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Stellingen behorend bij het proefschrift

Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen'
van R.M. Wibier, Universiteit van Tilburg, 19 december 2007
1. Bij de bestudering van vermogensrechtelijke vraagstukken wordt - waar het
vorderingen betreft doorgaans te weinig aandacht besteed aan de verbintenisrechtelijke aspecten van de bestudeerde problematiek.
-

2. Dat zekerheidsrechten om geldig te zijn naar Nederlands recht op de wet
moeten zijn gebaseerd, is een wijd verbreid misverstand.
3. Een openbaar pandrecht op een bankrekening is alleen geldig wanneer de
rekeninghouder daadwerkelijk de controle verliest over de verpande rekening.

4. Er is geen behoefte aan de invoering van een algemene kwaliteitsrekening in
het Burgerlijk Wetboek, nu het geldende recht ook zonder deze trustachtige figuur
voldoende oplossingen biedt voor de problemen die de kwaliteitsrekening beoogt
op te lossen.

5. Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW heeft geen praktische betekenis meer
sinds het Sogelease-arrest.

6. Het oorzaak-vereiste bij overeenkomsten (art. 1356 BW (oud)) is daarentegen
ook naar huidig recht nog actueel.

7. Het onderwijs aan rechtenfaculteiten zou in de eerste plaats moeten zijn gericht
op het bijbrengen van het Nederlandse positieve recht.
8. Herverpanding van vorderingsrechten is naar geldend recht niet mogelijk.
9. De vraag of rechtsgeleerdheid een wetenschap is, heeft evenveel praktisch nut
als de vraag of Pluto een planeet is.

Wanneer fiscalisten het civiele recht beter zouden begrijpen en civilisten
het fiscale recht, zou een groot gedeelte van de transactiepraktijk haar deuren
noodgedwongen moeten sluiten.
10.

I
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Woord vooraf

Dit boek gaat over zekerheid op bankrekeningen. Eerst komt aan de orde hoe dergelijke zekerheid gevestigd dient te worden naar geldend recht en wat de rechtsgevolgen
daarvan zijn. Een belangrijker onderdeel van dit boek vormt echter een alternatieve,
verbintenisrechtelijke benadering van deze problematiek, opnieuw beschouwd naar
geldend recht. Een dergelijke benadering kan soms voor creatieve oplossingen van
praktische problemen zorgen. Oplossingen die ook buiten het terrein van zekerheid
op bankrekeningen van belang kunnen zijn. Hoewel dit boek de neerslag vormt van
mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg in de periode van januari
2006 tot juni 2007, heb ik gepoogd steeds voor ogen te houden dat ons vermogensrecht
uitsluitend een functie heeft wanneer het een praktische toepassing heeft en praktisch
toepasbaar blijft. De lezer mag zelf oordelen of die opzet is geslaagd.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de Nijmeegse rechtenfaculteit waar ik wegwijs
werd gemaakt in het (burgerlijk) recht. Zonder de opleiding die ik daar genoot, was
ik niet in staat geweest dit boek te schrijven. Minstens evenveel dank ben ik verschuldigd aan mijn promotoren aan de Universiteit van Tilburg, Jan Vranken en Reinout
Vriesendorp. Zonder hun inspirerende begeleiding was niets van dit project terechtgekomen. Rob Abendroth, partner bij Allen & Overy LLP, heeft de facto de rol van
derde begeleider vervuld. Wij voerden vele indringende gesprekken over mijn proefschrift. Zijn commentaar is voor mij van grote waarde geweest. Jeroen Bos, eveneens
advocaat bij Allen & Overy LLP, heeft mij voorzien van nuttig commentaar op het
manuscript. Ook hem past een woord van dank. De leden van de promotiecommissie
dank ik voor hun bereidheid als zodanig op te treden en voor hun nuttige commentaar
op het manuscript. Ten slotte dank ik mijn paranimfen Willem Keukens en Roy van

Liempt.
Dit boek draag ik op aan Larissa. Haar zou ik met iedere dankbetuiging in het
voorwoord van dit boek tekort doen.

Amstelveen/Tilburg,

15

september 2007
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Introductie van het onderwerp

1.1 Onderzoeksonderwerp
1.1.1

Goederenrecht vs. verbintenissenrecht

Veel van ons vermogensrechtelijk denken staat in het teken van een goederenrechtelijke
benadering. Vermogensrechtelijke casus en problemen worden benaderd met een
goederenrechtelijk instrumentarium vanuit een goederenrechtelijke invalshoek.' Wanneer een zekerheidsrecht moet worden gevestigd op een vordering, denken wij onmiddellijk aan pandrecht. Wanneer een ander schuldeiser van een vordering moet worden
is onze natuurlijke reactie om te denken aan de cessie.
In het goederenrecht staat de relatie tussen persoon en goed voorop. Mutaties
komen tot stand door middel van goederenrechtelijke rechtshandelingen zoals overdracht en de vestiging van beperkte rechten. Met een dergelijke goederenrechtelijke
insteek is vaak niets mis. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over de overdracht van
onroerende zaken of de juridische status van roerende zaken, biedt het goederenrecht
waarschijnlijk het enige juiste instrumentarium. Het is echter de vtaag of deze goederenrechtelijke benadering altijd het meest geschikt is om moderne vermogensrechtelijke
problemen te lij f te gaan. Met name dringt die vraag zich op als het goederenrechtelijke
instrumentarium wordt ingezet in verband met de vele immateriele rechten die in de
moderne maatschappij bestaan. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan girale
banksaldi, rechten uit licentieovereenkomsten, domeinnamen, rechten uit hoofde van
derivatencontracten, rechten op uitkering onder verzekeringspolissen, participaties
in commanditaire vennootschappen of in beleggingsinstellingen en rechten met betrekking tot gedematerialiseerde effecten. De lijst zou zonder veel moeite verder kunnen
worden aangevuld.
Men kan zich afvragen of de zojuist genoemde rechten het best kunnen worden
begrepen, beschreven en benaderd met gebruikmaking van een goederenrechtelijk
instrumentarium dat toch in de eerste plaats is ontwikkeld met fysieke objecten (zaken)
in het achterhoofd. Het gaat bij de zojuist gegeven opsomming immers telkens niet

1

Opvallend is dat in een dematerialiserende maatschappij de goederenrechtelijke benaderingen
recentelijk juist bijzonder in de belangstelling staat. Als voorbeelden van die belangstelling kunnen
de volgende dissertaties worden genoemd: Van der Steur 2003, De Jong 2006 (met name de nummers
171 en 172 waarin de auteur spreekt over de 'voorwerpelijkheid van het vorderingsrecht' vormen

een goed voorbeeld van wat hier wordt aanduid met een goederenrechtelijke benadering) en Struycken
2007.
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om tastbare objecten (waarop toepassing van het goederenrecht voor de hand ligt),
maar om ontastbare juridische constructies, meestal vorderingen, die hun oorsprong
vinden in het verbintenissenrecht. Een vordering is iets wezenlijk anders dan een
tastbaar fysiek object. Het volgende citaat van Zwalve is illustratief in dit opzicht:
'(...) Vorderingen daarentegen zijn producten van het recht: zij zijn metaphysische abstracties
die het product zijn van de menselijke wil alsmede zijn juridisch-leerstellig voorstellingsvermogen. De vordering die ontstaat uit overeenkomst kan nu eenmaal, als product van
de menselijke wil, niet los worden gezien van haar contractuele context. Zij leidt geen
daarvan te abstraheren bestaan: zij maakt onderdeel uit van en is als zodanig slechts
bestaanbaar in verband met de bijzondere bedingen waaronder zij is tot stand gekomen.
(...),2

Is toepassing van het goederenrecht op dit soort 'metafysische abstracties' wel altijd
een goed idee? De meeste hierboven genoemde immateriele rechten kunnen naar
algemeen inzicht als vorderingsrechten worden aangeduid. Vorderingsrechten verschillen op een essentieel punt van de zaken waarvoor het goederenrecht ooit ontworpen
werd. Zij kunnen namelijk in beginsel door partijen naar believen worden gecreeerd
en door partijen bij de relevante rechtsverhouding naar believen inhoudelijk worden
vormgegeven. In de woorden van de Hoge Raad in het arrest Van Schaik q.q./ABN

AMRO:
'Aldus overwegende heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
doordat het heeft miskend dat een vordering, ook wat betreft de vraag of zij vatbaar is voor
overdracht, ook tegenover derden-verkrijgers wordt bepaald door de rechtsverhouding
waaruit zij voortvloeit en derhalve. ingeval die rechtsverhouding een overeenkomst is, door
hetgeen partijen bij die overeenkomst over en weer hebben bedongen, hetzij onvoldoende
gemotiveerd waarom in het onderhavige geval dit beding niet de inhoud van de vordering
bepaalt, dan wel de bank daaraan niet gebonden is.'3

De Hoge Raad bevestigt hier wat bijna noodzakelijk volgt uit het door Zwalve omschreven rechtskarakter van vorderingrechten. Vorderingsrechten zijn maakbaar door
partijen en kunnen in beginsel inhoudelijk worden vormgegeven zoals het partijen
belieft. Dat nu is een belangrijk verschil met (rechten met betrekking tot) zaken welke
inhoudelijk niet door partijen kunnen worden vormgegeven of gewijzigd. Juist in die
maakbaarheid van vorderingsrechten ligt de kern van het onderzoeksonderwerp van
dit boek.

2

Zwalve 2006b. p. 434. In de omschrijving van Zwalve ligt de nadruk sterk op vorderingen met een
contractuele oorsprong. Voor vorderingen die uit de wet ontstaan, zoals de vordering uit onrechtmatige daad of wanprestatie, geldt echter hetzelfde, zjj het dat de ontstaansbron van de vordering
dan uiteraard de wet zelf is. In dit boek ligt de nadruk op vorderingen die hun oorsprong vinden

3

HR

in een overeenkomst.
29 januari 1993. N./ 1994.171 (Van Schaik

q.q./ABN AMRO).

Hoofdstuk 1
1.1.2

3

Bankrekeningen als zekerheidsobject

Het arrest Van Schaik q.q./ABN AMRO geeft aanleiding tot de gedachte dat de
contractvrijheid wel eens de mogelijkheid zou kunnen bieden voor een alternatieve,
verbintenisrechtelijke benadering van de problematiek van zekerheid op vorderingsrechten. Als een vorderingsrecht volledig maakbaar is, kan het door partijen dan ook
dusdanig inhoudelijk worden vormgegeven dat daarmee een voor de zekerheidsnemer
vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als met verpanding van die vordering? Dit
abstracte idee kan misschien aan de hand van een tweetal concrete casus (waarbij
een bruikbaar verbintenisrechtelijk alternatief zou kunnen bestaan voor de traditionele
goederenrechtelijke benadering) worden verduidelijkt:
Casus 1

A heeft een deposito geplaatst bij Bank B. Bank B verstrekt ook een krediet aan A
en wil tot zekerheid van de terugbetaling van dat krediet zekerheden ontvangen. Om
dit te bewerkstelligen zou Bank B een pandrecht kunnen bedingen op de vordering
van A uit hoofde van het deposito. Een verbintenisrechtelijk alternatief zou zijn dat
A en Bank B afspreken dat A slechts aanspraak zal kunnen maken op afgifte van
het deposito indien A zijn volledige schuld uit hoofde van de geldlening aan Bank
B zal hebben betaald.
Casus 2

Opnieuw heeft A een deposito geplaatst bij Bank B. A wordt nu echter gefinancierd
door Bank C en deze laatste verlangt zekerheid van A voor de terugbetaling van het
krediet. In plaats van het vestigen van een pandrecht ten behoeve van Bank C op de
vordering van A op Bank B, zouden A, Bank B en Bank C kunnen afspreken dat
wanneer A in gebreke blijft zijn schuld uit hoofde van het krediet te voldoen aan Bank
C, Bank B het saldo van het deposito zal vrijgeven aan Bank C en dat A verder geen
rechten meer zal hebben uit hoofde van het deposito jegens Bank B.
Deze twee casus lopen als een rode draad door dit onderzoek naar een verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid op bankrekeningen. Daarmee is dit een onderzoek
geworden naar een verbintenisrechtelijke benadering van banksaldi als zekerheidsobject, een forse beperking ten opzichte van de moeilijk bewijsbare en nogal hemelbestormende stelling waarmee dit boek begon: dat ons vermogensrechtelijk denken
(ten onrechte) vaak in het teken van een goederenrechtelijke benadering staat.4

4

Figuren als domeinnamen, licenties en kwaliteitsrekeningen worden bijvoorbeeld vaak goederenrechteeen verbintenisrechtelijke achtergrond hebben.
Een mooi voorbeeld van een goederenrechtelijke benadering met betrekking tot kwaliteitsrekeningen

lijk benaderd terwijl het toch figuren zijn die vooral

biedt Wolfert 2006 en de (meer verbintenisrechtelijk geTnspireerde) reactie daarop van de hand van
Abendroth in: WPNR 2006/6689. p. 826-829.
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1.1.3

Hypothese. toetsingskader en opbouw van het onderzoek

De hypothese die als startpunt voor het onderzoek is gebruikt is de volgende:
B

Voor wat betreft zekerheid op bankrekeningen kan met een verbintenisrechtelijke
benadering voor de zekerheidsnemer een resultaat worden bereikt dat vergeli/k-

baar is met een goederenrechtelijke benadering.
Om deze hypothese te kunnen toetsen, is het eerst noodzakelijk in kaart te brengen
wat door middel van de traditionele goederenrechtelijke benadering van zekerheid
op bankrekeningen precies kan worden bereikt. Dat gebeurt in hoofdstuk 2. Wanneer
is vastgesteld wat de goederenrechtelijke benadering precies oplevert, volgt daaruit
het toetsingskader voor de verbintenisrechtelijke benadering. Het toetsingskader bestaat
namelijk uit de criteria waaraan een verbintenisrechtelijke benadering zou moeten
voldoen om daarmee een met de goederenrechtelijke benadering voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat te kunnen bereiken. Een en ander rechtvaardigt de
uitgebreide bespreking van de verpanding van vorderingen (in het bijzonder banksaldi)

in hoofdstuk 2.
De analyse in hoofdstuk 2 zal het volgende opleveren. Om een met de traditionele
benadering voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat te bereiken moet een

verbintenisrechtelijke benadering:
1. de zekerheidsnemer in staat stellen de controle over de vordering uit te oefenen;
2. de zekerheidsnemer in staat stellen zonder tussenkomst van een rechter of een
andere autoriteit met voorrang verhaal te nemen op de vordering; en
3. de zekerheidsnemer een recht geven waarin hij niet kan worden gehinderd door
derden, eventuele beslagleggers op de vordering en de eventuele curator van de
zekerheidsgever daaronder begrepen.
Analyse van de goederenrechtelijk benadering en in het bijzonder de problemen die
zich daarbij voordoen zal voorts aanleiding zijn om het toetsingkader aan te vullen
met een additionele vraag: Is een verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger dan
de goederenrechtelijke? De reden voor deze aanvulling is dat de goederenrechtelijke
benadering wanneer het gaat om vorderingsrechten tot complexe vraagstukken aanlei-

ding blijkt

te geven.
De verbintenisrechtelijke benadering wordt in hoofdstuk 3 geanalyseerd. Onderdeel
van die analyse is de bespreking van mogelijke tegenwerpingen tegen de rechtsgeldigheid van die benadering. In hoofdstuk 4 zal de toetsing van de hypothese plaatsvinden.

Ook zal daar de vraag of de verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger is dan de
goederenrechtelijke worden beantwoord. De hypothese zal blijken stand te houden.
hoewel de goederenrechtelijke benadering en de verbintenisrechtelijke benadering
niet in alle gevallen exact hetzelfde zijn en dus ook niet tot exact dezelfde resultaten
zullen leiden. Ook zal blijken dat de verbintenisrechtelijke benadering inderdaad
eenvoudiger is.
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Een en ander is aanleiding om in hoofdstuk 5 op zoek te gaan naar de mogelijkheden die een verbintenisrechtelijke benadering biedt buiten de kaders van casus 1
en 2. Daar zal blijken dat de nieuwe benadering niet alleen de potentie heeft op diverse
terreinen ons juridisch denken verder te helpen, maar ook om allerlei hardnekkige
praktijkproblemen op te lossen. Er wordt nu echter wel erg ver op de zaken vooruitgelopen.

1.2 Terminologie
In deze subparagraaf volgt een korte, inleidende omschrijving van de begrippen
'zekerheidsobject', 'goederenrechtelijke benadering' en 'verbintenisrechtelijke benade-

ring'.
Bankrekeningsaldi fungeren in het maatschappelijk verkeer vaak als een waardevol
zekerheidsobject. Dat komt omdat een bankrekeningsaldo economisch gezien gelijk
staat aan contant geld. Een banksaldo is vaak zelfs te prefereren boven contanten
omdat aan contant geld veiligheidsrisico' s zijn verbonden. Een vordering op een
bankinstelling bestaande uit een positief saldo is daarmee een waardevol vermogensbestanddeel van de rekeninghouder op basis waarvan krediet kan worden verstrekt.
De kredietverstrekker wil dan wel graag zeker weten dat dit vermogensbestanddeel
ook daadwerkelijk aan hem ten goede zal komen wanneer de rekeninghouder zijn
verplichtingen jegens hem niet meer nakomt. Het rekeningsaldo moet tot zekerheidsobject worden gemaakt ten gunste van de relevante kredietverstrekker. In de traditionele goederenrechtelijke benadering zal dat meestal betekenen dat het rekeningsaldo

(de vordering op de bank) wordt verpand. Dat is de goederenrechtelijke benadering
van de problematiek van zekerheid op bankrekeningen.
In een verbintenisrechtelijke benadering wordt daarentegen gebruikgemaakt van
de mogelijkheid vorderingsrechten te creeren en inhoudelijk vorm te geven. Een
verbintenisrechtelijke benadering van de bankrekening als zekerheidsobject houdt in
dat partijen de in zekerheid te geven vordering dusdanig inhoudelijk proberen vorm

te geven dat voor de zekerheidsnemer een vergelijkbaar resultaat wordt bereikt als
door middel van verpanding van die vordering. Wanneer de zekerheid aan een ander
dan de debiteur van die vordering wordt gegeven (zoals in casus 2) houdt deze
benadering tevens in dat partijen een vorderingsrecht (met de door hen gewenste

inhoud) van die derde op de account ban12 creeren.
Een verbintenisrechtelijke benadering kan daarmee worden omschreven als een
benadering van vermogensrechtelijke vraagstukken waarbij gebruik wordt gemaakt
van de mogelijkheden die het verbintenissenrecht biedt, zoals het cretren van vorderingsrechten en het inhoudelijk vormgeven van vorderingen. Een vordering wordt in
die benadering dus niet in de eerste plaats gezien als object van het goederenrecht
maar als product van het verbintenissenrecht.

5

Met de term account bank wordt de bank waar het saldo wordt aangehouden bedoeld. In casus 1
en 2 is dat dus steeds Bank B.
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1.3

Introductie van het onderwerp

Gebruikte methode

In de hoofdstukken 2 tot en met 4 staat de vergelijking tussen de verbintenisrechtelijke
en de goederenrechtelijke benadering, gebaseerd op een analyse naar positief Nederlands recht, voorop. Daarbij wordt de (traditionele) juridisch dogmatische methode
gebruikt. In hoofdstuk 5, waarin wordt onderzocht welke mogelijkheden een verbinte-

nisrechtelijke benadering zou kunnen bieden op andere terreinen dan dat van zekerheid
op bankrekeningen, wordt soms iets meer afstand genomen van het geldende Nederlandse recht. Daar wordt incidenteel ook over wenselijk recht gesproken. Ter plaatse
zal duidelijk worden gemaakt waar dat het geval is.
Er had voor diverse andere invalshoek kunnen worden gekozen. Zo zou men
kunnen onderzoeken welke benadering vanuit rechtseconomisch perspectief de beste
is. Aspecten als optimale elliciencv en het terugdringen van transaction costs zouden
dan onderdeel uitmaken van de toets. Ook was denkbaar geweest om door middel
van het interviewen van praktijkjuristen te onderzoeken of de ene dan wel de andere
benadering hun voorkeur zou genieten. Met de uitkomsten van een dergelijk onderzoek
zou dan waarschijnlijk kunnen worden vastgesteld welke benadering het meest 'werkbaar' zou zijn volgens de geYnterviewden. Een derde invalshoek zou zijn om te
onderzoeken welke benadering vanuit rechtshistorisch perspectief de beste kaarten
heeft.6 Door aan te knopen bij de Romeinsrechtelijke wortels van ons vermogensrecht
zou kunnen worden vastgesteld welke benadering het beste past in een eeuwenoude

juridische traditie. Bovendien had een dergelijke insteek kunnen bijdragen aan het
inzicht op welke wijze ons recht zich heeft ontwikkeld naar wat het nu is. Nog een
andere invalshoek was de rechtsvergelijkende geweest. Onderzocht had kunnen worden
welke benadering het beste past in de wijze waarop in de ons omringende landen tegen

de in dit boek besproken problematiek wordt aangekeken. Een vergelijking met
Duitsland en Engeland was ongetwijfeld interessant geweest. Er is voor geen van deze
invalshoeken gekozen. Een juridisch onderzoek naar een verbintenisrechtelijk alternatief
naar huidig recht voor zekerheid op bankrekeningen dient in de eerste plaats gebaseerd
te zijn op een degelijke analyse van het geldende recht. Het belichten van andere
invalshoeken was daarmee, gelet op het streven een niet reeds wegens de omvang
afschrikwekkend boek te schrijven, niet mogelijk.
Daarnaast geldt het volgende. Een gedegen onderzoek naar het verschil tussen
een goederenrechtelijke en een verbintenisrechtelijke benadering in een rechtsstelsel
anders dan het Nederlandse zou een karwei zijn dat eenvoudig vijf tot tien jaar in
beslag zou kunnen nemen. Men zal zich moeten verdiepen in de grondslagen van
het onderzochte rechtsstelsel. Men zal in kaart moeten brengen in hoeverre daar een
met het Nederlandse systeem vergelijkbaar onderscheid bestaat tussen goederenrecht
en verbintenissenrecht. Men zal zich moeten afvragen op welke wijze giraal geld in
de relevante jurisdictie wordt benaderd en hoe giraal geld moet worden ingepast in
dat onderscheid. Feitelijk zal men zich het buitenlandse rechtsstelsel grotendeels

6

Zie over de historische ontwikkelingen van de cessie als goederenrechtelijk leerstuk: Zwalve 1994.
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moeten eigen maken voordat er iets zinvols zou kunnen worden opgemerkt over de
fundamentele vragen die in deze studie centraal staan en dan nog loopt men het risico
de plank mis te slaan. In die zin voel ik mij onvoldoende gekwalificeerd om op het
terrein van dit onderzoek rechtsvergelijkende opmerkingen te maken.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van een alternatief voor verpanmethode van het
ding van bankrekeningsaldi. Dat alternatief bestaat uit een nieuwe
in
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niet
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is
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geldend recht een alternatieve methode kan worden toegepast is ook los van het al
dan niet bestaan van problemen in de huidige benadering een zinvolle exercitie. Een
nieuwe benadering kan ons begrip van het recht vooruit helpen. Bovendien kan die
benadering op andere, nu misschien nog onvermoede terreinen mogelijk wel tot
5 wordt dan ook beoogd
oplossingen voor bestaande problemen leiden. In hoofdstuk
aan te geven op welke terreinen de verbintenisrechtelijke benadering nog meer zou
kunnen worden ingezet als alternatief voor de thans gebruikelijke, goederenrechtelijke
een speculatiever karakter
benadering. Hoofdstuk 5 heeft daarmee noodzakelijkerwijs
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wijze bestaande problemen te lijf te gaan. Mogelijkheden die nu misschien wel over
het hoofd worden gezien door de focus op het goederenrechtelijke denken, ook waar

vorderingsrechten in het geding zijn.

7

Zie met name par. 2.2.
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De goederenrechtelijke benadering

De traditionele wijze waarop bankrekeningsaldi in zekerheid worden gegeven is het
verpanden van het saldo door de rekeninghouder aan de zekerheidsnemer. In dit
hoofdstuk wordt die figuur aan een nader onderzoek onderworpen. Daaruit zal blijken
dat zij aanleiding geeft tot een aantal ingewikkelde vragen. In par. 2.1 staat de analyse

van verpanding van bankrekeningen centraal. Dat zal plaatsvinden aan de hand van
de in hoofdstuk 1 geschetste casus 1 en 2. De daarop volgende paragraaf (2.2) staat
in het teken van problemen en bijzonderheden die zich daarbij voordoen.

2.1

Wat is de traditionele goederenrechtelijke benadering?

Wanneer een rekeninghouder zijn girale saldo in zekerheid wil geven, gebeurt dat
in de huidige praktijk door middel van verpanding van de rekening aan de zekerheidsnemer. Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat een rekeninghouder een
vorderingsrecht op diens bank heeft, tenminste voor zover er sprake is van een positief
saldo. Die vordering wordt vervolgens belast met een pandrecht ten gunste van de
zekerheidsnemer. In casus 1 is dat Bank B, de account bank zelf, in casus 2 wordt
de vordering verpand aan een derde, Bank C.

2.1.1

Verpanding van een vordering op de bankl

Een verpanding van een vordering kan in beginsel uitsluitend geldig tot stand komen
wanneer dat geschiedt op basis van een geldige titel en wanneer de pandgever (in
ons voorbeeld A) beschikkingsbevoegd is met betrekking tot de te verpanden vordering.2 Er bestaan vervolgens twee varianten voor wat betreft de te verrichten vestigingsformaliteiten. Een vordering kan zowel openbaar als sti14 worden verpand.
De openbare verpanding komt onder 2.1.1.1, aan de orde, de stille verpanding onder
2.1.1.2.

Zie voor een overzicht met betrekking tot de verpanding van vorderingen: Rank-Berenschot 1997b.
Art. 3:98 BW in verbinding met art. 3:841id 1 BW. Op deze vereisten zal verder niet worden ingaan.
3 Art. 3:236 lid 2 in verbinding met art. 3:94 lid l.
4 Art. 3:239 BW.
1

2
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2.1.1.1 Openbare verpanding van de vordering op de bank
Uit art. 3:236 lid 2 BW volgt dat pandrecht op een vordering moet worden gevestigd
op overeenkomstige wijze als voor levering van vorderingen is voorgeschreven. De
leveringsformaliteiten voor vorderingen zijn te vinden in art. 3:94 BW. Lid 1 bepaalt
dat een daartoe bestemde akte moet worden opgesteld, gevolgd door mededeling
daarvan aan de persoon tegen wie de rechten moeten worden uitgeoefend.
De akte hoeft slechts door de pandgever te worden ondertekend en niet is vereist
dat zij tussen pallijen is opgemaakt. Het volstaat wanneer de pandgever eenzijdig in
de akte verklaart de vordering te verpanden.5 Aanvaarding van het pandrecht door
de pandhouder is vormvrij zodat niet is vereist dat ook de pandhouder de akte ondertekent.6 Te verpanden vorderingen moeten in de pandakte met voldoende bepaaldheid
zijn omschreven.7 Dat betekent, zo volgt uit de rechtspraak van de Hoge Raad, dat
vereist en voldoende is dat (eventueel achteraf) aan de hand van objectieve gegevens
kan worden vastgesteld om welke vordering(en) het gaat.8
Mededeling van de akte aan de debiteur van de vordering kan, nu de wet daaraan
geen vereisten stelt, vormvrij plaatsvinden.' Zij kan door zowel de pandgever als
de pandhouder worden gedaan.'0 Niet is vereist dat uit de (eventuele) schriftelijke
overeenkomst tot verpanding duidelijk en ondubbelzinnig blijkt (aan wie mededeling
moet worden gedaan) welk vermogensbestanddeel precies wordt verpand. Het is
voldoende dat deze in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs heeft moeten begrijIt
pen welk vermogensbestanddeel pandgever en pandhouder op het oog hebben.
In casus 1 en 2 zal aan deze vestigingsformaliteiten zoals neergelegd in art. 3:94
lid 1 kunnen worden voldaan doordat een pandakte wordt opgesteld die door A wordt
ondertekend waarbij A verklaart zijn vordering uit hoofde van het deposito op Bank
B te verpanden aan Bank B (in casus 1) of Bank C (in casus 2), gevolgd door mede-

deling van die akte aan Bank B.
Art. 3:94 BW houdt echter niet op bij lid 1. Op 1 oktober 2004 is een nieuw derde
lid aan art. 3:94 BW toegevoegd waarin is bepaald dat vorderingen op naam ook
kunnen worden geleverd door een daartoe bestemde authentieke of geregistreerde
onderhandse akte, zonder mededeling aan de debiteur, mits deze rechten op het tijdstip
van de levering reeds bestaan

of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een dan

reeds bestaande rechtsverhouding.

