) de cheque eerst werd geincasseerd na de datum
van het liquidatiebesluit en (2) partijen waren overeengekaren, welke overeenkamst niet door de bank was opgezegd, dat de bank de twee rekeningen niet

zou consolideren. Wat betreft het tweede verweer, is het Court of Appeal
unaniem van mening dat de bank de nadere overeenkamst met H had kunnen opzeggen, welke opzegging onder de amstandigheden van het geval waarschijnlijk
anmiddellijk effect zou hebben gehad143. De meerderheid in het Court of
Appeal was voorts van mening dat de bank met H was avereengekcmen de reke-

ningen gescheiden te houden, hetgeen een cambinatie (verrekening) in de weg
stond. Lord Denning overwoog:

'Yes, the banker has a right to combine the two accounts whenever he

has made same
pleases, and to set-off against the other, unle= he
:144
agreement, express or implied, to keep them seperate.
Een overweging van Buckley IJ, in de zaak Halesowen zou ernog op kunnen wijzen, dat het recht tot 'cambination of accounts' niet als een set-off

maar als een boekhoudkundige exercitie moet worden beschou :
141

Zie Ellinger, blz. 144.

142

Zie oak Paget, blz. 141.

143

Te stellen dat de bank een opzegtermijn in acht zou moeten nemen,
zou haar natuurlijk onherstelbaar schaden, amdat het de cliant nog
de gelegenheid zau geven het saldo volledig op te nemen. Het House

of Lords (Lord Cross) averwoog dan oak: 'The choice as I see it
lies between a notice taking effect and no notice at all.'

144

(1971) 1 QB 1, blz. 34.
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'Where the relatianship of the banker and alst£.rpr is a single relationship... embodied in a number of accounts, the situation is not, in
my judgment, a situatian of lien at all...Ncr is it a set-off sitllati-

al, khidl postulates ImItlial but ir perdet obligaticns bet*en lie t*
parti 08. It is an Bruiting situatint, in which the existence and
amount of one party's liability to the other can only be ascertained by

14=,-vering the ultimate balance of their mlh,Al ;Alings... ,145

De uitspraak in Halesowen verbaast nog in zoverre, zoals oak het House
of Lords zou ovenagen, dat het toch voor de hand ligt in de bewoordingen
'in the absence of materially changed cirr, 17,=tarv-04 , een 'ontbindende voorwaarde' te zien, die de bank het recht geeft te ccmbineren wanneer de situatie van het bedrijf aar rkelijk zou verslechteren, zoals geschiedde146.
Het House of Lords besliste, gezien de feiten dat de bank een recht tot cambineren toekwam, krachtens de (impliciete) overeenkamgt met de clidnt die

evermin in strijd kwam met de desbetreffende bepalingen van de Bankruptcy

Act.

Ellinger147 oefent la:itiek uit op de beslissing in de

VARk

HaleSOWen. Hij

wijst erop dat het saldo niet alleen geld is dat de bank toebehoart, maar

ook een voor beslag (garnishee order) vatbare vordering op de bank en zou

verdedigbaar achten dat wanneer vaststaat dat de bank een krediet of lening

heeft verstrekt op basis van een aanwezig tegoed, zij daarop een soort
'lien' kan uitoefenen. Een garagehouder/huurver]coper van een auto kan vol-

gens deze schrijver immers ook de auto terughouden zolang de rekening niet
wordt betaald! Ellinger staat in deze opvatting nog alleen. Dezelfde discussie treft men ave:igens oak aan bij de vraag of de bank een 'charge' (vgl.
de cessie van vorderingen tot zekerheid) kan hebben over het saldategoed148.
Sammige cammentatoren zoals Crawford zijn ondanks Halesawen terughoudend cm het recht
tot ' cambination of accounts'
te zien als een ' setoff'149 . In diens betoog staat de Canadese zaak Sutcliffe & Sons Ltd., ex p.
Royal Bank centraall50, Sutcliffe heeft een krediet van de bank gekregen
groot $ 12.500 waarvoor als zekerheid geldt cessie van boekvorderingen. Sutcliffe houdt ook een lopende rekening aan, die op de dag van 'verrekening'
een creditsaldo aanwijst van $ 1.000. De 'trustee in bankruptcy' ontkent dat

145

Buckley LJ, t.a.p., blz. 46.

146 Tevens werd een verkeerde toepassing van s. 31 van de Bankruptcy
Act aangencmen; zie ook no. 5.5.4.2.
147

Blz. 143, 144.

148

Zie Goode, legal Problems of Credit and Security, blz. 86 e.v.

149 Falconbridge and Crawford, t.a.p. blz. 785-787, als oak noot 1 cp

blz. 783. In sammige Ehgelse handboeken wordt, ondanks Halesowen,
volgehollrien dat 'cambination of account' een eigensoortig recht is
en moet worden orrlorscheiden van 'set-off'. Zie Baxter, Law of

Banking (1981), blz. 27, Mines Holden, Iaw of banking (1986), blz.
49. Paget spreekt thans wel van 'set-off', blz. 138-140.
150

(1933) 1 D.L.R. 562 (Ont. C.A.). De uitspraak wordt in de meeste
Engelse harA,.akon niet behandeld. F.1 linger vernpl At Mar op blz.
141, 142 en 158.
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de bank een recht tot carbineren van de rekeningen toekcmit en vardert in
rechte het creditsaldo van de 1cpende rekerling cp. De Canadese rechter overweegt:

'To suggest that this is a case of set-off at all is again to abuse
language and to confound elementary things.

,151

am vervolgens met de stelling van de trustee korte metten te maken:

' In es=ence and fact what the trustee...here seeks

[doar het opvragen

van het creditsaldo] is to campel the bank to make a further advance to
the insolvent firm and then to content itself with...receiving whatever

dividend may in the end be paid. A more monstrously unjust thing I
cannot conceive.'152

Volgens Crawfordl53 vindt het recht am rekeningen te cambineren zijn oarsprong in de verhouding bank-cliant zelf en hij acht het niet uitgesloten
dat het aanhouden van verschillende rekeningen bij een en dezelfde bank moet

warden gekwalificeerd als ' a single transaction'. Ellinger lijkt ook deze
richting in te gaan, zij het op basis van de set-off, waar hij schrijft:
'the basic relationship of banker and custcmer governs all the accounts of a
alstr:Tre regardless of their type. . . . As there is only one contract, there
is roam for the argument that when the bank beccmes the customer's creditor
it can exercise a right of set-off as regards mitllal dealirf with him'
(accent vR)154.

is dat
'cambination of
De belangrijkste conclusie uit de zaak Halesowen
accounts' een verrekeningsrecht is, dat door een bank in beginsel te allen

tijde kan worden toegepast, doch dat hierop een aantal uitzonderingen zijn.
Ean der belangrijkste is, zoals lord Denning overwoog, de tussen partijen
gemaakte (stilzwijgende) afspraak cm rekeningen gescheiden te houden. In
het Ehgels recht wardt een wezenlijk verschil gemaakt tussen het geval waar
een cliant meerdere loperxie rekeningen heeft en een geval waar de cliant

naast dan of meer lopende rekeningen een rekening heeft die niet courant
kan de bank haar verrekeningsrecht zonder meer
is.
In het eerste geval

Uitoefenen155, in het tweede zonder de toestemming van de cliant niet, zoals
in geval van een rekening-courant en een geldlening(rekening)156.

Zal het laatste meestal wel voar de hand liggen, moeilijker ligt het
geval waarbij de storting wordt gedaan op een speciale rekening met een
specifiek aangeduid doel. Een tweede, hiermee samenhangende, uitzondering
geldt namelijk wanneer aan de rekening een specifieke bestemming wordt gege151

T.a.P., blz. 566. Zie bij Falcondridge and Crawford, t.a.p., blz.
786.

152

T.a.P., blz. 569-570. Falconbridge and Crawford, blz. 789.

153

T.a.p., blz. 786-787.

154

Blz. 141.

155

Inrd Denning in de zaak Halesowen: 'The mere opening of two accounts does not do it.' T.a.p., blz. 35.

156

In Re E.J. Morel (1934) Ltd., zie noat 17, wordt daarbij averwogen

dat een rekening-courant, waaraan het courante karakter wor[it
ontnamen het karakter van geldlening krijgt.
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ven. Uit de uitspraak van het House of Lords in Barclays Bank Ltd. v. Quistclose Investments Ltd. 157 volgt dat laiter een mededeling aan de bank van
een bepaalde bestemming niet voldoende is am aan te nemen dat de bank haar

recht cp verrekening prijsgeeft. De bank moet op de hoogte zijn van de bijzonderheden van de rekening of de onderliggende transaktie en daarmee (stilzwijgend) ingested hebben. De derde uitzondering wardt aangenamen bij het
aanwezig zijn van een trustrekening.

Hoe nu te oordelen wanneer de bank geen weet heeft van het tnistkarakter van de rekening, terwijl uit de boeken van de rekeninghotlrim- hiervan
wel blijkt? Ellingeri58 zou de vraag ten gunste van de begunstigden onder de
trust willen beantwoarden, indien blijkt dat de bank onafhankelijk van de
' trustrekening' hpAr vordering heeft laten Ontstaan. Hij is van mening dat
' the bank could not rely on the misrepresentation involved unless it acted
an it. ' Doch steun voor zijn opvatting bij andere schrijvers heb ik niet
gevorK:len.

Or, 1-pantwoord is oak de vraag of de bank een debetsaldo op de trustreke-

ning kan verrekenen met een persoonlijk voor de trustee geopende rekening.

Het recht van ' cambinations of accounts' is een recht dat alleen de bank
toekant. Een cliant die een cheque uitschrijft ten laste van een rekening
waarvan het saldo niet toereikend is, niettegenstaande een positief geconsolideerde positie, heeft geen recht cp betaling van de cheque, maar de bank

kan daartoe wel overqaan am vervolgens te vereffenen met het vaido op de
niet lopende rekening159.

Instructief in dit cpzicht is Barclays Bank Ltd. v. Okenarhel60, waarin
de gehele, bovenstaande problenatiek nog eens kernachtig wordt samengevat:
'As regards the rp== in kihich the aistcmer has a separate running account at each of two branches of a bank, it is plain that the general
principle is that the bank is entitled to cambine the two accounts.

There

is clear

authority far this in the case

of

Garnett v. Mc

Kewan161. The learned Barons, in giving their judgments in that case,
emphasized, of course, as one would have e*pected, that there was no
right of cambination in relation to accounts maintained with the banker
by one person but in two different capacities... Further, it was maAB
clear by Baron Bramwell that the right to cambine did not arise if
there was an agreement between the custoner aid the banker to keep the

two accounts seperate, or if such an agreement should be implied fran
their conduct. Furthermore, in the case the learned judges dealt with

what, at first sight, might seem the apparent ananaly that the alstamer
cannot without the specific agreement of the bank draw on account A a
sum in excess of his balance on that account but which is less than the

combined balance at account A and account B. Tbat limitatial an the

custaner's right,

in

other prirds, uie inability of tlie aisficner witlxxIt

157

(1970) AC 567.

158

Blz. 152.

159

Zie Paget, blz. 145.

160 (1966)

2

Lloyd's Rep. 87, 95.

161 (1872) L.R. 8 EX. 10.
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specific agreement to caxi)ine accxxmts, is explained as neooesary to
business efficacy.
It would make the task of the banker imipossible if
every branche was expected to kn the state of a aistomer' s account at
every other branch.'

5.6.1.3. Set-off

Nu het recht am rekeningen te canbineren naar Ehgels recht moet worden beschouwd als een 'set-off' sta ik bij dit begrip nog nader stil.
De 'equitable set-off', kort gezegd, wordt beschauwi als een procedureel recht voor de debiteur an naar 'equity and justice' de vordering van

zijn credit:eur te verminderen met de opeisbare vordering die hij zelf op de

credit:eur heeft. Hiermee verschilt de 'set-off' principieel van de continen-

tale opvatting van verrekening, waarin het een praktische wijze van bet:aling
van schulden is162. De te verrekenen vordering dient een 'definite and liquidated claim' te zijn.

Een voorwaardelijke of toekamstige vordering kan naar ' equity'
niet
worden verrekend met een ormiddelijk opeisbare vordering, tenzij de vordering waarvan verrekening wordt verlangd voortvloeit uit dezelfde transaktie.

voonaarde voor de ' set-off' is namelijk dat de varderingen 'mutual'
zijn: niet het feit dat de partijen elkaars schuldeiser zijn, maar de amstandigheid dat vorderingen met elkaar samenhangen ('nutual' zijn), recht-

De

vaardigt de toepassing van 'set-off'.
Onzeker is of van samenhang al sprake is bij vorderingen die ontstaan

in het kader van de verhouding bank-cliant, dit is voor zover de wederpartij
van de bank handelt als cliant in het regelmatige bankverkeer. Ellinger
wijst in dit verband op een Canadese uitspraak, andere handboeken zwijgen op
dit punt163

In de Engelse bankpraktijk is het, gezien de hierboven gestelde beper-

kingen, gebruikelijk de verrekening

bij overeenkamst uit te breiden. Als

'letter of set-off' staat bekend de clausule dat elke vordering, 'contingent, unconditional, liquidated, unliquidated, future, or existing', kan
Mjrden verrekend. Een ander beding met een dergelijke strekking staat bekend
de cli&int am over
als 'flawed asset arrangement' en beoogt het recht yan

opeisbare saldi te beschikken zolang enige verschuldigdheid jegens de bank
bestaat, te beperken164. De bedingen bieden naar men aanneemt de bank

bescherming tegen een beslaglegger.

5.6.1.4. Insolventie

'Cambination of accounts' of set-off is in beginsel niet meer toegestaan bij
het intreden van insolvent:ie van de cliant. Verrekening in een faillissement
van de rekeninghouder wordt in het Ehgelse recht beheerst door section 323
van de Insolvency Act 1986, dat voorziet in verrekening van wederzijdse

vorrieringen en schulden wannepr en voor zover deze

zijn

onderworpen aan 'mu-

tual dealings'. Section 323 is van dwingend recht. We hebben hierboven gezien dat van 'mutuality' sprake is gegeven de verhouding bank-cliant, waar-

bij 'cliant' moet warden opgevat in zijn bancaire, enge betekenis. De zaak
Halescwen toont bovendien dat

'mutuality of dealing' ander amstandigheden

162

Zie oak De Grooth, blz. 120 en 124.

163

Ellinger, blz. 144.