5
6

7
8

Zie voor cessie: Asser/Mijnssen/De Haan/Van Dam 3-1, nr. 275 en voor verpanding: Asser/Mijnssen/
Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 109.
Parl. Gesch. Boek 3, p. 395.

Art. 3:84 lid 2 BW.
Zie HR 14 oktober 1994. NJ 1995. 447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.), HR 20 juni 1997,
NJ 1998,362 (Wagemakers q.q./Rabobank), HR 19 september 1997. N./ 1998.689 (Verhagen q.q./

INB), HR 20 september 2002, NJ 2004,182 (Mulder q.q./Rabobank) en HR 16 mei 2003, NJ 2004,
183 (De Liser de Morsain/Rabobank).
9 Art. 3:37 lid 1 BW. Zie ook (voor cessie) Asser/Mijnssen/De Haan/Van Dam 3-I, nr. 279 en (voor
verpanding) Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 109b
10 Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 109b.
11 HR 21 april 1995. NJ 1996,652 (Eemswater c.s./Houthoff en Siekman q.q.).
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Dit derde lid is ingevoerd na aanhoudende kritiek vanuit de wetenschap en de
praktijk op de introductie van de mededeling als constitutief vereiste voor een geldige
cessie bij gelegenheid van de invoering van het huidige BW in 1992.1' Dat roept
de vraag op of ook een pandrecht op een vordering (met gebruikmaking van art. 3:236
lid 2 en 3:94 lid 3 BW) kan worden gevestigd door middel van een authentieke, of
geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling aan de debiteur.
In eerste instantie zou het er misschien op lijken dat dit inderdaad het geval is.
Op grond van genoemde artikelen (3:236 lid 2 en 3:94 lid 3 BW) komt een stil
pandrecht tot stand door een authentieke of geregistreerde onderhandse akte, mits de
vorderingen die worden verpand op het moment van het verrichten van de vestigingsformaliteiten bestonden, of rechtstreeks zouden voortvloeien uit een reeds bestaande
rechtsverhouding. Er is dan tevens voldaan aan de vestigingsvereisten die gelden op
grond van art. 3:239 lid 1 BW voor het tot stand komen van een stil pandrecht op

een vordering op naam zodat men zou kunnen menen dat er geen reden is om dit
'schakelbepalingspandrecht' ongeldig te achten. Een praktische consequentie van deze
visie zou zijn dat (strikt genomen) de verplichting voor de pandhouder om te verklaren
dat hij tot verpanding bevoegd is en om in de akte melding te maken van eventuele
andere beperkte rechten niet zou gelden wanneer de weg van art. 3:236 lid 2 en art.
3:94 lid 3 BW zou worden gevolgd omdat de verwijzing naar art. 3:237 lid 2 BW
(opgenomen in art. 3:239 lid 2 BW) in art. 3:236 BW en art. 3:94 BW ontbreekt.' 1

De door de pandgever af te leggen verklaring is weliswaar niet constitutief voor het
tot stand komen van het pandrecht maar aan de niet-naleving van de verklaringsplicht
zijn wel degelijk consequenties verbonden, zij het in de strafrechtelijke sfeer, zie art.
225 en 227 Wetboek van Strafrecht. 14 Een ander gevolg zou zijn dat art. 3:239 lid 3
BW, dat bepaalt op welk moment de stil pandhouder bevoegd is om mededeling te
doen van zijn pandrecht, niet rechtstreeks van toepassing zou zijn op een stil pandrecht
dat via de weg van art. 3:236 lid 2 en 3:94 lid 3 BW tot stand is gekomen.
Aanvaarding van een 'schakelbepalingspandrecht' zou daarmee tamelijk wonderlijke consequenties hebben. Door het volgen van de weg van art. 3:236 lid 2 en 3:94
lid 3 BW kan dan ook geen stil pandrecht op een vordering op naam worden geves-

tigd.15 Art. 3:239 BW is te zien is als een lex specialis ten opzichte van art. 3:236
BW. Voor het vestigen van een stil pandrecht op een vordering op naam moeten de
vereisten van deze lee specialis worden gevolgd, en kan niet worden teruggevallen
op de algemene regeling van art. 3:236 lid 2 BW. Dat geldt temeer nu uit niets blijkt
dat de wetgever heeft beoogd ook een nieuwe wijze van verpanding van vorderingen
16
te introduceren met de invoering van de stille cessie.

12
13

Zonder naar volledigheid te streven, kan hier worden gewezen op de volgende literatuur: Verhagen/
Rongen 2000, p. 32. Rank 1998, p. 39-42 en Maatman 1997. p. 679-680.
Anders: Steneker 2004a, p. 383.

14 Over dit punt: Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III. nr. 122 en nr. 73.
Anders: Asser/Mijnssen/De Haan/Van Dam 34. nr. 281 a.
16 Zie ook: Biemans 2004, p. 538. Anders: Reehuis 2004, nr. 96. Zie voor de mogelijkheid van een
stil recht van vruchtgebruik door middel van toepassing van art. 3:94 lid 3 BW: Reehuis 2004, nr.
96, Struycken 2007. p. 619-620. Biemans 2004, p. 538 en Biemans 2006, p. 99- 101.
15
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2.1.1.2 Stille verpanding van de vordering op de bank
Een stil pandrecht op een vordering komt tot stand door het
opstellen van een notariele
pandakte of door registratie van een onderhandse pandakte bij de belastingdienst.
Mededeling aan de debiteur van de vordering, in casu Bank B, blijft dan achterwege.
Op deze wijze kunnen alleen bestaande vorderingen en vorderingen die rechtstreeks
zullen voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding worden verpand. 17
Absoluut toekomstige vorderingen, dat wil zeggen vorderingen die niet bestaan en
evenmin rechtstreeks zullen voortvloeien uit een bestaande rechtsverhou
ding, kunnen
niet stil worden verpand. Wanneer een vooralsnog absoluut toekomstige vordering
onder een pandrecht moet worden gebracht, zullen de vestigingsformaliteiten moeten
worden verricht op een moment dat de relevante vordering bestaat, of rechtstreeks
zal voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding.

2.1.2

Casus I en 2, stil of openbaar?

Wij zagen in par. 2.1.1 dat A en diens kredietverstrekker kunnen kiezen voor zowel
een stille verpanding van de vordering als voor een openbare
verpanding. Bij de vraag
welke wijze van verpanding moet worden gekozen, is een aantal factoren van
belang.

Die factoren worden hieronder besproken (onder 2.1.2.1 tot en met 2.1.2.4). onder
2.1.2.5 worden ze samengevat.
2.1.2.1 Stille verpanding aan de debiteur van de vordering
De eerste relevante factor is de vraag of het wel mogelijk is om van
een stil pandrecht
te spreken wanneer de vordering wordt verpand aan de debiteur van die vordering
(zoals in casus 1 waar de vordering van A op Bank B aan Bank B zelf wordt verpand).
De debiteur van de vordering zal immers als pandhouder per definitie van de
verpan-

ding op de hoogte zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat een vordering stil aan de
debiteur van die vordering zou worden verpand en wel door te voldoen aan de vestigingsformaliteiten die gelden voor een stille verpanding (opgenomen in art. 3:239
BW). Mededeling van de verpanding aan de debiteur van de vordering blijft dan
achterwege.

Weliswaar is de debiteur van de vordering als pandhouder dan noodzakelijkerwijs
op de hoogte van de verpanding maar dat is niet hetzelfde als een mededeling hebben
ontvangen. 'Op de hoogte zijn' betreft een toestand waarin de debiteur verkeert, het
doen van een mededeling is een door de pandhouder of pandgever te verrichten
vestigingsformaliteit. De toevallige wetenschap van de debiteur van de vordering is
geen reden om een wettelijk voorgeschreven vestigingsformaliteit achterwege te laten.

Ook bij een stille cessie op grond van art. 3:94 lid 3 BW is de mededeling aan
de debiteur van de vordering relevant en wel omdat de debiteur van de vordering na
de mededeling niet meer bevrijdend kan betalen aan de cedent (maar nog slechts aan

17 Art. 3:239 lid 1 BW.
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de cessionaris). In de parlementaire geschiedenis wordt ook in dat verband aangegeven
dat wetenschap van de overgang aan de zijde van de debiteur niet aan mededeling
18
mag worden gelijkgesteld. Mededeling van de verpanding kan bij een verpanding
van een vordering aan de debiteur van die vordering, dan ook niet worden gelijkgesteld
met wetenschap van verpanding bij die debiteur. De relevante rechtsgevolgen (zoals
overgang van de inningsbevoegdheid) zijn verbonden aan het doen van een mededeling
en niet aan het feit of de debiteur van de vordering al dan niet op de hoogte is van
19
de cessie of verpanding.

Een consequentie van deze opvatting is dat ook een stille verpanding van een
bankrekening aan de account bank tot de mogelijkheden behoort. Het feit dat het
depositosaldo aan Bank B zelf wordt verpand, heeft met andere woorden niet tot
gevolg dat openbare verpanding de enige optie is. In casus 1 hebben A en Bank B
dus (net als in casus 2) de mogelijkheid om voor een stil pandrecht te kiezen.

2.1.2.2 Verpanding van toekomstige vorderingen 20
Een belangrijk verschil tussen openbare verpanding en stille verpanding van vorderingen doet zich voor wanneer het gaat om de verpanding bij voorbaat van toekomstige
vorderingen. In casus 1 en 2 is sprake van een op het moment van de verpanding
reeds bestaand depositosaldo dat in beginsel niet verder zal toenemen, althans niet
doordat derden additionele bedragen op de rekening storten. Eventuele beperkingen
die zijn verbonden aan de mogelijkheden toekomstige vorderingen bij voorbaat te
verpanden, zullen in die scenario' s dan ook niet snel tot problemen aanleiding geven.
Wanneer echter sprake is van een bankrekening met een fluctuerend saldo is dat
anders.

Wij zagen dat art. 3:239 lid 1 BW bepaalt dat voor een stille verpanding het
verrichten van de vestigingsformaliteiten uitsluitend bij voorbaat kan geschieden
wanneer de te verpanden vordering bestaat of rechtstreeks zal voortvloeien uit een
bestaande rechtsverhouding. De vordering die een rekeninghouder verkrijgt doordat
zijn bank hem crediteert voor een bedrag dat door een derde op de rekening is gestort,
vloeit volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad onvoldoende rechtstreeks voort
uit een tussen bank en rekeninghouder bestaande rechtsverhouding (bijvoorbeeld de
rekening-courant) om te worden gevangen door een bij voorbaat gevestigd stil pandrecht. De Hoge Raad is consequent in zijn oordeel dat een saldotoename de recht-

18

Zie onder meer Kamerstukken H 28 878, nr. 5, p. 11. Aan het inhoudelijke punt dat er goede kritiek
mogelijk is op het in de hier aangehaal(le parlementaire geschiedenis gestelde omtrent het moment
waarop de debiteur bevrijdend aan de cessionaris kan gaan betalen wordt hier verder geen aandacht
besteed. Zie daarover, o.m. Salomons 2003, Biemans 2004, en Abendroth 2006a. Waar het op deze
plaats om gaat is vast te stellen dat er een verschil bestaat tussen 'op de hoogte zijn' en 'het hebben

ontvangen van een mededeling'
19 De hier verdedigde 'strikte opvatting' is afwijkend van de heersende opvatting in de literatuur. Zie
bijvoorbeeld Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 118 waar er van wordt uitgegaan
dat de mededeling achterwege kan blijven als de vordering aan de debiteur van die vordering wordt
verpand.

20 Het hier besproken probleem is zowel voor casus 1 als voor casus

2 relevant.
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streekse oorzaak niet vindt in de rekening-courant verhouding maar in een van buiten
komende oorzaak: de crediteringsopdracht afkomstig van een derde:' Deze beperking

om de vestigingsformaliteiten bij voorbaat te verrichten geldt niet voor de openbare
,.
verpanding van vorderingen.-- Daarom wordt in de praktijk bij bankrekeningen met
een fluctuerend saldo altijd gekozen voor een openbare
verpanding.
De vraag of ook toekomstige saldi moeten worden getroffen door een verpanding
is daarmee een belangrijke factor in de keuze voor een stil of een openbaar pandrecht.
2.1.2.3 Inningsbevoegdhei&3
Edn van de belangrijkste verschillen in rechtsgevolg tussen openbare en stille verpanding is het feit dat zolang van de verpanding geen mededeling aan de debiteur van
de vordering is gedaan, de inningsbevoegdheid bij de crediteur/pandgever van de
vordering blijft. Bij een van aanvang af openbaar gevestigd pandrecht of na mededeling
van een oorspronkelijk stil gevestigd pandrecht, verschuift de inningsbevoegdheid
van de pandgever naar de pandhouder.24 Om die reden kan de vraag wie de vordering
in de onderlinge verhouding tussen de pandgever en de pandhouder zou moeten innen,
doorslaggevend zijn voor de beslissing of voor een stil pandrecht of voor de openbare
variant moet worden gekozen.

2.1.2.4 Rechten van de debiteur van de vordering (Bank B)

Bij de keuze of de vordering van A op Bank B stil of openbaar moet worden verpand
is in casus 2 van belang dat het pandrecht van Bank C mogelijk zou kunnen worden
gefrustreerd door eventuele rechten van Bank B met betrekking tot het saldo.25 Het
is namelijk niet onwaarschijnlijk dat Bank B op grond van art. 18 ABV een pandrecht
op de depositovordering zal hebben gevestigd ten gunste van zichzelf.26 Bank C zou
in dat scenario slechts een pandrecht kunnen verkrijgen dat rang neemt na dat van
Bank B.27 Ook zouden de rechten van Bank C als pandhouder kunnen worden gefrustreerd door een eventuele verrekeningsbevoegdheid van Bank B. Wanneer het pandrecht van Bank C stil wordt gevestigd, blijft Bank B zelfs zonder meer bevoegd tot

Zie bijvoorbeeld HR 7 juni 1929, NJ 1929, p. 1285 (Staat/Buitenlandsche Bankvereeniging), HR
25 februari 1932, NJ 1932, p. 301 (Ontvanger/Schermer). HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249 (Giro/
Standaardfilms) en HR 27 januari 1989. AU 1989.422 (Otex/Steenbergen q.q.).
22 Vgl. Van Boom 1993, p. 699/700.
23 Het hier besproken probleem is relevant in casus 1 en in casus 2.
21

24 Zie art, 3:246 lid 1 BW.
Praktisch gezien speelt dit probleem slechts in casus

25

2 omdat in casus I de pandhouder zelf tevens
de account bank is.
26 Hieronder zal worden betoogd dat om alleriei redenen kan worden getwijfeld aan de geldigheid
van een pandrecht ten gunste van de debiteur van de verpande vordering. Op deze plaats wordt echter
(conform de heersende leer) van de geldigheid van dit pandrecht uitgegaan.
27 De pandhouder op een vordering wordt niet beschermd tegen oudere pandrechten van derden.
overigens ongeacht of sprake is van een openbare of stille verpanding.
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verrekening, omdat in dit geval nog steeds aan de vereisten van art. 6:127 BW28
is voldaan wanneer Bank B over een opeisbare tegenvordering op A beschikt. Een
eventueel bestaande verrekeningsbevoegdheid van Bank B wordt dan ook niet door
een stil pandrecht op de vordering van A uit hoofde van het deposito doorbroken.
Ondanks de vestiging van een stil pandrecht ten gunste van een derde blijft de inningsbevoegdheid van de depositovordering bij A. Bank B blijft dus bevoegd haar vordering
aan A te voldoen. Een en ander geldt zolang er geen mededeling wordt gedaan van

de verpanding aan Bank B.29
Bij de vestiging van een openbaar pandrecht (of na mededeling van het oorspronkelijk stil gevestigde pandrecht) verliest Bank B de bevoegdheid om de depositovordering
aan A te voldoen. Zij kan dan uitsluitend nog bevrijdend betalen aan Bank C (de
pandhouder) en daarmee is in de verhouding tussen A en Bank B niet meer aan alle
vereisten van art. 6: 127 BW voor een geldig beroep op verrekening voldaan. Op grond
van art. 6: 130 BW kan Bank B echter ondanks het pandrecht van Bank C een tegenvordering op A in verrekening brengen met het depositosaldo mits de tegenvordering
30
van Bank B uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeit als het depositosaldo of reeds
voor de verpanding van het saldo aan Bank B is opgekomen en opeisbaar is geworden.31

Daarnaast moet worden aangenomen dat ook de contractueel verruimde verrekeningsbevoegdheid op grond van art. 19 ABV door Bank B aan Bank C kan worden
tegengeworpen.32 De verklaring die meestal wordt gegeven voor derdenwerking van
contractuele uitbreidingen van de verrekeningsbevoegdheid is dat het relevante beding
deel uitmaakt van de inhoud van het vorderingsrecht van A op Bank B.3' Faber noemt
als mogelijke verklaring voor doorwerking van een contractuele verrekeningsbevoegdheid jegens de pandhouder daarnaast nog dat de schuldenaar behoort te worden
beschermd naar analogie van art. 6:130,6:145 en 6: 146 BW. Ook de Hoge Raad lijkt

in het arrest Holtrop/Stevens,4 van derdenwerking uit te gaan van een contractuele

uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid.

Die vereisten zijn (i) wederzijds schuldeiser en schuldenaarschap, (ii) gelijksoortigheid van vordering
en schuld en (iii) de bevoegdheid tot zowel betaling van de schuld als opeising van de vordering
van degene die zich op verrekening beroept.
29 Zie Faber 2005, nr. 278.
30 De vraag of de schuld van A aan Bank B en de vordering uit hoofde van het deposito uit dezelfde
rechtsverhouding voortvloeien moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld aan de hand van
alle omstandigheden van het geval. Zie HR 21 januari 2000, NJ 2000,237 (Stet/Braaksma). Zie
28

31
32

ook Faber 2005, nr. 251-255.
Zie over deze problematiek uitgebreid Faber, 2005. nr. 244-291. Zie de nummers 256-258 over het
vereiste dat de vordering moet zijn opgekomen aan Bank B en opeisbaar moet zijn.
De bank heeft op grond van art. 19 ABV onder omstandigheden de bevoegdheid ook niet opeisbare
vorderingen op de client in verrekening te brengen. Ook bestaat de mogelijkheid vorderingen die

niet in dezelfde valuta luiden te verrekenen.
33 Een voor het onderwerp van deze studie interessante verklaring. Zie ook Faber 2005. nr. 290 en
de in voetnoot 204 genoemde literatuur. Zie ook de aldaar genoemde en besproken jurisprudentie.
34 HR 10 maart 1995, NJ 1996,299 (Holtrop/Stevens). Het arrest zal in het vervolg nog uitgebreid
worden besproken. Zie par. 3.2.2.
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Het bovenstaande laat zien dat het voor Bank C van belang is om vast te stellen

of er rechten zijn van Bank B die het pandrecht van Bank C op de vordering van
A zouden kunnen frustreren. Wanneer A en Bank C kiezen voor een stille verpanding
van die vordering weet Bank B niet van de verpanding en bestaat het reele risico dat
dergelijke rechten verborgen zouden blijven. Bank C is dan zelfs niet in staat met
Bank B in overleg te treden over het doen van afstand van deze voor Bank C schadelij-

ke rechten. Dit gegeven dwingt weliswaar niet tot het vestigen van een openbaar
pandrecht en het vestigen van een openbaar pandrecht is ook niet de oplossing voor
het geconstateerde probleem, maar het maakt de stille verpanding van banksaldi wel
minder aantrekkelijk. Daarnaast is het doen van mededeling noodzakelijk om de
eventuele verrekeningsbevoegdheid van Bank B te doorbreken. 35

2.1.2.5 Kortom
Het bovenstaande laat zien dat verschillende factoren relevant kunnen zijn voor de
beoordeling of voor een stille dan weI een openbare verpanding moet worden gekozen.
Verpanding aan de debiteur van de vordering (casus 1) betekent niet dat vestiging
van een stil pandrecht reeds om die reden is uitgesloten.
Bij bankrekeningen met een fluctuerend saldo zal doorgaans voor openbare
36
verpanding worden gekozen.
Een stil pandrecht is aangewezen voor gevallen waarin de inningsbevoegdheid
bij de pandgever moet blijven37 (en voor gevallen dat de debiteur niet van de verpan38
ding mag weten).
Daar waar moet worden gevreesd voor rechten van de debiteur van de vorderingen
(hetgeen steeds zal gelden bij de verpanding van bankrekeningen), kan het pandrecht
niet worden stilgehouden wanneer de pandhouder niet geconfronteerd wil worden
met rechten van die debiteur. Een stil pandrecht is daarmee misschien niet uitgesloten
maar overleg met de account bank is wel noodzakelijk. Voor het doorbreken van de
verrekeningsbevoegdheid van de account bank moet het pandrecht worden medegedeeld. 19

2.1.3

Wat zijn de aan een verpanding verbonden rechtsgevolgen?

In deze subparagraaf worden de belangrijkste rechtsgevolgen van de verpanding van
de vordering op de bank besproken. Nu een verbintenisrechtelijke benadering om tot
een voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat te komen eveneens deze rechts-

35 Art. 6:130 lid 2 en 1 BW.
36 Dit geldt voor zowel casus 1 als casus 2, zij het dat de problematiek om een andere reden voor
beide voorbeeldcasus minder relevant is. Er is in casus I en 2 immers geen sprake van een rekening
met een fluctuerend saldo.
37 Dit geldt voor zowel casus 1 als casus 2.
38 In casus 1 kan het pandrecht uiteraard niet voor de debiteur van de vordering verborgen worden
gehouden.

39

Praktisch gezien speelt dit probleem alleen in casus 2.
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gevolgen zal moeten hebben, levert het in kaart brengen van die rechtsgevolgen een
bruikbaar toetsingskader op voor de in hoofdstuk 1 geformuleerde hypothese. Doel
van deze subparagraaf is dan ook tot dat toetsingskader te komen. Het onderstaande
heeft betrekking op zowel casus 1 als casus 2.

2.1.3.1 Controle over de vordering door middel van de inningsbevoegdheid
Een rechtsgevolg van de openbare verpanding van de vordering op Bank B is (in zowel
casus 1 als casus 2) dat de pandhouder inningsbevoegd wordt met betrekking tot de
vordering. Bij een stil gevestigd pandrecht gaat de inningsbevoegdheid op de pandhouder over zodra aan de debiteur van de vordering mededeling is gedaan van de verpanding. Wanneer de pandhouder daadwerkelijk tot inning overgaat, komt het pandrecht
waarmee de vordering bezwaard was op het geinde te rusten.40 Ook is de pandhouder
na mededeling bevoegd de vordenng door opzegging opeisbaar te maken.41 Op deze
wijze oefent de pandhouder controle over de vordering uit.
Bij stille verpanding lijkt de controle over de verpande vordering in eerste instantie
de
bij
pandgever te blijven. Toch is ook in dat geval de controle van de pandgever
over de vordering beperkt. De pandhouder kan op grond van art. 3:239 lid 3 BW door
mededeling te doen van de verpanding de controle over de vordering alsnog naar zich
toetrekken. Die bevoegdheid bestaat in ieder geval zodra de pandgever of schuldenaar
in zijn verplichtingen jegens de pandhouder tekortschiet of hem goede grond geeft
te vrezen dat in die verplichtingen tekort zal worden geschoten. Vaak wordt echter
overeengekomen dat de pandhouder op ieder gewenst moment bevoegd zal zijn
mededeling van de verpanding te doen en daarmee 'bezit' van de vordering te
nemen. 42

Een verpanding van een vordering heeft tot gevolg dat de pandhouder in staat
wordt gesteld desgewenst de controle over de vordering uit te oefenen. Bij een openbare verpanding oefent de pandhouder die controle van meet af aan uit,43 bij een
stille verpanding gaat de controle over na mededeling van de verpanding aan de
debiteur van de vordering.

2.1.3.2 Executierecht en voorrang
Pandrecht is een (beperkt) recht dat er toe strekt om op de daaraan onderworpen
goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere
schuldeisers te verhalen.44 Een pandrecht geeft de pandhouder daartoe twee nauw

40 Art. 3:246 lid 5 BW. Voor de diverse dogmatische problemen die aan deze constructie verbonden
zijn alsmede mogelijke oplossingen daarvoor zij verwezen naar Steneker 2004b en Rank-Berenschot
1997a. Op dit punt wordt overigens nog teruggekomen in par. 2.2.4. Zie ten slotte ook Zwalve 1983
en Zwalve 1985.

41 Art. 3:246 lid 2 BW.
42 Vgl. art. 3:239 lid 3, slotzin.
43 Althans, dat zou zo moeten zijn. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij
de vraag of dit ook daadwerkelijk steeds het geval is in de huidige praktijk van verpanding van
bankrekeningen.

44 Art. 3:227 lid 1 BW.
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samenhangende bevoegdheden.45 De eerste is de bevoegdheid het aan het pandrecht
onderworpen goed zonder rechterlijke tussenkomst te gelde te maken (het (parate)

executierecht).46 De tweede bevoegdheid is dat de pandhouder zich bij voorrang kan
verhalen op de executieopbrengst van het goed.47

Art. 3:255 lid 1 BW bepaalt dat de pandhouder indien het pand uit geld bestaat
zodra zijn vordering opeisbaar is geworden bevoegd is zich uit het pand te voldoen.
Op grond van dit artikel wordt aangenomen dat bij een pandrecht op vorderingen tot
betaling van een geldsom de pandhouder na inning van de verpande vordering steeds
kan overgaan tot inhouding van het aan hem verschuldigde zolang de verzekerde
verplichting maar opeisbaar is.48 Dat lijkt ook voor de hand te liggen omdat het
pandrecht in dergelijke gevallen op (chartaal of giraal) geld rust en dus (i) geen
executiemaatregelen meer nodig zijn die wel zijn vereist wanneer het pandrecht op
een zaak rust,49 en (ii) de pandgever er geen belang bij heeft in de gelegenheid te
worden gesteld de verzekerde verplichting alsnog te voldoen om executie van het
verpande goed te voorkomen.<' Het stellen van een redelijke termijn aan de pandgever
om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen heeft dan ook weinig zin in dit scenario,
zodat de pandhouder ook zonder dat formeel sprake is van verzuim tot verhaal zal
kunnen overgaan. Dat doet de pandhouder door na voldoening van de executiekosten
van de netto-opbrengst het verschuldigde bedrag af te houden. Het overschot wordt,
als er geen andere pandhouders, beperkt gerechtigden wier recht door executie verloren
is gegaan of beslagleggers zijn. uitgekeerd aan pandgever A. 5I
Executie door voldoening uit het door de pandhouder geYnde is vaak de meest
S.
praktische vorm van executie wanneer een vordering is verpand. - Het voorgaande
laat zien dat deze wijze van executie leidt tot een eenvoudige wijze van verhaal door

de pandhouder. Voor de volledigheid valt nog op de inmiddels als vrij exotisch aan
te merken situatie te wijzen waarbij betaling van de vordering aan de pandhouder
in contant geld plaatsvindt. In dat geval komt ingevolge art. 3:245 lid 5 BW het
pandrecht eveneens op het geYnde te rusten. Uit art. 3:255 lid 1 BW volgt dat er in
een dergelijke situatie (logischerwijs) geen noodzaak bestaat om het geld in het
openbaar te verkopen, maar dat in dat geval de pandhouder het aan hem verschuldigde

45

Zie Steneker 2004a. In zijn bijdrage gaat Steneker gedetailleerd in op met name de positie van de
stil pandhouder na inning van de vordering. Bij stilie verpanding zal inning noodzakelijkerwijs door
een ander dan de pandhouder worden verricht (art. 3:246 lid 1).

46 Art. 3:248 BW.
47 Art. 3:227 lid 1 en art. 3:278 lid 1 BW.
48 Vgl. Pitlo/Reehuis 2006. nr. 829 en Snijders/Rank-Berenschot 2007. nr. 548. Zie ook W. Snijders
2007, p. 14.

49 Vgl. het verbod

van toe-eigening Cart. 3:235 BW).

50 Zie op dit punt nader Steneker. 2004b, p. 346-355 en met name p. 347-348. Op deze problematiek
en de complicaties die zich daarbij desalniettemin voordoen wordt nog uitgebreid teruggekomen
in par. 2.2.4.
51

Art. 3:253 lid 1 BW.

52 Wanneer de inning door de pandhouder plaatsvindt voordat de schuldenaar in verzuim is met de
voidoening van de verzekerde verplichting. is van executie strikt genomen waarschijnlijk geen sprake.
Zie op dit punt Steneker. 20()4b. p. 347 en Rank-Berenschot 1997a, p. 238.
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kan behouden. Wanneer inning heeft plaatsgevonden voordat de pandhouder bevoegd
is om tot executie over te gaan, dient de pandhouder het chartale geld. gelet op het
53
verbod van art. 3:235 BW, afgescheiden houden van zijn overige vermogen.
Inning van de verpande vordering gevolgd door verhaal op de opbrengst is echter
niet de enige wijze waarop executie kan plaatsvinden. Volgens de hoofdregel van
art. 3:248 lid 1 juncto art. 3:250 lid 1 BW vindt executie immers plaats door middel
van openbare verkoop van het verpande goed naar plaatselijke gewoonte en op de
gebruikelijke voorwaarden. Nadat de pandhouder tot verkoop bevoegd is geworden,
kunnen pandhouder en pandgever ook een afwijkende wijze van verkoop overeenkomen. Als er op het goed een beperkt recht of een beslag rust, is daartoe tevens
medewerking van de beperkt gerechtigde c.q. de beslaglegger nodig.54 Een voor dat
tijdstip overeengekomen afwijkende wijze van verkoop is nietig. De ratio achter dit
verbod is dat pandhouder en pandgever voor dat tijdstip (in elk geval in de perceptie
van de wetgever) in een ongelijkwaardige positie verkeren. De pandgever is op dat
moment de zwakkere partij en deze moet worden beschermd tegen wijzen van verkoop

die nadelig voor hem zouden zijn. Deze wijze van executie van een verpande vordering
komt slechts zelden voor.
Samenvattend heeft de verpanding van een vordering tot gevolg dat de zekerheidsnemer in beginsel zonder tussenkomst van een rechter of een andere derde met
voorrang boven andere schuldeisers verhaal kan nemen op de (executieopbrengst van

de) vordering.

2.1.3.3 Absolute werking
Een pandrecht heeft absolute werking: het is tegen derden in te roepen, hetgeen de
pandhouder zowel in als buiten het faillissement van de pandgever van pas kan komen.
In een eventueel faillissement van A is de pandhouder op de vordering van A
op Bank B separatist.55 Dat wil zeggen dat de pandhouder zijn recht kan uitoefenen
alsof er geen faillissement is. Bank B (casus 1) en Bank C (casus 2) hoeven hun
verzekerde vordering dus niet ter verificatie in te dienen, maar kunnen zich met
voorrang op de executieopbrengst van het verpande goed (de vordering op Bank B)
verhalen. Voorts zorgt het absolute karakter van het pandrecht er voor dat de curator
in de boedel van A slechts een vordering aantreft 'met een hap er uit'.56 De curator
heeft het pandrecht dan ook tegen zich te laten gelden.
Of de pandhouder ondanks zijn separatistenpositie hinder ondervindt van een
eventuele afkoelingsperiode in het faillissement van A, was lange tijd onzeker. Ge-

53

Wonderlijk genoeg bestond dit toe-eigeningsverbod naar Romeins recht kennelijk niet bij pandrecht
op vorderingen (maar wei bij pandrecht op zaken). Naar Nederlands recht lijkt zich te wreken dat
de regels van verpanding van vorderingen zijn afgeleid van de regels van verpanding van zaken.
Zie Zwalve 1983, p 713-714. Zie ook De Jong 2006. nr. 190-198.

54 Zie art. 3:251 lid 2 BW.
55 Art. 57 lid 1 Fw.
56 Vestiging van een beperkt recht wordt soms geillustreerd aan de hand van de volgende beeldspraak.
Het moederrecht is een taart en vestiging van een beperkt recht kan worden gezien als overdracht
van Edn taartpunt aan de beperkt gerechtigde.
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durende een afkoelingsperiode kan de bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de
boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in de macht van
de gefailleerde of de curator bevinden, slechts worden uitgeoefend met machtiging
van de rechter-commissaris.57 Door Kortmann58 werd verdedigd dat een openbaar
pandhouder de verpande vordering wel kon innen (omdat de inning geen verhaalskarakter kent), maar zich niet uit het geYnde kon voldoen gedurende de afkoelingsperiode.
Wanneer men aanneemt dat de pandhouder de vordering ondanks een afkoelingsperiode
wel mag innen, volgt daaruit inderdaad dat, zoals Kortmann stelt, toepasselijkheid
van een afkoelingsperiode voor wat betreft vorderingen geen enkel voordeel voor de
boedel oplevert. Dat zou dan al snel tot de, door Verdaas59 verdedigde gedachte
kunnen leiden dat de afkoelingsperiode dus in het geheel niet van toepassing is op
verpande vorderingen. Inmiddels is het zojuist omschreven standpunt van Kortmann
in de wet opgenomen in art. 63b Fw.
Dat is een ongelukkige keuze van de wetgever. Het was niet uitgesloten dat een
afkoelingsperiode voordat art. 63b Fw werd ingevoerd ook de mogelijkheid tot inning
van verpande vorderingen doorkruiste. Voor een curator kan het van belang zijn dat
bepaalde vorderingen als zodanig voor de boedel behouden blijven en de afkoelingsperiode heeft juist als doel de curator enige tijd te geven om een beeld te krijgen
omtrent de boedel en wat zich daarin zoal bevindt. Om die reden zou kunnen worden
verdedigd dat gedurende een afkoelingsperiode een openbaar pandhouder de verpande
vordering niet zou moeten kunnen innen. De curator kan zich dan een oordeel vormen
over de vraag of de vordering tot de boedel behoort, of zij rechtsgeldig is verpand

en of het om wat voor reden dan ook nuttiger is voor de boedel om de vordering (door
lossing) te behouden dan deze te laten innen door de pandhouder. Een vordering kan
soms in handen van de ene partij nu eenmaal meer waarde hebben dan in handen
van een andere partij. Zo zou een vordering op een onderneming in financiele moeilijkheden meer waard kunnen zijn voor een partij die graag een plek aan de onderhandelingstafel van die onderneming wil verwerven in het kader van een herstructurering
dan in handen van iemand die uitsluitend is geYnteresseerd in betaling van de vordering. Er kunnen dus redenen zijn waarom de curator de voorkeur zou geven de
verzekerde verplichting te voldoen zodat de verpande vordering weer onbezwaard
in de boedel valt. De afkoelingsperiode dient mede om de curator in staat te stellen
dit soort afwegingen te maken. Dat in de meeste gevallen geen aanleiding zal bestaan
voor de curator om de verpande vordering voor de boedel te behouden doet aan dit
uitgangspunt niet af. 60 Inmiddels bepaalt de wet echter anders in art. 63b Fw. op
grond waarvan de pandhouder ook tijdens de afkoelingsperiode bevoegd is de verpande
vordering te innen.
Ook buiten faillissement heeft een pandrecht absolute werking. Een pandhouder
heeft geen last van latere beslagleggers op de vordering van A op Bank B, noch van

57 Zie art. 63a Fw.
58

Kortmann 1994a.

59 Verdaas 2()03. p. 83-84
60 Zie ook Reehuis 1987, nr. 433.
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latere goederenrechtelijke beschikkingen over de vordering door A. Ook deze derden
hebben het pandrecht tegen zich te laten gelden.
Een pandrecht heeft daarmee, samenvattend, tot gevolg dat de pandhouder zijn
verhaals- en voorrangsrecht kan uitoefenen zonder daarin gehinderd te kunnen worden
door derden die eventueel aanspraak zouden willen maken op de verpande vordering.
Onder derden is in dit verband eveneens de eventuele curator van A begrepen.

2.1.4 Toetsingskader
Het bovenstaande levert het volgende toetsingskader op voor de verbintenisrechtelijke
benadering. Om een voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat te bereiken moet
de nieuwe benadering:
1. de zekerheidsnemer in staat stellen de controle over de vordering uit te oefenen:
2. de zekerheidsnemer in staat stellen zonder tussenkomst van een rechter of een
andere autoriteit met voorrang verhaal te nemen op de vordering: en
3. de zekerheidsnemer een recht geven waarin hij niet kan worden gehinderd door
derden, eventuele beslagleggers op de vordering en de eventuele curator van de
zekerheidsgever daaronder begrepen.
Samen vormen deze drie kenmerken het toetsingskader waaraan de verbintenisrechtelijke benadering ten minste zal moeten voldoen, gegeven de hypothese dat daarmee
een voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt.

2.2

Problemen en bijzonderheden bij de traditionele benadering

In de onderstaande paragraaf wordt een aantal problemen besproken dat zich voordoet
in de huidige benadering van verpanding van vorderingen. Die problemen worden
(in par. 2.2.1 tot en met 2.2.4) besproken om aan te geven dat wat soms misschien
als vanzelfsprekend wordt aangenomen, niet altijd even voor de hand liggend is
wanneer het aan een nadere beschouwing wordt onderworpen. Bovendien zou een

verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid op bankrekeningen aan relevantie
winnen wanneer daarmee ook bepaalde problemen zouden kunnen worden vermeden
die zich in de goederenrechtelijke benadering voordoen. In die zin levert het onderstaande een in par. 2.2.5 te bespreken aanvulling van het toetsingskader op die zal
worden voorafgegaan door een samenvatting van de geconstateerde problemen.

2.2.1

Wat is een giraal saldo?

De eerste bijzonderheid die zich voordoet bij de verpanding van bankrekeningsaldi
is dat onduidelijk is wat een giraal saldo precies is. Toch is het bij verpanding van
een vordering van belang om de inhoud van de verpande vordering precies vast te
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stellen. Voor zover dit al niet noodzakelijk is met het oog op het bepaalbaarheidsvereiste van art. 3:84 lid 2 BW (welke vorderingen van de rekeninghouder op de bank

worden precies verpand en welke niet?), is dit in ieder geval noodzakelijk om vast
te kunnen stellen wat de bevoegdheden zijn die de pandhouder jegens de bank aan
het pandrecht ontleent. Wat is precies de inhoud van de vordering die de pandhouder
kan innen, wat is de vordering die hij kan executeren en op de opbrengst waarvan
kan hij zijn voorrang doen gelden?61
2.2.1.1 Een giraal saldo levert geen vordering tot betaling van een geldsom op
Als de vordering die een rekeninghouder aan een positief saldo ontleent is te beschouwen als een vordering tot betaling van een geldsom, doen zich in dit opzicht geen
moeilijkheden voor.62 Een dergelijke vordering kan door een pandhouder zonder
problemen worden geYnd en verhaal op de executieopbrengst zal ook geen problemen
opleveren. De conclusie dat een rekeninghouder die over een positief rekeningsaldo
beschikt een vordering tot betaling van een geldsom op zijn bankinstelling heeft, is

echter niet per se voor de hand liggend. Daarvoor is een aantal argumenten te geven.
De kwalificatie 'vordering tot voldoening van een geldsom' lijkt in de eerste plaats
niet met de werkelijkheid overeen te komen. De kern van een giraal saldo is niet dat
de bank een geldbedrag aan de rekeninghouder moet betalen, maar dat de rekeninghouder in staat wordt gesteld deel te nemen aan het (girale) betalingsverkeer. Dat doet
de rekeninghouder bijvoorbeeld door middel van het geven van overboekingsopdrachten en door middel van het gebruik van een pinpas. In beide gevallen is de rekeninghouder in staat om vorderingen van zijn schuldeisers te voldoen door te bewerkstelligen
dat die schuldeisers een vordering verkrijgen op hun eigen bankinstelling.63 Zelfs
bij deposito' s waarbij deelname aan het girale betalingsverkeer niet voorop staat omdat
het juist de bedoeling is dat het deposito een tijdje bij de bank blijft staan, dekt de
kwalificatie van een vordering tot betaling van een geldsom naar mijn mening de
lading niet. Juist bij deposito's is het niet de bedoeling dat het girale saldo ooit zal
worden uitbetaald in contant geld. Wanneer een deposito vrijkomt, zal er weer giraal
over kunnen worden beschikt. Contante uitbetaling is zo langzamerhand gereduceerd
tot een nog slechts in theorie bestaande mogelijkheid.
Wanneer een rekeninghouder contant geld opneemt uit een geldautomaat wordt
het model van betaling van een geldsom door de bank aan de rekeninghouder misschien iets dichter benaderd. Ook dan is dat model echter aanvechtbaar. Het initiatief
van deze vorm van betaling gaat telkens uit van de rekeninghouder, de schuldeiser
van de vordering dus. Pas wanneer de rekeninghouder heeft aangegeven prijs te stellen
op ter beschikkingstelling van contanten, kan betaling door de bank op deze wijze
plaatsvinden. Dat is atypisch bij vorderingen tot betaling van een geldsom. Normaliter

initiatief tot betaling uitgaan van de schuldenaar van de vordering en is niet
nodig dat de schuldeiser eerst expliciet aangeeft contant geld te willen ontvangen.

zal het

61 Vgl. par. 2.1.3.
62

Vgl. over de verbintenis tot betaling van een geldsom Rank 1996. m.n. p. 99-114.
p. 189-195 en p. 211-295.

63 Vgl. over het rechtskarakter van girale betaling uitgebreid Rank 1996,
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Banken gaan nooit spontaan over tot het contant uitbetalen van een rekeningsaldo
hetgeen als een aanwijzing zou kunnen worden gezien voor de opvatting dat een
dergelijke verplichting voor banken ook niet voortvloeit uit een positie f rekeningsaldo.
De werkelijkheid wordt misschien beter benaderd wanneer men aanneemt dat bij
contante opname van geld uit een geldautomaat een dienst wordt verleend door de
bank aan de rekeninghouder die er in bestaat dat de bank de door de rekeninghouder
gewenste contanten aan hem ter beschikking stelt. Van betaling van een geldvordering
door de bank aan de rekeninghouder is in dat model geen sprake.
Maar een rekeninghouder kan zijn saldo toch ook in contanten aan de balie van
de bank komen afhalen? Wijst dat er dan niet op dat bij een positief saldo sprake
is van een vordering tot betaling van een geldsom? Er bestaat ruimte voor twijfel.
De verbintenis die ontstaat nadat een rekeninghouder te kennen heeft gegeven dat
hij zijn saldo contant wil opnemen, is een verbintenis tot verschaffing van contant
geld. Die verbintenis ontstaat pas doordat de rekeninghouder een verzoek indient bij
zijn bank tot het ter beschikking stellen van contanten. Wanneer een giraal saldo ook
een vordering tot voldoening van een geldsom zou behelzen, zou de verbintenis van
de bank tot contante betaling al hebben bestaan zonder dat de rekeninghouder een

verzoek indient tot afgifte van contanten.
In samenhang met het voorafgaande, kan aan het arrest Huijzer q.q./Rabobank 4
een tweede argument worden ontleend tegen het model van de vordering tot betaling
van een geldsom. In dat arrest kwam de vraag aan de orde of art. 52 Fw ook kan
worden toegepast op de situatie waarin een bank na het uitspreken van het faillissement
van de rekeninghouder nog door de failliet (vddr faillissement) gegeven betalingsopdrachten heeft uitgevoerd ten laste van het girale saldo van de schuldenaar. Op grond
van art. 52 Fw worden derden die onkundig waren van het faillissement beschermd
wanneer zij hun prd-faillissementsschuld aan de failliet zelf voldoen in plaats van
aan de curator. Faber heeft verdedigd dat de uitvoering van een betalingsopdracht
door een bank wanneer sprake is van een positief saldo neerkomt op het voldoen door
de bank van haar schuld aan de rekeninghouder.65 Faber veronderstelt daarmee kennelijk dat een positief saldo een geldschuld is van de bank aan de rekeninghouder (en
daarmee ook een geldvordering van die rekeninghouder op de bank) die door de bank
aan de schuldenaar (onder meer) betaald kan worden door uitvoering te geven aan
een door de rekeninghouder gegeven betalingsopdracht. Daarmee zou de rekeninghouder een betaaladres aanwijzen voor een deel van het saldo.66 Daarnaast zou de bank
67
het saldo contant kunnen uitbetalen. Faber spreekt van een alternatieve verbintenis.
De Hoge Raad oordeelt echter dat de zaken niet zo eenvoudig liggen:

64 HR 28 april 2006. NJ 2006, 503 (Huijzer q.q./Rabobank). Het arrest is geannoteerd door N.E.D.
Faber in JOR 2006/233 en door W.H. van Boom in A.4 56 (2007), p. 53-57.
65 Zie Faber 2005 nr. 4 en nr. 466 en diens noot in JOR 2006/223.
66

JOR 2006/223. p. 1618.

67

In dezelfde

zin

de

noot

van Verdaas onder Rechtbank Utrecht 13 april

2005, JOR

2005/135.
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'Weliswaar bestond tussen de gefailleerde en de bank een rekening-courantverhouding,
en was de bank in de tussen haar en de rekeninghouder bestaande rechtsverhouding klaarblijkelijk verplicht tot het aanwenden van het door de rekeninghouder aangehouden creditsaldo

overeenkomstig diens instructies, bijvoorbeeld door het uitvoeren van door de rekeninghouder gegeven betalingsopdrachten. De verbintenis tot het doen van een betaling ontstond
echter telkens eerst op het moment dat de rekeninghouder een door de bank aanvaarde
concrete betalingsopdracht verstrekte, en eerst vanaf dat moment was de bank verplicht
overeenkomstig de instructie van de rekeninghouder ten laste van het saldo van de rekeningcourant een betalingsopdracht uit te voeren en gerechtigd het bestaande creditsaldo met
een corresponderend bedrag te verminderen.'

Wanneer bij een positief saldo sprake was geweest van een vordering tot betaling
van een geldsom had de Hoge Raad, zoals Faber bepleit, de regel van 52 Fw kunnen
toepassen op de situatie die in bovenstaand arrest aan de orde kwam. De Hoge Raad
bevestigt in het arrest echter dat dit een te eenvoudige voorstelling van zaken zou
zijn. Pas wanneer de rekeninghouder een geldige betalingsopdracht geeft, ontstaat
voor de bank de verplichting om te bewerkstelligen dat de begunstigde van die
opdracht een vordering op diens bankinstelling verkrijgt. Door dit te bewerkstelligen.
voldoet de bank weliswaar een schuld aan haar rekeninghouder (namelijk de verplichting tot uitvoering van de opdracht) maar van betaling van een geldvordering aan de
rekeninghouder kan niet worden gesproken. Opnieuw lijkt het model waarin de bank
een dienst verleent aan haar rekeninghouder dichter bij de realiteit te liggen.
Een derde argument tegen de visie 'rekeningsaldo = vordering tot betaling van
een geldsom' is het volgende. De gedachte dat een giraal saldo een vordering tot
betaling van een geldsom oplevert lijkt sterk te leunen op de gedachte dat een giraal
saldo ook contant kan worden opgenomen door de rekeninghouder. Juist dat aspect
van girale saldi is echter in een moderne maatschappij steeds minder belangrijk aan
het worden. Contante uitbetaling van girale saldi van een zekere omvang komt in de
praktijk nauwelijks meer voor. Ook contante uitbetaling van saldi van een geringe
omvang (te laag om uit de muur te trekken) zal slechts mogelijk zijn nadat de bank
daarom vooraf is verzocht. De gedachte dat een giraal saldo een vordering tot betaling
van een geldsom oplevert, gaat daarmee steeds meer uit van een verouderd beeld van

de werkelijkheid.
Een laatste argument. dat sterk samenhangt met de reeds genoemde argumenten,
is het volgende. Wanneer iemand over een giraal saldo beschikt, is dat eerder te
beschouwen als een eindpunt van betaling van geldschulden dan als een nog te betalen

vordering op een bankinstelling. Onze maatschappij is zo ingericht dat vrijwel iedereen
genoegen zal nemen met (of zelfs de voorkeur geeft aan) girale betaling, dat wil
zeggen bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een rekening bij een bankinstelling. Wanneer wij zouden moeten aannemen dat de rechthebbende op een giraal saldo
slechts een vordering tot betaling van een geldsom op een bank zou hebben, zou een
soort Droste-effect ontstaan. Betaling van die vordering zou. nu contante betaling van
het saldo steeds minder voor de hand ligt. waarschijnlijk moeten plaatsvinden door
girale overboeking van het saldo naar een andere bank of door overboeking van het
saldo naar een andere rekening bij dezelfde bank. Wat zou het nut zijn van dergelijke
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overboekingen? De positie van de rekeninghouder zou telkens dezelfde blijven.
Wanneer er een giraal saldo bestaat, lijkt dat dan ook eerder het eindpunt te zijn
waarbij de vordering tot betaling is tenietgegaan. dan dat sprake zou zijn van een
nieuwe vordering tot betaling van een geldsom die door de bank op enig moment
nog moet worden betaald (contant of giraal).

2.2.1.2 Wat levert een giraal saldo dan wei op?
Het bovenstaande roept natuurlijk de vraag op wat een giraal saldo bij een bank dan
wei precies is. De kern van een giraal saldo is dat het de rekeninghouder in staat stelt
gebruik te maken van het dienstenpakket van de bank waarvan het verlenen van
toegang tot het girale betalingsverkeer ongetwijfeld de belangrijkste dienst is.68 Daartoe moet een overeenkomst met een bankinstelling worden gesloten waardoor het
mogelijk wordt girale saldi aan te houden. De precieze inhoud van de vorderingen
die een rekeninghouder aan een giraal saldo op de bank ontleent, moet vervolgens
worden vastgesteld door een zorgvuldige analyse van de contractuele relatie tussen
bank en rekeninghouder en uitleg van de rechtsverhouding die daaruit voortvloeit.
Een dergelijke analyse gaat het bestek van dit onderzoek te buiten maar een enkele
opmerking moet toch worden gemaakt.
In de eerste plaats is het van belang te constateren dat het girale betalingsverkeer
zuiver contractueel van aard is.69 Het wordt beheerst door een aantal contractuele
arrangementen tussen de deelnemende banken en hun clienten/rekeninghouders.
Wanneer de schuldeiser en schuldenaar bij dezelfde bankinstelling bankieren. vindt
girale betaling plaats doordat de rekening van de schuldenaar bij die bank wordt
gedebiteerd en vervolgens de rekening van de schuldeiser bij die bank wordt gecrediteerd. Wanneer schuldeiser en schuldenaar bij verschillende bankinstellingen bankieren
verloopt de betaling iets ingewikkelder. De rekening van de schuldenaar bij diens
bank wordt eerst gedebiteerd, vervolgens verzoekt die bank aan de bank van de
schuldeiser om de rekening van die schuldeiser te crediteren.7(1 Daartoe is die bank
bereid maar alleen wanneer zij daarvoor wordt gecompenseerd door de bank van de
schuldenaar. Die interne afrekening tussen banken vindt plaats door middel van
debitering en creditering van de rekeningen die banken aanhouden bij De Nederlandsche Bank N.V. Bij sommige vormen van girale betaling (zoals automatische incasso's
en pinbetalingen) is sprake van tussenkomst van faciliterende bedrijven zoals Interpay
BankGiroCentrale B.V." De juridische verhoudingen tussen de deelnemers aan het
girale betalingsverkeer zijn steeds contractueel van aard en girale betalingen worden

Bij de door banken aangeboden diensten kan voorts gedacht worden aan de mogelijkheid van opname
van content geld bij geldautomaten, het stellen van garanties door de bank. de verplaatsing van saldo
naar een chipknip en de mogelijkheid buitenlandse valuta op te nemen.
69 Zie HR 26 januari 2007. NJ 2007. 76 (Ontvanger/Kerseboom) en W. Snijders 1972. p. 173-177.
Zie ook de noot van Faber in JOR 2007/79. Vgl. voorts W. Snijders 2001. p. 5-6.
70 In beide scenario's geldt tussen schuldeiser en schuldenaar de regel van art. 6: 1 1 4 lid 2 BW: betaling
vindt plaats op het tijdstip van creditering van de rekening van de schuldeiser.
71 Zie voor een voorbeeld het in hoofdstuk 5 te bespreken arrest Mendel q.q./ABN AMRO (HR 3

68

december 2004, NJ 2005. 200).
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conform de relevante contracten afgewikkeld. De verhoudingen tussen banken en hun
rekeninghouders zijn eveneens van contractuele aard.72
Bij een depositosaldo zoals in casus 1 en 2 is de kern niet zozeer gelegen in
deelname aan het girale betalingsverkeer. Een depositosaldo is juist bedoeld om
gedurende zekere tijd onttrokken te zijn aan dat verkeer. Toch is niet van een wezenlijk
ander geval sprake. Bij een depositosaldo is gedurende de looptijd van het deposito
(contractueel) uitgesloten dat de bank overboekingsopdrachten uitvoert ten laste van

dat deposito. De toegang tot het dienstenpakket van de bank is dan tijdelijk afgesloten.
Zodra de looptijd van het deposito is verstreken zal overboeking overeenkomstig de
instructie van de rekeninghouder weer mogelijk worden. Een deposito is daarmee te
beschouwen als een rekening ten laste waarvan gedurende de looptijd geen overboekingen worden verricht. Dat is in wezen niet veel anders dan een lopende rekening
waaromtrent bank en rekeninghouder zijn overeengekomen dat het saldo geblokkeerd

zal zijn.
In de tweede plaats levert een giraal saldo als zodanig pas een concrete vordering
van de rekeninghouder op diens bankinstelling op nadat de rekeninghouder heeft
gekozen op welke wijze hij het girale saldo wil aanwenden. Met andere woorden:

de rekeninghouder moet eerst kiezen welke dienst hij van de bank wil afnemen. Hij
heeft daarbij de keuze tussen contante terbeschikkingstelling (via de balie of door
middel van een geldautomaat) of overboeking naar een derde, maar hij kan ook kiezen
om bijvoorbeeld vreemde valuta op te nemen. Een en ander wordt bevestigd door
de zojuist geciteerde passage uit het arrest Huijzer q.q./Rabobank waar de Hoge Raad
overweegt dat pas een vordering tot uitvoering van de opdracht op de bank ontstaat

nadat de rekeninghouder een instructie aan de bank heeft gegeven. Voordat die keuze
is gemaakt, is er slechts een saldo.