164

Zie Ellinger, blz. 593.
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kan zijn uitgesloten, bijvoorbeeld doordat aan de betaling aan de bank spe-

cifieke

voarwaarden worden verbanden waarmee de bank heeft ingestard.
Section 323 vereist dat de te verrekenen vorderingen bestaan op de
dat:um van faillissement. Hoe dient deze (beperkende) voarwaarde te worden
uitgelegd? Voor verrekening vatbaar zijn niet-opeisbare vorderingen doch
waarvan de opeisbaarheid onvoarwaardelijk zal volgen cp een toekcmstige

datuml65. In de zaak Halesowen overwoog Buckly LI:

'It is well settled that the expression 'nlitual credit' here extends to
cases where the party receiving the credit is not a debtor in praesenti
to him wilo gave the credit.... . providol that the credit is one Which
must eventually ripen into a debt presently due. ,166
Niet voor verrekening vatbaar zijn voonaardelijke vorderingen waarvan de

verschuldigheid c.q. de opeisbaarheid

eerst na de dat:iim van failli gement

kant vast te staan, zoals de verschuldigdheid van de cliant ander een contra-garantie resulterend uit een na de faillissementsdatum opgevraagde bankgarantie, al bestaat hierover in de literatuur geen eenstemmigheid].67.
Krachters Section 323 is verrekening uitgesloten, indien de bank kennis
draagt van
' an act of bankruptcy ccirEnitted by the debtor and available
against him', zoals ook al het geval was onder Section 31 van de Bankruptcy

Act 1914, de voorloper van de Insolvency Act. Verrekening is onder de wet
van 1986 verder uitgesloten 'if that other party had notice at the time they

became due that a bankruptcy petition to the bankrupt was pending' (subsec-

tion 3 van Section 323).
Bij het int:reden van het faillissement is de bank, tenslotte, ten opzichte van de boedel verplicht alle rekeningen te consoliderenl68, am per.

volgens de opbrengst van eventuele zekerheden op het geconsolideerde saldo
in mindering te brengen169.

165

Zie Paget, blz. 239 ander verwijzing naar Rolls Razor Ltd. v. Cox
(1967) 1 All ER 397, waarin een agent zijn nog niet-opeisbare

cammissie verschuldigd door de principaal mocht verrekenen met de
nog af te dragen opbrengst van voor deze verkochte goederen.
166

T.a.P., blz. 403.

167

Men spreekt van 'contigent claims'. Zie Ellinger, blz. 592.

168 Anders is dit bij de benoeming van een 'receiver'. Zie Paget, blz.
146.

169 Mbtton v. Peat, (1900) 2 Ch. 79, in welk geval een effectenhande»

laar een rekening-courant aanhield, als=le een rekening waarcp

een lening werd geadministreerd. Tot zekerheid voor de terugbeta-

ling van de lening kreeg de bank effecten die in eigendan aan

derden toebehoorden. De effectenhandelaar ging failliet, de rekening-courant vertoonde een creditsaldo. Volgens het Court of

Appeal diende de barik, die te goeder trouw was, de ophrengst te
verrekenen met de gesaldeerde verschuldigdheid, amdat geen specifieke afspraak over de toerekening was genaakt.
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5.6.2. Duitsland en Frankriik170

De Franse

DUitse

is eenvoudig te noemen in vergelijking
met
de
Tech geldt voar beide dat het weergeven van de

'compte-courant'

'Kontokorrent'.

hoc>fdlijnen van de rekening-courant geen gemakkelijke opgave is, want de

mening: in

de doctrine

zijn verdeeld en

de rechtspraak is in deze

casuistisch.
De rekening-courant heeft in Duitsland een wettelijk basis (§ 355-357
HGB), in Frankrijk vindt de rekening-courant zijn basis in het gewoonte-

recht:171. In beide landen geldt dat voor de totstandkaning van de rekeningcourant een overeenkamst nodig is, zij het dat men in Duitsland ook
aanvaardt een 'konkludentes Handeln, wenn diese auf Grund der Art der

Geschaf tsverbindung oder auf Grund eines Handelsbrauch die entsprechende

Rae"t:ling gewinnt,172.

Esl tweede punt van overeenkcmst is dat in Frankrijk noch in Duitsland

een onderscheid naar kocpnansrekening-courant en bankrekening-courant wordt
gemaakt,

zoals dit in het Italiaanse 1:urgelijk wetboek het geval is. In
'Periodenkontokorrent'. In

Duitsland gaat de wetgever uit van een zogenaam:le

de literatuur bestaat verschil van mening over de vraag of de bankrekeningcourant al dan niet een 'Staffelkontokorrent' is, waarvan het saldo te allen

tijde Opvraagbaar is173 . Canaris wijst erop dat het saldo van de bankreke-

ning-courant ook tijdens de rekeningperiode kan worden opge8ist. Dit volgt
uit een redelijke uitleg van het 'GeschRftsvertrag' dat van de rekeningcourant deel uit maakt. Deze uitleg brengt mee dat het saldo van de 'Bankkontokorrent' voortdurend beschikbaar is. Indien een 'Girovertrag' is ge-

sloten, volgt de ormiddellijke beschikbaarheid daanlit.

De Franse leer maakt een anderscheid tussen het voorlopige saldo, dat

op elk moment he=r}li](hap,r is en het definitieve saldo bij het afsluiten van
de rekening174 0

Een fundamenteel verschil tussen de Duitse en de Franse bankrekening-courantopvatting is dat met het Duitse Girokonto een rekening-courant tot stand
kamt, terwijl de Franse opvatting vasthoudt aan een ondersdheid tussen de

170 Zie voar een uitgebreid redhtsvergelijkend overzicht, Vasseur et
Marin, no. 334-363.

171

Zie Vasseur, blz. 117: 'les r6gles du campte courant m&ritent, par
excellence, le qualificatif de ragles coutumi&:res au sens propre'.
In Frankrijk zijn met name in de jaren '50 uitgewerkte voorstellen

gedaan voor een wettelijke regeling van bankovereenkcmsten, waaronder de rekening-courant. Zie Plaisant, La rdvision du code de

commerce: Ie projet sur les cont=rat:s bancaires, Banque 1953, blz.
140 e.v. en 210 e.v. De voorgestelde tekst was zeer gedetailleerd
en bevatte 16 artikelen.

172 Heymann, Katmentar Handelsgezetzbuch Arm. 9 bij § 355 HGB. Dit kan
overigens ook naar Nederlands recht zonder bezwaar worden aar,gericmnan.

de bankrekening-courant doorlopend wordt verrekend (gestaffeld) is een minderheidsstan€Ipunt. Voor deze ' dhre van Staffelkontokorrent', zie Sch8nle § 7 II 1 a 4. Voar de heersende
leer, zie Canaris, Arm. 30 bij § 355 HGB.

173 Dat er in

174

Zie Vasseur, blz. 140.
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en het ' ccmpte de dapot a vue,175 . Het ondersche:id heeft
'ccmpte courant'
aan betekenis ingeboet, sinds het Cour de Cassation de mogelijkheid van
beslag op het saldo van de rekening-courant heoft aanvaardl76.
Bij de bespreking van 'le canpte de banque' in de Franse handboeken,
wordt steevast een hoofdstuk ingeruimd voor de regels die van toepassing
zijn cp alle relceningen en een hoofdstuk voor de rekeningen-courant. 177 De
rekening-courant heeft in de F'ranse opvatting dus een veel beperktere strek-

king dan in de Duitse. Bij enkele plnten sta ik nog nader st:il:
a. funktie van de rekening-courant

In beide landen kent men aan de rekening-courant in ieder geval twee funk-

ties

toe: een vereenvoudingsfunktie

van

het anderlinge betalingsverkeer

en

daarnaast nog een garantie-of zekerheidsfunktie. De nlitse doctrine maakt
wat de vereenvoudingingsfunktie betreft nog een uitsplitsing in de 'Vereinfachungsfunktion' en de 'Vereinheitlichungsfunktion', maar deze laatste

vinden we in Frankrijk terug in het (afgebrokkelde) begrip 'ondeelbaarheid'

of 'indivisibilita' of 'unicitao, een begrip dat uitdrukking geeft aan het
proces waarbij rekeningposten zich vormen tot een niet meer scheidbare massa.

b. gedurende de rekening-courant, verrekening, novatie

In de meest vergaande, Franse opvatting wordt geleerd dat de eenheid van de
in een materiale verbondenheid van de vorde:ingen178: in

rekening uitmondt

plaats van iedere transaktie afzonderlijk af te rekenen kcmen partijen een
afrekening overeen door middel van 'fusion en solde'; iedere schuldvordering
vormt zich met de andere schuldvorderingen in een saldo, zodra deze vast

staat en opeisbaar wordt. Door 'fusion' geldt de vordering als betaald; deze
versmelting in de rekening-courant voltrekt zich onafhankelijk van enige
verrekening179.
175

Door een wijziging van het KWG (§ 1), in 1961, is een vergelijkbaar Duits ondersdheid kcmen te vervallen.

176 Arrest van het Cour de Cassation van 13 november 1973, Banque
1974, blz, 311: 'la cr6ance objet de la proc&lure d'exdcution
litigeuse &tait recouvrable sur l'ensemble du pratrimoine de X...
et que, faisant partie dudit patrimoine, le solde provisoire du
calpte courant... ne pouvat atre distrait
du gage g6ndral du

Trasor (saisissant) '. Zie Vasseur, blz. 141.
177

Zie voor Belgia oak Hoofdstuk 4, onder 4.7.2.

178

Het begrip 'materidle eenheid' wordt gelxuikt door Van Bronkhorst,
blz. 95, die behalve de processuele eenheid, ook de imputatoire
eenheid en de campensatoire eenheid aryierscheidt. De imputatoire
eenheid houdt in dat partijen bedoelen van de wettelijke imputa-

tieregels af te wijken; de coirpensatoire eenheid houdt in dat de

campensatie in de rekening-courant niet plaats vindt tegen afzonderlijke posten, doch tegen een massa van tegenposten.
179

Deze voarstellingswijze gaat nog verder dan het aanvaarden van de
theorie van de ondeelbare rekening, die immers slechts wil zeggen
dat de posten tot aan hun afrekening hun zelfstandigheid verlie206

In beide landen wordt aangencmen dat de vorderingen die tot de rel:e-

ning-courant behoren niet meer eenzijdig kunnen Erden onttrokken aan de

relcening of afzonderlijk kunnen worden ingevorderd. Dit is een uitvloeisel
van het garantiemechanisme: tegenvorderingen zijn een zekerheid voar de
eigen vordering.

Kenmerkend voor de Duitse opvatting is dat de varderingen, zoals § 355
HGB bepaalt, 'in Rechnung gestellt' worden. De vorderingen warden door opneming in de rekening, anders dan in Frankrijk evenwel, niet 'betaald'. Men
onderscheidt ten aanzien van de posten tot aan de (periodieke) afsluiting

van de rekening in 'kontokorrentzugehtirig' en 'verrechnungsfahig' 180. Uit
de amstandigheid dat vorderingen tot de rekening-courant behoren, volgt nog
niet dat deze voor ormiddellijke verrekening vathaAr zijn.
Canaris behandelt een viertal vorderingen: de 'aufschiebend h.,0 i ngte '
de ' aufschiebend befristete' (onder een
(ander opschortende voonaarde),
de
'einredebehaftete'
(betwiste) en de 'nachfallige' (in de
tijdsbepaling),
volgende verrekenperiode opeisbare). De eerste twee worden niet voar verrekening vatbaar geacht voor het plaatsvinden van de voarwaarde respectievelijk voor afloop van de termijn. De betwiste vordering, voor zaver deze al

tot de rekening-courant behoort, wordt niet voor verrekening vath,FIr geacht,
amdat niet valt aan te nemen dat de partijen een volwaardige vordering tegen
een onvolwaardige willen laten wegvallen. Wat de laatste vordering, de
nachfallige, betreft acht Canaris de verrekening slechts bezwaarlijk voor
zover renteverlies zou ontstaan. Voor het overige kamt het wezenlijk aan op

de (st:ilzwijgende) afspraak van partijen. Wanneer een nog niet voor verrekening vatbare vordering toch in de rekening wordt opgenamen en de wederpar-

tij daartegen maakt geen bezwaar, wordt de vordering als meeverrekend beschouwd.

In de Franse doctrine wordt door enkele schrijvers een kunstgreep toegepast:181. De vorderingen die nog niet 'certaine et liquide' zijn, maar wel
tot de rekening-courant behoren, verschijnen in het zogenaa :le 'diff:er&' van
de rekening-courant; zodra zij contant en opeisbaar zijn vindt verrekening
autanatisch plaats in het 'disponible' van de rekening182. Ook vorderingen
ander opschortende voorwaarde roaken van het 'differd' A-1 uit183 Vermoedelijk is dit de voornaamste reden voor het aanbrengen van deze tweedeling
in de rekening-courant.
De Franse rechtspraak volgt het door de doctrine ontwikkelde mechanisme
niet. Bijvoorbeeld waardepapieren die door de bank ter incasso zijn genamen,

kunnen niet in de rekening, noch in het 'differa', noch in het 'disponible'
warden ingeschreven voordat inning heeft plaatsgevanden184. De Duitse rechtzen. Het is van belang in het oog te houden dat de ondeelbaarheid
op

zich

nog

niets

zegt

over

het

lot

van de

posten

na

'verrekening'. Zie Nelissen, blz. 102 e.v.

180 canaris t.a.p., § 355 HGB Anm. 66.
181 Volgens Van Rijn/Heenen, no. 497 is de oarsprong van deze variant
te vinden in een artikel van Marie-Thdrase Rives-Lange (J.C.P.
1969, J. 2289).

182 Ripert-Roblot, no. 2333; Rives-lange, no. 210. Het Cour

de Cassation heeft het ondersdheid categorisch afgewezen: laatstelijk 17
nov. 1981. D. 1982. 257 met noot van Vasseur. Zie ook Vasseur,
blz. 120.

183

No. 2323.

184

No. 2333 en de daar vermelde rechtspraak.
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spraak verschilt hierin van de Franse. De vordering die de cliant verkrijgt
cp de bank - een vordering die niet voortvloeit uit het papier maar uit de
giro-overeenkcmst
wardt wel geacht tat de rekening-courant te behorenl85.
Het gevolg van deze opvatting is dat de cliant bij de ter incassogeving een
voorbehoud moet maken indien hi j cm hem movererxle redenen niet wenst dat de
opkirengst van het waardepapier wordt verrekend met bijvoorbeeld een eventueel debetsaldo van de rekening.
In de Franse rekening-courant vindt er bij iedere boeking in het 'disponible' van de rekening (een soort) novatie plaats. In de Dilitse opvatting,
weer gebaseerd cp een wettelijke bepaling, vindt een periodieke 'Gesamtak»
rechnung' plaats en leidt eerst erkenning van het saldo tot een abstracte
-

vordering. Volgens § 356 HGB heeft erkenning van het saldo niet tot gevolg
dat aan zekerheden, die zijn verbonden aan de varderingen die tot het saldo

hemen geleid, verloren gaan. In de Franse rechtspraak wardt uitgegaan van
een 'r&glement global' bij het afsluiten van de rekening].86. Er woret tijdens de rekening noch get*uteeni noch gecampenseerdl·87. In het hedendaagse
recht wordt het woord ' novatie' nog slechts bij uitzondering gebruiktl88.