In het kader van verpanding van de vorderingen van de rekeninghouder op de
bank levert dat interessante vragen op. Omvat verpanding van het saldo ook deze
(vooralsnog toekomstige) vordering of moet die apart worden verpand? Is die vordering
niet td toekomstig om conform art. 3:239 lid 1 BW bij voorbaat stil te worden verpand?i, Resulteert een pandrecht op het saldo voor de pandhouder in de bevoegdheid
om de relevante keuze omtrent aanwending van het saldo zelf te maken? Als de
vordering die ontstaat nadat de keuze is gemaakt verpand is, levert dat dan een voor
de pandhouder inbare of anderszins executeerbare vordering op? Wat heeft een
pandhouder precies aan een pandrecht op de vordering tot overboeking van het girale
saldo aan een derde774 6 een giraal saldo misschien niet slechts een indicatie voor

72 HR 26 januari 2007, NJ 2()07.76 (Ontvanger/Kerseboom). Zie ook W. Snijders 1972. p. 173. Vgl.
voorts Abendroth 2001.
73

Een niet geheel denkbeeldig ri ico. Vgl. HR 25 maart 1988, NJ 1989. 200 (Staal Bankiers/Ambags

q.q)
74

Vgl. Abendroth 2001.
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de mate waarin iemand gebruik kan maken van het dienstenpakket van de bank?8

Vragen waarop het antwoord voorlopig nog wel even onduidelijk zal blijven. Misschien
zullen zij wei nooit helemaal naar tevredenheid te beantwoorden zijn
Het in deze subparagraaf omschreven probleem kan worden omschreven als het
'onduidelijkheidsprobleem'. Samenvattend komt het er op neer dat een giraal saldo
een veel complexere rechtsfiguur oplevert dan doorgaans wordt aangenomen. De
onduidelijkheid moet zelfs een beetje onder het tapijt worden geschoven om het model
van verpanding van bankrekeningsaldi kloppend te krijgen.

2.2.2

Openbaar pandrecht bij een fluctuerend saldo?'6

Bankrekeningen met een fluctuerend saldo worden in de dagelijkse financieringsprakaan kredietverstrekkers. Dat geschiedt door middel van een
openbare verpanding, dat wil zeggen door middel van een akte gevolgd door mededeling daarvan aan de account bank. De reden dat voor een openbare (en niet voor een
stille) verpanding wordt gekozen in dit soort gevallen is dat toekomstige saldi bij stille
verpanding niet onder het pandrecht zouden zijn begrepen ten gevolge van het in art.
3:239 lid 1 BW bepaalde. Openbare verpanding heeft echter conform art. 3:246 lid 1
BW tot gevolg dat de inningsbevoegdheid van de vordering overgaat van de pandgever
op de pandhouder. Praktisch leidt dat tot een door partijen niet gewenste

tijk veelvuldig verpand

bevoegdheidsverdeling.
Een lopende rekening is voor deelnemers aan het rechtsverkeer een essentieel
stuk gereedschap. De pandgever kan alleen met dat gereedschap werken zolang hij
zelf over de rekening kan blijven beschikken.77 Om dit ondanks verpanding van het
saldo te bereiken, geeft de pandhouder aan de pandgever toestemming om giraal over
de rekening te blijven beschikken tot nader order. De mogelijkheid tot het op deze
wijze teruggeven van de beschikking over de rekening aan de pandgever wordt
verklaard uit art. 3:246 lid 4 BW. Dit artikel bepaalt (onder meer) dat de pandgever

75

In dit verband is ook het arrest Van den Bergh/Van der Walle (HR 29 oktober 2004. N./ 2006.203)
over beslag op kredietruimte interessant. Zie m.n. r.0.3.5 over het ontstaan van de verbintenis tot
betaling van een geldsom: 'Voor de bank die aan zijn client een kredietfaciliteit heeft verschaft.

ontstaat pas een verbintenis tot uitbetaling van een bedrag uit de kredjetruimte (aan de client zelf
of aan een door deze aangewezen derde) wanneer die client van zijn bevoegdheid tot afroep gebruik
maakt' en r.0.3.6 over het wilsrecht van de client dat besloten ligt in de bevoegdheid tot afroep.
Dat wilsrecht is volgens de Hoge Raad naar zijn aard niet vatbaar voor beslag. Ook kredietruimte
geeft toegang tot het dienstenpakket van de bank.
76 In deze paragraaf staat de bankrekening met een fluctuerend saldo centraal. In casus I en 2 is van
een dergelijk fluctuerend saldo geen sprake. Wanneer wij dat gegeven wegdenken. heeft het onderstaande echter betrekking op zowel casus I als casus 2.
77 Wanneer wordt gesproken over beschikken over een bankrekening wordt iets anders dan goederenrechtelijk beschikken in de zin van art. 3:84 lid I BW bedoeld. Een beschikking over een bankrekening is een verbintenisrechtelijk fenomeen dat niets te maken heeft met goederenrechtelijk beschikken.
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de inningsbevoegdheid78 na mededeling van het pandrecht aan de debiteur van de
vordering nog slechts met diens toestemming (of met machtiging van de kantonrechter)
kan uitoefenen. Er wordt dan kennelijk vanuit gegaan dat het mogelijk is op grond
van dit artikel een soort algemene, blanco toestemming te geven aan de rekeninghouder/pandgever om over de rekening te blijven beschikken. Ook lijkt soms te worden

uitgegaan van een soort volmachtconstructie om het gewenste resultaat te bereiken.
De precieze door partijen gehanteerde constructie is op deze plaats niet relevant.
De vraag kan worden gesteld of op deze wijze wel een rechtsgeldig openbaar
pandrecht op de bankrekening tot stand komt. Het vestigen van een openbaar pandrecht
veronderstelt dat de te verpanden vordering uit de macht van de pandgever wordt
gebracht.'9 Dat volgt uit de analogiewo tussen de vestigingsformaliteiten voor verpanding van roerende zaken en de openbare verpanding van vorderingen op dit punt (bij
een vuistpandrecht moet de relevante zaak daadwerkelijk uit de macht van de pandgever worden gebracht en uit diens macht blijven). De Hoge Raad heeft dit in het
onder het oude recht gewezen Pierson-arrest ook bevestigd.81
Het ging in die zaak om een door de Ontvanger onder een bank (Pierson) ten laste
van belastingplichtige Wassenbergh gelegd derdenbeslag. De rekening van Wassenbergh vertoonde ten tijde van de beslaglegging een positief saldo van
1684,53.
Pierson verkreeg na beslaglegging echter een regresvordering op Wassenbergh uit
hoofde van aan Wassenbergh ter beschikking gestelde (en door hem gebruikte)
betaalcheques. Pierson meende dit bedrag in mindering te kunnen brengen op het door
het beslag getroffen bedrag. Hof en Hoge Raad volgden Pierson niet in die stelling.
Op deze plaats is met name relevant de overweging waarin de Hoge Raad Pierson's
beroep op een pandrecht op het positieve saldo afwees:

f

'dat, waar tot het wezen van een pandrecht op een vordering behoort dat de pandgever
gedurende het bestaan van het pandrecht niet ten nadele van de pandhouder over de vordering mag beschikken. het standpunt van Pierson dat reeds ten tijde van de beslaglegging
het door haar bedoelde pandrecht bestond, onverenigbaar is met ' s Hofs vorenbedoelde
vaststelling dat Wassenbergh tot op dat moment tegenover Pierson kon beschikken over

zijn rekening-courantsatdo.(... )'82

Voor het tot stand komen van een openbaar pandrecht is nodig dat de te verpanden
vordering uit de macht van de pandgever en in de macht (dat wil zeggen onder de

78 Of beschikken over een giraal saldo als een vorm van inning van de vordering op de bank is te
zien. is zoals hierboven aangegeven. twijfelachtig. Op deze plaats kan dat punt blijven rusten.
79
80

Vgl. Zwalve 20()6a. p. 351.
Een koppeling die onder het Romeinse recht kennelijk niet aanwezig was. Zie De Jong 2006. nr.
190-198 met veel verwijzingen. Als ik het goed zie, is ook De Jong kritisch over de koppeling die
naar huidig Nederlands recht geldt, onder meer op basis van historische en dogmatische argumenten.
81 HR 26 januari 1973, NJ 1973. 219 (Pierson/Ontvanger). Hoewel het arrest niet het meest recente
is. heeft het zijn waarde behouden. Het arrest lijkt inmiddels een beetje in de vergetelheid te zijn
geraakt. maar dat is niet terecht. Wat daarin door de Hoge Raad is bevestigd. is nog altijd actueel.
82 HR 26 januari 1973. ,W 1973. 219 (Pierson/Ontvanger).
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controle) wordt gebracht van de pandhouder. Dat is het wezen van een openbaar
pandrecht op vorderingen. De wet gaat er vanuit dat de te verpanden vordering uit
de macht van de pandgever (en in de macht van de pandhouder) wordt gebracht door
het doen van mededeling van de verpanding aan de debiteur van de verpande vordering.83 De mededeling heeft tot gevolg dat de inningsbevoegdheid overgaat van de
pandgever naar de pandhouder. Wanneer de pandhouder op de vordering tevens de
debiteur is van die vordering (zoals in casus 1 het geval is), kan van overgang van
de inningsbevoegdheid geen sprake zijn. De account bank zal de vordering op zichzelf
niet kunnen innen.84 Voor het vereiste van het 'uit de macht van de pandgever brengen' is in een dergelijke geval voldoende, maar ook noodzakelijk, dat de pandgever/
rekeninghouder de beschikking over de rekening wordt ontzegd door de account bank/
pandhouder, en dat hij dus niet langer bevoegd zal zijn om de bank op te dragen het
girale saldo op een bepaalde manier aan te wenden. In dit verband kan ook nog worden
gewezen op het in par. 2.2.3.2 te bespreken arrest Westerouwen van Meeteren/Plantenga en De Vries q.q., waarin de volgende interessante overweging voorkomt:
'dat degene, die een vordering in pand heeft gegeven, gedurende het bestaan van het
pandrecht de bevoegdheid mist tot eenige beschikking ten aanzien van die vordering,
waardoor het doel van het pandrecht - dat is om te strekken tot verzekering van de verplich,85
ting waarvoor het pand gegeven is - geheel of ten deele zou worden gemist;

Deze passage bevestigt het beeld dat de rekeninghouder/pandgever de bevoegdheid
verliest om vrijelijk over het saldo te beschikken. De controle over de vordering komt
na openbare verpanding bij de pandhouder te liggen. Bij de verpanding van een

bankrekening met een fluctuerend saldo staat partijen echter meestal iets anders voor
ogen. Zoals eerder opgemerkt wensen zij doorgaans dat de pandgever bevoegd blijft
om over de bankrekening te beschikken, totdat deze in financille problemen komt.
Vrijwel altijd wordt afgesproken dat de pandgever de bevoegdheid over het saldo
te beschikken (dat wil zeggen: de bevoegdheid instructies aan de account bank te
geven) pas zal verliezen op een tijdstip dat na de verpanding is gelegen. Wat partijen
in dergelijke gevallen hebben bedoeld te creeren lijkt eerder op een latent zekerheidsrecht, een soortfloating charge, dan op een goederenrechtelijk recht dat wij in Nederland kennen. In een veel geciteerde uitspraak omschrijft Romer LJ dejloating charge

als volgt:

83 Dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij feitelijke machtsuitoefening over zoiets abstracts
als een vordering is waar, maar doet hier minder ter zake. De wetgever heeft door de wijze waarop
verpanding van vorderingen naar Nederlands recht is vormgegeven nu eenmaal gekozen voor een

84

85

systeem waarbij relevant is wie macht uitoefent over de vordering.
De vraag of dit gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van een pandrecht ten gunste van de debiteur
van de vordering komt nog afzonderlijk aan de orde in par. 2.2.3. Winter betoogt dat inning zou
kunnen plaatsvinden door verrekening met de verzekerde verplichting (Winter 1992, p. 16). Verrekening is echter iets anders dan inning.
HR 24 december 1931, NJ 1932, p. 797 (Westerouwen van Meeteren/Plantenga en De Vries q.q.).
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' ( . . . ) I certainly think that if a charge has the three characteristics that I a m about to mention
it is a floating charge. (1) If it is a charge on a class of assets of a company present and
future; (2) if that class is one which. in the ordinary course of the business of the company,
would be changing from time to time; and (3) if you find that by the charge it is contemplated that, until some future Step is taken by or on behalf of those interested in the charge,

the company may carry on its business in the ordinary way as far as concerns the particular
class of assets I am dealing with.

,86

Het concept van het uitkristalliseren van het zekerheidsrecht wanneer zich bepaalde
omstandigheden voordoen (het onder (3) vermelde element) is moeilijk in het Nederlandse systeem te passen. Het zekerheidsrecht zweeft dan als het ware latent boven
de steeds wissellende goederen van de zekerheidsnemer. Pas wanneer de vooraf
afgesproken omstandigheden zich voordoen, 'kristalliseert het zekerheidsrecht uit'
in die zin dat het op de op dat moment aanwezige goederen komt te rusten. De

gelijkenis met de figuur van openbare verpanding van een bankrekening waarbij de
controle over die rekening bij de pandgever blijft, althans onmiddellijk aan deze wordt
teruggegeven en de figuur van de floating charge is juist op dat punt treffend.87 Die
gelijkenis voorspelt weinig goeds voor de rechtsgeldigheid naar Nederlands recht van
deze in de praktijk veelvuldig gebruikte vorm van verpanding van bankrekeningen.
Partijen proberen mogelijk een andere inhoud te geven aan het pandrecht dan door
de wet daaraan wordt verbonden. Dat zou in strijd kunnen komen met het gesloten
stelsel van goederenrechtelijke rechten waarop ons systeem is gebaseerd. 88
De kwestie naar de geldigheid van een pandrecht waarbij de inningsbevoegdheid

feitelijk bij de pandgever blijft wordt besproken door Winter in een WPNR-bijdrage
uit 1989 over de verpanding van rekening-courant saldi aan de debiteur van het
saldo.89 Winter concludeert uit het eerder genoemde Pierson-arrestgo dat verpanding

van banksaldi op grond van de (destijds geldende) Algemene Bankvoorwaarden (ABV)
problematisch was. Weliswaar hebben banken naar aanleiding van het arrest een
bepaling in de ABV opgenomen" op grond waarvan de bank verplicht is om het
pandrecht deels vrij te geven wanneer de client wenst te beschikken over een deel

86

87

Re Yorkshire Woolcombers Association Ltd \ 1903] 2 Ch 284, at 295. Dit citaat is genomen uit Goode
2004, p. 678. Zie over defloating charge ook Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 207,
Struycken 1998 en Zwalve 2006.
In dit verband is ook de uitspraak van de House ofLorc& in de zogenaamde Spectrum-zaak interessant

(House of Lords Session 2005-06 U005'\UKRL 4\ (National Westminster Bank plc v. Spectrum
P/us Limited and others). In die zaak gaat het er onder meer om wanneer gesproken kan worden
van een fixed charge en wanneer sprake is van een floating charge. Daarbij komt de vraag aan de
orde wat de betekenis is van de bevoegdheid van een rekeninghouder om over zijn saldo te blijven
beschikken in dat verband.

88

In vergelijkbare zin Winter 1989. p. 74 en 75. Zie ook Snijders/Rank-Berenschot 2007. nr. 78.

89 Winter 1989, p. 57-60 en 73-76. Vgl. ook Winter 1992, p. 15-24.
90 HR 26 januari 1973. NJ 1973,219 (Pierson/Ontvanger).
91 Zie thans nog steeds art. 18 tweede alinea ABV: 'Indien de client over een deel van het verpande
wenst te beschikken, is de bank verplicht dat deel van het verpande vrij te geven. mits hetgeen na
vrijgave resteert voldoende dekking biedt voor hetgeen de bank van de client te vorderen heeft of
zal hebben.'
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van het verpande, maar dat neemt volgens Winter het probleem niet weg indien op
geen enkel moment de pandgever de vrije beschikking over zijn saldo heeft verloren.
Winter bespreekt ook de verpanding onder het NBW en constateert om dezelfde reden
dat het pandrecht op grond van de ABV problematisch is. Wanneer het de rekeninghouder vrij blijft staan ondanks de verpanding opdrachten aan de bank te geven, wordt
de pandgever nimmer de beschikking ontnomen over de rekening. Een zelfde argument
gaat op voor iedere vorm van verpanding van bankrekeningen waar de bevoegdheid
om over de rekening te blijven beschikken feitelijk op geen enkel moment daadwerkelijk aan de rekeninghouder/pandgever wordt onttrokken.
Ook Stein bespreekt het Pierson-arrest.92 Hij merkt op dat de Hoge Raad kennelijk
oordeelt dat nu de rekeninghouder gewoon over het saldo kon beschikken, niet in
alle ernst een pandrecht was overeengekomen. Dat is volgens Stein in overeenstemming met het (destijds) algemeen geldende beginsel dat pandrecht onbestaanbaar is
op zaken die in de macht van de pandgever worden gelaten.91 In het vddr 1 januari
1992 geldende recht was voor het vestigen van een pandrecht steeds nodig dat de
zaak uit de macht van de pandgever werd gebracht. Vuistloze verpanding (art. 3:237
BW) en stil pandrecht (art. 3:239 BW) bestonden nog niet, reden waarom de praktijk
zich bediende van fiduciaire overdracht waarvoor dit vereiste van het in de macht
brengen niet gold. Dat wil echter niet zeggen dat het argument van Stein sinds 1992
niet meer op zou gaan omdat onder het huidige BW wel een mogelijkheid bestaat
tot het vestigen van pandrechten zonder dat de relevante zaak (of vordering) uit de
macht van de pandgever wordt gebracht. Weliswaar behoort het naar de regeling van
het huidige BW niet meer tot 'het wezen van het pandrecht' dat de pandgever niet
ten nadele van de pandhouder over de vordering (beter: het saldo) mag beschikken
(bij een stil pandrecht blijft de inningsbevoegdheid immers juist wel bij de pandgever
zolang er geen mededeling aan de debiteur van de vordering is gedaan), maar de
onmogelijkheid om over de vordering (beter: het saldo) te beschikken behoort nog
steeds tot het wezen van een openbaar pandrecht op een bankrekening. Wij hebben
het hier nu juist over pandrechten op bankrekeningen met een fluctuerend saldo en
dat zijn pandrechten die telkens als openbaar pandrecht worden gevestigd omdat anders
het pandrecht beperkt zou blijven tot het ten tijde van de verpanding aanwezige
satdo. 94

Ik ben van mening dat het beginsel uit het Pierson-arrest nog steeds als geldend
recht kan worden aangemerkt. Het valt daarmee te betwijfelen of partijen wel een
geldige openbare verpanding van een rekening-courant kunnen overeenkomen terwijl
er feitelijk niets verandert in de dagelijkse gang van zaken, en de pandgever gewoon

blijft beschikken over de bankrekening en de macht over de vordering dus bij de
pandgever blijft. De opmerkingen van Winter uit 1989 hebben daarmee nog steeds
actuele waarde.

92 Stein 1973.
93 Art. 1198 BW (oud) voor zaken en art. 1199 BW (oud) voor vorderingen.
94 Zie art. 3:239 lid 1 BW.
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Het feit dat de pandhouder afstand kan doen van zijn pandrecht (conform art. 18
ABV wanneer de bank zel f de pandhouder is) en dat een pandhouder ingevolge
art. 3:246 lid 4 BW toestemming kan geven tot inning van de vordering door de
pandgever maken dit niet anders. Het gaat erom of de vordering op de bank daadwerkelijk uit de macht van de pandgever is gebracht en (zolang het pandrecht in stand
moest blijven) ook uit diens macht is gebleven.95 Dat is niet het geval indien de
pandgever kan blijven beschikken over de bankrekening. Slechts wanneer de pandhouder bij iedere afzonderlijke betalingsopdracht die door de pandgever wordt gegeven
individueel toestemming zou geven en afstand zou doen van het pandrecht voor de
desbetreffende girale beschikking ligt dat anders. Alleen dan oefent de pandhouder
de voor een openbaar pandrecht noodzakelijke macht over de bankrekening uit.
Het is op zijn minst twijfelachtig of kan worden volstaan met een algemene
toestemming over de rekening te blijven beschikken omdat de pandgever op die wijze
op geen enkel moment de mogelijkheid over zijn saldo te blijven beschikken wordt
ontnomen. In de huidige praktijk wordt echter vaak met een blanco toestemming om
over de rekening te blijven beschikken volstaan. Zeker bij verpanding van de rekening
van de

aan een derde (niet zijnde de bank waar de rekening wordt aangehouden) lijkt dat

ook de enig werkbare oplossing gelet op de logistieke problemen die gepaard zouden
gaan met het telkens vragen van toestemming aan de pandhouder voordat betalingen
ten laste van de rekening kunnen worden verricht. Wanneer de bank waar de rekening
wordt aangehouden tevens de pandhouder is, kan misschien worden geconstrueerd
dat er inderdaad sprake is van een individuele toestemming per betalingsopdracht die
dan impliciet als gegeven moet worden beschouwd wanneer de bank/pandhouder de
opdracht uitvoert ondanks het pandrecht. Ook in dat geval is die benadering echter
enigszins gekunsteld en niet geheel in overeenstemming met de realiteit.
Na het voorgaande blijkt overigens het nut van het stellen van de vraag of een

stille verpanding van een bankrekening of deposito aan de bank zelf mogelijk moet
worden geacht.96 Bij stille verpanding is het voor een rechtsgeldige vestiging van
het pandrecht niet noodzakelijk om de vordering uit de macht te brengen van de pandgever.w De inningsbevoegdheid en controle over de vordering blijven dan ook in
eerste instantie bij de pandgever berusten.98 Uit het voorgaande blijkt dat een stil
pandrecht qua rechtsgevolgen vaak is wat partijen feitelijk beogen wanneer een
bankrekening wordt verpand, tenminste voor zover het de bevoegdheidsverdeling tussen
pandgever en pandhouder met betrekking tot de verpande bankrekening betreft. Dat
partilen toch kiezen voor een openbare verpanding heeft een andere achtergrond,
namelijk de ruimere mogelijkheden om toekomstige vorderingen aan een bij voorbaat
99
gevestigd pandrecht te onderwerpen.

95 Vgl. de voor roerende zaken geldende regel van art. 3:258 lid 1 BW.
96 Zie par. 2.1.2.1.
97

Zie art. 3:239 lid 1. Vestiging geschiedt door een authentieke of onderhands geregistreerde akte,
zonder mededeling aan de debiteur van de vordering.

98

Art. 3:246 lid i.
Zie daarover par. 2.1.2.2.

99
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Uit het bovenstaande volgt dat het vestigen van een stil pandrecht op een bankrekening (ook ten gunste van de bank waar de rekening wordt aangehouden zelf) veel
beter zou aansluiten bij wat partijen daadwerkelijk voor ogen staat bij de verpanding
van een bankrekening die voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruikt. In dat
scenario blijft de pandgever (vooralsnog) bevoegd over de verpande rekening te
beschikken. Dat partijen (beter: de pandhouder) niet het negatieve gevolg wil(len)
dragen van de beperktere mogelijkheden om toekomstige saldi onder het pandrecht
te brengen en dat zij de verzwaarde administratieve lasten verbonden aan periodieke
stille verpanding liever vermijden, kan hieraan niet afdoen. De huidige praktijk van
openbare verpanding van banksaldi lijkt daarmee in ieder geval voor kritiek vatbaar.
De Hoge Raad zal overigens niet snel geneigd zijn die (omvangrijke) verpandingspraktijk ongeldig te verklaren. De praktijk is juridisch misschien nog wel te redden met
een welwillende uitleg van art. 3:246 lid 4 BW en een relativering van de noodzaak
om de verpande vordering uit de macht van de pandgever te brengen. Het bovenstaande maakt echter duidelijk hoe gewrongen de huidige Nederlandse praktijk vanuit

dogmatisch oogpunt in bepaalde opzichten is wanneer het over de verpanding van
banksaldi gaat. Dat zou aanleiding kunnen zijn om serieus alternatieven te onderzoeken.

Het in deze subparagraaf omschreven probleem, kan worden omschreven als het
'machtverschaffingsprobleem'. Het komt er op neer dat kan worden getwijfeld of een
geldig openbaar pandrecht tot stand kan komen als de controle over de rekening bij
de pandgever blijft.

2.2.3

Executieproblemen

In deze subparagraaf wordt ingegaan op de vraag of bij de verpanding van een
vordering aan de debiteur van die vordering (zoals in casus 1 (maar niet in casus 2)
het geval is), aan de pandhouder een reele mogelijkheid tot executie ten dienste staat.
De executiebevoegdheid van de pandhouder is immers een wezenlijk kenmerk van
het pandrecht.

2.2.3.1 Bij verpanding van de vordering aan de debiteur van die vordering wordt
het pandrecht gemaakt tot iets wat het eigenlijk niet is
Een pandrecht geeft de pandhouder de bevoegdheid om zich bij voorrang te voldoen
uit de executieopbrengst van het verpande vermogensobject. Deze bevoegdheid is
te beschouwen als de kern van het pandrecht. In Asser/Mijnssen/Van Velten/Van
Mierlo 3-III, nr. 15 staat het als volgt omschreven:
'De bevoegdheid die de pand- of hypotheekgever aan de schuldeiser overdraagt is beperkt
tot de bevoegdheid om het verbonden goed bij executie te vervreemden en zich op de
opbrengst te verhalen.'