In de Duitse rekening-courant ligt, zoals eerder opgemerkt, een 'Kontokoreen stilzwijgende afspraak aangaande een 'voar-

ren+ahrede' he loten, dit is

:=2:22:;n' : =1,„lt;2:'Z;:3;:";223& ll )' vDeirtregkoe i,erngr io„ ::C:11
leer kcmt hiermee overeen, waar een 'convention de campensation 'in futurum'
wort aanvaard.
c. aver de rekening-courantgebondenheid
De Duitse doctrine kent het begrip 'Kontokorrentzugeh6righeit', waarmee tot
uitdrukking wordt gel:racht dat partijen geen plicht hebben vorderingen in
de rekening-courant te trengen, maar dat de varderingen al vanaf hun antstaan 'ipso iure', dit is zonder nadere rechtshanleling, tot de rekeningcourant behoren. Het Franse beginsel van de '1'affectation g6n6rale' heeft
een zelfde strekking. Bij het aangaan van de rekening-courantovereenkanst

wordt dus bepaald welke vorderingen tot de rekening behoren en welke
nietl89. In de eerste plaats gaat het am vorderingen die in het normale

185 BGH WM 71, 178;

zie Canaris, t.a.p.,

§ 355,

Anm.

47,

blz.

458.

186

Zie met rechtspraak-verwijzing Vass:aIr, blz. 117-118, 134-135.

187

Zie Vasseur, blz. 130 e.v.

188 Vasseur, blz. 130-131.

189 Hiervan te onderscheiden is of een vordering

.g ge-

sdhikt is in een rekening-courant te warden opgenamen, of liever
kan worden geboekt, dus comptabel is. De Duitse doctrine acht

daarvoor niet de regels van de boekhoudkunde maar de partijwil

doorslaggevend. Dit lijkt niet al te veel verder te helpen, cmiat
partijen, althans de bankcliant, in de regel geen voorstelling
van hebben (heeft) hoe de vorderingen aan de hand van een en dezelfde maatstaf worrien herleid welke posten tot de rekening-courant behoren. Voar de bankrekening-courant zie ik voar het eerste

geen probleem, amdat alle vorderingen en betalingen daarin vanaf
hun ontstaan op geld zijn gericht of aan de hand van object:ieve
maatstaven eenvoudig herleidbaar zijn.
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zakelijke verkeer zijn onstaan. Buitengewoon grote of geheel toevallige
vallen er buiten, amdat partijen met dergelijke vorderingen bij het afsluiten van de rekening-courantovereenkcmst geen rekening zullen hebben gehouden190.
Een wezenlijk criterium ter bepaling van de partijbedoeling ontleent
Canaris aan de aard en het doel van de desbetreffende vordering, in zijn
woarden aan de Natur und Zwedk des fraglichen Anspruchs' 191. Zo zouden die
'

aanspraken n:let tot de rekening-courant moeten emrden gerekend, die volgens
de partijwil zijn gericht op orimiddellijke uitbetaling bij opei Rhaarheid.
Een duidelijk voorbeeld is de vordering uit hoofde van een geldlening, maar

oak zogena irde ultimogelden kunnen tot deze categarie worden gerekend, evenals 'Zug um Zug'-vorderingen. De Duitse heersende opvatting zou er voorts
nog vanuit gaan dat vorderingen, die eerst in de volvende rekeningperiode
·· 192
, hetgeen Canaris
opeisbaar zijn niet rekening-courantgebonden zi]n
bestrijdtl93. Volgens Canaris moet worden onderscheiden het begrip 'Kontokarrentzugeh6rigkeit' en 'Verrechenbarkeit': door vorderingen eerst vanaf
het mcment van verrekening rekening-courantgebonden te achten, zouden de

varderingen nog voor cessie, verpanding of beslag vatbaar zijn, wat strijdig
is met het doel van de rekening-courant. Op dezelfde gronden acht hi.j vor-

deringen onder opschortende voarwaarde (' aufschiebend bedingte') en vorderingen met een tijdsbepaling rekening-courantgebonden194.

190

Zie Canaris, t. a.p., § 355, Anm. 43.

191 T.a.P., § 355, Arm. 44.
192

Sch6nle, t.a.p., blz. 72.

193 Canaris, t.a.p., § 355, Anm. 45, blz. 456 onderaan.
194 Canaris, t.a.p., § 355 Anm. 46.
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6. IMPLICATIES VOOR WEIGEVING

Welke conclusies kunnen uit het voorgaande worden getrokken voor de noodzaak
of wenselijkheid van een wettelijke regeling van de rechtsverhouding van
bank en clidnt? Ik onderscheid twee aspekten. In de eerste plaats, is het

wenselijk an, in algemene zin, bankovereenkamsten (als benoemle overeenkcm-

sten) te regelen in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Deze vraag is nog steeds
actueell. In de tweede plaats kunnen wij ons afvragen in hoeverre cliiint

(lees consumerit) beschermende wetgeving is geboden voor bepaalde aspekten
van de bank-clidntverhouding? Ik zal beide buitenlandse rechtsstelsels in

mijn beschouwing betrekken.

6.1. Het Nieuw Burgerlijk Wetboek, het ontwerp Meijers, buitenland
In de toelichting van Meijers op Boek 7 van het N.B.W.2 wordt gesteld dat

het niet gewenst is bankovereenkcasten te regelen. Meijers gebruikt twee
argumenten. Het eerste is dat voor bankovereenkamsten, waaronder worden
begrepen de deposito-overeenkomst, de kredietovereenkamst, en de huur van
het safeloket, veelal standaardregelingen gelden. Uit redhtspolitiek oogpunt

bevrerligt dit argument nauwelijks, ambat het

in

feite neerkamt op een legi-

timering van het recht van de sterkste, dat is van degene die zich van stanriaardvaorwaarden bedient. Hiertegen kan men aanvoeren dat standaardvoonaar-

den doar de rechter (kunnen) worden getoetst (art. 233 Boek 6), alsmede kan
men wijzen op de rol die consumentenorganisaties bij de totstandkaming van
standaardregelingen spelen, maar beide tegerwerpingen nemen de onvrede niet
geheel weg.

Hordius) voert als belangrijkste argument aan dat de vernietigbaarheid
van art. 233 Boek 6 betreft berlingen waardoor wordt afgeweken van rechtsgevolgen die de overeenkamst zonder die bedingen zou hebben gehad. Bij de
bankavereenkamst zou nu niet duidelijk zijn, in tegenstelling tot bijvoor-

beeld de verzekeringsovereenkcmst, wat zij inhoudt en welke gevolgen daaraan
zijn verbonden. Aan het feit dat de verzekering wettelijk geregeld is, kan
mem mijns inziens niet het argument ontlenen voor de noodzaak van een regeling van de bankovereenkamst. De achtergrond van een wettelijke regeling van

de verzekering is dat de verzekeraar tegen de verzekerde moest worden
beschermi4. Bi j de bankovereenkomst doet zich veeleer het amgekeerde voor.
Zijn bankovereenkams'ten zo bijzonder? In de Franse literatuur heeft

Stoufflet gesproken van 'l e particularisme des contrats bancaires '5.

Vol-

gens deze schrijver zou dit in de eerste plaats worden veroorzaakt door de

risico's die kenmerkend zouden zijn voor de verbintenissen die de bankier
aangaat. Er worcit. vervolgens door Stoufflet betoogd dat een verzoening nodig
1

Zie Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 16979, nr. 270, Voorlopig Verslag, blz. 1-2.

2

3

T.a·P·, blz. 831.

In: Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr P. Clausing,
Zwolle 1990, blz. 79.

4

Zie Van Oven, Handelsrecht, Publiek- en Privaatrecht, no. 34,
Zwolle 1981, blz. 291.

5

J. Stoufflet, in Etudes offertes 8 Alfred Jauffret (1974) blz.
637. Stoufflet wijst een wettelijke regeling overigens van de
hand.
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is tussen beginselen die het verbintenissenrecht beheersen en de noodzake-

lijkheid am de bankier te beschermen tegen niet aanvaardbare risico's. Bij
de bankovereenkamst is mijns inziens veel meer dan bij de verzekering, van
een ailgekeerde situatie sprake en moet (in beginsel) de cliant tegen de bank
worden bescherf.
Art. 248, Boek 6 (art. 6.5.3.1.), datbepaalt dat een overeenkanst niet
alleen de door partijen overeengekamen rechtsgevolgen heeft, maar ook door

die welke naar de aard van de overeenkatst, uit de wet, de gewoonte of de
eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien, biedt naar Hondius verder meent aan de rechter te weinig steun. Ik zou daarentegen juist menen dat
art. 248, Boek 6 een belangrijk argument bevat tegen het opnemen van wettelijke bepalingen, amdat het de rechter een grotere vrijheid geeft am aan de

hand van de amstandigheden van het geval de rechtsregels in casu vast te
stellen. Overtuigender is het tweede door Hondius aangevoerde argument, dat

het niet gewenst is am de regulering van de relatie bank-cliant (geheel) aan
particuliere organisaties over te laten varwege de inhaerente beperkingen
daaraan verbonden6. Bij deze afweging zal men uiteraard de aard van de te
regelen materie moeten betrekken.

als

Dit leidt mij naar het tweede argument van Meijers dat zowel praktisch
principi&el
is. De bepalingen cntrent bewaargeving, lastgeving,

verbruikleen van geld, huur enz. zouden van toepassing zijn op de bankover-

eenkamsten, voor zaver door partijen daarvan niet op geldige wijze is afge-

weken. Meijers wijst in dit verband nog naar het Italiaanse voorbeeld (Code

Civile) dat geen navolging zou verdienen. Ik zal hieronder het Italiaanse
Burgerlijk Wetboek afzonderlijk bespreken7. Dat de regels betreffende de
genoemde, bijzondere contracten, algemeen gesteld, zonder meer van toepassing zijn, valt te bezien. Ik heber eerder op gewezen dat onze traditione-

le, benoemde wettelijke overeenkamsten grijze, abstracte begrippen zijn, die
alleen kleur krijgen wanneer zij worden geplaatst in hun sociaal-econamische
(feitelijke) context en wanneer partijen worden gedifferentieerd naar hun
sociale rollen. Ik noem in dit verband osiverkingen van Deutsch, Hailser en
Keiholz amtrent de hervorming van het Duitse ' Schuldrecht '8, waarin wordt
overwogen de abstracte contractstypen van het BGB als Werkvertrag of
Geschaftsbesorgiuysvertrag door rollen-georianteerde beroepscontracten als
patiantenovereenkanst en bankovereenkcmst te vervangen dan wel aan te vullen9. Een andere geaardheid dringt zich op van een geldleningsovereenkomst

waarbij de lening wordt verstrekt door een bank in vergelijking met die

verstrekt door een welgestelde hrurman. De rechtsregels, die zijn af te leiden uit talrijke rechterlijke uitspraken waarin kredietverleners geen banken
Zijn10, zijn niet zonder meer toepasbaar op de bankgeldlening. Bepaalde ver-

plichtingen die niet gelden voor de hnirman, worden aan de bank opgelegd,
orxianks het ontbreken van materieel-rec:htelijke bepalingen dienaangaande.

maken praktisch st=14 deel uit van een meeramvattende

6

T.a·P., blz. 79-80.

7

onder 6.1.1.

8

9

In: Gutachten und Vorschlage zur Oberarbeitung des Schuldrechts
(hrsg. vam Bundesminister der Justiz) Bd. II (1981) en Bd. III (1983).
Ontleend aan J. KBndgen, in: Neue Entwicklungen im Bankhaftungsrecht, blz. 135. Aan kennisneming van de 'Gutachten' zelf ben ik

niet meer toegekanen.

10

Vgl. HR 2 november 1979, NJ 1980, 429, HR 1 mei 1987, NJ 1987,
989, HR 10 december 1965, 80, HR 22 december 1967, NJ 1968, 222.
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relatie bank-cliant en het komt mij voar dat primair de eigen aard van de
bankrelatie bepalend is voor de rechtsgevolgen. De rechter heeft oog voor de
reciprociteit van de bankrelatie en voor de plaats van de bank in het maatschappelijk verkeer. Een aanvullend argument am bankovereenkamsten niet te

regelen is dat een wettelijke regeling de rechtsontwikkeling belemmert. De
wettelijke regeling van bankovereenkasten volgens het Italiaanse Code Civile vormt tenslatte een goede illustratie van een regeling (am wille van
regeling?) met een te hoog abstractieniveau die elke overtuigingskracht
mist. Zij is ter aanvulling of verbijzondering van de contracttypen lastgeving, geldlening etc. even onnodig als ongewenst. Dit moge ten overvloede
uit het volgende blijken.

6.1.1. De Codice Civile van 1942 (Italia)

De 'contratti bancarii' zijn in het Italiaanse wetboek terecht gekcmen tijdens de codificatie, die onder Mussolini, in 1942, haar afsluiting kreeg. De
bepalingen zijn op enige uitzonderingen na van aanvullend recht. Het gaat in
artt. 1834-1857 am een zestal bankovereenkamsten. Regelmatig wordt over-igens

verwezen naar andere wettelijke contracten, zodat het am een uitputtende
regeling van bankovereenkamsten niet gaat.

De eerste (artt. 1834-1838) is het 'depositi bancari'. Art. 1834 eerste

lid bepaalt dat de bank de eigendcm verwerft van haar in bewaring gegeven
'denaro', waarbij de bank verplicht is een gelijke sam aan de beaargever
terug te betalen na afloop van de avereengek¤men of door het gebruik bepaal-

de termijn of cp verzoek van de bewaargever met inachtneming van de geldende
cpzegtermijn. De noodzaak voor het artikel lijkt daarcm gering, andat de
Code Civile in art. 1782 ook het oneigenlijke bewaargevingscontract (deposi-

to irregulare) kent, waarop de regels van geldlening van overeenkonistige
toepassing zijn verklaard. Het tweede lid van art. 1834 voegt aan de overeenkamst toe dat, behoudens andersluidende afspraak, alle stortingen en kasopnames warden gedaan bij het filiaal waar de overeenkamst is aangegaan.
Art. 1835 eerste lid bepaalt dat een bank bij uitgifte van een spaarbankboekje start:ingen en kasopnames in het boekje aantekent; het tweede lid, dat
van dwingend recht is, bepaalt dat de bank door de bediende achter het laket
rechtsgeldig wordt gebonden. Art. 1836 beperkt de aansprakelijkheid van de

bank bij aan toonder luidende spaarbankboekjes: de bank die aan de houder

(aanbrenger) betaalt, is jegens de bewaargever gekweten, behoudens kwade
trouw of ernstige onachtzaamheid. In art. 1837 wordt de mogelijkheid geschapen dat minderjarigen boven de 18 jaar een spaarbankboekjesovereenkamst
kunnen aangaan, mit:s de wettelijke vertegenwoordiger tegen de opening geen
bezwaar maakt. Ten slotte wordt onder de 'depositi bancari' ook een zorgvul-

digheidsnarm neergelegd voor het beheer en de bewaring van effecten die
averigens niet verder strekt dan de goede huisvadernorm.

Vervolgens kent het wetboek drie artikelen over de huur van het safelo-

ket (servizio bancario delle cassette di sicurezza (artt. 1839-1841)). Ik

stip dit volledigheidshalve aan. De 'pretare' kan worden verzocht het safeloket te openen, indien de cliant gedurende zes maanden na afloop van de
safelaketavereenkamst geen gevolg geeft aan een geldige oproep van de bank.
Ten derde wordt behandeld de kredietopening (apertura di credit:o banca-

rio (artt. 1842-1845)). De kredietopening, zo bepaalt art. 1842, is een
avereenkamst waarbij de bank zich verplicht heeft voor een bepaalde of onbepaalde tijd een geldsam ter beschikking van de kredietnemer te houden. Dit
krediet is krachtens art. 1843 eerste lid renouvellerend, tenzij partijen
anders afspreken. Stortingen en opnames dienen plaats te hebben bij het
kantoor waar de overeenkamst is aangegaan (art. 1843 lid 2) . Een aan de
kredietopening verbanden zakelijke of persoonlijke zekerheid gaat niet te-

niet door het enkele feit dat de kredietnemer ophoudt schulcienaar van de
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bank te zijn (art. 1844 lid 1) . De bank is gerechtigd bij onvoldoende zekerheid additionele of vervangende zekerheid te vragen. Indien aan de vordering
van de bank n:Let wordt voldaan, is de bank gerechtigd het krediet op te
zeggen of te verminderen (art. 1844 lid 2). In art. 1845 vindt men de

dwingendrechtelijke bepaling dat de bank een krediet niet voortijdig kan
opzeggen zander een geldige opzeggingsgrond. Opzegging schorst het gebrilik
van het krediet, maar de bank dient de kredietneiner tenminste 14 dagen toe
te staan voor terugbetaling (art. 1845 lid 2) . Bij kredietopeningen, voor
anbepaalde tijd aangegaan, dient tenminste een apzegtermijn van 15 dagen in
acht te worden gencinen, aldus het derde lid.
Onder 'anticipazione bancaria' (artt. 1846-151) worden een aantal technische bepalingen samengevat, die betrekking hebben op kredietverlening
tegen zekerheden. Zo kan de bank de gestelde zekerheden voor rekening van de

kredietr re verzekeren (art. 1847) en geldt een vervree ingsverbod voor de
bank (art. 1846), terwijl art. 1848 bepaalt dat de bank aanspraak heeft op
schadeloosstelling voor gemaakte bewaarkosten. De zekerheidsgever (kredietnemer) kan zijn zekerheden geheel of gedeeltelijk opvragen tegen overeenkanstige inlossing van het krediet (art 1849); de bank heeft het recht bij een
waardevermindering van een tiende van de zekerheid, additionele zekerheid te
vragen en kan bij het niet voldoen aan het verzoek overgaan tot uitwinning
(art. 1850).

Dan kent het wet:boek het 'conto bancario' (artt. 1852-1857) naast de
gewone rekening-courant (artt. 1823-1833) . De gewone rekening-courant bevat
de bepaling dat wederzijdse vorderingen in een rekening opgenamen niet-op-

eisbaar en opvorderbaar zijn tot aan de afsluiting. De bankrekening-courant

wijkt hiervan in zoverre af dat de cliant op elk moment het saldo te zijnen
gunste kan cpvragen (art. 1852) . Vervolgens (art. 1853) wordt bepaald dat
partijen saldi van meerdere rekeningen, ongeacht de valuta, op elk mament
]alnnen verrekenen, behoudens anders overeengekomen. Volgens art. 1854 zijn

meerdere rekening-couranthouders van dezelfde rekening hoofdelijk aansprakelijk voor het saldo van de rekening. Art. 1855 geeft partijen het recht
duurovereenkamsten, die in het leader van de rekening-courant warden uitgevoerd, met een opzegtermijn van 15 dagen op te zeggen, tenzij het gel:ruik
een andere termijn voorschrijft. Krachtens art. 1856 kan de bank instrukties
die moeten worden uitgevoerd in een plaats waar de bank geen kantoor houdt
aan een correspondent opdragen. Uitvoering van instrukties door de bank

wordt averigens beheerst door de regels van 'mandato' (art. 1703). Een drietal bepalingen van de gewone rekening-courant zijn nog op de banlcrekeningcourant van toepassing (art. 1857). Dit betreft het in rekening brengen van
'
provisies en ]costen, de salvo incasso' -clausule en de wij ze van saldovastst:elling.

De laatste overeenkamst behelst een bijzondere toepassing van een fi-

guur uit het wisselrecht, het 'disconto bancario' (artt. 1858-1860) . De
artikelen - in art. 1858 wordt het disconto gedefinieerd en worrit in art.
1859 het regresrecht vastgelegd - geven, voor zover ik kan zien, geen uitbreiding aan de regels van het wisselrecht. Ten slotte noem ik art. 1860,
dat de bank die met de wissel verbonden documenten order zich houdt, wet:te-

lijke privileges

verschaft als

aan de

1 A c:thphhpr

toegekend.

De conclusie kan slechts zijn dat het Italiaanse wetboek ter zake de

bankavereenkalEtan hoofdzakelijk bepalingen bevat die een verouderde bankpraktijk beschrijven, maar die voor de huidige praktijk nog van weinig belang zijnll. Waar dwingende termijnen warden voorgeschreven, kan men zich
afvragen of deze gewenst zijn, aidat bezwaarlijk in een algemene termijn
voaraf is te bepalen of de bescherming van de bankcli6nt die wordt beoogd,
11

Jura Europae (losbladige uitgave),

Droit bancaire et boursier,

bew. Italia door Cesare Coltro Canpi, no. 40.02.
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daarmee oak daadwerkelijk wordt bereikt. De bescherming die de cliant aan

het

(zich ontwikkelende) objectieve recht ontleend, is doelgerichter en
is thans bijvoorbeeld oncmstreden dat opzegging van duurovereenkansten, voor onbepaalde tijd aangegaan, slechts kan geschieden rekening houdend met belangen van de wederpartij. Men kan zich evenzo afvragen
of de bank wel zo beschermenswaard is als volgt uit de genoede zekerheidsbepalingen bij }credietverlening. Ik zou in dit verband, in meer algemene
zin, willen wijzen op het gevaar van wetgeving, namelijk dat zij een remmende werking op de rechtsontwikkeling kan hebben. Deze
is meer gediend met een
genuanceerder. Het

verdergaande ontwikkeling, gebaseerd op een aantal krachtige algemene begin-

selen dan Met wettelijke, abs;tracte bepalingen, die door de praktijk snel
zullen zijn achterhaald.

6.1.2. Initiatieven in Frankriik

In Frankrijk is in 1951 een ontwerp-wet:, betreffende een aantal bankovereenkansten, vastgesteld door de ' Commission de Riforme du Code Commerce et du
droit des sociatis'. Het werd uiterst kritisch ontvangen en is, evenals een
eerder ontwerp uit 1946 van de 'Sociata d'Etudes Lagislatives', niet aan
parlementaire behandeling toegekanen12. De Bnimissie had als taak de rechtspraak en het bankverkeer praktische regels en maatstaven te geven voor de
cplossing
van de vaak complexe problemen. Dit resulteerde in 8 bepalingen
aver het 'dep61: de fond'

(zeg maar de bankrekening) en 16 zeer lijvige bepa-

lingen over de rekening-courant. Irwloed heeft het ontwerp wel gehad op het

wetboek van koophandel van

TUnesia

(1959)13,

als

ook

op

dat

van

Ethiopia

(1960)14 waarin het geheel respectievelijk gedeeltijk is avergenomen.

6.1.3. Vereniqde Staten

De 'Uniform Commercial Code' (UCC), bestaande uit 11 artikelen met 400 paragrafen, bevat een groot aantal bepalingen die voor de verhouding bank-cliant
van belang zijn. De UCC is op basis van 'leading cases' als een eenheidswet-

geving ontwikkeld, waaraan zich alle staten (m.u.v. Louisiana) hebben onder-

worpen15. Voor ons onderwerp zijn met name van belang art. 1 (general provisions), art. 3 (cammercial paper, waaronder cheques en wissels), art. 8

12

Zie Plaisant, La r&vision du code commerce: Le projet sur les
contrats bancaires, Banque 1953, blz. 140 e.v. en 210 e.v. Zie
verder Bertram Michel, Kontokorrent und Depositengeschaft im

franzasischen Recht, Schriftenreihe der Gesellschaft fur· Rechtsvergleichung, Frankfurt/M 1968, blz. 125-173, waar de voorgestelde
tekst integraal is afgedrukt op blz. 169-173. Zie ook J.P. Coriat, la reconnaissance d'un contrat bancaire: le compte courant,

Rev. tr. dr corn. 42(4) oct.-ckli 1989, blz. 633 e.v.

in werking

13

Wet no. 59-129 van 5 oktober 1959,
1960; zie Michel t.a.p. blz. 168.

14

Zie daarover Vasseur et Marin, no. 356.

getreden 1 januari

15 Voar het ontstaan en inhold van de UCC: Uniform Commercial Code,

1972, Official Text with Cc ments, blz. IX-XXXV (general camment,

reports and forword).
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(investment securities) en art. 9 (secured transactions). De belangrijkste
treft men aan in art. 4 (bank deposits and collections) en in art. 5 (letters of credit).

De UCC in haar totaliteit bezien heeft een verbruikersvriendelijke

strekking. Duidelijk kamt dit tot uiting in de artt. 4 en 5, waarin contractuele- en zargvuldigheidsverplichtingen van partijen uitgebreid worden beschreven. De mogelijkheid voor uitsluiting van aarsprakelijkheid, door de
bank voor eigen schuld respectievelijk haar ondergeschikten, wordt vergaand
beperkt of in zijn geheel ontoelaathaar geacht (§ 4-103(1)). Een ander voor-

beeld van de verbruikersvriendelijkheid geeft § 2-302, die een open inhouds-

controle van een 'unconscionable contract or unconscionable clause of con-

tract' 16 mogelijk maakt. Met het artikel werd de aanvankelijke terzighoudendheid in de Amerikaanse rechtspraak cin algemene voorwaarden op hun inhoud te
toetsen over nnen. Een soortgelijke ontwikkeling constateert men overigens
in Engeland. Oorspronkelijk lag het zwaartepunt bij de controle van exoneratie-bedingen en de (verbruikersvriendelijke) uitlegging (contra preferentenregel). Mede onder invloed van de Unfair Contracts Terms Act 1977 wordt een
direktere inhoudscontrole door de rechter toegepast.

6.2.

Consumentenbescherming

Uit mijn conclusie dat een wettelijke regeling in het Nieuw Burgerlijk Wet-

boek van de bank-cliantverhouding ongewenst is, volgt uiteraard nog niet dat
er niets aan wenselijk recht overblijft. Het zwaartepunt van een relationele
beschouwing van de bankrelatie ligt immers bij de zakelijke bank-clidntverhouding waarin zoals gesteld de relatie zich kan ontwikkelen tot een
ctivattende fiduciaire verhouding. Waar sprake is van een (creatieve) rechtsvinding op basis van algemene beginselen van het gemene recht, ligt het
woord wetgeving niet voor op de lippen.
In de verhouding bank-particulier of consument zal een bankrelatie

doorgaans moeilijker tot ontwikkeling kcmen en ligt de zaak anders. De par-

ticulier of consument beschikt niet over een machtspositie am de verhouding
met zijn bank wezenlijk te beinvloeden. De int:egriteit van de vertrouwensrelatie staat on€lei: een voortdurende druk, die slechts met de bijzondere 'beschermplichten' kan worden gecorrigeerd. Een ontwikkelde belangenorganisatie

is uiteraard onontbeerlijk am het machtseverwicht te behouden. Van wezenlij-

ke betekenis (niet alleen voor oplossing van geschillen tussen particulieren

en banken, maar ook variwege de bekende rechtsdrempel), is de instelling van
de Geschillencammissie Bankbedrij f geweestl7. De Geschillencommissie blijkt
haar bevoegdheid niim op te nemen; zo acht zij zich bevoegd van branche-

vre€=ie geschillen kennis te nemen, indien de bank niet gebonden zou zijn
aan de uitspraak van het instituut waaronder de branche ressorteert:18.
16

Voar de betekenis van deze begrippen, zie D.P. Ruitinga, Misbruik

van econamisch overwicht als grond voor het aantasten van overeenkarsten, Deventer 1982, blz. 102 e.v.

17 Zie prof. dr C.J. Rijnvos en drs R.K.

de Ridder, Klachtrecht in
het bank- en effectenbedrijf, in: Overheidsrechter gepasseerd,
Conflictbeslechting buiten de averheidsrechter am, Opstellen Erasmusuniversiteit, onder redactie van H.J. Snijders... [et al. ],
Arnhem 1988, blz. 233.

18

Zie voar een uitspraak van de Geschillencammissie Bankbedrijf
ter zake het Levensverzekeringsbedrijf, TvC nr. 5 1988, blz. 350

(uitspraak

3

maart 1988, nr. 8804) .
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Volgens Slagter zou wetgeving vereist zijn in drie gevallen: I) bij
ongelijkwaardigheid van marktpartijen met betrekking tot grote belangen
(veiligheid, gezondheid) ; II) bij internationale verplichtingen; III) bij
onvoldoende effect:ieve zelfregulering19. Ik zal op de voorwaarden (I) en
(III)

toegespitst op de bank-cliontrela'tie nader ingaan.

aspekten laat ik buiten beschouwing.

Internationale

6.2.1. Zelfreaulering

Bij de vaststelling van normen en regels, die de redhtsverhouding tussen

bank en particulier mede beheersen4 speelt in het Nederlandse rechtsbestel
zelfregulering een belangrijke ro].60. De voardelen van zelfregulering zijn
evident: sneller en daardoor efficianter kan worden ingespeeld op nieuwe
ontwikkelingen, zeker waar geen of onvoldoende inzicht bestaat in de aard en
de gevolgen van nieuwe bankverrichtingen21. Hondius heeft gewezen op een
tweetal problemen: in hoeverre is de consumentenorganisatie daadwerkelijk

representief voor de consument en ten tweede kan men erover twijfelen of de
consumentenorganisaties in staat zijn tot het voeren van onderhandelingen
van specialistische aard?22 In bovengenoemd cpstel vult Hondius
zijn bezwaren als gezegd aan. Over de kennis en vaardigheid van consumentenorganisaties kan en wil ik niet oordelen. Ik volsta ermee op te merken dat ik betwijfel of de nadelen van zelfregulering opwegen tegen de voordelen.