Om tot een executieopbrengst van een goed te komen, zal het goed logischerwijs
moeten worden geexecuteerd. Executie vindt bij verpande vorderingen op naam plaats
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hetzij door inning van de vordering, hetzij door openbare verkoop daarvan.'e Wanneer de pandhouder op de vordering, tevens de debiteur van die vordering is (zoals
bij verpanding van bankrekeningen aan de account bank (casus 1)), lijkt evenwel geen
van beide executiemethoden voor toepassing in aanmerking te komen.
Voor wat betreft de inning als executiemogelijkheid is dat eenvoudig aan te tonen:
niemand kan een vordering op zichzelf innen. Dat is feitelijk en daarom ook juridisch
onmogelijk. Dan rest nog de (openbare) verkoop van de vordering van A op Bank
B door Bank B. Hierbij moet worden vooropgesteld dat het in ieder geval nooit de

bedoeling is geweest van partijen (en met name niet van Bank B) dat het tot een
dergelijke (openbare) verkoop zou komen. Daarnaast schiet Bank B er waarschijnlijk
bij in wanneer zij in het kader van de aan de pandhouder toekomende executiebevoegdheid zou overgaan tot verkoop van de vordering die A op haar heeft. Dat kan door
middel van een voorbeeld worden ge'illustreerd.
Stel dat de vordering van Bank B op A 1000 bedraagt en dat de vordering van
A op Bank B uit hoofde van het deposito 5000 bedraagt. Wij nemen aan dat Bank
B de vordering op haarzelf voor 5000 aan X kan verkopen. Deze 5000 kan Bank B
vervolgens gebruiken om de verzekerde verplichting te voldoen zodat de vordering

van Bank B op A van 1000 daaruit wordt voldaan. Het overschot van 4000 gaat terug
naar A. Bank B heeft er nu wel een schuldeiser bij gekregen, namelijk C die ten
gevolge van de koop van de vordering een saldo van 5000 bij Bank B heeft. Dat
terwijl de dekking aan het deposito (de oorspronkelijke inleg van A) is komen te
ontvallen. Die is immers grotendeels aan A teruggegeven (de 4000 die resteerde na
voldoening van de verzekerde verplichting) en voor het overige (1000) gebruikt ter
dekking van de verzekerde verplichting. Dat betekent dat deze wijze van executie
Bank B geld gaat kosten zodra zij het deposito niet voor ten minste de nominale
waarde weet te verkopen.'01 Wanneer de depositovordering op Bank B bijvoorbeeld
slechts 4.500 zou opleveren bij (openbare) verkoop, raakt Bank B 500 aan dekking
daarvoor kwijt. Er resteert een ongesecureerde vordering van 500 op A. Een situatie
die enigszins bizar genoemd kan worden.
Geen bank zal een pandrecht op een bankrekeningsaldo op deze wijze executeren.
Voor zover een depositosaldo al op deze wijze verkocht zou kunnen worden, is het
in ieder geval nooit de bedoeling geweest dat te doen. Wie zou er bovendien ook
geinteresseerd zijn in het kopen van een depositovordering? De openbare (of onder-

100 Reehuis gaat er kennelijk vanuit dat openbare verkoop van vorderingen op naam als wijze van
executie in het geheel niet mogelijk is. zie Reehuis 1987, nr. 362. Openbare verkoop van een
vordering op naam is in algemene zin echter niet uitgesloten. Zeker wanneer de vordering bijvoorbeeld pas op een toekomstig moment opeisbaar wordt. lijkt dat een reele weg om tot een executieopbrengst te komen. Zie echter ook recenter Pitlo/Reehuis 2006, nr. 824 waar de mogelijkheid tot
verkoop open wordt gehouden.
101 Daarin zal Bank B niet slagen. Een positief saldo van €5000 dat gedurende een zekere tijd is
geblokkeerd heeft een waarde die lager is dan € 5000. Korting moet worden toegepast ten gevolge
van het insolventierisico dat wordt gelopen op Bank B en wegens het feit dat het depositosaldo
gedurende een zekere tijd niet opeisbaar zal zijn.
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handse) verkoop biedt in dit geval dan ook geen reele executiemogelijkheid, maar
laat

eerder zien hoe merkwaardig de vestiging van een pandrecht ten gunste van de

account bank zelf onder omstandigheden kan uitpakken.
2.2.3.2 Reddingspogingen voor deze impasse
Het ontbreken van een reele executiemogelijkheid bij verpanding van vorderingen
aan de debiteur daarvan levert een interessant conceptueel probleem op. De executiebevoegdheid is immers ddn van de kernbevoegdheden van een pandhouder. Zijn er
misschien argumenten op basis waarvan toch zou kunnen worden geoordeeld dat ook
bij verpanding van de vordering aan de debiteur sprake is van een reele executiemoge-

lijkheid?
Een eerste argument zou het volgende kunnen zijn. Wanneer Bank B zdlf de
vordering op haarzelf zou kunnen kopen bij gelegenheid van een openbare verkoop
zou het executieprobleem kunnen worden ondervangen. Bank B zou zich dan uit de

door haarzelf (aan zichzelf) betaalde koopprijs kunnen voldoen onder afgifte van het
surplus aan A. Vervolgens zou de door Bank B gekochte vordering van A op haarzelf
uit hoofde van het deposito door vermenging tenietgaan (art. 6: 161 lid 1 BW). Wan-

neer wij deze gang van zaken zouden kortsluiten, komt een en ander neer op het
vervallen van het recht van A uit hoofde van het deposito voor een bedrag dat overeenkomt met de verzekerde verplichting(en). Van hier is het maar een kleine stap naar
de stelling dat het pandrecht bij verpanding aan de debiteur van de vordering steeds
kan worden afgewikkeld doordat de account bank het rekeningsaldo achterhoudt tot
het bedrag van de verzekerde verplichtingen. Feitelijk wordt dan zonder de tussenstap
van executie bereikt dat de pandhouder overgaat tot het nemen van verhaal.
Op zichzelf is voor een dergelijke redenering heel wat te zeggen. Aan een giraal
saldo valt misschien niet zo heel veel te executeren. Een giraal saldo is al volledig
liquide. Bovendien lijkt art. 3:255 BW hier een aanknopingspunt te bieden. Dit artikel
bepaalt dat wanneer het pand uit geld bestaat, de pandhouder met een opeisbare
vordering zich uit het pand kan voldoen zonder aanzeggingen te doen aan de pandgever of, zo kan daar aan worden toegevoegd, andere formaliteiten te verrichten. De
gedachte lijkt dat bij pand op geld verhaal zonder verdere omhaal mogelijk moet zijn.
Misschien kan worden gezegd dat 'giraal geld' ook 'geld' is in de zin van art. 3:255
lid 1 BW'02 zodat hier ook geen verdere omhaal nodig is (in de zin van openbare

verkoop of inning van de vordering) voordat de pandhouder bevoegd is het verschuldigde af te houden (vgl. art. 3:253 lid 1 BW). Ook het bezwaar dat misschien sprake
zou zijn van een ongeoorloofde toe-eigening van het verpande goed in de zin van
art. 3:235 BW wanneer de account bank het saldo zou kunnen achterhouden lijkt
overkomelijk. In de zojuist verdedigde uitleg van art. 3:255 BW heeft het toe-eige-

102 Genoemde bepaling lijkt blijkens de parlementaire geschiedenis (Parl. Gesch. Boek 3, p. 787-788)
slechts betrekking te hebben op chartaal geld en niet op giraal geld maar over dit formele bezwaar

valt waarschijnlijk nog wei heen te stappen gelet op het feit dat giraal geld in de huidige maatschappij
in veel opzichten gelijkwaardig geacht kan worden aan chartaal geld. Vgl. Rank-Berenschot 1997a,
p. 243-244.
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ningsverbod geen betrekking op een giraal saldo hetgeen kan worden verklaard vanuit
de gedachte dat dit verbod de pandgever beoogt te beschermen tegen toe-eigening
van het verpande door de pandhouder tegen een te lage waarde. Dat risico is niet zo
groot bij een goed (het girale saldo) waar toch geen discussie kan bestaan over de
103

waarde daarvan.
Deze argumenten lijken te leunen op een functionele benadering van het pandrecht
waarin minder van belang is wat precies de wettelijke inhoud is van een pandrecht
en meer nadruk wordt gelegd op het beoogde resultaat, namelijk dat de pandhouder

de waarde van het verpande goed naar zich kan toehalen tot zekerheid van een
verplichting die de pandgever jegens de pandhouder heeft. Praktisch gezien gebeurt
dat doordat de account bank/pandhouder pretendeert aan het pandrecht de bevoegdheid
te ontlenen een streep door het positieve saldo te kunnen zetten wanneer de pandgever/
rekeninghouder in verzuim raakt met betrekking tot de verzekerde verplichtingen.
Het is de vraag of een dergelijke benadering, die vrij ver lijkt af te staan van de

wettelijke inhoud van een pandrecht, past in het Nederlandse systeem. Kenmerkend
voor de wettelijke benadering is dat de bevoegdheidsverdeling tussen pandgever en
pandhouder vrij nauwkeurig door de wet wordt bepaald. Dat hangt samen met het
gesloten systeem van goederenrechtelijke rechten.'m Voor een functionele benadering
is in een dergelijk systeem niet zonder meer ruimte. Het is misschien juist dat met
executie van een giraal saldo door de account bank geen redelijk doel is gediend,
maar misschien zouden partijen dan ook niet moeten opteren voor een pandrecht op
het saldo. Bij een goederenrechtelijk pandrecht is executie nu eenmaal een wezenskenmerk.
De bevoegdheid om het saldo achter te houden lijkt evenmin te kunnen worden
verklaard uit de mogelijkheid voor partijen om het goederenrechtelijke recht zelf een
nadere invulling te geven, zolang die nadere invulling maar niet in strijd komt met
het wezen van het pandrecht of zolang er tussen de bevoegdheid het saldo achter te

houden en het pandrecht maar 'voldoende verband' bestaat.
Een bevoegdheid
het saldo achter te houden is iets anders dan de executiebevoegdheid die het pandrecht
kenmerkt. Daarmee is een dergelijke bevoegdheid niet alleen niet onder een pandrecht
te brengen, maar geeft het toekennen van die bevoegdheid aan de 'pandhouder'
daarenboven een argument om te stellen dat hetgeen partijen zijn overeengekomen
1()5

niet als pandrecht kwalificeert.
Een tweede argument dat zou kunnen worden aangevoerd ter adstructie van de

stelling dat een pandrecht aan de debiteur van de vordering de pandhouder een
executiemogelijkheid biedt, is dat executie van het saldo zou kunnen plaatsvinden
door middel van verrekening van het saldo met de verzekerde verplichting. Dat is
de benadering die ook wordt gekozen in de financielezekerheidsovereenkomst (fzo)
tot verpanding (fzo-verpanding), de regeling van art. 7:51 e.v. BW die ter implementa-

103 Vgl. W. Snijders 2007. p. 14.
104 Vgl. over het gesloten systeem in algemene zin Struycken 2007.
105 Zie over de vraag in hoeverre pat-tijen de vrijheid hebben een goederenrechtelijk recht zelf nader
invulling te geven Struycken 2007. p. 386-401.
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tie van de Collateral Directive (de Richtlijn) in ons BW is opgenomen.'06 Art. 7:54
lid 1 sub b BW geeft vereenvoudigde regels voor executie bij een fzo-verpanding.
Wanneer pandgever en pandhouder dat zijn overeengekomen, heeft deze laatste de
bevoegdheid 'geld waarop het pandrecht rust te verrekenen met het hem verschuldigde.' In de systematiek van de Richtlijn wordt onder het begrip geld een giraal saldo
begrepen. 107 Wanneer sprake is van een fzo-verpanding doet het in deze paragraaf
besproken executieprobleem zich dus niet voor omdat in art. 7:54 lid 1 sub b BW
kennelijk bedoeld is dat het girale saldo kan worden weggestreept tegen de verzekerde
verplichting. Dat komt inderdaad neer op het (definitief) achterhouden van het saldo
door de account bank. De vraag is echter of daarmee ook een oplossing is gevonden
voor gevallen waarin geen sprake is van de fzo-verpanding, maar van een gewoon
pandrecht.
Ook hier bestaat ruimte voor twij fel. Pandrecht geeft de pandhouder een executierecht en de bevoegdheid zich bij voorrang uit de executieopbrengst te verhalen. Bij

verrekening van de in pand gegeven vordering met de verzekerde verplichting is van
executie van een pandrecht geen sprake. Door te verrekenen realiseert de pandhouder
geen executieopbrengst. Ook valt niet in te zien waarom een schuldeiser die een
verrekeningsbevoegdheid heeft nog behoefte zou hebben aan een pandrecht op zijn
in verrekening te brengen schuld. Verrekening staat los van verpanding en het enkele
feit dat een vordering is verpand aan de debiteur daarvan heeft dan ook niet tot gevolg
dat deze daardoor een ruimere verrekeningsbevoegdheid Zou toekomen. Bovendien:
een pandhouder die zich (zoals het hoort) verhaalt op de executieopbrengst van een
vordering verrekent niet. Hij houdt de executieopbrengst achter. Het achtergehouden
bedrag komt in mindering op de verzekerde verplichting, maar van verrekening is
108

geen sprake.

Misschien valt aan de rechtspraak van de Hoge Raad nog een argument voor de
geldigheid van verpanding van de vordering aan de debiteur daarvan te ontlenen. In
de literatuur wordt meestal verwezen naar een arrest van de Hoge Raad uit 1931. 109

Het ging om de volgende casus.
N.V. Beider Belang had een bedrag vanf 100 geleend aan Van Meeteren die tot
zekerheid voor de terugbetaling een door N.V. Beider Belang zel f uitgegeven obligatie
aan toonder van f 100 aan deze vennootschap in vuistpand had gegeven. Toen de

\06 Directive 2002/47/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002, L 168/43

(Financial Collateral Directive). Zie voor de implementatiewetgeving Kamerstukken 28 874 en
30 138.
107 Een

duidelijk voorbeeld van de vertaalproblemen waartoe Europese richtlijnen aanieiding kunnen
geven. Naar Nederlands recht is een giraal saldo juridisch niet zonder meer als 'geld' te kwalificeren
(economisch gezien waarschijnlijk weI). De Engelsen schijnen minder moeite te hebben de juridische
analyse met de economische zienswijze te verenigen. Voor de Engelsen is giraal geld juridisch
(kennelijk) ook gewoon geld. Vgl. ook H. Snijders 2005.
108 Vgl. in dit verband Faber 2005 nr.Ill die ook kritisch is over het gebruik van de term verrekening
in het kader van verhaalneming door een pandhouder.
109 HR 24 december 193 L NJ 1932, p. 797 (Westerouwen van Meeteren/Plantenga en De Vries q.q.).
Vgl. Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierio 3-III. nr. 118. Zie voor een bespreking van het arrest
ook Faber 2005, nr. 70.
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curatoren van de inmiddels gefailleerde N.V. aan Van Meeteren vroegen om zijn
schuld vanf 100 aan N.V. te betalen, deed Van Meeteren voor een bedrag vanf 63,59
(de contante waarde van de obligatie op de dag van faillietverklaring)"0 een beroep
op verrekening. Van Meeteren beriep zich dus op verrekening van zijn (door het
pandrecht op de obligatie gesecureerde) schuld vanf 100 met zijn vordering uit hoofde
van deze in pand gegeven obligatie. Dit verweer werd door de rechtbank vetworpen
omdat de pandgever zijn rechten om jegens de schuldenaar nakoming te vorderen

tijdelijk uit handen zou hebben gegeven door de verpanding van

de vordering. De
Raad
oordeelde
echter
dat
een
de
Hoge
verrekening door
pandgever in dit geval wel
was
omdat
daardoor
het
de
debiteur van die vordering
degelijk mogelijk
pandrecht van

(N.V. Beider Belang) op die obligatievordering juist tot haar recht kwam:
'dat degene, die een vordering in pand heeft gegeven, gedurende het bestaan van het
pandrecht de bevoegdheid mist tot eenige beschikking ten aanzien van die vordering,
waardoor het doel van het pandrecht - dat is om te strekken tot verzekering van de verplichting waarvoor het pand gegeven is geheel of ten deele zou worden gemist;
dat dit doel echter ten volle bereikt wordt, indien de waarde der in pand gegeven vordering
aan den pandhouder ten goede komt:
dat dit laatste het geval is, niet alleen bij uitbetaling van die waarde aan den pandhouder,
maar eveneens indien - gelijk hier - de omstandigheden zoo liggen, dat de pandhouder
in dier voege voor zijn, door pand verzekerde, opeischbare vordering op hem zelf in
vergelijking wordt gebracht met zijn vordering op den pandhouder (lees: pandgever; Red.);
dat hierdoor het pandrecht de volle uitwerking heeft, die daaraan naar zijn aard toekomt,
maar die aard niet meebrengt. dat het pandrecht van een gefailleerde mag strekken om ten
bate van den boedel den schuldenaar van den gefailleerde, die tevens zijn schuideischer
-

is, het recht op compensatie, dat art. 53 Fw hem geeft, te ontnemen, ook niet indien - wat
hier het geval is - het pand van den gefailleerde bestaat in een vordering op hem zelf:'

De eerste zin van dit arrest is interessant in het kader van het zojuist betoogde,
namelijk dat een openbare verpanding van een giraal saldo slechts mogelijk lijkt
wanneer de controle over de rekening daadwerkelijk aan de pandgever wordt onttrokken. Op deze plaats gaat het echter om iets anders. Uit het bovenstaande wordt
misschien te gemakkelijk afgeleid dat een pandrecht op een bankrekening ten gunste
van de bank zelf mogelijk is. De vraag of een pandrecht op een vordering ten gunste
van de debiteur van een vordering mogelijk is, was in bovengenoemd arrest niet aan
de orde. De Hoge Raad heeft zich over die kwestie niet gebogen en daarover dus ook
geen oordeel gegeven. In het arrest was louter de vraag aan de orde of de pandgever
van een vordering zich met betrekking tot de in pand gegeven vordering op verrekening kon beroepen met zijn schuld aan de pandhouder waarvoor de verpande vordering
tot zekerheid strekte. Om die reden kan het arrest niet als (doorslaggevend) argument
worden gebruikt voor de stelling dat een pandrecht op een bankrekening, ten gunste

110 Art. 131 Fw bepaait dat niet-opeisbare vorderingen moeten worden geverifieerd voor hun contante
waarde op de faillietverklaring Krachtens art. 53 lid 2 Fw is dit artikel eveneens van toepassing
op verrekening in faillissement.
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van de bank zelf mogelijk is. Daarbij is voorts van belang dat het in bovengenoemd
arrest ging om een toondervordering en niet om een vordering op naam. Toondervorderingen worden goederenrechtelijk als roerende zaken behandeld. Dat betekent dat regels
van verpanding daarop van nature veel eenvoudiger zullen kunnen worden toegepast
nu de Nederlandse regeling van verpanding tot ontwikkeling is gekomen als een
regeling voor verpanding van roerende zaken."' Voor zover ik weet heeft de Hoge
Raad de figuur van een pandrecht op een vordering op naam ten gunste van de debiteur
van die vordering nooit expliciet gesanctioneerd. Dat is op zichzelf ook niet noodzakelijk om geldigheid van die figuur aan te nemen maar aan de rechtspraak is, anders
dan wel wordt aangenomen, geen direct argument te ontlenen ter ondersteuning van
de stelling dat een vordering op naam aan de debiteur daarvan kan worden verpand.'12

2.2.3.3 Conclusie

Er lijkt bij het in deze subparagraaf besproken executieprobleem, net als bij

de vraag

naar wat een giraal saldo nu precies is, sprake van een vereenvoudigde visie op de
werkelijkheid."' Eigenlijk is niet duidelijk welke bevoegdheden nu precies de kern
van het pandrecht uitmaken, althans, gelet op de wijze waarop deze bevoegdheden
van de pandhouder in de praktijk worden vormgegeven. Banken gebruiken een
van de
pandrecht op een bankrekening als rechtvaardiging om in geval van verzuim
verplichtingen,
(al
dan
niet
met
een
rekeninghouder met betrekking tot de verzekerde
de
van
beloop
beroep op verrekening) het saldo te kunnen achterhouden tot het
saldo
het
verplichtingen van de rekeninghouder jegens de bank. Die mogelijkheid
achter te houden, dM is kennelijk waar de verpanding op is gericht. Daarmee geeft
men het pandrecht echter een andere inhoud dan uit de wet lijkt te volgen. Het is de

vraag of dat zomaar kan.
Bij de figuur van verpanding van vorderingen aan de debiteur daarvan kunnen

vanuit goederenrechtelijk perspectief vraagtekens worden geplaatst. De hele constructie
heeft iets wonderlijks en het lukt niet steeds om deze (al dan niet met juridisch kunsten vliegwerk) in de lucht te houden. Voor zover men meent dat het wel mogelijk is
de constructie te sauveren op grond van de hier aangevoerde of andere argumenten,
moet nog steeds worden bedacht dat voor het redden nogal wat juridisch vernuft nodig
is. Daarmee is en blijft het pandrecht op een vordering ten gunste van de debiteur
van die vordering een weinig fraai goederenrechtelijk fenomeen.
Men kan zich dan ook afvragen of de omschrijving voor de constructies die

partijen in de praktijk desalniettemin hanteren niet iets anders zou moeten zijn dan
'pandrecht'. Is het niet juister om dat wat partijen hebben gecreeerd te duiden als een
verbintenisrechtelijke afspraak over wat met het saldo moet gebeuren in bepaalde

nr. 190-198.
koppeling die in het Romeinse recht kennelijk niet aanwezig was. Zie De Jong 2006.
de stelling dat verrekening
112 Hoc,guit zou het arrest kunnen worden aangevoerd als argument voor
deze visie blijft echter
een wijze van executie van verpande vorderingen oplevert. Het bezwaar tegen
staan: verrekening is geen executie.

111 Een

113 Besproken in par. 2.2.1.
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gevallen? Met andere woorden, is de benadering van partijen in veel gevallen niet
een weliswaar geldig, maar zuiver verbintenisrechtelijk arrangement dat weinig meer
te maken heeft met het pandrecht dat de wetgever in Boek 3 voor ogen heeft gestaan?
Er lijkt niets op tegen dat bank en rekeninghouder afspraken maken die de bank de
mogelijkheid geven het saldo onder omstandigheden achter te houden. Een dergelijke
afspraak kwalificeert echter met als een goederenrechtelijk pandrecht.
Het in deze paragraaf besproken probleem kan worden aangeduid met de term
'ondeugdelijkheidsprobleem'. Dat wat partijen bedoelen te bereiken met de figuur
die zij pandrecht noemen, gaan zij te lijf met een ongeschikt middel: een rigide
goederenrechtelijk recht dat niet de kenmerken lijkt te hebben waarnaar partijen op

zoek zijn. Als verbintenisrechtelijk arrangement zouden deze afspraken daarentegen
misschien gewoon kunnen werken.

2.2.4

Inningsperikelen v66rdat sprake is van executie

Aan het slot van deze paragraaf zal enige aandacht worden besteed aan de problemen
die zich kunnen voordoen bij de inning van verpande vorderingen door de pandhouder.
Het onderstaande heeft daarmee noodzakelijkerwijs slechts betrekking op casus 2,
nu in casus 1 van inning van de verpande vordering door de pandhouder geen sprake
kan zijn. In casus 1 is de pandhouder immers zelf debiteur van de verpande vorde114

nng.

Wanneer inning van een openbaar verpande vordering plaatsvindt vddrdat de
pandhouder tot executie bevoegd is geworden, rijst de vraag wat de pandhouder zolang
met het gernde moet doen. Daarbij spelen met name de twee volgende, nauw samenhangende problemen een rol:

i) de noodzaak voor de pandhouder het geYnde, al dan niet met het oog op het toeeigeningsverbod (art. 3:235 BW) afgescheiden te houden van zijn overige ver115

mogen en
ii) het ontstaan van het zogenaamde substitutiepandrecht van art. 3:246 lid 5 BW.
Op grond van dit artikel komt het pandrecht op het geYnde te rusten wanneer de

vordering door de pandhouder wordt gernd.
Beide problemen zijn slechts relevant wanneer de verpande vordering, zoals tegenwoordig gebruikelijk is, wordt betaald door overboeking van het verschuldigde bedrag op
de bankrekening van de pandhouder. Bij contante betaling spelen deze problemen
niet. De pandhouder moet het ontvangen contante geld dan weliswaar apart bewaren
om (oneigenlijke) vermenging met zijn eigen geld te voorkomen, maar de eigendom
van het geld wordt door middel van art. 3: 110 BW direct verkregen door de pandgever,
waarbij de pandhouder op basis van art. 3:246 lid 5 BW van rechtswege een pandrecht

verkrijgt op het contante geld. Op grond van art. 3:255 BW in verbinding met art.

114 Vgl. par. 2.2.3.1.
115 Zie over het ontbreken van een Romeinsrechtelijke regel op dit punt Zwalve 1983. p. 713-714.
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3:253 BW kan de pandhouder (Bank C) vervolgens zodra de vordering opeisbaar is,
het verschuldigde inhouden op het ontvangen bedrag en het restant afdragen aan A.
Deze mogelijkheid van directe verkrijging van de eigendom van het geYnde op grand
van art. 3:110 BW door de pandgever ontbreekt bij girale betaling van de verpande
vordering.' 16 Het hieronder te bespreken probleem doet zich dan ook uitsluitend
voor in gevallen waar de verpande vordering door middel van girale betaling wordt
voldaan.

De problematiek speelt strikt genomen ook niet in casus 2 omdat de pandhouder
daar een bank is. Voor een bank bestaat er geen noodzaak om het geYnde afgescheiden
te houden van haar overige vermogen omdat het stellen van een dergelijk vereiste
zinloos zou zijn.11, Bank C zou om tot een vermogensafscheiding te komen een
bankrekening moeten openen bij een andere bank. Door middel van een kwaliteitsrekening constructie zou dan (afgezien van de hieronder te bespreken problemen die

daarvoor gelden) kunnen worden bereikt dat A geen insolventierisico loopt op Bank
C. Echter, daarvoor in de plaats zou A dan uit de aard der zaak een insolventierisico
gaan lopen op de bank waar Bank C het geld in bewaring heeft gegeven. Het probleem
zou slechts worden verplaatst van de ene bank naar de andere. Daarmee is het hier
betoogde echter nog niet irrelevant voor het onderhavige onderzoek. Er zijn genoeg
casus denkbaar waarbij de pandhouder geen bank is. De meer conceptuele aspecten

zijn relevant ongeacht de hoedanigheid van de pandhouder.
Ten slotte geldt het onderstaande uiteraard alleen voor situaties waarin sprake
is van een openbaar pandrecht. Bij een stil pandrecht is niet de pandhouder bevoegd
tot inning van de vordering maar de pandgever. Door inning door de pandgever gaan
de vordering en het daarop rustende pandrecht teniet." 8 De in het navolgende te

bespreken problemen doen zich dan niet voor.
2.2.4.1 Wat is onder inning te verstaan?

De aard van de vordering brengt mee dat deze kan en ook moet worden geYnd, ook
119
Onder inning
los van de vraag of de pandhouder (reeds) tot executie bevoegd is.
wordt op deze plaats het in ontvangst nemen van de verschuldigde prestatie verstaan.
Dit plaatst ons bij casus 2, waar een bankrekeningsaldo werd verpand, onmiddellijk
weer voor een nieuw probleem. De prestatie die verschuldigd is door de Bank B
wanneer A daar een rekening aanhoudt met een positief saldo is in de eerste plaats
dat Bank B overboekingsopdrachten en (eventueel andere instructies) met betrekking
tot dat saldo uitvoert. Een positief saldo geeft toegang tot het dienstenpakket van de
bank: Wij zagen al eerder dat Bank B in dit kader meestal zal moeten bewerkstelligen dat door A aangewezen derden een vordering op hun bank verkrijgen. Als pandhouder is deze prestatie als zodanig niet te innen. Wat een pandhouder op een bank-

116 Zie HR 23 september 1994, N./ 1996, 461 (Kas-Associatie/Drying). r.0. 3.5.
117 Zie Reehuis 1987. nr. 428.
118 Zie art. 3:81 lid 2 onder a BW en HR 17 februari 1995, NJ 1996.471 (Mulder q.q./CLBN).
119

Vgl. Snijders/Rank-Berenschot 2007. nr. 547.