Een opmerkelijk aspekt in de Nederlandse bancaire verhoudingen is wel

dat in het overleg tussen banken en consumentenorganisaties ook de voorwaarden voor het zakelijk verkeer worden vastgesteld. Maatschappelijk verreikende bepalingen in de Algemene Bankvoarwaarden (ABV) , bijvoorbeeld art. 20

(zekerheidsstelling), worden dus in het consumentenoverleg bepaald, terwijl
zij voornamelijk hun uitwerking hebben in het zakelijke verkeer. De correctie kan als volgt tot uiting kamen. De ABV - wij weten al lang dat algemene
voorwaarden met wilsavereenstemming niets van doen hebben - behoren mijns
inziens op een feitengevoelige manier op de bank-zakelijke cliantverhauding
in te werken. De zakelijke relatie beinvloedt, mede amdat het contact int:ensiever is en meer betrokken op het individuele geval, gemakkelijker de in-

houd van de ABV. Niet voor niets zijn de algemene bankvoorwaarclen in de

ethisch geInspireerde opvatting van het ' allgemeiner Bankvertrag' naar Duits

recht gekwalificeerd als een 'Richtlinienvertrag ,23.

19

20

slagter, publicatie Postarderbond 1987.

Zie N.J.H. Huls, Zelf- en averheidsregulering in het bankwezen,

Regelmaat nr. 1,
21

januari 1987, blz. 9-15.

Een goed voorbeeld is de risicoregeling in gevallen van misbruik

met de geldafgifteautcmaat. Zie over de kritiek op de oorspronkelijke regeling, J. de Boer, NJB 1988.

22 E.H. Hondius, Standaardvoorwaarden, Rechtsvergelijkende beschouwingen over standaardisering van kontraktsbedingen en overheidstoezicht daarop, prft. Leiden 1978, no. 168 e.v.

23

Zie Von Godin, t.a.p. (Hoofdstuk II, onder 2.2.1), Anm. 1 2a.
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Slechts een aantal banken in Nederland, verenigd in de Nederlandse
Bankiersvereniging, hebben lange tijd de regelgeving niet alleen voor zichzelf, maar ook voor niet-gebonden kredietinstellingen beheerst24. De oprich-

ting van de Nederlandse Vereniging van Banken lijkt een stap in de goede
richting, al moet Hondius worden toegegeven dat in het licht van het Europe-

se medaingingsrecht niet uitgesloten is dat een particuliere vereniging
scheurt of ter ziele gaat25.

6.2.2.

Consumentenbescherming

Bepaalde belangen zijn te essentieel am deze aan zelfregulering, hoe effec-

tief deze in de praktijk ook mag zijn, over te kunnen laten. Ik signaleer de
volgende aandachtspunten.

6.2.2.1. Dienstverlening

Het behoeft geen betoog dat men zonder bankrekening niet nor:maal door het
leven kan. Het aanhouden van een bankrekening is een vereiste voor fat:soenlijke deelname aan het maatschappelijk verkeer: salarissen en sociale uitkeringen zijn slechts per bankrekening te ontvangen, vele betalingen kunnen
slechts giraal worden verricht. Daarbij kant nog dat aan girale betalingen
gedaan in de vorm van stortingen aan de kas van de bank aanzienlijke kosten

zijn verbonden. Bovendien is het or*nselijk en maatschappelijk niet aan-

vaardbaar, wanneer bepaalde burgers het recht op gebruik van bepaalde bankdiensten, waaraan geen wezenlijke r:isico's voor de bank zijn verbonden,
wordt cntzegd.
Aan het voeren van de rekening zijn voor de rekeninghouder kosten ver-

bonden, die de bank tot op herien niet aan de rekeninghouder in rekening
heeft gel:racht. Men stelde dat deze kosten konden worden bestreden uit de
rentemarge: de bank vergoedde minder rente over het totaal van de creditsaldi dan het totaal van de creditsaldi bij uitzetting aan rente kon opleveren.

Mede gelet op de weerstand die er vanuit consumentenorganisaties wordt geleverd cp het doorberekenen van kosten betreffende het betalingsverkeer, is

het niet ondenkbeeldig dat banken bepaalde selectiecriteria (gaan) aanleggen bij het aannemen van rekeninghouders, hetgeen ertoe kan leiden dat be-

paalde groepen van de bevolking van een rekening zijn afgesloten26.
Ik heb de bank in hoofdstuk 4 (onder 4.2. ) een (gedeeltelijk) publieke
of gedeprivatiseerde onderneming genoeid. Gelet op de wij ze waarop de bank
zich publiekelijk profileert en gelet op haar in ons maatschappelijk bestel

verkregen status, kunnen haar plichten warden toegerekend waarvan zij in
beginsel geen afstand kan doen. De bank zal slechts wegens zwaarwichtige
Eplangen (krediet-neutrale) een dienstverlening aan een rekeninghouder mogen
24

Vgl. J.R. Schaafsma, Bescherming van beleggers ter beurze, Pread-

vies voor de Vereeniging 'Haryiplgrecht, 1986, blz. 68, waar hij de

vraag op*arpt ten aanzien van de ordening van de geld- en kapitaalmarkt, met name betreffende de uitgifte van het zogenaamde
comnercial paper.
25

26

In: Rechtsgeleerde Opstellen aan Clausing, blz. 79.

Vgl. NRC/Handelsblad 16 maart 1988, Mers en bedrijf, blz. 6 over

'onvriendelijke trekjes van de geldautamaat. Discriminatie dreigt
door de OF'nars van elektronisch bet:alen'.
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weigeren. In deze opvatting schuilt een mate van onzekerheid27, die naar
mijn Inening in eerste instantie in de daarvoor 5 igende overlegorganen (te

denken valt ook aan een opgewaardeerrie Bankraad v) met worden weggencmen.
Een wettelijke regeling kan immers dan niet alleen volst-Man met het recht cp

een rekening, maar zal ook moeten aangeven welke normale bankdiensten (gebruik van een betaalpas?) daarbij haren en tegen welke prijs. De wetgever
weet waar hij aan begint! Ik wijs op twee wetgevingsinitiatieven:

a)

het

' droit de ccupte'

In Frankrijk heeft de wetgever het recht op een bankrekening neergelegd in
art. 58 van de Loi bancaire29, dat bepaalt dat:

' toute personne qui

s' est vu refuser 1' ouverture d'un campte de dep6t

par plusieurs dtablissement de crdclit et qui, de ce fait, ne dispose
d'aucun compte, peut demander a la Banque de France de lui d&signer un
atablissement de cradit ou l'une des personnes ou services visas d

l' article

8

calpte. '30

de

la

loi

auprds duquel

elle

pourra

ouvrir

un

tel

Het 'droit de campte ' heeft twee oarzaken. Eherzijds de erkenning van de
noodzaak van het he]oben van een rekening, anderzijds het scheppen van een
vocrziening voor het toenemende aantal rekeninghouders aan wie de rekening
werd opgezegd varrwege het uitschrijven van dheques zonder fandsll. De invoering van het 'droit de carpte' houdt dus (mede) verband met de in F'rankrijk (nog) gebruikelijke wijze van betaling, namelijk per cheque. De geweigerde of opgezegde rekeninghouder kan de Banque de France verzoeken een bank
aan te wijzen die verplicht is voor hem of haar een rekening te openen. Het

recitt is aan beperkingen onderhevig. De bank behoeft de rekeninghouder geen
gekruik van cheque-formulieren of andere diensten behalve kasdiensten toe te
staan32. Het recht op rekening geeft derhalve noch een recht ap krediet,

noch een recht op (gebruik van) cheques. De geweigerde rekeninghouder moet
door meer banken schriftelijk zijn geweigerd, alvorens zijn verzoek tot
aanwijzing van een bank, waarbij hij een voorkeur kan uitspreken, door de

Barlue de Ftance wordt behandeld. Hoewel ik niet bekend ben met de praktische werking van de regeling, wil ik de wenselijkheid van deze amslachtige
procedure bet:wijfelen.

27

Ik wijs ook qp het probleem van degenen die niet

in staat zijn

zich te legitimeren, bijv. een asielzoeker.
28

Orgaan 1crachtens art. 32 Bankwet 1948 (wet van 23 april 1948, Stb.
I 166).

29

Wet van 24 januari 1984; zie verder art. 5 en 6 van het decreet
no. 84-708, dat de uitvoering van het recht regelt.

30

31
32

zie oak Vasseur, blz. 22.
Zie Vasseur, blz. 22.

Art. 58 tweede aline.
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In de Franse literatuur wordt het recht op rekening enerzijds opgevat
als een inbreuk cp de contractvrijheid, anderzijds als een versterking er-

van33. Het staat de Franse bank in beginsel vrij een rekening te openen voor

wie zij wil, behoudens dus genoende wettelijke uitzondering en rechtsmisbruik.
b) basic banking
In de Verenigde Staten van Amerika is het begrip 'basic banking' tot ontwikkeling gekamen. Volgens een beleidsnotitie van de Federal Financial Institu-

tions Examination Council bevat 'basic banking' drie fundamentele behoeften:

een veilige en toegankelijke plaats am geld op te bergen; een manier an
contant geld te verkrijgen; en een manier am bet:alingen te verrichten aan
derden34. In 1986 bestond er in drie staten 'basic banking' wetgeving, die

banken verplichtte op verzoek een rekening te openen en bepaalde diensten
kosteloos ter =Bhikking te stellen aan personen die zijn aangewezen op
'plblic benefits' of een inkcmen hekben beneden een bepaalde grens35. Tenminste vijftien zouden in 1987 invoering van dan of andere vorm van 'basic

banking' ovenegen.
6.2.2.2.

Geheimhoudingsplicht

Het feit dat de geschreven contractinhoud geen bepaling over de geheimhou-

ding bevat, kan daaraan warden toegeschreven dat het zo vanzelfsprekend is
dat het geen regeling behoeft36. Ik meen dat het geheimhoudingsrecht zo
sterk is gebonden aan feitelijke anstazidigheden, dat algemene regels nauwelijks zijn aan te geven. Straf-, proces-, fiscaal- en civielrechtelijke
situaties zijn te onderscheiden. Recerrtelijk is desondanks bepleit de geheidboodingsplicht van de bankier wettelijk vast te leggen37. -LE vraag is
wat daarmee wordt beoogd? Is het bijvoorbeeld de bedoeling schending van de
geheimhoudingsverplichting onder het strafrecht te brengen?38 Is dit amwil-

le van de consument?
33

34

Zie Ripert-Rcblat, no. 2290 alsidedaar genoute lite:atliur en reditspraak.
Policy statement van October 2, 1986, Federal Reserve Bulletin,
April 1987. blz. 268-269.

35
36

Zie Basic Banking, Federal Reserve Bulletin, blz. 255 e.v.

Vgl. G. du Bois, TPR 1986, blz. 433, die stelt dat als gevolg van
een eeuwenlange traditie het bankgeheim zich heeft ontwikkeld van

een zuiver deontologische regel tot een positieve rechtsnorm.

37

Hondius t.a.p. blz. 71; M.W. den Boogert, in: Nieuwe Algemene

Bankvoorwaarden, Nijmegen 1988, blz. 31 en 41. Frankrijk kent een
wettelijk bankgeheim sinds de Loi bancaire van 24 januari 1984
(art. 57).
38

Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 18 dec. 1974, NJ 1975, 441, met
noot Van Veen: Het beroep van bankier is niet van zodanig vertrouwelijke aard dat deswege i.v.m. het algemeen belang, het bestaan
van de plicht tot geheimhouding van de bankier van in die kwaliteit ter kennis genomen feiten zou moeten worden opgenamen.
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Waarcp berust de geheimhoudingsplicht? Het heeft

mijns inziens geen

Oclassiek) contract:uele, noch een gewoonrechtelijke grondslag meer. De
rechtsgrond voar de geheidhoudingsplicht van de bank is mijns inziens gele-

gen in het 'cliant-betrokken' handelen van de bank.

De

clitint vertrouwt de

bank gegevens toe; de integriteit van de relatie wordt beschenrl. De geheimhaudingsplicht atwat aldus al datgene wat de bank in samenhang met de relatie bekend wordt, anverschillig of dit van vermogensrechtelijke dan wel
persocnlijke aard is. De bank kan zich niet verschuilen achter de stelling
dat de gegevers van cpenbare bekendheid zijn, indien vaststaat dat de betrokken derde de gevens eerst van de bank heeft vernanen. Dit geldt evenzeer
wanneer de cliant, naar het oordeel van de bank, bij de geheimhouding gee,
wezenlijk belang heeft. De bank kan dit bij gebrek aan gegevens niet beoordelen. Canaris heeft in dit opzicht gesproken van de 'Grundsatz des weitest
maglichen Schutzes' 39.

Hoewel ik niet van de noodzaak van een wettelijke regeling van de gehei houdingsplicht overtuigd ben, zou een regeling in de ABV wellicht niet
misstaan. In dit verband zij vermeld dat de AGB van de Duitse banken, die
anders dan de AEW wel een regeling bevat, een onderscheid maakt tussen 'Pri-

vat- un Firmenkun(len'40.
6.2.2.3.

Mededelings- en informatieplichten

Waar men spreekt over mededelings-, infarmatie- en adviesplichten in de
verhauding bar,k-cliant lijkt een onderscheid tussen particulieren en zake-

lijke clianten onontkocmbaar. De relatie bank-partiallier speelt zich zoals

gezegd in starke mate af in een 'eenzijdige' vertrouwenssfeer. Mededelings-

en adviesplichten zijn in deze verhouding veelal van technische aard, zoals
de verplichting mee te delen welke debetrente in rekening wordt gebracht, of
welke crectitrente wordt vergoed, welke diensten van de bank kunnen worden
betrakken, wat daarvan de kosten zijn, hoe wordt gevaluteerd etc. Wat deze

mededelingsplichten betreft, schieten Nederlandse banken mijns inziens nog
altijd schromelijk te kort. Ik geloof dat deze mededelings- en informatieplichten gezien hun technische aard moeten worden geconcretiseerd in het
zelfregulerende overleg. Voor de wetgever en de rechter zie ik hier slechts
in uitzonderlijke gevallen een taak weggelegd. Wetgeving waarin de banken

een verstericte mededelings- en informatieplicht wordt gegeven, bestaat bijvoorbeeld in Frankrijk41 en de Verenigde Staten42.

39

canaris, Rdn. 54.

40

Art.

41

Art. 7 van het decreet no. 84-708 van 24 juli 1984, dat bepaalt
dat wanneer de banken een rekening openen zij 'doivent inf:ormer
leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix
des diffdrents services auquels il donne acths et les engagements

10. Duitse algemene bankvoonaarden worden veelvuldig, naar
aanleiding van jurisprudentie van BGH geamendeerd, waaraan ook het
anderhavige onderscheid is toe te schrijven.

rkiproques..'. Zie verder Vasseur, blz. 29 en 92.

42

Bijv. Truth in Lending Act (= Title I van de Consumers Credit Protection Act). De wet is geamendeerd in 1980. Het beginsel van
'more disclosure' werd verlaten voor nadruk op 'meaningful disclosure'. Voor zover de Truth in Lending Act erop uit was het consu-

mentenkrediet terug te dringen, is de wet mislukt. Bovendien wakkerde de wet de proceslust erg aan. In 1980 waren 17.000 procedu220

6.2.2.4.

Verrekening

Het doel van de girorekening is, zo zou men kunnen stellen, niet de verrekening van vol'deringen en schulden, maar bewaring van giraal geld en in het

verlengde daarvan het gebruik van giraal geld.

Het gaat hierbij slechts am

het kunnen beschikken over giraal geld dat de cliant nodig heeft voor zijn
dagelijks gebruik. Ten aanzien van bepaalde vorderingen, zoals loon-, alimentatievorderingen en uitkeringen is beslag en compensatie niet of beperkt
mogelijk. De ratio hiervan is dat de gerechtigde tot die vorderingen in zijn

of haar levensonderhoud moet worden bescherma. Girale betaling van dergelijke vorderingen is gewoon, chartale beta:Ling uitzondering. Zodra bijvoorbeeld
een loanbetaling bij de bank binnenkamt, verliest de betaling in de verhou-

ding bank-cliant zijn karakter: het wordt een kleurloze post zonder voorge-

schiedenis over de afkamst waarvan de bank zich niet behoeft in te laten.
Aldus verla:ijgt de werknemer een gewone voor beslag vatbare vordering op de

bank, tenzij zijn saldo een debetsaldo aanwijst, want dan gaat de loonbeta-

ling ten onder aan verrekening. Wordt hiermee de bedoeling van de wetgever

de loonbetaling grotendeels buiten het beslag te houden niet gefrustreerd? Hetzelfde geldt voor sociale uitkeringen, vakantiegeld en dergelijam

ke.

Om de girorekening volledig aan zijn funktie te laten beantwoorden, zou

wetgeving niet misstaan. Ik denk hier dus bijvoorbeeld aan de garantie dat

het giraal uitbetaalde loon, salaris en vakantiegeld (i.v.m. de strekking
van art. 1638r BW) een bepaalde periode ter beschikking blijft aan de rekenins#louder zonder dat het ten onder gaat aan de verrekeningsdrang van de

bank. In een aantal landen waaronder Duitsland ('Sozialleistungen'), hank-

rijk, en Oostenrijk bestaat wetgeving op dit terrein.
De Franse regeling houdt in dat wanneer een rekening die wordt gevoed door

loon en vervolgens door een derde-beslag wordt getroffen, de bank/derde-

beslaggene het niet voor beslag vatbare deel in de twee maanden voorafgaande

aan het beslag ter beschikking aan de werknerner moet laten, onder aftrek van
de bedragen waarvoor zij de werknener heeft gedebiteerd in dezelfde periode43. De Duitse wettelijke regeling verbindt aan de desbetreffende betaling
een termijn van dan week waarbinnen zij niet voor beslag of compensatie
vatbaar is44.

6.3. Wetgeving varnage de bijzondere positie van de bank
Het behoeft geen betoog dat banken in onze volkshuishouding ormisbaar zijn
en in vele opzichten een bijzondere positie innemen. Zij verzorgen grotendeels het betalingsverkeer en de kredietverlening, terwijl de kleine spaarder op een bank is aangewezen. Door het geldscheppende karakter van hun activiteiten zijn banken onderworpen aan het publieke recht (WIK). Op vele
deelterreinen heeft de wetgever de bijzondere positie van de bank erkend.

Dit betekent overigens niet dat de bank in algemene zin een uitzonderingspositie inneemt. Hapt45 kan warden bijgevallen waar hij stelt:
res bij bet U. S. District court aanhangig. Zie Stephen K. Huber,

Annual Review of banking Iaw 1987, blz. 81.
43

Loi de finances du 20 dacembre 1972 art 14, par. VI, le dacret

d'application no. 81-359 du 9 avril 1981. Zie oak Rives-Lange,
Droit bancaire (1986), no 162.
44

45

55 I
1 SGB
(AT), zie Heymann Handelsgesetzbuch,
Buch bij § 357, Rdn. 7.

S

T.a.p., blz. 148.
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Band 4. Viertes

'Ehtschei(lend bei der Annahme einer solchen Sonder- und Mittlerstelling
bei Kreditinstitute ist es jedoch, Art und

Ausma13

dieser rechtlichen

Sonderbehandlung einer Branche jeweils prlizise aus Gesetzen und Tat-

besthnde zu ermittlen. Keineswegs geht es an....von der wirtschaftlichen Bedelitung auf rechtliche Pflichten und Verhaltensspielraulne

kurzzuschlieBen.'

6.3.1.

Enkele verspreide bepalingen

In art. 93a lid 3 en art. 203a lid 3 Boek 2 wordt aan de bank een exclusieve
bevoegdhe:icl verleend voor het afleggen aan de notaris van een zogenaamde
banlcverklaring bij de oprichting van een naamloze of besloten vennootschap46. De erkende kredietinstelling kant ter sprake in art. 445 Rv. (bewaring door de deurwaarder van in beslag genamen geldswaarden) in verband met
art. 246 Boek 3 lid 5, dat (blijkens de M.v.A. blz. 67, T.K. 17497 no. 10) de

bank als pandhouder uitzondert van de verplichting am de opbrengst van de
geInde in pand gegeven vordering op een bankrekening af te zonderen, wanneer
de eigen vordering nog niet opeisbaar is. In art. 400 Boek 2 wordt een uit-

zcndering gemaakt voor banken (kredietinstellingen) aangaande jaarrekening

en jaarvers].ag47. Uit het feit dat de President in kort geding dikwijls een

beslag vexatoir acht, wanneer dit wordt gelegd tot zekerheid van een vordering cp de bank zelf, kan overigens nog niet volgen dat een bank van onschokbare gegoedheid is en steeds op zijn woord moet worden geloofd. Zo
veroardpe

lde de President Roermond48 de bank de deurwaarder inzage te geven

in de lijst van huurovereenkomsten betreffende safeloketten op kluizen. De

geschieden:is van de totstandkaning van art. 444a Rv. spreekt immers de ondubbelzinnige bedoeling van de wetgever uit, dat de bank niet alleen meedeelt, maar oak desgevraagd haar register aan de deurwaarder overlegt.
6.3.2. Comnissie Milnssen

In het rapport van de Commissie Mijnssen49 wordt (onder meer) voorgesteld
kredietinstellingen te verplichten tijdens het 'moratorium' toegezegde kredietfaciliteiten te blijven verschaffen. De Commissie wijst erop dat de
noodzaak ander meer daaruit voortvloeit, dat tijdens het moratorium in de

wordt

zodat de

rekening-courant
betaald,
gesurs6eerde geen middelen in handenkij
' . De Cammissie
plaatst ter rechtvaardiging nog een nadere kant-

46

Van Bronkhorst wijst hierop, blz. 8.

47

In andere gevallen volgt uit doel of strekking van de wettelijke

regel, dat zij geen toepassing vindt bij verrichtingen van een
bank. Zo zal men de bank niet gebonden willen houden aan de adviesplicht ingevolge de Wet cp de Ondernemingsraden (art. 25), in

het bij zonder waar het betreft het aantrekken van een belangrijk
krediet ten behoeve van de anderneming (art. 25 lid j. WOR), anders waar het betreft tot een wezenlijke uitbreiding van haar
bedrijfsaktiviteiten.

48 Uitspraak van
49
50

51

10

oktober, rolnr.

KG

158/1985.

Rappart van de Cammissie ter advisering antrent: eventuele herziening van de Faillissenentswet, oktober 1989 (Cammissie Mijnssen) .
T.a.p., blz. 125.
T.a.p., blz. 129.
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'...het verstrekken van krediet kan imners worden aangemerkt als een
van de hoofdtaken of -functies van deze instellingen. Daarin vindt een

]credietovereenkamst, zoals die tussen de gesursdeerde en de kredietgever ten tijde van het verlenen van de voorlopige surs6ance van kracht
is, een basis. Tevens zijn de maatschappelijke functie die het bankwezen vervult en de verantwoordelijkheid die deze sector in het bedrijfsleven en de nationale econamie heeft, aspecten die het naar het oordeel

van de Commissie rechtvaardigen dat de keuze tot het leggen van een
verplichting am tijdens het maratarium kredietfaciliteiten te blijven
verstrekken, bij de professionele kredietverleners uitkcint'.

De reaktie van bar:kzijde52 was, mAde gehoard haar reakties op eerdere pogingen tot aanslag cp de zekerheidspositie53, voorspel hapr: 'Kredietinstellingen oefenen hun bedrijf uit op basis van het vrije ondernemersschap. Zij
zijn daarbij verantwoording schuldig aan de aandeelhouders...Uitgangspunt
moet blijven dat een onderneming, daarbij mede steunend op de vertrouwensre-

latie die zij met de financier heeft, zelf in woelige tijden tijdig de ba-

kens verzet', aldus enkele citaten uit het minderheidstandpunt. Ik betwijfel

evenzeer de wenselijkheid van de voorstellen van de Cammissie. Daarvoar
dragen de volgende argumenten bij:
a) De noodzaak tot een dergelijke ingrijpende regeling is niet aangetoond. De armissie stelt vast dat van mishruik in bepaalde (sanerings) situaties niet is gebleken54. Was daarvan wel sprake geweest, dan zou overheidsingrijpen door het stellen van bijzondere ver- of geboden averigens

niet onwenselijk zijn geweest. Dat rechtvaardiging wordt gevonden in het

uitsluiten van orzekerheid doet aan het argument niet af55.

b) De voorgestelde regeling komt neer op een ontkenning van de intrensieke waarde van de bankrelatie. In de bankrelatie ligt besloten dat de bank

verplicht is (vooral) in moeilijke tijden de bankrelatie te continueren. Van
bankzijde wordt mijns inziens dan terecht opgemerkt: 'Zou het zo zijn dat de

kredietfaciliteit in strijd [met de goede trouw] werd

dan staat
bedindi*
de onderneming de weg naar de President in kort geding open...
In kart geding kunnen de concrete cnstandigheden el belangen ten volle
worden gewigen, waardoor een op het indivuele geval toegespitst oordeel
mogelijk is. Een zekere vrees bestaat dat de rechtsontwikkeling, die zich
met naive in de eerste helft van de jaren '80 op het punt van de voortzetting
van de kredietverlening door banken heeft ingezet, wor€it beperkt ten gunste
van een (te?) algemene wettelijke voorzierling.

52

zoals tot uitdrukking gel:racht door Croon in een minderheidsnota

bij het Rapport Cammissie Mijnssen, t.a.p. blz. 290 e.v.

53 Vgl.

S.M.

Bartman, Op de grenzen van kanend

insolventierecht,

verslag van de vergadering van de Vereeniging Handelsrecht inzake
het Rapport van de Commissie Insolventierecht (Commissie Haas),
TVVS nr. 6, juni 1985, blz. 154-156.
54
55
56

Zie blz. 127, tweede aline van het Rapport Cammissie Mijnssen.
T.a.p., blz. 127.

Minderheidsnota t.a.p. blz. 296. Mijns inziens wordt er door de
banken enigszins willekeurig gewezen op inbreuken van de
contractvrijheid. Deze is grotendeels opgegaan in de publieke
funktie van de bank en voarts in de bankrelatie zelf.
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c) De Cammissie gaat voorbij aan het element giro-overeenkcmst en doet
het nu voorknmen dat de van derden afkomstige girale betalingen direkt door
mickipl van de rekening-courant ten prooi vallen aan verrekening. Men kan
hierover mijns inziens veel genuanceerder denken dan thans het geval is. Het
belang van de giro-overeenkamst is nog onvoldoende onderkend respectievelijk
onderzocht. De stand van de girorekening is als het ware (in juridische zin)
steeds positief en over het saldo kan door de rekeninghouder worden beschikt
voar het Anon van zijn of haar dagelijkse uitgaven.
Het recht dient meer rekenschap te geven van het beginsel dat gerechtvaardigde beginselen behoren te worden gerechtvaardigd. De betalingen (voor
zover niet met betrekking tot gecedeerde vorderingen) die in het zicht van

of na de surs&ance worden ontvangen, ]amnen door de bank niet meer warden
verrekerxl met haar kredietvordering voor zover zij aan de kredietnemer in
verband met die betalingen geen nieziwe kredieten meer heeft verstrekt.
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SAMENVATTING EU EINDCONCLUSIES
De rechtsverhouding bank-cliant is een verhouding die in de praktijk gemakkelijk is te bevatten, maar die in theoretisch opzicht niet eenvoudig blijkt

te passen in bestaande juridische leaders. Tussen recht en praktijk bestaat

in deze een discrepantie, die in de eerste plaats wordt veroorzaakt door
het feit dat bank en cliant abstracte, niet-juridisch gefixeerde grootheden
zijn (daargelaten enige wet:sartikelen betreffende de cheque). In de praktijk
kan 'bank' warden ingevuld als 'huisbankier', hetgeen een persoonlijke band
en betrokkenheid suggereert, maar zij kan oak warden gezien als een grootbank (kredietinstelling), die als een grootwarenhuis produkten en diensten
aan het publiek aanbiedt. Het begrip cliant wijst op een verhouding die in
het verlengde ligt van de verhouding tot de bank als 'huisbankier', maar 'de

cliant' duidt evenzeer op een voor de bank anonieme rekeninghouder waarbij
elementen als duur en vertroziwen nauwelijks betekenis toekamen.