120 Zie par. 2.2.1.

42

De goederenrechtelijke benadering

rekening graag zou zien is dat hij de bank kan instrueren om het positieve saldo naar
zijn eigen rekening over te boeken. Een pandhouder wil een instructiebevoegdheid
hebben jegens de account bank op (uiterlijk) het moment dat de rekeninghouder/
pandgever zijn verplichtingen niet nakomt. met de mogelijkheid het girale saldo dan
naar zichzelf over te laten boeken. Het ligt echter niet zonder meer voor de hand om
aan te nemen dat de pandhouder deze instructiebevoegdheid aan zijn pandrecht
ontleent. Deze kwestie is al zijdelings aan bod gekomen in par. 2.2.1 toen de vraag
aan de orde kwam wat nu precies de vordering op de bank is die een rekeninghouder
aan een positief saldo ontleent. Hier zal deze kwestie niet opnieuw worden behandeld.
In plaats daarvan wordt er bij het onderstaande van uitgegaan dat de pandhouder
krachtens zijn pandrecht bevoegd is zich het saldo hetzij contant hetzij giraal te laten
uitbetalen door de account bank, zulks in overeenstemming met de heersende leer.
De daartegen hierboven opgeworpen bezwaren zullen op deze plaats worden gelaten

voor wat ze zijn.
2.2.4.2 Inning van een openbaar verpande vordering
De problematiek kan goed worden besproken aan de hand van een tweetal artikelen
van Steneker. 121 Steneker gaat om te beginnen in op de vraag in welke gevallen

bij inning van de verpande vordering door de pandhouder een substitutiepandrecht
ontstaat. Aan een dergelijk substitutiepandrecht bestaat uitsluitend behoefte wanneer
de inning van de vordering door de pandhouder niet als een executie is aan te merken
in de zin van art. 3:248 lid 1 BW. Wanneer een openbaar verpande vordering weI
bij wijze van executie wordt geYnd. kan de pandhouder direct, conform art. 3:253 BW
dat voor die situatie is geschreven, verhaal nemen op de executieopbrengst (dat wil
zeggen: dat wat hij heeft geYnd). Aan vragen van afzondering en substitutiepandrecht
komt men dan niet toe. Steneker geeft aan dat alleen kan worden gesproken van een
executieopbrengst bij inning van de verpande vordering door de pandhouder op het
moment dat de schuldenaar reeds in verzuim is met hetgeen tot zekerheid waarvan
het pandrecht is gevestigd. Dat volgt uit art. 3:248 lid I BW:23
Wanneer de schuldenaar nog niet in verzuim is op het moment dat de verpande
vordering wordt gernd door de pandhouder, komt op grond van art. 3:246 lid 5 BW
het pandrecht op het geinde te rusten. De verpande vordering zelf gaat door het innen
daarvan teniet en daarmee gaat het pandrecht op die vordering eveneens teniet. 123
Zonder de substitutiebepaling van art. 3:246 lid 5 BW zou de pandhouder dus in
beginsel met lege handen staan: de vordering en zijn pandrecht daarop zijn tenietgegaan. Bij inning van een stil verpande vordering door de pandgever ontbreekt een

substitutiebepaling (er bestaat geen equivalent van art. 3:246 lid 5 BW voor stil

121 Steneker 2004b p 346-355. Zie ook Steneker 2005. p. 56-70.
122 In 1985 is door Zwalve verdedigd dat iedere innmg van een vordering tot betaling van een geldsom
door de pandhouder is aan te merken als een executie. Om die reden zou een pandhouder op een
dergelijke vordering slechts bevoegd zijn tot inning wanneer de pandgever in verzuim verkeert met
de verzekerde verplichting en ZOU de inningsbevoegdheid van de pandhouder nooit verder gaan dan
lot maximaal de hoogte van de verzekerde verplichting. Zie Zwalve 1985. p. 4.
123 Art. 3:81 lid 2 onder a. BW en HR 17 februari 1995. X./ 1996.471 (Mulder q.q./CLBN).
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verpande vorderingen) en staat de pandhouder dus (in beginsel) inderdaad met lege
handen.

124

De voorrang van de pandhouder op grond van art. 3:278 lid 1 BW is na (nietexecutoriale) inning van de verpande vordering door de pandhouder nog slechts te
verklaren uit het substitutiepandrecht, niet uit het pandrecht dat op de verpande
vordering rustte. Die laatste vordering is immers door de inning tenietgegaan nog
voordat zij kon worden geexecuteerd. Art. 3:278 BW gaat uitsluitend over voorrang
op de executieopbrengst. Wanneer er geen executieopbrengst wordt gerealiseerd, kan
125
er ook geen sprake zijn van voorrang.
Steneker geeft aan dat er een probleem ontstaat wanneer de verpande vordering
wordt betaald op een (gewone) bankrekening van de pandhouder, zoals doorgaans
het geval zal zijn. In een dergelijk geval verkrijgt die pandhouder een vordering op
zijn bankinstelling. In de eerste plaats voldoet de pandhouder zonder speciale maatregelen te nemen dan niet aan zijn verplichting tot afscheiding van het geinde van zijn
overige vermogen.126 Rechthebbende op de vordering op de bank is immers in beginsel de rekeninghouder, in dit geval dus de pandhouder, nu van directe verkrijging
117
Bovendien
van de vordering op de bank door de pandgever geen sprake kan zijn.
zal het substitutiepandrecht van art. 3:246 lid 5 BW niet kunnen ontstaan omdat het
onmiddellijk door vermenging teniet zou gaan. Dat vloeit voort uit art. 3:81 lid 2
onder e BW: wanneer het hoofdrecht (hier: de vordering op de bank) en het beperkte
recht (hier: het substitutiepandrecht op die vordering) in Edn hand komen (hier in
handen van de pandhouder) gaat het beperkte recht van rechtswege teniet.
De oplossing die in de parlementaire geschiedenis voor dit probleem wordt gegeven
is dat de pandhouder het te innen bedrag zou moeten ontvangen op een speciaal
daarvoor geopende, bijzondere kwaliteitsrekening.128 De pandhouder is dan de tussenpersoon op wiens naam de rekening staat en de pandgever is de belanghebbende bij
die rekening. Steneker verdedigt dat het substitutiepandrecht op deze manier zonder
problemen kan ontstaan. Hij beschouwt bij een dergelijke kwaliteitsrekening de
pandhouder als rechthebbende op de vordering uit hoofde van de kwaliteitsrekening
op de bank. Echter, die vordering is afgescheiden van zijn overige vermogen ten
gevolge van de kwaliteitsrekening. Dat wil zeggen dat privecrediteuren van de pandhouder geen verhaal hebben op het saldo van de kwaliteitsrekening zodat de pandgever
geen insolventierisico loopt op de pandhouder. Het pandrecht op de vordering uit
hoofde van de rekening bevindt zich in het overige, niet afgescheiden vermogen van
de pandhouder. In deze visie speelt de problematiek van vermenging van het pandrecht
met het hoofdrecht niet, omdat de vordering op de bank en het pandrecht daarop in

124 HR 12 juli 2002. N./ 2003,194 (Rabobank/Knol q.q.). Zie ook HR
(Mulder q.q./CLBN), r.0.3.3.3.
125

17

februari 1995, N./1996. 471

Vgl. Snijders/Rank-Berenschot 2007. nr. 711.
126 Zie ook Reehuis 1987. nr. 425.
127 HR 23 september 1994. NJ 1996.461 (Kas-Associatie/Drying). Zie ook Zwalve 1999.
128 Parl. Gesch. Boek 3. p. 1340. Vgl. W. Snijders 1999. p. 153. Zie ook Rank-Berenschot 1997b. p. 5152 en Rank-Berenschot 1997a, p. 244-248.
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van elkaar afgescheiden vermogens vallen.129 Steneker concludeert dan ook dat het
noodzakelijk is dat de pandhouder het geYnde ontvangt op een kwaliteitsrekening om
het substitutiepandrecht mogelijk te maken. Dat wil zeggen, een
die weliswaar

rekening
op naam van de pandhouder staat maar met vermelding van diens hoedanigheid van
pandhouder. De gedachte die daaraan ten grondslag ligt is dat bij een dergelijke
tenaamstelling van de rekening wordt voldaan aan de vereisten die op grond van het
Slis-Stroom-arrest'30 gelden voor het in het leven roepen van een kwaliteitsrekening.
Het voornaamste kenmerk van een dergelijke rekening zou zijn
dat het saldo daarvan
niet beschikbaar zou zijn voor verhaal door priveschuldeisers van de rekeninghouder,
hier de pandhouder. Met een kwaliteitsrekening zou dus tevens worden bereikt dat
de pandhouder het geYnde afgescheiden houdt van zijn overige vermogen. Een dergelijk

effect kan met een gewone bankrekening in ieder geval niet worden bereikt. 131
De kwaliteitsrekening zou inderdaad de twee gesignaleerde problemen (afzondering
van het geYnde en het ontstaan van het substitutiepandrecht)
oplossen. Wanneer de
pandhouder het geYnde stort op een kwaliteitsrekening behoort het saldo niet tot diens
vermogen (afzondering) en daarmee is eveneens mogelijk geworden dat het substitutiepandrecht tot stand komt. Hoewel de opvatting dat een kwaliteitsrekening het geconstateerde probleem zou wegnemen (in elk geval v66r het hierna te noemen ProCall-arrest)
wijd verbreid leek te zijn,132 is het niet zeker dat een rekening met de vermelding
van de hoedanigheid van de rekeninghouder als pandhouder het
gewenste effect zal
hebben. In het ProCall-arrest'13 heeft de Hoge Raad de mogelijkheid om een kwaliteitsrekening te openen uitdrukkelijk beperkt tot bepaalde professionals, te weten
notarissen en deurwaarders (voor wie de mogelijkheid om een kwaliteitsrekening te
openen rechtstreeks uit de wet voortvloeit)134 en advocaten en accountants. De laatste
twee beroepsgroepen verkeren volgens de Hoge Raad in een vergelijkbare vertrouwens-

positie als de notaris en de gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat het publiek
bescherming verdient in zijn vertrouwen dat geld dat wordt toevertrouwd aan deze
beroepsgroepen niet tot het privevermogen van de desbetreffende professional gaat
behoren. Pandhouders als zodanig worden door de Hoge Raad in deze
opsomming
niet genoemd. Een willekeurige pandhouder is dus op grond van het ProCall-arrest
in beginsel niet in staat om een kwaliteitsrekening aan te houden en Zo te voldoen

129 De heersende mening

bij kwaliteitsrekeningen is overigens dat de pandgever, als belanghebbende.
rechthebbende zou worden van de vordering op de bank. Zie W. Snijders 1999, p. 153. de noot
van H.J. Snijders onder HR 12 januari 2001, NJ 2002, 371 (Koren
q.q./Tekstra q.q.) en art. 25 Wet
op het notarisambt. Ook dan is het ontstaan van het substitutiepandrecht mogelijk zodat het verschil

in opvatting op deze plaats niet relevant is.
130 HR 3 februari 1984. NJ 1984. 752 (Slis-Stroom).
131 Zie Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III. nr. 116.
132 Zie onder meer Asser/Mijnssen/Van Velten/Van
Mierlo 3-III, nr. 116, W. Snijders 1999. p. 153
en Reehuis 1987, nr. 425. Zie echter ook Rank-Berenschot 1997a, p. 243-248 die ook voor het
Procall-arrest al twijfels uitsprak over de constructie van de kwaliteitsrekening en Snijders/RankBerenschot 2007, nr. 548.
133 HR 13 juni 2003, NJ 2004,196 (Beatrixziekenhuis/ProCall). Overdit arrest is veel geschreven. Zie
onder meer Steneker 2004b, p. 346-355, H. Snijders 2004, p. 298 en Vriesendorp 2004.
134 Zie art. 25 Wet op het Notarisambt en art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet.
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aan zijn verplichting om het geYnde afgescheiden te houden van zijn overige vermogen. 135 Steneker eindigt dan ook met een pleidooi voor de invoering van een

algemene wettelijke regeling voor een kwaliteitsrekening.
Uit het bovenstaande blijkt tot wat voor problemen de goederenrechtelijke benadering van vorderingen als zekerheidsobject bij inning soms leidt. Er moet worden
toegegeven dat de benadering van Steneker veel van die problemen goederenrechtelijk
ook weer oplost. De kwaliteitsrekening waarbij wordt aangenomen dat het saldo in
een afgescheiden vermogen aan de zijde van de pandhouder valt, biedt een theoretische
verklaring hoe het substitutiepandrecht van art. 3:246 lid 5 BW zou kunnen ontstaan
en lost tevens het 'afscheidingsprobleem' op. Er kunnen echter ten minste twee
bezwaren tegen de door Steneker geopperde oplossingen worden ingebracht.

In de eerste plaats heeft Steneker de omstreden figuur van de kwaliteitsrekening
nodig om tot een oplossing le komen. Zowel de wetgever als de Hoge Raad zijn
terughoudend gebleken bij het toelaten van deze figuur. Dat is op zichzelf ook niet
zo heel verwonderlijk omdat de kwaliteitsrekening is te beschouwen als een trustachtige figuur.136 Mede gelet op het in 1992 ingevoerde fiduciaverbod is moeilijk
te overzien wat de invoering van trustachtige figuren precies zou betekenen voor ons
huidige wettelijke vermogensrechtelijke systeem. Bovendien is nog steeds niet duidelijk
wat de exacte rechtsgevolgen zijn die aan de juridische figuur van een kwaliteitsrekening zijn verbonden. Zo is de interpretatie van Steneker van de kwaliteitsrekening
en haar rechtsgevolgen (de rekeninghouder is weliswaar rechthebbende op het saldo,
maar dat saldo is afgescheiden van zijn overige vermogen) weliswaar overtuigend,
maar onomstreden is die visie geenszins.137 Hetzelfde geldt voor het pleidooi van

Steneker voor de invoering van een algemene kwaliteitsrekening in ons vermogensrecht.138 Dat pleidooi is op zichzelf overtuigend, maar tot een wetswijziging heeft
het nog niet geleid. Het bovenstaande laat zien dat het goederenrechtelijk systeem
bij inning van openbaar verpande vorderingen door de pandhouder alleen gered kan
worden wanneer gebruik wordt gemaakt van een figuur waarvan de toelaatbaarheid

omstreden is en de exacte rechtsgevolgen onduidelijk zijn.
In de tweede plaats is de door Steneker besproken oplossing te ingewikkeld en
(mede daardoor) te ver verwijderd van de praktijk. De constructie in welke gevallen
en op welke wijze het substitutiepandrecht tot stand komt is voor de expert op het
gebied van pandrechten al moeilijk te doorgronden. Daar komt dan nog een (in de
visie van Steneker noodzakelijke) constructie van een kwaliteitsrekening met afgescheiden vernlogen bij. De complicaties die kunnen ontstaan door eventuele pandrechten
van de bank waar de kwaliteitsrekening wordt aangehouden uit hoofde van art. 18
ABV komen daar ook nog bij. Voorts zal er bij een doorsnee pandhouder nia eens

2004b, p. 347. Vgl. ook Snijders/Rank-Berenschot 2007, nr. 548. Vgl.
over de vraag wie in staat zou moeten zijn om een kwaliteitsrekening te openen W. Snijders 1999.
136 S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber in het voorwoord van de dissertatie van Steneker (Steneker 2005).
135 In dezelf(ie zin Steneker.

137 De heersende mening bij kwaliteitsrekeningen is zoals gezegd dat de belanghebbenden rechthebbenden
zijn van de vorder'ing op de bank. Zie W. Snijders 1999, p. 153, de noot van H.J. Snijders onder

HR 12 januari 2001, NJ 2002, 371 (Koren q.q./Tekstra q.q.) en art. 25 Wet op het notarisambt.
138 Steneker 2005.
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de gedachte opkomen dat hij een kwaliteitsrekening zou moeten openen alvorens tot
inning van de verpande vordering over te mogen gaan. Bovendien zal deze pandhouder

waarschijnlijk geen onderscheid maken tussen de gevallen waarin hij reeds tot executie
bevoegd is en de gevallen waarin dit niet zo is. Men moet langzamerhand expert zijn
op het gebied van pandrechten om een openbaar pandrecht op een vordering correct
te kunnen afwikkelen en zelfs dan blijft het waarschijnlijk tobben. Anderzijds vinden
verpandingen dagelijks op grote schaal plaats waarbij mag worden aangenomen dat
deelnemers aan het handelsverkeer weinig behoefte zullen hebben aan ingewikkelde
regelingen als het op executie aankomt. Een dergelijke mismatch tussen de behoeften
van het handelsverkeer en het juridisch systeem is ongewenst.
2.2.4.3 Conclusie

Uit het bovenstaande is gebleken dat zich bij

de inning van een verpande vordering
door een pandhouder voordat er sprake is van verzuim de nodige complicaties kunnen
voordoen. Deze complicaties hebben betrekking op de noodzaak het geYnde afgezonderd te houden van het overige vermogen van de pandhouder en op het ontstaan van
het substitutiepandrecht van art. 3:246 lid 5 BW. Daar waar het goederenrechtelijke
systeem tot een oplossing van de geconstateerde complicaties wist te komen, ging
daaraan in ieder geval het nodige gepuzzel vooraf. De in deze paragraaf omschreven
problemen kunnen worden omschreven als het 'inningsprobleem'. Hier wreekt zich
dat onze regels van verpanding van vorderingen zijn afgeleid van onze regels van
139
verpanding van zaken zodat zij slecht zijn afgestemd op de verpanding van vorde-

ringen.

2.2.5

140

Conclusies en aanvulling van het toetsingskader

In dit hoofdstuk is de juridische figuur van verpanding van een bankrekeningsaldo
aan een analyse onderworpen en is die constructie op een dogmatische pijnbank gelegd.

Sommigen zal misschien het gevoel zijn bekropen dat daarbij naar spijkers op laag
water werd gezocht. Het doel van de analyse was niet om door het opwerpen van
allerlei bezwaren de weg vrij te maken voor een alternatieve benadering. De alternatieve benadering, die in hoofdstuk 3 uitgebreid zal worden besproken, dient op haar eigen
merites beoordeeld te worden omdat het. onafhankelijk van de vraag of het pandrecht

op bankrekeningen nu wel of niet problematisch is, nuttig kan zijn een alternatief
achter de hand te hebben. Doel was dan ook te laten zien dat de figuur van verpanding
van bankrekeningen niet op alle punten zo vanzelfsprekend is als misschien wel wordt

139 Een koppeling die onder het Romeinse recht

kennelijk niet aanwezig was. Zie De Jong 2006. nr.

190-198.

140

Zie Zwalve 1983 die verdedigt dat het toe-eigeningsverbod eigenlijk slechts betrekking heeft op
zaken en vorderingen die recht geven op levering van zaken en niet op hetgeen door een pandhouder
op een vordering tot betaling van een geldsom wordt geind.
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aangenomen. De problemen die werden geconstateerd, worden hieronder kort samengevat.

2.2.5.1 Het onduidelijkheidsprobleem
Dit probleem komt er op neer dat het onduidelijk is hoe een giraal saldo precies moet
worden gekwalificeerd. In de praktijk en wetenschap gaat men er vanuit dat een
positief giraal saldo een vordering van de rekeninghouder jegens de bank tot betaling
van een geldsom inhoudt. Die opvatting is misschien iets te kort door de bocht. Een
positief saldo is het sluitstuk van een complexe verbintenisrechtelijke relatie tussen
bank en rekeninghouder.

Juist bij de vestiging van een beperkt recht van pand is het van belang precies
te kunnen vaststellen waarop het pandrecht is gevestigd. Niet alleen vanwege het
bepaaldheidsvereiste van art. 3:84 lid 2 BW, maar ook omdat zonder deze duidelijkheid
ook onduidelijk is welke rechten de pandhouder jegens de account bank heeft. Kan
de pandhouder bijvoorbeeld het recht van de rekeninghouder uitoefenen om de bank
instructies te geven wat er met het saldo moet gebeuren? Misschien wordt soms te
gemakkelijk (impliciet) aangenomen dat dit inderdaad het geval is.

2.2.5.2 Het machkerschaffingsprobleem
Bij de openbare verpanding van bankrekeningen met een fluctuerend saldo wordt
meestal niet voldaan aan het vereiste dat de controle over de rekening daadwerkelijk
overgaat van de pandgever/rekeninghouder naar de pandhouder. Volgens het wettelijke
systeem dient die controle over te gaan door middel van het verschuiven van de
inningsbevoegdheid van de pandgever/rekeninghouder naar de pandhouder. Bij verpanding van bankrekeningen wil dat zeggen dat de rekeninghouder/pandgever niet langer
over het saldo zou moeten mogen beschikken.
Weliswaar is het de pandhouder toegestaan om van geval tot geval toestemming
te geven aan de pandgever/rekeninghouder om een betaling te doen ten laste van de
rekening, maar in de huidige praktijk waarin een dergelijke toestemming in algemene
zin en vooraf wordt gegeven kan niet worden gezegd dat de rekening uit de macht
van de pandgever is gebracht en gebleven, zoals strikt dogmatisch waarschijnlijk wel
vereist is voor een geldige openbare verpanding. Dit probleem doet zich voor bij
openbare verpanding van bankrekeningen met een fluctuerend saldo.

2.2.5.3 Het ondeugdelijkheidsprobleem
Bij verpanding van een vordering aan de debiteur van die vordering vestigen partijen
een goederenrechtelijk recht waaraan nogal wat haken en ogen zitten. Dat de debiteur
van de vordering tevens een beperkt recht op die vordering heeft, blijft iets wonderlijks
houden. Daarnaast zijn partijen waarschijnlijk niet uit op het creeren van een recht
waarvan de kern bestaat uit een executiebevoegdheid. Tenzij men aanneemt dat
verrekening (beter nog: achterhouding van het saldo tegen het wegstrepen van de
verzekerde verplichting) een aanvaardbare wijze van executie van een verpande
vordering is, is executie zelfs praktisch gezien onmogelijk bij verpanding van een
vordering aan de debiteur zelf. De pandhouder beoogt dan ook iets anders: dat zijn
verplichting tot presteren onder de aan hemzelf verpande vordering bij wanprestatie
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van de pandgever vervalt. De vraag of de debiteur van een
vordering onder omstandigheden van zijn verplichting wordt ontslagen, is in de eerste plaats afhankelijk van
wat partijen daaromtrent zijn overeengekomen en is daarmee eerder verbintenisrechtelijk van aard. Dat vormde de aanleiding om de vraag op te werpen of een verpanding
van een vordering aan de debiteur van die vordering niet beter
gezien kan worden
als een verbintenisrechtelijke afspraak tussen debiteur en crediteur van de vordering

over nakoming daarvan dan als (de vestiging van) een beperkt
goederenrechtelijk recht.

2.2.5.4 Het inningsprobleem
Bij de inning van de vordering door de pandhouder voordat deze tot executie bevoegd
is geworden (een situatie die zich geregeld voor zal doen) is (bij girale betaling) allerlei
kunst- en vliegwerk nodig om het goederenrechtelijke systeem kloppend te krijgen.
Kwaliteitsrekeningen moeten van stal worden gehaald om er voor te kunnen zorgen
dat de pandhouder het gande van zijn eigen vermogen afgescheiden kan houden en
om te bewerkstelligen dat het wettelijk veronderstelde substitutiepandrecht ontstaat.
Die kwaliteitsrekening echter, is nu net een figuur waar de Hoge Raad (al dan niet
terecht) niet zo dol op is, zulks in navolging van de wetgever die nog niet bereid is
gebleken een algemene wettelijke regeling voor deze figuur in ons burgerlijk wetboek
op te nemen. Daarbij is er nog discussie in de literatuur over de exacte duiding van
de kwaliteitsrekening. Toch kan de wettelijke regeling van het pandrecht eigenlijk
niet zonder een goed functionerende figuur van een kwaliteitsrekening in het zojuist
geschetste scenario. Het probleem doet zich voor bij girale inning van vorderingen
door de pandhouder voordat deze bevoegd is geworden tot executie.
Ten slotte kan niet zonder meer gezegd worden dat een pandhouder de bevoegdheid heeft instructies aan de account bank te geven omtrent aanwending van het saldo.

2.2.5.5 Aanvulling van het toetsingskader
De bovenstaande problemen geven aanleiding om het toetsingskader iets aan te

scherpen. Wat men ook van de hierboven gegeven goederenrechtelijke analyse vindt
(sommigen zullen menen dat de hier gehanteerde interpretatie geen blijk geeft van
optimale flexibiliteit) het is moeilijk te ontkennen dat de verpanding van vorderingen
aanleiding geeft tot complexe vraagstukken. Misschien is de hier gegeven interpretatie
van het goederenrecht wel te starm en het is bovendien niet ondenkbaar dat het
goederenrechtelijke systeem oplossingen biedt voor (een groot deel van) de problemen
die werden besproken. Eenvoudig en fraai zullen die oplossingen niet
altijd zijn.

Hoewel het voor de analyse of met een verbintenisrechtelijke benadering een voor
de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als met de
goederenrechtelijke benadering niet nodig is, zou het mooi zon wanneer een nieuwe benadering
niet, of in mindere mate aanleiding zou geven tot complicaties. Om die reden zal in
hoofdstuk 4, bij de vergelijking tussen beide benaderingen, tevens de vraag worden
betrokken of de verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger is dan de goederenrech-

telijke.

141 Vgl. W. Snijders 2007.
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Nadat in het vorige hoofdstuk de goederenrechtelijke benadering aan een analyse is
onderworpen, wordt in dit hoofdstuk het verbintenisrechtelijke alternatief onder de
loep genomen. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk staat in het teken van de vraag
wat de verbintenisrechtelijke benadering is. In par. 3.2 volgt een aantal voorbeelden
van juridische constructies die onder het huidige recht voorkomen en die verwantschap
vertonen met of een toepassing zijn van een verbintenisrechtelijke benadering. Par. 3.3
gaat over de fundamentele grenzen die ons recht aan een verbintenisrechtelijke benadering stelt. Het gaat om art. 3:40 BW, de pauliana en de rechtspraak van de Hoge Raad
op grond waarvan banken hun centrale positie in het betalingsverkeer niet in een
voordeligere positie mogen vertalen als het aankomt op insolventie van de rekeninghouder.' Par. 3.4 is een zoektocht naar bezwaren die tegen een verbintenisrechtelijke
benadering zouden kunnen worden ingebracht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met

een samenvatting en conclusie (par. 3.5).

3.1

Wat is de verbintenisrechtelijke benadering?

In deze paragraaf wordt in kaart gebracht wat moet worden verstaan onder de verbintenisrechtelijke benadering van casus 1 en 2. Na een korte omschrijving in par. 3.1.1
volgt in par. 3.1.2 een overzicht van de kenmerken van deze verbintenisrechtelijke
benadering.

3.1.1

Gebruikmaken van de inhoudelijke contractvrijheid

In hoofdstuk 1 werd de verbintenisrechtelijke benadering omschreven als een benadering van vermogensrechtelijke vraagstukken waarbij gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden die het verbintenissenrecht biedt, zoals het creeren van vorderingsrechten en het inhoudelijk wijzigen van vorderingen. In casus 1 zou een verbintenisrechtelijke benadering er op neerkomen dat A en Bank B afspreken dat Bank B onder
omstandigheden gerechtigd zal zijn het depositosaldo achter te houden en dat A,
wanneer hij in verzuim raakt met betrekking tot zijn verplichtingen jegens Bank B,

1

HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./Mees en Hope I) en HR
(AMRO/Curatoren THB).

7

oktober 1988, NJ 1989, 449
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zijn aanspraken met betrekking tot dat saldo geheel verliest. Dit betreft een inhoudelijke vormgeving van de vordering van A op Bank B. Die vordering zal onder omstandigheden niet opeisbaar blijken. of zelfs volledig vervallen. In casus 2 zullen de
afspraken tussen, in dat geval A. Bank B en Bank C inhouden dat Bank B onder
omstandigheden het saldo zal doen toekomen aan Bank C terwijl A tegelijkertijd (in
die zin vergelijkbaar met casus 1 ) zijn aanspraken jegens Bank B verliest. In casus 2
wordt dus enerzijds net als in casus 1 de vordering van A op Bank B inhoudelijk op
een wijze vormgegeven dat zij als zekerheidsobject kan functioneren. Anderzijds wordt
een nieuwe vordering gecreeerd: een voorwaardelijke vordering van Bank C op
Bank B.