In de tweede plaats wordt als oarzaak van de discrepantie tussen recht
en praktijk aangeduid, de last opgelegd door traditionele rechtstheorie,
die ertoe leidde dat de benoenrie en anbenoemde contracten en contracttypen

(lastgeving, cpdracht, geldlening, borgtocht, huur, koop, rekening-courant),
alsmede rechtsbegrippen als campensatie, novatie, delegatie voor het begrip
van de rechtsverhouding van bank en cliant moesten worden gebruikt. Deze
contracten en rechtsbegrippen, die hun voe,9 i ngsbodem hebben in een gedachten- en idee&nwereld met een klassiek-liberale maatschappijvisie, schieten
everrwel te kort voor de uitleg van de rechtsverhouding tussen modeme grootbank en cliant. Bovendien zijn bancaire usances en gewoonten, die vanouds

een voorname rol spelen in het bankverkeer, snel verouderd in een praktijk
waarin behoeften zich voortdurend wijzigen en financieringsinstrumenten zich
daaraan (moeten) aanpassen.
In het moderne recht staat de (geuite) wil van de handelende persoon
niet langer centraal, de overeenkamst wordt niet geabstraheerd van de werke-

lijkheid maar funktioneel beschouwd. Er dient te worden onderscheiden naar
sociale en carplementaire rollen van personen. De rol van de bank is een
bijzondere, niet alleen sociaal-econamisch, maar ondanks het ontbreken van
gemeenrechtelijke bepalingen, ook in juridisch opzicht. De rol van de cliant
is complementair aan die van de bank. Een geldlening, aangegaan met een
bank, heeft op deze wij ze een wezenlijk andere geaardheid dan een geldlening

tussen pri*-personen.
In het Nederlands overeenkcmsten- en verbintenissenrecht voltrekt zich
een ontwikkeling, waarbij 'de' overeenkcmst aan betekenis inboet en plaats
maakt voor meer open verhoudingen, die Kien beheerst door zich voortdurend cntwikkelende sociale normen en (verwachtings)patronen.
Teneinde de rechtsverhouding van bank en cli6nt zodanig te situeren dat
aan de eigenheid van deze verhouding aptimaa 1 recht gaaan wordt, wordt als
centrale gedachte in deze studie gesteld dat de rechtsverhouding van bank en

cliant het beste kan worden begrepen en uitgelegd in 'relationele' termen,
waarin het beginsel van gerechtvaardigde verwachtingen een essentiale plaats
heeft. Bovenstaande opvattingen en gedachten, waarvoor inspiratie wordt
gevonden bij de Amerikaanse school der 'legal realists' worden nader
beschreven in Hoofdstuk 1.
In Hoofdstuk 2 wordt nagegaan of het begrip ' relatie-overeenkamst' of

'algemene bankovereenkomst' ('allgemeiner Banlcvertrag') een bruikbaar (onbenoerd) corrtracttype is voor het furviamorrt van de rechtsverhory ing bankcliant. De betekenis van de relatie-overeenkamst (in een bancaire context),

die al in 1873 door levy en recentelijk door Van Bronkhorst wordt opgewor-

pen, blijkt in de Nederlandse literatuur nauwelijks onderzocht en is daardoor anduidelijk. Dit onderzoek wordt thans onderncmen in het licht van de
opvattingen in ons amringende landen (Duitsland, Frankrijk en Engeland).
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Het Duitse Bankvertrag is omstreeks 1920 als een bijzondere rechtscategorie (Dauergeschaft) ontwikkeld waarbij de partijen bij het Bankvertrag,
bank en cliant, worden gezien als (gelijkwaardige) handelspartners, die een
bancaire duurrelatie onderhouden. Uit het Bank(geschaftsverbindungs) vertrag,
waarvan door de veelheid aan opvattingen daaramtrent in de literatuur geen
eensluiderxle definitie kan worden gegegeven, vloeien voor beide partijen
bepaalde, relatie-boorhermende rechten en verplichtingen voort, die van
nature als wederkerig worden aanvaard.

Deze 'handelsvriendelijke' voorotprstelling blijkt na de Tweede Wereldoorlog steeds minder aan de realiteit te beantwoorden, enerzijds vanwege
de vlucht die de kredietverlening door banken (tegen zekerheid) neemt, an-

derzijds doar het intreden van particuliere rekeninghouders in het bankverkeer. Het meerendeel van de huidige schrijvers wijst het 'allgemeiner Bank-

vertrag' als bruikbaar fundament voor de rechstverhouding bank-cliSnt af,

zij het vooral op dogmatische gronden. Rechten en verplichtingen die des-

tijds
werden ontleend aan het Bankvertrag, worden thans aanvaard als
'
Schutzpflichte' (wederpartij beschermende plichten) die door het objectieve
recht (het gehol van Treu und Glauben, § 242 BGB) worden ingegeven.
De Duitse rechtsgeleerde K8ndgen heeft evenwel recentelijk voorgesteld
het Bankvertrag nieuw leven in te blazen door het te ontwikkelen tot een
fiduciaire rechtsbetrekking omvattende alle bankzaken die van deze eenheidsbetrekking deeluitmaken. Kandgen' s gedachten warden nader besproken in
Hoofdstuk 3.

Anders dan het ' Bankvertrag', heeft het Ehgelse begrip ' banking contract' zijn actualiteitswaarde volledig behouden. Dit wordt verklaard door
de funktionele benadering van de bankpraktijk in de Engelse common law. De

amstandigheid dat de bank voor haar wederpartijen rekeningen opent en voert,
wardt vanouds niet geduid als een verrekeningsafspraak, maar als een aktivi-

teit behorende tot de eigenlijke bankfunktie. Het voeren van de relatie op

basis van de rekening (current account) kan derhalve worden beschouwd als de
bankrelatie zelf. Deze relatie is door de rechter aan de hand van de Ehgelsrechtelijke techniek van de 'implied conditions'

(het impliceren van con-

tractsbepalingen
in de contractuele relatie)
tot een ' banking contract'
ontwikkeld. Uit dit (bank) funktionele contract vloeien een beperkt aantal
reciproke rechten en verplichtingen voort, zawel ter bescherming van de
bankclidnt als ter bescherming van de bankfunktie zelf, maar de rechter is

terughoudend een algemene zorgvuldigheidsplicht

aan

het

'

banking contract'

te ontlenen. Paget wordt geciteerd waar hij opmerkt dat het er niet am gaat
van 'banking' een 'non business proposition' te maken.

Het Franse red t, in overeenstemming met het Nederlandse recht, aan-

vaardt het ' contrat de banque'

slechts

als

dan

van

de afzonderlijke contrac-

ten die door de typische behoeften in het bankverkeer ontstaan en tussen
bank en cliant tot stand komen. Desgewenst laat men cliantbeschermende rechten doorwerken in het ' contrat de banque', die hun oorsprong vinden in de
zich voartdurend ontwikkelende deontologie.

Tegen deze (rechtsvergelijke) achtergrond is de relatie-overeenkomst

zoals deze recentelijk in de literatuur is beschreven bezien. De algemene

conclusie is dat de relatie-overeenkanst als algemene, op dienstverlenende

praktisch en dogmatisch problemen oplevert. Bij dit laatste
wordt dan uitgegaan van het 'klassieke' door (geuite) wilsovereenstemming

beheerste overeenkamstenbegrip. De relatie-overeenkamst

(in het bijzonder

die in de opvatting van Van Bronkhorst) is in die vooronderstelling een te
algemene cat:egarie die door zijn uiteenlopende, praktische verschijningsvormen zinvolle betekenis ontbeert. In het kader van de relatie spelen een
scala van obligatoire en zakenrechtelijke verhoudingen een rol die weliswaar
een samenhang vertonen, maar welke samenhang n:let kan worden verklaard doar

'a priori' een relatie-overeenkamst te aanvaarden. Dit betekent overigens
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niet dat de verschillende besproken theoriean onbruikbaar zouden zijn bij
verdere analyse van de rechtsverhouding van bank en cliant.
In Hoofdst uk 3 wordt de rechtsverhouding bank-cli nt niet benaderd

vanuit een benoemde of onbenoemde overeenkanst, maar vanuit de zakelijke of
bancaire (duur)relatie die door twee personen in stand wordt gehouden. Aan

het bestaan van de zakelijke relatie zelf wordt in het Nederlands recht
nauwelijks aandacht geschonken en kan een zekere 'relatie-vijandigheid'
worden onderkend. De zakelijke relatie wordt algemeen bescholim als een
verho,xiing, waarin partijen regelmatig transakties met elkaar aangaan, of de
bereidheid daartoe hebben, waarbij gaandeweg een 'course of dealing' en

venachtingen ontstaan. De bankrelatie voltrekt zich in de typische 'banking' context. Terzijde wordt opgemerkt dat de hedendaagse financiale en
andere instellingen vele middelen ter beschikking staan, en daarvan ook gebruik maken, cm deze venachtingen te versterken.
De zakelijke - of bankrelatie kan in het moderne recht worden aanvaard
als kron van verbintenissen. Deze bron is niet statisdh, want naarmate de
relatie voortduort en intensiever wordt ontwikkelen zich, uiteraard veelal
mede vanwege de gebondenheid van de cliant als gevolg van door han gestelde

zekerheden,

cliantbeschermende verplichtingen

(Schutzpflichte)

zoals met

betrekking tot mededelen, adviseren en informeren. Uit deze relatie vloeien

bankrelatievorderingen voort.
Aan de hand van het ' Sellostbindung ohne Vertrag' -concept van de Duitse
rechtsgeleerde Johannes K8ndgen is gepoogd in deze aan de moderne ontwikkeling van het privaatrecht meer diepgang te geven. Het 'relationele' pers-

pectief, dit is funktionele besdhouwing van de rechtsverhouding tussen bank

en cliant als een feitelijke, zakelijke relatie, zij het 'vibrant with legal
implications' (Llewellyn), zich voltrekkend in een bancaire amgeving, is in
hoge mate dienstig aan verantwoording van een schier oneindige verscheidenheid aan feiten in concrete gevallen. Het draagt bij tot een verantwoorde
uitleg en fornallering van bancaire rechtsbeginselen, tot een ontwikkeling
waarbij de machtspositie van de bank door het aanvaarden van campensatoire

plichten in evenwicht wordt gebracht,

zonder de maatschappelijk nuttige

bankfunktie in zijn essentie aan te tasten.
In Hoofdstuk 4 wordt de opening, de funktie en het funktioneren van de
(gew<one) banlcrekening onderzocht. De bankrekening wordt onderscheiden van

het 'klassieke' begrip rekening-courant, die in het vijfde hoofdstuk wordt
besproken. Met betrekking tot het cpenen van bankrekeningen wordt de bank
beschouwd als een 'public servive' onderneming, als nader beschreven in het
Amerikaanse recht. Het fundamentele element is dat de bankrekening de rekeninghouder in staat stelt girale betalingen te ontvangen en te kunnen ver-

richten. Het saldo kan door de rekeningtlouder te allen tijde worden opgevraagd, hetgeen voortvloeit uit de bijzondere aard van de giro-overeenkamst.
van de rekeDe bankrekening wordt beschouwd als de 'girale portemonnaie'
ninghouder waarover deze de beschikkings- of dispositiemacht heeft. Uitgevoerde nutaties in de rekening kunnen beoordeeld worden als betalingshandelingen. In het normale geval zal de vordering, die zijn weg heeft gevonden

in de banlcrekening, dan ook als betaald moeten worden beschou en zullen

nevenrechten verloren gaan, tenzij de bank aan de rekeninghouder meedeelt

dat zij, gel:ruikmakende van haar betalingsmachtiging, de aan de desbetreffende vordering verbonden redhten wenst te behouden. Verschillende (technische) aspekten van de werking van de bankrekening worden besproken, waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de figuur van de girale betaling. Gesteld
wordt oniermeer dat een redelijke (relationele) uitleg van de giro-overeenkanst meetrengt dat de cliant onder bepaalde voorwaarden een girale betaling
kan terugwijzen. Als overgang naar het verschijnsel rekening-courant wordt
het cnderscheid tussen depositorekening en rekening-courant, mede aan de

hand van Belgische en Franse opvattingen, beschourd, hetgeen de vooronderstelling onderschrijft dat in de traditionele rekening-courant:theorie weinig
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betekenis toekcmt voor de uitleg van de moderne rechtsverhouding bank-

cliant.

In het op het voorgaande gestelde aansluitende Hoofdstuk 5 wordt nader

onderzocht welke betekenis het begrip rekening-courant in het hedendaagse
banlcverkeer heeft. In de thans geldende opvatting wordt rekening-courant
opgevat als een verrekeningsafspraak. In een relationele opvatting van de
verhouding bank-cliant is het juridische verschijnsel 'rekening-courant'
overbodig. De (klassieke) rekening-courantverhouding zou (nog) voor kunnen
knneii tussen kocplieden, of tussen verzekeraar en verzekeringsagent (al kan
ook van die verhourlingen warden betwijfeld of de rekening-courant dienst
doet ;,1 v vereffeningsinstituut alleen). Tussen personen in hun kwaliteit van
bank en cliant geldt een rekeningrelatie, waarop het (]ciaggieke) patroon
van de rekening-courant niet meer past. Daarbij wordt afstard gencmen van de
cpvatting dat de bankrekening-courant zijn grondslag heeft in een avereenkamst en verdedigd wordt dat de rekening-courant zijn grondslag vindt in de
bankrelatie zelf waarmee hij onlosmakelijk is verbonden. Het onderhouden van
een bankrelatie is weliswaar thearetisch denkbaar zonder een rekening, maar

in een normaal funktionerend bankverkeer kcmt zij uitsluitend met een reke-

ning voor; er wordt aan herinnerd dat het openen en voeren van rekeningen

tot de bankfunktie behoort. Het begrip 'rekening-courant' kan derhalve in de
bankpraktijk voar een veel ruimer begrip staan, dan als verrekeningsafspraak
alleen. Of deze bankrekeningrelatie inhoudt, dat de bank vorderingen laat
ontstaan in de verwachting dat deze doar het ontstaan van tegenvorderingen
kunnen worden afgerekend (het zogenaafe garantienecihanisme), kan door het
bestaan van de rekening als zodanig niet worden aangencmen, ook niet wanneer

een onderscheid wordt aangebracht tussen de particuliere (betaal) rekening en
de zakelijke rekening- (courant). Aanvaarding van deze samenhang (anders
gezegd van 'a single transaction ' ) , waarvoor de doctrine eertijds wel de
term ondeelbaarheid gel:Iruikte, dient zijn grondslag te hebben in de realiteit.

Gesteld wordt dat het recht van de bank, an rekeningen die voor de
cliant worden aangehouden met elkaar te vereffenen, zijn grondslag heeft in
de bankrelatie. Dit vereffeningsrecht wordt in samenhang beschout met de
cliSntbeschermende plichten (informatie, mededeling, advies), die uit de
relatie voartvloeien en die door het nuderne recht worden bevestigd.
De nog altijd bediscussieerde vraag of in de rekeningrelatie de vor-

deringen warden genoveerd tot eigensoortig saldo of tot geldlening, lijkt in
beginsel bevestigend te kunnen worden beantwoord, zij het onder de aantekening dat uit de tussen partijen best:aande rechtsverhouding anders kan voortvloeien. Een dergelijke regel draagt bij tot de economie van de rechtsverho ing.
Ten slot:te wordt in Hoofdstuk 6 bezien of, en zo ja op welke punten,

wetgeving gewenst is aangaande orxierhavige rechtsverhouding. Een afzonderlijke regeling voor bankovereenkcmsten, zoals deze in het Italiaanse Birgerlijk Wetboek bestaat, verdient geen navolging. Deze regeling is zowel prak-

tisch als dogmatisch onbruikbaar. Dit neemt niet weg dat het zinvol kan zijn
bepaalde aspecten 'am wille van de consument' te regelen. De noodzaak zal

hiertoe aariwezig moeten zijn; deze is door mij niet onderzocht en dus niet
vastgesteld.