De contractvrijheid is daarmee de sleutel tot de verbintenisrechtelijke benadering.
Wanneer het gaat om zekerheid op vorderingsrechten2 is zij gebaseerd op de gedachte
dat partijen bij een vorderingsrecht in beginsel vrij zijn dat recht iedere door hen
gewenste inhoud te geven. Door de Hoge Raad is dit in het al eerder genoemde arrest
Van Schaik q.q./ABN AMRO als volgt geformuleerd:
'Aldus overwegende heeft het hof hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
doordat het heeft miskend dat een vordering. ook wat betreft de vraag of zij vatbaar is voor
overdracht. ook tegenover derden-verkrijgers wordt bepaald door de rechtsverhouding
waaruit zij voortvloeit en derhalve. ingeval die rechtsverhouding een overeenkomst is. door
hetgeen partijen bij die overeenkomst over en weer hebben bedongen, hetzij onvoldoende
gemotiveerd waarom in het onderhavige geval dit beding niet de inhoud van de vordering
bepaalt, dan wel de bank daaraan niet gebonden is.' 1

Met gebruikmaking van de contractvrijheid, zo is de gedachte in de verbintenisrechtelijke benadering, kunnen partijen bij een vorderingsrecht (in onze voorbeelden telkens
de vordering van A op Bank B) een dusdanige inhoud aan dat recht geven dat onder
omstandigheden een voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat kan worden
bereikt als door middel van verpanding van de relevante vordering. De contractvrijheid
omvat de vrijheid om al dan niet contracten te sluiten. de vrijheid om daarbij de
gewenste wederpartij uit te zoeken en de vrijheid om inhoudelijk overeen te komen
wat men wil. Die laatste vrijheid kan worden aangeduid als de inhoudelijke contractvrijheid en die is voor het onderwerp van dit onderzoek het meeste van belang.
Partijen bij het zekerheidsarrangement komen in een verbintenisrechtelijke benadering Cook voor wat betreft de zekerheidsrechten) in een contractuele verhouding tot
elkaar te staan.4 Het zekerheidsarrangement is het tussen hen geldende contract. Het

2

In een verbintenisrechtelijke benadering is het eigenlijk minder zuiver om te spreken van zekerheid
'op' vorderingsrechten. Dat is een formulering die veel beter past bij een goederenrechtelijke
benadering waar het pandrecht op het vorderingsrecht rust. Deze onzuiverheid is echter te verkiezen
boven de mogelijke verwarring die zou kunnen onistaan bij aanpassing van de terminologie op dit
punt.

3
4

HR

29 januari 1993. A./ 1994. 171 (Van Schaik q.q./ABN AMRO).
Er beuaat naar alle waarschijnlijkheid al een contractuele relatie tuxen partijen. namelijk die waaruit
de te verzekeren verplichtingen voortvloeien
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is daarmee volledig uit het goederenrechtelijke keurslijf getild. Wat rechtens tussen
A, Bank B en (in casus 2) Bank C heeft te gelden dient dan ook te worden getoetst
aan regels van het verbintenissenrecht, in het bijzonder die van het contractenrecht.

In de volgende subparagraaf komen de belangrijkste kenmerken van deze verbintenisrechtelijke benadering aan de orde.

3. J.2

De belangrijkste kenmerken van de verbintenisrechtelijke benadering

3.1.2.1 Verbintenissenrecht kent een open systeem
Het eerste, en misschien wel voornaamste kenmerk van de verbintenisrechtelijke
benadering. is dat toepasselijkheid van het dwingende goederenrechtelijk keurslijf

wordt vermeden.

Bij de verpanding van de depositovordering van A op Bank B aan Bank C of
aan Bank B wordt een door de wet tot in detail geregeld goederenrechtelijk recht
gecreeerd. Vrijwel alle rechtsgevolgen van de verpanding worden door de wet bepaald
of vloeien uit het wettelijk systeem voort en de wet bepaalt nauwkeurig de inhoud
van het recht dat de pandhouder verkrijgt. Hoewel partijen wel een zekere vrijheid
hebben om door middel van nadere afspraken hun rechten en verplichtingen met
betrekking tot het verpande goed nader vorm te geven,5 kunnen (en moeten) zij voor
wat betreft hun wederzijdse rechten en verplichtingen in hoge mate terugvallen op
de wet, en is afwijking van het wettelijke regime slechts bij uitzondering toegestaan.
Ook de positie van de debiteur van de verpande vordering wordt in een verpandingscenario grotendeels door de wet bepaald.6 In hoofdstuk 2 kwam een aantal punten
aan de orde waarbij de wettelijke invulling van het pandrecht niet geheel leek aan
te sluiten bij de wijze waarop in de praktijk invulling aan het pandrecht op bankrekeningsaldi wordt gegeven.7 Daar werd gespeculeerd dat de oorzaak daarvan zou kunnen
zijn dat de regels voor verpanding beter zijn afgestemd op zaken als zekerheidsobject
dan op vorderingen die als zodanig dienst doen. De goederenrechtelijke regels van
verpanding missen de flexibiliteit die misschien nodig is om ook vorderingen vlekkeloos tot object van verpanding te kunnen maken. Terwijl het goederenrecht uitgaat
van een gesloten systeem, niet alleen de typen goederenrechtelijke rechten maar ook
de inhoud van die rechten wordt (in ieder geval in de eerste plaats) door de wet en
niet door partijen bepaald,8 staat in een verbintenisrechtelijke benadering juist de
openheid van het systeem centraal: partijen kunnen met gebruikmaking van de contract-

5

Voorbeelden zijn art. 3:248 lid 2 BW (beding dat de pandhouder pas tot verkoop kan overgaan
wanneer de rechter heeft vastgesteld dat er sprake is van verzuim aan de zijde van de schuldenaar),
en art. 3:251 BW (beding tot afwijkende wijze van verkoop nadat de pandhouder tot executie bevoegd
is gewordent.

6 Zie met name art. 3:246 BW.
7 Zie met name par. 2.2.2 en 2.2.3.
8 Vgl. Struycken 2007. p. 1 en p. 14. Vgl. ook Asser/Mijnssen/De Haan/Van Dam 3-1, nr. 31.
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vrijheid als uitgangspunt iedere denkbare verbintenis in het leven roepen.' In een
verbintenisrechtelijke benadering zou het zekerheidsarrangement daarmee beter kunnen
worden afgestemd op de vereisten van het concrete geval indien een vorderingsrecht
als zekerheidobject dienst doet. 10

3.1.2.2 Gedetailleerde inhoudelijke afspraken zijn noodzakelijk
Bij de verbintenisrechtelijke benadering zijn er geen wettelijke bepalingen waarop
partijen kunnen terugvallen: zij zijn in beginsel volledig aangewezen op hun eigen
afspraken. Partijen genieten daarmee een grote vrijheid. Dat brengt echter ook met
zich mee dat de verbintenisrechtelijke benadering bewerkelijk kan zijn. Partijen zullen
hun onderlinge rechtsverhouding niet alleen zelf kunnen vormgeven maar zij zullen
dat ook moeten doen om te voorkomen dat er problemen in de uitvoering of afwikkeling ontstaan.
In casus 1 zullen A en Bank B precies moeten overeenkomen onder welke omstandigheden Bank B het recht zal hebben het depositosaldo achter te houden en wanneer
de aanspraken van A met betrekking tot dat saldo vervallen. Die afspraken zouden
bij wijze van voorbeeld als volgt kunnen luiden:
a) Onverminderd de tussen partijen overeengekomen opeisbaarheid van het depositosaldo, is de Bank niet verplicht tot vrijgave daarvan zolang zij nog enig bedrag
te vorderen heeft van A uit hoofde van de kredietovereenkomst."
(b) Indien de omvang van de vordering uit hoofde van de kredietovereenkomst daartoe
aanleiding geeft, is de Bank tot gedeeltelijke vrijgave van het depositosaldo
bevoegd zonder daarmee haar recht prijs te geven het overige gedeelte van het
depositosaldo te blokkeren.
(c) Wanneer A in verzuim is met de voldoening van haar verplichtingen onder de
kredietovereenkomst, verliest A de aanspraak op het depositosaldo tot een bedrag
dat overeenkomt met de verplichting waarmee A in verzuim verkeert, vermeerderd
met rente en kosten.

De onder (a) tot en met (c) weergeven afspraken vormen slechts een voorbeeld. Er
zijn eindeloze variaties denkbaar. Daarin verschilt een verbintenisrechtelijke benadering
van het goederenrechtelijke pandrecht, dat beduidend minder flexibiliteit biedt.
De noodzaak om gedetailleerde en exacte afspraken te maken geldt nog sterker
in casus 2, omdat Bank B zich in dat scenario blootstelt aan het verwijt van zowel
A als Bank C dat het saldo aan de verkeerde partij werd vrijgegeven. De positie van
Bank B vertoont in een dergelijk geval overeenkomsten met de positie van een bank
die een bankgarantie of borgtocht heeft afgegeven. In beide gevallen staat de bank

9

Voor wat betreft de bronnen van verbintenissen wordt meestal verdedigd dat gelet op art. 6: 1 BW
sprake is van een half gesloten systeem. Vgl. Struycken 2007. p. 78-84 met verdere bronvermeldingen.

10 Op dit punt wordt in hoofdstuk 5 nog terug gekomen aan de hand van concrete voorbeelden.
11
Welke vordering precies de verzekerde verplichtingen zullen uitmaken onder dit arrangement wordt
bepaald door de wijze waarop Bank B en A de term kredietovereenkomst definieren.
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doorgaans buiten de rechtsverhouding tussen partijen die aanleiding heeft gegeven
tot de zekerheidstelling. De belangrijkste wijze waarop de bank zich in de garantiepraktijk probeert in te dekken tegen het verwijt dat ten onrechte werd uitbetaald, is door
te werken met het beginsel van zogenaamde 'strikte conformiteit'. Dat wil zeggen
dat de bank die de garantie afgeeft, slechts tot betaling overgaat wanneer de begunstigde van de garantie strikt voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een beroep op

de garantie. De bank zal daarbij proberen om de betalingsvoorwaarden van de garantie
zo vorm te geven dat zij op objectieve gronden kan beoordelen of aan die voorwaarden
is voldaan. Een veel gebruikte methode is dat de begunstigde een (arbitraal)vonnis
moet betekenen aan de bank waaruit blijkt dat die begunstigde een vordering heeft
op de opdrachtgever. Een andere methode is dat de begunstigde een aantal documenten
aan de bank moet presenteren. De bank kan dan controleren of deze documenten aan
de vooraf afgesproken kenmerken voldoen. Deze methode wordt gebruikt bij zogenaamde documentaire kredieten. De bank hoeft dan niet in de beoordeling van de
onderliggende rechtsverhouding te duiken. maar kan volstaan met de (precieze)
controle of de overhandigde documenten juist en volledig zijn. De Hoge Raad past
bij de beoordeling of banken al dan niet terecht tot uitbetaling onder abstracte garantiestz zijn overgegaan het criterium van conformiteit strikt toe:

'Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden vooropgesteld dat het hof kennelijk
en terecht tot uitgangspunt heeft genomen dat, gelet op het karakter van een bankgarantie
als de onderhavige en de functie die dergelijke garanties in het handelsverkeer vervullen
en gelet op de positie van de bank die zowel de belangen van degene die de opdracht gaf
tot het stellen van de garantie. als van degene te wiens gunste de garantie is gesteld, in
het oog moet houden, een strikte toepassing door de bank van de in de garantie gestelde
voorwaarden geboden is. '13

Over het algemeen zal Bank B. om aansprakelijkheid jegens A dan wel Bank C te
voorkomen, slechts bereid zijn als buitenstaander in de rechtsverhouding tussen Bank
C en A haar nek uit te steken. wanneer zij op grond van voldoende objectieve gegevens tot een besluit kan komen of er in een concreet geval aan A of aan Bank C moet
worden uitbetaald. Bank B zal zich daarbij willen kunnen beroepen op strikte conformiteit en het is waarschijnlijk dat zij een vergoeding zal vragen voor de administratieve
lasten die voor haar uit de transactie voortvloeien. De afspraken tussen A en Bank B
(waarbij Bank C over het algemeen partij zal zijn) zouden in casus 2 bij wijze van
voorbeeld als volgt kunnen luiden:
a) Onverminderd de afspraken omtrent de opeisbaarheid van het depositosaldo.
is Bank B bevoegd noch verplicht tot vrijgave daarvan aan A zolang Bank C
niet schriftelijk heeft bevestigd dat zij niets meer heeft te vorderen van A onder

12

13

Dat wil zeggen: garanties die los staan van de onderliggende rechtsverhouding (waar de bank buiten
staat).
HR 26 maart 2004, NJ 2004,309 (Anthea Yachting/ABN AMRO), r.0.3.4.2. Vgl. in dezelfde zin

HR 9 juni 1995, NJ 1995, 639 (Gesnoteg/Mees Pierson).
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de kredietovereenkomst of Bank C anderszins schriftelijk toestemming heeft
gegeven tot (gedeeltelijke) vrijgave van dat saldo aan A.14
Bank B zal, onverminderd haar afspraken met A omtrent de opeisbaarheid van
het depositosaldo, op schriftelijk verzoek van Bank C overgaan tot (gedeeltelijke)
vrijgave van dat saldo aan Bank C. A verliest zijn aanspraken met betrekking
tot het depositosaldo jegens Bank B indien en voor zover Bank B uit hoofde
van deze bepaling betalingen aan Bank C verricht.

Bank C en A zouden daarbij voor de regeling van hun onderlinge verhouding bijvoorbeeld de volgende afspraken kunnen maken:
aa) A is verplicht zijn depositosaldo bij Bank B in zekerheid te geven aan Bank
C en daartoe met Bank B afspraken te maken zoals hieronder in (bb) bepaald.
De door A met Bank B gemaakte afspraken zullen ter goedkeuring aan Bank
C worden voorgelegd en Bank C zal als pallij toetreden tot de door A in dat
kader met Bank B te sluiten overeenkomst.

bb) [Zie de afspraken onder (a) en (b) hierboven.]
cc) Bank C is bevoegd te verhinderen dat Bank B het depositosaldo vrijgeeft aan
A indien en voor zover Bank C iets te vorderen heeft van A onder de krediet15
overeenkomst. Behoudens door A te leveren tegenbewijs, strekt de administratie van Bank C tot volledig bewijs ter zake van de vordering van Bank C op
A.

dd) Bank C

is bevoegd het depositosaldo aan

zichzelf te laten overboeken en te

behouden. zodra A in verzuim is met de voldoening van zijn verplichtingen onder
de kredietovereenkomst. Bank C zal het saldo slechts kunnen laten overboeken
tot maximaal het bedrag dat A op het moment van de relevante overboeking
aan Bank C verschuldigd is. vermeerderd met rente en kosten.
ee) Zodra A volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen, zal Bank C alles doen
wat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om te bewerkstelligen dat A
zonder tussenkomst van Bank C jegens Bank B aanspraak kan maken op vrijgave

van het depositosaldo.

Opnieuw gaat het hier slechts een voorbeeld van een vrij simpele vorm die de afspraken tussen A, Bank B en Bank C enerzijds en die tussen A en Bank C anderzijds
zouden kunnen aannemen. De mogelijkheid te varieren en af te stemmen op de
concrete situatie is groot. Het bovenstaande voorbeeld laat zien dat de afspraken al
snel een vrij gedetailleerd karakter kunnen aannemen. De precieze formulering van
de omstandigheden waaronder het saldo moet worden vrijgegeven aan A of Bank C
is daarbij van groot belang. Dat betekent dat er waarschijnlijk transactiekosten zullen
moeten worden gemaakt in het kader van het opstellen van de overeenkomst.

14

15

Het betreft hier de kredietovereenkomst tussen Bank C en A. Onder deze definitie kunnen partijen
naar believen die vorderingen opnemen die zij wensen te verzekeren met het depositosaldo.
Het betreft hier de kredietovereenkomst tussen A en Bank C.
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Dit bezwaar kan worden gerelativeerd. Wanneer een verbintenisrechtelijke benadering aan populariteit wint, zal onherroepelijk een zekere standaardisering van de
contracten plaatsvinden. Een dergelijke standaardisering kan het hier besproken
16
bezwaar, in elk geval op den duur. (vrijwel) volledig wegnemen.

3.1.2.3 Medewerking van de debiteur van de vordering is noodzakelilk
In de verbintenisrechtelijke benadering is naar geldend recht telkens medewerking
van de debiteur van de vordering noodzakelijk. Zowel in casus 1 als in casus 2 wordt

de vordering van A op Bank B op een bepaalde wijze inhoudelijk vormgegeven. In
casus 2 komt daar nog bij dat een vordering wordt gecreeerd van Bank C op Bank
B. Daarmee ontstaat de (dubbele) noodzaak van medewerking van Bank B aan het
arrangement. Het bijzondere van de cessie van een vordering (en in het voetspoor
daarvan de verpanding) is dat de debiteur niet om toestemming hoeft te worden
gevraagd. 17 Wanneer de vordering niet krachtens partijbeding onoverdraagbaar is
gemaakt, staat het de crediteur van de vordering vrij deze te verpanden. zonder dat
daarvoor de medewerking van de debiteur van de vordering vereist is. Zowel voor
cessie als voor verpanding geldt dat de rol van de debiteur is beperkt tot het in
8
ontvangst nemen van een mededeling
In casus 1 zal de volledige medewerking van Bank B niet op bijzondere problemen
stuiten: de debiteur van de vordering is daar dezelfde als de zekerheidsnemer zodat
medewerking verzekerd is. De verbintenisrechtelijke benadering lijkt dan ook bijzonder
geschikt voor dit type gevallen.
In casus 2 ligt dit anders. Hierboven werd al ingegaan op het feit dat Bank B,
wanneer Bank C de zekerheidsnemer is, het risico loopt om verwikkeld te raken in
een conflict tussen A en Bank C. Om die reden zal het nodig zijn om zo helder
mogelijk vast te leggen onder welke omstandigheden Bank B verplicht is het saldo
aan A dan wel aan Bank C vrij te geven. Dat vergt de nodige betrokkenheid van Bank
B bij het arrangement. Als Bank B weigert om mee te werken, houdt het op. De
verbintenisrechtelijke benadering zal dan niet kunnen worden gebruikt en A en Bank
C zullen moeten terugvallen op een verpanding van het depositosaldo aan Bank C.
Naar geldend recht is de toestemming van de debiteur een essentieel vereiste voor
i

19
de werking van een verbintenisrechtelijke benadering.

16 Vgl. Struycken 2007, p. 325.
17 Vgl. Zwalve 2003, p. 668.
18 Zieart. 3:94 lid l BW en art. 3:236 lid 2 BW jo. 3:94 lid l BW voor cessie respectievelijk verpanding van vorderingen met mededeling aan de debiteur. Zie art. 3:94 lid 3 BW (voor cessie) en art.
3:239 lid 1 BW (voor verpanding) voor de mogelijkheid een vordering te cederen of verpanden
zelfs zonder mededeling aan de debiteur van de vordering te doen.
19 Bij verpanding van een banksaldo is het verschil tussen een goederenrechtelijke benadering en een
verbintenisrechtelijke benadering misschien niet zo groot als het lijkt. Ook bij verpanding van het
saldo zal immers contact moeten worden gezocht met de account bank opdat deze afstand kan doen
van diens eigen pandrecht op basis van art. 18 ABV en het verruimde verrekeningsrecht op basis
van art. 19 ABV.
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3.1.2.4 Inhoudelijke vormgeving van de vordering van A op Bank B: het realiteitsbeginsel
Een essentieel kenmerk van de verbintenisrechtelijke benadering is (in zowel casus 1
als casus 2) dat daarbij de vordering van A op Bank B op een bepaalde wijze inhoude-

lijk wordt vormgegeven. Wil

de verbintenisrechtelijke benadering een bruikbaar
alternatief vormen voor de goederenrechtelijke verpanding, dan zal deze inhoudelijke
vormgeving tegen derden moeten kunnen worden ingeroepen. Daarbij moet vooral
worden gedacht aan de schuldeisers van A, in het bijzonder beslagleggers op de
vordering van A op Bank B, alsmede A' s eventuele faillissementscurator. In deze
subparagraaf zal worden onderzocht in hoeverre de wijze waarop A en Bank B de
vordering uit hoofde van het deposito inhoudelijk hebben vormgegeven aan derden

tegenwerpelijk is.
Zowel zaken als vermogensrechten (waaronder dus ook vorderingsrechten) vormen
het object van het beslagrecht, het verhaalsrecht en het faillissementsrecht en kunnen
aan goederenrechtelijke rechtshandelingen worden onderworpen. Deze rechtsgebieden
maken tezamen uit wat er precies tot het vermogen van iemand behoort (het goederenrecht) en op welke wijze dat vermogen garant staat voor de schulden van de rechthebbende op dat vermogen (art. 3:276 e.v. BW). Deze rechtsgebieden bemoeien zich
echter niet met de vraag wat de inhoud is van de rechten die zijn onderworpen aan
hun werking.10

Voordat de vordering van A op Bank B het object kan zijn van de zojuist genoemde rechtsgebieden moet die vordering worden gecreBerd. Een vorderingsrecht wordt
door het verbintenissenrecht gecreeerd. Een en ander wordt fraai verwoord door
Zwalve:
'(...) Vorderingen daarentegen zijn producten van het recht: zij zijn metaphysische abstracties
die het product zijn van de menselijke wil alsmede zijn juridisch-leerstellig voorstellingsvermogen. De vordering die ontstaat uit overeenkomst kan nu eenmaal, als product van de
menselijke wil, niet los worden gezien van haar contractuele context. Zij leidt geen daarvan
te abstraheren bestaan: zij maakt onderdeel uit van en is als zodanig slechts bestaanbaar
in verband met de bijzondere bedingen waaronder zij is tot stand gekomen. •21

Wat de inhoud is van een vorderingsrecht wordt dan ook door dat verbintenissenrecht
bepaald. In de verbintenisrechtelijke benadering wordt in de vordering van A op Bank
B een inherente beperking ingebouwd. Indien en voor zover Bank B nog iets van A
te vorderen heeft in casus 1, kan A jegens Bank B geen aanspraak maken op vrijgave
van het depositosaldo. Wanneer A in verzuim raakt, verliest hij zijn aanspraken jegens
Bank B zelfs volledig. In casus 2 zijn de aanspraken van A jegens Bank B afhankelijk
van de vraag of A zijn verplichtingen jegens Bank C nakomt. De vordering van A
op Bank B is daarmee in zowel casus 1 als casus 2 niet een volwaardige vordering

20

21

Vgl. in dezelfde zin over zaken: De Jong 2006. nr. 117- 125. Vgl. voorts Du Perron 1999. hoofdstuk
4 (in het bijzonder par. 2) waar de verplichting van derden om het bestaan van overeenkomsten

en verbintenissen te respecteren centraal staat.
Zwalve 2006b. p. 434.
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maar een aanspraak waaraan een zekere inherente beperking kleeft. Derden (zoals
schuldeisers van A en diens faillissementscurator) zijn gebonden aan alle beperkingen

die in de vordering zijn ingebakken.
Een verhelderende beeldspraak in dit verband is misschien de volgende. Een
vorderingsrecht kan als een doos worden voorgesteld. Wat er precies in die doos zit
(de inhoud van het vorderingsrecht), wordt door het verbintenissenrecht bepaald.
Slechts het verbintenissenrecht heeft toegang tot de inhoud van de doos. Beslagrecht,
verhaalsrecht, faillissementsrecht en goederenrecht staan buiten de doos en accepteren
deze zoals ze is. De inhoud van het vorderingsrecht is in die zin absoluut: derden
hebben het vorderingsrecht te nemen zoals het door partijen is vormgegeven. Dit zou
kunnen worden aangeduid met de term 'realiteitsbeginsel': de beslaglegger. curator.
en goederenrechtelijke rechtsopvolger van

A hebben het te doen met

de vordering

zoals deze door A en Bank B is vormgegeven.22 Dat beginsel is overigens even goed
toepasbaar op zaken: ook daarvoor geldt het realiteitsbeginsel, inhoudende dat de
beslaglegger. curator, en goederenrechtelijke rechtsopvolger van A het hebben te doen
met de zaken van A zoals zij deze aantreffen." Als in de auto van A een deuk zit,
hebben de zojuist genoemde partijen het te doen met een gedeukte auto, ook al zouden

zij waarschijnlijk liever een onbeschadigd exemplaar hebben aangetroffen. Het verschil
tussen vorderingen en zaken is daarbij dat het bij vorderingen partijen zijn die de
inhoud daarvan bepalen. Bij zaken noch bij zakelijke rechten hebben partijen een
dergelijke vrijheid.
Dat roept de vraag op wat nu precies tot de inhoud van een vordering moet of
mag worden gerekend en wat niet. Het antwoord op deze vraag moet worden gevonden
aan de hand van een uitleg van wat partijen hebben afgesproken. Een en ander kan
worden toegelicht aan de hand van het voorbeeld van een niet-overdraagbaarheidsbeding.

In art. 3:83 lid 2 BW is te lezen dat de overdraagbaarheid van vorderingsrechten
door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar kan worden uitgesloten. Kennelijk
is een vordering waarin een dergelijk beding is opgenomen daarmee niet-overdraagbaar
en daarmee is het niet-overdraagbaarheidsbeding inhoudsbepalend voor de vordering.
Deze uitleg wordt door de Hoge Raad gevolgd in de arresten Van Schaik q.q./ABN
AMRO24 en Oryx/Van Eesteren.25 De benadering van P-G Hartkamp in zijn conclusie voor het laatstgenoemde arrest laat in dit opzicht weinig aan duidelijkheid te
wensen over:
'(...) De opvatting dat een cessie- of verpandingsverbod tot beschikkingsonbevoegdheid
van de debiteur leidt, komt men in de literatuur wei tegen, zie (...). Dat ook de Toelichting

22

Vgl. Van der Kwaak 1990. p. 60-62. Van der Kwaak spreekt van het 'realiteitsprincipe'.
23 Wanneer het om een goederenrechtelijke rechtsopvolger gaat, wordt in dit verband vaak gesproken
van het nemo-plus-beWinse\. Ulpianus, in D.50. 11.54: Nemo plus iuris ad alium transferre potest
guam ipse habet (niemand kan meer recht(en) aan een under overdragen dan hij zelf heeft). Het
nemo-plus-beginsel is te zien als een species van het hier beschreven realiteitsbeginsel.
24 HR 29 januari 1993. NJ 1994. 171 (Van Schaik q.q./ABN AMRO).
25 HR 17 januari 2003. NJ 2004, 281 (Oryx/Van Eesteren).
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Meijers van deze opvatting uitgaat zou kunnen worden afgeleid uit enkele passages (Parl.
Gesch. Boek 3, p. 309 en Parl. Gesch. Boek 5, p. 4). Deze opvatting is m.i. vanuit theoretisch oogpunt minder juist. omdat beschikkings(on)bevoegdheid een eigenschap van de

cedent c.q. pandgever is, terwijl het tessie- of verpandingsverbod de vordering nader
bepaalt, met andere woorden een eigenschap (onoverdraagbaarheid dan wei onverpandbaar-

heid) van de te cederen of te verpanden vordering betr€/1 Zie in deze zin de meerderheid
van de schrijvers: (..).•26

Wanneer partijen bedoeld hebben een vordering te creeren die onoverdraagbaar is,
gaat het om een inhoudsbepalend beding. Het beding geeft dan een nadere eigenschap
aan de vordering. Zoals door Beekhoven van den Boezem in zijn dissertatie is verdedigd.27 kunnen partijen ook hebben bedoeld slechts elkaar te binden. De schuldeiser
verplicht zich tegenover de schuldenaar van de vordering dat hij (de schuldeiser) niet
bevoegd zal zijn de vordering over te dragen. Een dergelijke afspraak leidt niet tot
een nadere vormgeving van de inhoud van de uit de overeenkomst voortvloeiende
vordering (een inhoudsbepalend beding), en heeft dan ook geen goederenrechtelijke
werking. Telkens zal door middel van uitleg moeten worden vastgesteld of een bepaald
beding bedoeld is om de inhoud van de vordering nader vorm te geven. of bedoeld
is om slechts partijen te binden. In dat laatste geval is geen sprake van een inhoudsbepalend beding en zijn rechtsopvolgers en beslagleggers (de faillissementscurator
daaronder begrepen) niet aan het beding gebonden.18
Bij de vraag wat partijen precies hebben afgesproken zal het Haviltex-criterium
doorgaans de doorslag moeten geven:

'De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit
contract een leemte laat die moet worden aangevuld. kan niet worden beantwoord op grond
van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor
de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven
omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en
op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan
mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis
,29
van zodanige pp. kan worden verwacht.