Een uitzondering wordt gemaakt voor een wettelijke regeling

inzake de campensatie en beslagmogelijkheden ter zake vorderingen, die aan
het wettelijke campensatie-verbod anderhevig zijn (loon en sociale uitkeringen), hetgeen wort gerechtvaardigd door het maatschappelijk belang van de
banla:ekening. De wetgever zou campensatie- en beslagverboden, onder bepaalde
vocrwaarden, moeten overwegen ook dan nadat de betalingen hun weg hebben
gevonden in de bankrekening. De voarstellen van de commissie Mijnssen, aangaande een verplichting tot voortzetting van de kredietovereenkarst bij het
intreden van het 'moratorium', worden in beginsel als 'relatie-anvriendelijk' afgewezen. Het recht is meer gebaat bij een ontwikkeling gebaseerd op
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krachtige algemene beginselen dan bij een gemakkelijk tot legalisme leidende

aanpak van juridische problemen door mi.ckiel van wetgeving.
Tot de beginselen, bijdragend tot een rechtvaardig bankrecht - het zij

ter canclusie nogmaals duidelijk gesteld - behoort bovenal het beginsel der
'reasonable e*pectations'.
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S[ *ARY AND OONCLUSIONS

The relationship of bank and client, while easily understood in practice, is
hard to fit theoretically into the civil law system. The first source of
discrepancy between theory and practice is the fact that the correrts 'bank'
and 'client' are nowhere legally definekl (apart fram same special provisions
relating to cheques). In practice, 'bank' may refer to a personal banker
Oluisbankier), suggesting a personal, confidential relationship, but it can
also designate a banking institution that, like a 'financial supermarket, '
sells its products and services to the public. 'Client' suggests the kind of

relationship one has with a persoral banker, but ' the client' also appears
to refer to an inpersonal account holder, for whom the elements of duration
and trust have little meaning.

Secondly, the discrepancy between theory and practice stems fram the
burden of classical (civilian) legal thinking, requiring that the relation-

ship of bank and client be cast in terms of naminate contracts and concepts
of the Civil Code, in particular agency, loan, sale as well as lease and

hire. Banking operations were likewise to be analyzed in terms of set-off
(or campensation), novation, delegation and the like. ':these traditional con-

tracts and concepts are hardly suited to the present day perception of the
banker-custcmer relationship. Moreover, custamary practice, on which banking

practice traditionally relied, is no longer apposite in an environment of

constant social and econamic change and innovation.
In modern law, a person's legal and other activities are considered to
be undertaken in a social role. The bank's role is a special one not only

socially and econamically, but also in legal terms, despite the lack of
specific terms in the Civil Code. The client's role in this perspective
carplements that of the bank. A loan from a banking institution is alto-

gether different from a loan agreement between private persons.

In Dutch law, the role of formal contracts is gradually being reduced
or even replaced in favour of the notion of the existence of a 'rechtsbe-

trekking'

(legal relationship)

governed by continuously changing social

norms and patterns. The central argument of this thesis is that the rela-

tionship of bank and client should be viewed in ' relational'

terms and that

the operations undertaken pursuant to it should be analyzed as part of an
on=going relationship between the parties in their respective qualities, in
which reasonable expectations play an essential role.
Drawing inspiration from the American school of legal realism, this
perspective is set out in Chapter I. The rest of the thesis re-examines the

banker-alstcmer relationship in this light.
'
Chapter II deals with the so called relatie-avereenkomst' (literally
relation-agreement). The concept of a 'relatie-overeenkamst' is mentioned in

legal writing as early as 1873 (Levy), but its implications have never been
examined. In recent legal writing, the concept has been re-introduced as
fundamental to the banker-customer relationship. The ' relation-agreement' is
examined in the light of the banking contract concepts in Germany, England
and Franee.
The German 'Bankvertraq' was developed in the 1920s as a specific

'Dauergeschdft' (duration contract), in which the parties, bank and client,
were seen as equal partners cooperating tawards a common goal, i.e. maintaining a business (banking) relationship. This special contractual relationship of proximity and duration gave rise to various individual banking contracts between bank and client. These contracts in turn were integrated into
a general master agreenent, setting up a state of affairs between parties
described as 'Zustand des Einiqsein' (Raiser). The master agreement was the

averriding source from which rights and obligations were derived and exp]Lained. The reciprocal nature of these rights and obligations was accepted as

indisputable.
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Since the 195Os, the 'Bankvertraq' is more and more rejected in both
banking practice and legal literature. After World War II banks emerged as
lenders and leaders of German industry, engaging in lending practices rely-

ing substantially on securities. Simultaneously, banks have e*panded the

variety and scope of their retail banking services. As a result of the diversity of banking services currently available, the majarity of scholars
now campletely reject the notion of the 'Bankvertraq, ' regarding it as a

dogmatic antiquity, too broad to be meaningful. Rights and obligations that
were farmerly explained by, and derived fran, the 'Bankvertrag' are now
considered to be based on the norm of 'Treu und Glauben' (§ 242 BGB) (good
faith) and are called 'Schutzpflichte', i.e. duties to protect the interests
of the other party.

Recently, however,

the German

'Bankvertraq'

has

con given renewed

of the
attention by Johannes Kondgen.
Kondgen advocates the resurrection
'Bankvertraq' as an indivisible, fiduciary relationship, encampassing all
aspects of the legal relationship between bank and aistaner. K6ndgen's ideas
are examined in detail in Chapter III.
The English notion of 'banking contract', in contrast with the German

'Banlcvertraq', is firmly established. It is sukmitted that this reflects the

more functional approach to banking in the carmon law. (In the words of
Paget, banking should not be made a non-business proposition.) Opening an

account for a aistcmer has traditionally been held to signal the creation of
a fundamental banking contract. By means of 'implied conditions', the

English courts have created a (limited) number of rights and obligations as
part of the banking contract. The courts have emphasized the interdependence
of these rights and obligations but have shied away fram adopting a general
duty of care.
The notion of a general banking contract has never been accepted in
French law. The term 'contrat de banque' refers to any one of mary individual contracts entered into in the course of banking practice. Each of these

is distinct and reflects the different requirements and needs of banking

practice. The interpretation

of individual contracts is influenced by an

emerging code of ethics.
This camparative averview leads to the conclusion that the 'relatieovereenkanst'or 'Bankvertraq' does not constitute by itself, neither from a

theoretical nor from a practical standpoint, a useful foundation for the
modern day banker-customer contractual relationship. Nevertheless, the various doctrines examined provide useful material and insight for further analysis of that relationship.

In Chapter III, the banker-custcmer relationship is analyzed not as
arising out of formal contract (loan, agency, current account), but rather
as reflecting the on-going business relationship typical of the banking
field. Historically, Dutch legislation and case law have not been receptive
to the importance of the 'business relationship': the fact that two persons
maintain an on-going relationship with one another is not taken into consideration in evaluating their reciprocal rights and obligations. Rights and
obligations have instead been determined primarily on the basis of the written contract and related Civil Code concepts.

A business relationship may be described as one in which the parties
involved are steadily e*pressing their continuing willingness to deal with
one another and in which, as the relationship wears on, a standard course of
dealing emerges, giving rise to a pattern of reciprocal expectations. Modern
business and banking institutions have at their disposal a variety of means
to influence these expectations. Broadening the notion of 'contract' and
viewing banking operations as legal activities in which the bank engages in

its special social and legal role, one canes to see the banking relationship
itself as a steady source of rights and obligations for the parties, inclu-

ding those pertaining to information, advice and consultation. The underly231

ing relational mechanism is further explained through Kandgen's concept of

'Selbstbindung ohne Vertract' (cammitting oneself without contract).

In adop-

ting a 'relational perspective', positing the banker-aistcmer relationship

as a factual relationship 'vibrant with legal implications' (Llewellyn) in a
banking erwirorment and taking a functional approach to it, one can accammodate an almnst infinite variety of facts. The 'relational' perspective thus
provides a suitable structure for explaining and formulating the general
principles of banking law.
Chapter rV consists of an analysis of the meaning, function and operation of a bank account. The bank account is distinguished from the 'classi-

cal' notian of account or airrent account, further set out in Chapter V.
With respect to bank accounts, banks are seen as public service enterprises
as defined in American case law.
The fundamental element of the banking operation in the Netherlands,

the opening of an account, reflects the partictilar way in which payments are
carried out in this country, that is by means of the giro-payment system.
The bank account is considered as a 'portemonnaie scriptural' of the account
holder. In principle, it is the account holder who controls the account,
whereas the bank merely administers it and provides technical assistance.
The balance of the account constitutes a sui generis fund arising out of the

so-called 'giro-contract'. Debits and credits resulting fran the account
holder' s actions reflect genuine payments that have taken place and not
merely bookkeeping actions.

This perspective constitutes a Aerarture from current theory, Which

views the account relationship as an agency contract and the current account

merely as a set-off (campensation) mechani gm.
In the final part of Chapter IV, the Belgian and French distinction
between deposit-account (campte de dapat a vue) and current account is
examined, which leads to the argument that 'classical' an:rent account theory has no bearing on the bankercustamer relationship.
Chapter V re-examines the relevance of the legal analysis of the cur-

rent account for present-day banking relations. The current account is considered a merely ancillary agreement for setting off (ccrtpensating) liqui-

dated claims between the parties. It is argued, hawever, that the airrent
(bank) account has its legal basis in the banker-custcmer relationship and
forms; an integral part of it. Theoretically, the banker-customer relationship may exist without an account being opened; in normal banking practice,
the bank account is one of the defining charactistics of on-going banking
relationships. The current account does not refer primarily to a set-off
(carpensation) mechanism within a banker-customer relatiorship defined
otherwise, but is itself the very basis of that relationship.
German and French doctrine hold that the current account implies a
'guarantee' mechanism by which one party, on the e*pectation of receiving
counterclaims, accepts to have the other party's payments to it deferred.
Such a mechanism, it is argued here, can be presuined only in so far as that
expectation is reasonable under the circumstances; the mere opening of an
account does not entail such a guarantee.

It is argued furthermore that the banker' s right to cambine accounts
stems direcly fram the banking contract and should be analyzed in that
light. That right is not absolute, in the sense of applying at all times ard
urxler all circumstances. In modern law of obligations, the right of setting
off (compensation) is concamitant with duties to inform, to provide consultation, to advise, which are thought to correct the dominating position of
one of the parties, in this case the bank. The bank's right to cambine is

dependent cn the extent to which the bank has correctly performed these
duties.
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the

A further question, still much in debate, is whether novation occurs of
It is argued
items that are part of the banking-alstcxner relatiorship.

that cnce a claim has found its way in the bank (current) account as a debet
or credit on which the client may rely, it is presumed to have been paid and
hence that rights relating to it have disappeared. Such a rule enhances the
ernnamy of the banking relationship.
a1apter VI deals with the question of whether further legislation is
needed to regulate the banker-customer relationship. In the first place,
specific provisions far banking contracts, such as exist for example in the
Italian Civil Code, are shown to be undesirable fram a practical and a theoretical viewpoint. Although the thesis does not deal with the general ques-

tion of the desirability of consumer-protection in the banker-custamer rela-

tionship, certain protective provisions are recommended for the bank
account: for certain types of payments, in particular wages, holiday pay,
welfare paynents, entered into the bank account as a normal way of payment,
the bank ' s right of combination should be restricted. Suggestions recently
made by the Mijnssen Ccmmission on bankruptcy refarm, in particular those
relating to non-voluntary continuation of credits during a moratorium, are
rejected as contrary to the underlying goals of the banking relation and
detrimpntal to its further development on the basis of general legal principles.

It is argued in conclusion that the 'principle of reasonable expecta-

tions' is the core of a fair banking law.
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STELLINGEN
1. Het adjectief 'courant' in het begrip 'rekening-courant' duidt erop dat de tussen partijen
bestaande zakelijke verhouding zal worden gecontinueerd.

2. Art. 140 Boek 6 (art. 6.1.10.18), betreffende de rekening-courant, heeft geen betekenis
voor de rechtsverhouding van bank en client. Deze stelling is niet gebaseerd op het feit
dat algemene (bank)voorwaarden van deze rechtsverhouding deel uitmaken maar op de
eigen aard van de verhouding.
3. Voor de bepaling van clitntbeschermende plichten met betrekking tot onderzoek, advies
en informatie in de verhouding van bank en cli8nt, dient primair te worden uitgegaan
van normen en opvattingen welke dienaangaande aan het bankwezen gegeven de mate
van haar ontwikkeling kunnen worden ontleend.

4. Dat een verkoper de eigendom van de door hem geleverde waren wenst voor te behouden
tot dat hij is betaald, zou dienen te berusten op een vermoeden in de wet neergelegd.
(Vgl. Michael Adams, Okonomische Analyse der Sicherungsrechte, Ein Beitrag zur Reform der Mobilarsicherungsrechte, Monographien zur rechtswissenschaftlichen For-

schung, Zivilrecht, Bonn 1980).

5. In een aan de praktijk dienstbare (rollentypische) regeling van het stil pandrecht ware
de zinsnede 'mits dit recht op het tijdstip van vestiging van het pandrecht reeds bestaat
of rechtstreeks zal worden verkregen uit een dan reeds bestaande rechtsverhouding'
(art. 239 lid 1 Boek 3 B.W.) te vervangen door 'mits de partij ten behoeve van wie dit
pandrecht wordt gevestigd zijn beroep of bedrij f maakt van het bevoorschotten van de
in dit artikel bedoelde rechten. '

6. De in de rechtsliteratuur vaak voorkomende omschrijving van eurovaluta gaat ten onrechte uit van de veronderstelling, dat een eurobank slechts over de eurovaluta zou kunnen beschikken door het (doen) aantrekken van tegoeden bij een bank in het land van
uitgifte van de desbetreffende valuta.

7. Het feit dat het Nieuw Burgerlijk Wetboek in het buitenland wel wordt getypeerd als
een 'Code savant' mag niet zonder meer als een compliment worden opgevat.

8. Dat directeuren die door middel van een zogenaamde 'management' of'leveraged buyout' geheel of gedeeltelijk de door hen bestuurde ondernemingen overnemen, voor deze
overnames dikwijls minder eigen geld behoeven dan de gemiddelde startende middenstander voor het openen van een zaak is, maatschappelijk bezien, in vele opzichten onbevredigend (Vgl. B. Burrough and J. Helyar, Barbarians at the Gate: The Fall of RJR

Nabisco (New York: Harper & Row, 1990).
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