Dat betekent dat voor de vaststelling van de inhoud van een vorderingsrecht (waarop
deze formule eveneens van toepassing is) in de eerste plaats de partijbedoeling zal

Conclusie van P-G Hartkamp vaar HR 17 januan 2003. N„/ 2()04.281 (Oryx/\/an Eesteren) onder 7
(cursivering niet in origineel).
27 Beekhoven van den Boezem 2003. m.n. p. 57-63.
28 Althans. niet op grond van het realiteitsbeginsel. Gehondenheid kan ook uit de wet voortvloeien.
Een goed voorbeeld is art. 6: 145 BW dat bepaalt dat verweermiddelen van een schuldenaar onverlet
worden gelaten door overgang van de vordering.
29 HR 13 maart 1981, NJ 1981.635 (Haviltex).
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moeten worden achterhaald.p Men zal daarbij in de rechtsverhouding tussen partijen
moeten duiken en deze zal nauwkeurig moeten worden geanalyseerd. Algemeenheden

kunnen niet of nauwelijks gegeven worden.
De vraag naar uitleg van overeenkomsten is overigens recentelijk het onderwerp
geweest van zowel een reeks arresten van de Hoge Raad," als van een analyse
daarvan in de literatuur.,3 De voornaamste vraag was telkens in wat voor gevallen

de uitleg van overeenkomsten op meer objectieve wijze moet plaatsvinden dan de
Haviltex-formule met zich mee zou brengen. Naast gevallen waarin er geen partijbedoeling is te achterhalen (omdat partijen niet hebben nagedacht over het contractuele
33
beding), moet met name worden gewezen op de in 1993 geYntroduceerde cao-norm.
De cao-norm houdt in dat het bij de uitleg niet aankomt op de bedoeling van de bij
het opstellen van het contract betrokken partijen. tenminste. voor zover deze niet
kenbaar zijn uit de tekst of uit voor derden toegankelijke bronnen. De logica die hier
achter zit is onmiskenbaar. Daar waar partijen bij de overeenkomst niet zelf rechtstreeks betrokken waren bij de onderhandelingen over de tekst, ligt het niet voor de
hand voor hen niet kenbare bedoelingen van degenen die wel bij de onderhandelingen
betrokken waren relevant te achten voor de uitleg van de overeenkomst. Er zit dan
eigenlijk niet veel anders op dan bij de uitleg van de overeenkomst terug te vallen
op voor derden toegankelijke bronnen, hetgeen noodzakelijkerwijs tot een meer
objectieve uitleg leidt.
In het arrest DSM/Fox,4 heeft de Hoge Raad uitgelegd hoe de cao-norm en de
Haviltex-norm zich tot elkaar verhouden. Er is geen sprake van een tegenstelling tussen
beide normen maar van een glijdende schaal.15
De cao-norm wordt toegepast op geschriften waarin een overeenkomst of een
andere regeling is vastgelegd die naar hun aard bestemd zijn de rechtspositie van
derden te beYnvloeden, zonder dat die derden invloed hebben op de inhoud of de
formulering van die overeenkomst/regeling. terwijl de onderliggende partijbedoeling
voor die derden niet kenbaar is. Uit deze, door de Hoge Raad gebezigde formulering.
volgt dat voor de uitleg van een vorderingsrecht dat als zekerheidsobject dienst doet

30

Vgl. Tjittes 2005. p. 8-9. In zijn artikel pleit Tjittes voor een aanpassing van de Haviltex-norm:
'Ik z o u( . . . ) willen pleiten voorde norm. dat het bij de uitleg van een overeenkomst primair aankomt

op het achterhalen van de gemeenschappelijke partijbedoeling en. als dat niet is gesteld of is bewezen,
dat het bij de uitleg van een overeenkomst aankomt op de betekenis die redelijke personen van gelijke
hoedanigheid als partijen in dezelfde omstandigheden daaraan zouden hebben toegekend.' Het lijkt
verdedigbaar dat deze norm in het licht van de meest recente rechtspraak misschien zelfs al toi het
geldende recht kan worden gerekend. Voor het hier betoogde is niet direct relevant of de Haviltexnorm dan weI de Tjittes-norm moet worden toegepast.
31
Zie HR 20 februari 2004, NJ 2005,493 (DSM/Fox). Annotator Du Perron geeft vindplaatsen van
de belangrijkste recente arresten.
32 Zie met name Hartlief 2004 en Tjittes 2005. Zie ook het themanummer van het WPNR 2007/6709
dat geheel in het teken staat van uitleg.
33
HR 17 september 1993, NJ 1994, 173 (Gerritse/Hydro Agri) en HR 24 september 1993, N./ 1994,

174 (Hol/Dienstenbond FNV).
34 HR 20 februari 2004. NJ 2005.493 (DSM/Fox).
35 HR 20 februari 2001, NJ 2005, 493 (DSM/Fox), r.0.4.4.: Tussen de Haviltexnorm en de CAO-norm
bestaat geen tegenstelling, maar een vlociende overgang.
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meestal zal moeten worden teruggevallen op de subjectievere Haviltex-norm. Weliswaar heeft de uitleg van het vorderingsrecht ten gevolge van het realiteitsbeginsel
direct allerlei rechtsgevolgen voor derden, zoals beslagleggers en schuldeisers van
de rechthebbende op het vorderingsrecht, maar daarmee is nog geen objectieve uitleg
van het vorderingsrecht geindiceerd.16 Een vorderingsrecht dat als zekerheidsobject
dienst doet, noch de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst, zijn immers naar
de aard bedoeld de rechtspositie van derden te beYnvloeden. Het gaat erom te regelen
wat er tussen zekerheidsgever, zekerheidsnemer en debiteur van de vordering geldt.
Allen zijn partij bij de relevante afspraken. Het verschil met cao-bepalingen en een
vorderingsrecht dat door haar inhoudelijke vormgeving de positie van derden bernvloedt, is dat een cao-bepaling niet bij de onderhandeling betrokken derden contractueel aan het relevante beding bindt. Bij een inhoudelijke vormgeving van een vorderingsrecht beperkt de contractuele gebondenheid zich tot de partijen die bij de onderhandelingen wel direct waren betrokken. Gebondenheid van derden is slechts een
neveneffect dat voortvloeit uit het realiteitsbeginsel.
Als een derde verhaal wil nemen op een vorderingsrecht, treft hij dat vorderingsrecht aan zoals het door partijen is vormgegeven. Daarmee is de overeenkomst waaruit
het vorderingsrecht voortvloeit naar haar aard nog niet mede bestemd om de rechtspositie van derden te beYnvloeden. Evenmin strekt zij ertoe om de rechtspositie van derden
uniform te regelen. Een rechtvaardiging om overeenkomsten objectiever te gaan

uitleggen vanwege het feit dat derden wel eens verhaal zoeken op vorderingsrechten
die uit overeenkomsten voortvloeien bestaat dan ook niet. Op grond van het realiteitsbeginsel heeft immers iedere overeenkomst waaruit voor verhaal vatbare vorderingsrechten voortvloeien gevolgen voor derden. De rechtspraak van de Hoge Raad waarin
is bepaald dat het enkele feit dat een overeenkomst gevolgen heeft voor derden de
toepassing van de cao-norm niet rechtvaardigt, verdient dan ook bijval.31 De meeste

vorderingen die het onderwerp vormen van een zekerheidsarrangement zullen niet
voortvloeien uit overeenkomsten die moeten worden uitgelegd aan de hand van de
cao-norm of een ander ten opzichte van de Haviltex-norm meer objectief geformuleerd
criterium.3*
De slotsom van deze subparagraaf is daarmee misschien enigszins teleurstellend.
Weliswaar werd in het realiteitsbeginsel een verklaring gevonden voor de gebondenheid
van derden aan de wijze waarop A en Bank B de vordering uit hoofde van het depositosaldo hebben vormgegeven, maar het is niet gelukt om objectieve aanknopingspunten te vinden voor de vraag wat nu wei en wat niet tot de inhoud van een vorderings-

36 Vgl. r.0.4.3 van HR 20 september 2002. NJ 2002, 610 (ING/Muller q.q.)
37 HR 20 september 2(X)2. NJ 2002, 610 (ING/Muller q.q.) waar het ging om de uitleg van een
pandakte.

38

Indien voor de verbintenisrechtelijke benadering zel f standaarddocumentatie beschikbaar zou komen

is overigens denkbaar dat voor de uitleg van die documentatie een meer objectieve norm dan de

Haviltex-norm geYndiceerd zou kunnen zijn. Vgl. Tjittes 2005. p. 28 die pleit voor toepassing van
de cao-norm bij uitleg van algemene voorwaarden die een groot bereik hebben (zoals de NVMvoorwaarden). Zie bovendien over de herwaardering van een tekstuele uitleg van contracten Tjittes
2007.
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recht behoort. Dat zal van geval tot geval door uitleg moeten worden vastgesteld.
Toch is dit minder erg dan het misschien lijkt. Contractvrijheid en daarmee de vrijheid
om vorderingen inhoudelijk vorm te geven zijn een groot goed. De contractvrijheid
geeft deelnemers aan het rechtsverkeer de mogelijkheid om hun relatie met wederpartij-

en precies zo vorm te geven als nodig is om aan de specifieke behoeften van het
concrete geval te kunnen voldoen. Normaliter hebben partijen bij een overeenkomst
daarbij niet direct te maken met anderen.19 Pas wanneer derden verhaal beginnen
te zoeken op vermogensbestanddelen van een contractant, wordt de positie van derden
relevant. Het bieden van verhaal aan derden is echter niet een doel van ons verbintenissenrecht, laat staan dat het een relevant criterium zou moeten zijn voor de vraag hoe
ons verbintenissenrecht zou moeten worden ingericht. Daarmee zou het verbintenissenrecht ondergeschikt worden gemaakt aan het verhaaisrecht. Dat zou onwenselijk zijn.
Zodra er volgens de regels van het verbintenissenrecht is vastgesteld dat een schuldenaar beschikt over een voor verhaal vatbare vordering, is dfe vordering ook beschikbaar
voor schuldeisers om daadwerkelijk verhaal op te nemen. Dat het soms moeilijk zal
zijn de exacte inhoud van een vordering vast te stellen omdat daarvoor het Haviltexcriterium moet worden toegepast, is iets dat wij op de koop toe zullen moeten nemen
als een gevolg van de contractvrijheid.
3.1.2.5 De zekerheidsnemer ageert uit hoofde van een eigen recht dat hij niet aan

de zekerheidsgever ontleent
In een verbintenisrechtelijke benadering ageert de zekerheidsnemer (Bank C) uit hoofde
van een eigen contractueel recht jegens de debiteur van de in zekerheid gegeven
vordering (de account bank).4(' Dat is een belangrijk verschil met de goederenrechtelijke benadering waarin de zekerheidsnemer zijn rechten jegens de debiteur van de
vordering rechtstreeks ontleent aan de zekerheidsgever. De rechten van Bank C jegens

de account bank moeten in een verbintenisrechtelijke benadering op hun eigen merites
worden beoordeeld door middel van uitleg van de afspraken tussen Bank C en Bank
B. De rechten die zekerheidsgever A jegens Bank B had, zijn voor die analyse niet
rechtstreeks relevant.
Dat kan onder omstandigheden leiden tot een nadeligere positie voor de zekerheidsnemer. Een inningsbevoegde pandhouder op een vordering kan eveneens de aan die
vordering verbonden zekerheidsrechten uitoefenen.41 De uitwinning van aan de vordering verbonden zekerheidsrechten hangt zo nauw samen met de inningsbevoegdheid
van de vordering dat niet valt in te zien dat de inningsbevoegde pandhouder deze

39

Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat partijen zich met een beroep op de contractvrijheid onrechtmatig kunnen gedragen jegens niet bij het contract betrokken derden. Daar gaat het nu echter niet
om.

40 De hier besproken kwesties doen zich uitsluitend in casus 2 voor.
41 Zie HR 11 maart 2005. NJ 2006,362 (Rabobank/Stormpolder) waar het ging om de vraag of een
beslaglegger op een door hypotheek gesecureerde vordering het hypotheekrecht kon uitoefenen.
Zie ook de noot van S.C.J.J. Kortmann onder het arrest in JOR 2005/13 I.

62

De verbintenisrechtelijke benadering

bevoegdheid zou missen.42 De pandhouder van een vordering kan daarmee het zekerheidsrecht waarover de pandgever beschikt uitwinnen. In een verbintenisrechtelijke
benadering ligt dat anders. Wanneer de vordering van A op Bank B gesecureerd is,
zal het voordeel van dat zekerheidsrecht niet ten goede komen aan Bank C, omdat
Bank C niet de oorspronkelijke rechten van A vervolgt jegens Bank B maar uit hoofde
van een eigen (onverzekerde) contractuele aanspraak jegens Bank B ageert.* Een

zorgvuldige formulering van de verzekerde verplichtingen in de verhouding tussen
A en Bank B waarbij ook eventuele aanspraken van de toekomstige zekerheidsnemer
Bank C gedekt zouden zijn door de zekerheid is weliswaar niet ondenkbaar, maar
zal al snel een vrij complex karakter dragen. Denkbaar is dat ook hier standaardisering
van de contractuele arrangementen het probleem zal kunnen wegnemen.44
Er doet zich in dit verband nog een tweede complicatie voor. Een verbintenisrechtelijke benadering gaat uit van een ingreep in het vorderingsrecht dat als zekerheidsobject fungeert (de vordering van A op Bank B). Die vordering wordt inhoudelijk
zodanig gewijzigd dat zij als zekerheidsobject dienst gaat doen. In de verhouding
tussen A en Bank B is dit (in het geschetste scenario waarin de vordering van A op
Bank B zelf met een zekerheidsrecht is versterkt) echter de vordering waaraan het
zekerheidsrecht is verbonden: de verzekerde verplichting. Daarmee rijst de vraag of
een aan de oorspronkelijke vordering verbonden zekerheidsrecht de ingreep in de
verzekerde verplichting weI overleeft. De zekerheidsrechten pand, hypotheek en
borgtocht zijn afhankelijk van de verzekerde vordering. Wanneer de ingreep in die
vordering tot gevolg heeft dat de oorspronkelijk verzekerde vordering niet meer bestaat,
zou dat tot gevolg kunnen hebben dat het daaraan verbonden zekerheidsrecht vervalt.
Het sleutelen aan het vorderingsrecht waaraan een zekerheidsrecht is verbonden is
daarmee een gevaarlijke exercitie. Toch is dit wat in een verbintenisrechtelijke benadering gebeurt.
Wanneer precies een ingreep in het vorderingsrecht tot gevolg heeft dat het daaraan
verbonden zekerheidsrecht komt te vervallen, is moeilijk in zijn algemeenheid te
zeggen. De toets zal zijn of de (oorspronkelijk) verzekerde verplichting nog bestaat.
Naarmate de verzekerde verplichting ruimer was geformuleerd. zal er ook meer ruimte

42

in overeenstemming met het
Vgl. de Hoge Raad in Rabobank/Stormpolder (r.0.3.6): '(...) Het is

in art. 477 Rv in verbinding met art. 477a Rv neergelegde wettelijke systeem, waarin aan de
derdenbesiaglegger de bevoegdheid toekomt zijn vordering op de beslagdebiteur te verhalen door

inning van de vordering van de beslagdebiteur op de derde-beslagene. dat de derdenbeslaglegger
wiens beslag een vordering onder hypothecair verband heeft getroffen. profiteert van de aan de
die verhaal zoeken
beslagen vordering verbonden hypothecaire voorrang boven andere schuldeisers
JOR
2005/131).
verbonden
en
362
het
2006,
(NJ
C..)'
registergoed.
hypothecair
op
43 Hier moet worden opgemerkt dat het niet vaak zal voorkomen dat een account bank zekerheid
verschaft aan een gewone rekeninghouder. Zekerheidverschaffing door banken komt wdi voor wanneer
het om transacties tussen banken onderling gaat, bijvoorbeeld in het kader van structured»ance
hier wordt besproken dan ook
transacties. In casus 1 en 2 is daarvan geen sprake en heeft hetgeen
een hoog academiwh gehalte. Dat neemt niet weg dat het nuttig is om bij dit aspect van een
verbintenisrechtelijke benadering stil te staan.
biedt
44 Zie ook par. 3.1.2.2 waar al eerder werd gerefereerd aan de mogelijkheden die standaardisering
om de complexiteit van de te maken afspraken te mitigeren.
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bestaan om daarin te sleutelen zonder dat het zekerheidsrecht gevaar loopt. Uiteindelijk
is dit daarmee een kwestie die door partijen bij de formulering van de verzekerde

vorderingen kan worden geregeld.
3. J.2.6 De verbintenisrechtelijke benadering leidt niet tot een zekerheidsrecht dat

de verzekerde vordering automatisch volgi
Een pandrecht is afnankelijk van de gesecureerde vordering. Als de verzekerde
verplichting tenietgaat, gaat ook het zekerheidsrecht ten onder. Bovendien heeft cessie
van de verzekerde vordering in beginsel tot gevolg dat de cessionaris ook het aan
de vordering verbonden zekerheidsrecht verkrijgt. Bij de verbintenisrechtelijke benadering bestaat er niet een dergelijke dwingende verbondenheid tussen het bestaan van
een gesecureerde verplichting en het zekerheidsarrangement.45 Aan overdracht van
de gesecureerde vordering zal in de verbintenisrechtelijke benadering niet het gevolg
verbonden zijn dat ook het zekerheidsarrangement automatisch mee overgaat op de

verkrijger van de vordering. De reden daarvoor is dat Bank C bij een verbintenisrechtelijk arrangement een eigen recht jegens Bank B vervolgt. Dat recht staat op zichzelf
en is niet afhankelijk van de verzekerde verplichtingen in de verhouding tussen
zekerheidsnemer Bank C en zekerheidsgever A.46 Zonder medewerking van Bank
B, zal Bank D als cessionaris van de vordering van Bank C op A geen rechten jegens
Bank B hebben. Dat betekent dat wanneer Bank B (in casus 1) of Bank C (in casus
2) hun vordering op A aan een derde cederen, het zekerheidsrecht niet mee zal
overgaan op die derde, althans niet zonder dat de bestaande afspraken worden open47

gebroken.
Voor het openbreken van die afspraken zou dan uiteraard opnieuw de medewerking
van de debiteur van de vordering (de account bank) vereist zijn. Het zal van de
precieze afspraken tussen A, Bank B en Bank C afhangen wat rechtens heeft te gelden

met betrekking tot de verbintenisrechtelijke zekerheid wanneer de verzekerde vordering

door Bank B of (in casus 2) Bank C wordt overgedragen aan

een derde, Bank D.
Uitleg van die afspraken zou tot de conclusie kunnen leiden dat nu Bank B respectievelijk Bank C niets meer te vorderen hebben van A (hun vorderingen zijn immers
overgedragen aan Bank D) het in zekerheid gegeven depositosaldo weer vrijelijk ter
beschikking staat van A. Zonder nadere ingreep in het arrangement is het echter niet
mogelijk dat Bank D het voordeel heeft van het verbintenisrechtelijke arrangement.
Het is wel mogelijk dat partijen vooraf een arrangement treffen voor overgang
(of verpanding) van de gesecureerde vordering. Zo zou kunnen worden afgesproken

45 Het ligt natuurlijk weI voor de hand dat partijen contractueel

een verbinding leggen tussen het

bestaan van) de gesecureerde vordering.
zekerheidsarrangement en
Afhankelijke zekerheidsrechten volgen het recht waaraan zij zijn verbonden: art. 3:82 BW.
Bij een verpanding van de verzekerde vordering door Bank C aan Bank D geldt overigens hetzelfde.
Een inningsbevoegde pandhouder op een vordering kan eveneens de aan die vordering verbonden
Chet

46

47

afhankelijke zekerheidsrechten uitoefenen: HR 11 maart 2005. XJ 2006. 362 (Rabobank/Stormpolder).
Als pandhouder op de vordering van Bank C op A heeft Bank D echter niet het voordeel van een
aan de verpande vordering verbonden verbintenisrechtelijk zekerheidsarrangement, althans niet zonder
de oorspronkelijke afspraken rond het verbintenisrechtelijke arrangement aan te passen.
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dat Bank B het depositosaldo eveneens zal achterhouden ten behoeve van eventuele
rechtsopvolgers van Bank C. Dergelijke afspraken zullen al snel een complex karakter
gaan vertonen. Zo zal moeten worden afgesproken op welke wijze moet worden
vastgesteld dat een rechtsopvolger van de oorspronkelijke zekerheidsnemer (Bank
C) aanspraak kan maken op het depositosaldo van A bij Bank B. Hoe moet deze
rechtsopvolger bewijzen dat hij in de positie van Bank C jegens A is getreden en recht
heeft op de voordelen van het zekerheidsarrangement? Het gegeven dat Bank B zich
niet zal willen inlaten met de kredietverhouding tussen A en diens crediteuren, gecombineerd met de wens van Bank B om aansprakelijkheid wegens foutieve vrijgave van
het saldo te voorkomen, zorgen hier voor problemen.
Het gaat echter niet om fundamenteel onoplosbare problemen. De afspraken die
moeten worden gemaakt om ook de rechtsopvolgers van de oorspronkelijke schuldeiser
van A de voordelen te geven van de verbintenisrechtelijke zekerheid kunnen weliswaar
relatief complexe vormen aannemen, maar wanneer verbintenisrechtelijke zekerheidsarrangementen zouden worden gestandaardiseerd, zouden de meeste daaraan verbonden
nadelen kunnen worden ondervangen. Daarnaast zijn situaties denkbaar waarin de
noodzaak om gecompliceerde afspraken te maken minder zwaar weegt gelet op het
belang of de achtergrond van de concrete transactie.
3.1.2.7 Het stapelen van rechten leidt tot ingewikkelde complicaties maar ook tot

nieuwe mogelijkheden
Een kenmerk van de goederenrechtelijke benadering waarbij A zijn vordering op Bank
B verpandt aan Bank B of aan een derde is dat een dergelijke verpanding er niet aan
in de weg staat dat A aan een van zijn andere crediteuren een tweede pandrecht op
diezelfde vordering verschaft. Weliswaar verkrijgt de tweede pandhouder daarmee
slechts een pandrecht dat in rang achter staat bij het eerste pandrecht, maar er zijn
situaties denkbaar waarin een dergelijk tweede pandrecht goede diensten kan bewijzen.

48

Bij verpanding van vorderingen kunnen pandrechten in beginsel naar believen
worden gestapeld. In een verbintenisrechtelijke benadering kan van stapeling van
rechten als zodanig geen sprake zijn. Toch is ook in een verbintenisrechtelijke benadering denkbaar dat A meerdere schuldeisers rechten verleent met betrekking tot zijn
depositosaldo. Een voorbeeld van een dergelijk arrangement is het volgende:
a) Onverminderd de tussen partijen overeengekomen opeisbaarheid van het depositosaldo is Bank B niet verplicht tot vrijgave van het depositosaldo zolang zij nog
enig bedrag te vorderen heeft van A uit hoofde van de kredietovereenkomst.
b) Indien de omvang van de vordering uit hoofde van de krediet daartoe aanleiding
geeft, is Bank B tot gedeeltelijke vrijgave van het depositosaldo bevoegd zonder
daarmee haar recht prijs te geven het overige gedeelte van het depositosaldo te

48

Misschien wordt de eerste pandhouder volledig voldaan door de pandgever zodat diens pandrecht
ongebruikt vervalt. Ook is denkbaar dat de verpande vordering recht geeft op betaling van een (veel)
hoger hedrag dan de vordering tot zekerheid waarvan zij ten eerste male werd verpand.
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blokkeren. Bank B zal het depositosaldo echter niet vrijgeven voordat Bank C
schriftelijk heeft bevestigd daartegen geen bezwaar te hebben.
c) Wanneer A in verzuim is met de voldoening van haar verplichtingen onder de
kredietovereenkomst,49 verliest A de aanspraak op uitbetaling van het depositosaldo tot een bedrag dat overeenkomt met de verplichting waarmee A in verzuim
verkeert, vermeerderd met rente en kosten.

d) Onverminderd de afspraken omtrent de opeisbaarheid van het depositosaldo en
hetgeen hierboven onder (a) tot en met (c) werd overeengekomen, is Bank B
bevoegd noch verplicht het depositosaldo vrij te geven aan A zolang Bank C niet
schriftelijk heeft bevestigd dat zij niets meer heeft te vorderen van A onder de
kredietovereenkomsts' of Bank C schriftelijk toestemming heeft gegeven tot
(gedeeltelijke) vrijgave van dat saldo aan A.
e) Bank B zal op schriftelijk verzoek van Bank C overgaan tot (gedeeltelijke) betaling
van dat saldo aan Bank C. A verliest zijn aanspraken met betrekking tot het
depositosaldo indien en voor zover Bank B uit hoofde van deze bepaling betalingen aan Bank C verricht.
Het bovenstaande laat zien dat de afspraken die moeten worden gemaakt al vrij snel
behoorlijk complex kunnen worden, maar de verbintenisrechtelijke benadering biedt
wel de mogelijkheid om in gedetailleerde verdelingsscenario's een op maat gesneden
oplossing te bieden. In een variant op casus 2 zou een aantal banken die tezamen
of afzonderlijk krediet hebben verstrekt aan A tot in detail met A en Bank B kunnen
afspreken hoe het depositosaldo door Bank B in allerlei scenario's onder hen moet
worden verdeeld. Op deze wijze is een arrangement mogelijk dat vele malen meer
flexibiliteit en precisie heeft dan kan worden bereikt door middel van het vestigen
van pandrechten. Met name in complexe 'waterval' scenario' s, waar naast eventuele
banken ook verschillende andere partijen rechten hebben om te worden voldaan uit
de opbrengst van bijvoorbeeld de exploitatie van een door een syndicaat van banken
gefinancierd project,51 kan deze methode nuttige diensten bewijzen.
Denkbaar is dat een pretpark wordt gebouwd door middel van leningen verstrekt
door vijf banken maar dat ook een deel van de aannemers nog moet worden betaald
uit de met het pretpark te genereren opbrengsten. Partijen spreken af dat de exploitant
de contante opbrengst van de exploitatie van het park op

van de

zijn bankrekening bij Edn

vijf banken stort. Entree die door middel van girale betaling (of pinbetalingen)

wordt voldaan, kan rechtstreeks op deze rekening binnenkomen. Door middel van
verbintenisrechtelijke afspraken tussen de exploitant, diens bank en alle overige
betrokken partijen kan nu worden bereikt dat de eerste 100 000 die worden verdiend

49 Hier is
50 Hier is

de kredietovereenkomst tussen A en Bank B bedoeld.
de kredietovereenkomst tussen A en Bank C bedoeld.

51 Daarbij kan worden gedacht aan projectfinancieringen zoals de financiering van een tolweg, een
vliegveld of het hier gebruikte voorbeeld van een pretpark. Dit soort financieringen hebben als
voornaamste kenmerk dat de terugbetaling van de leningen die nodig zijn om het project tot stand
te brengen moet worden bekostigd uit de met de exploitatie van het project te generen opbrengsten.
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met de exploitatie aan Bank 1 worden overgeboekt, de volgende 500 000 naar Bank 2,
dan 200 000 naar Bank 3, vervolgens 50 000 naar aannemer A, de daarop volgende
1 000 000 naar Bank 4, dan 10 000 naar schildersbedrijf S, enzovoorts. Tevens kan
daarbij worden overeengekomen dat de exploitant een zeker bedrag per maand zal
mogen blijven onttrekken ter dekking van lopende exploitatiekosten. Sterker nog, ook
schuldeisers die een essentiele rol in de exploitatie verrichten zoals toeleveranciers
of energiebedrijven zou een rechtstreekse aanspraak met betrekking tot het saldo
kunnen worden toegekend. Er zijn allerhande transacties en financieringsvormen

denkbaar waar juist dit kenmerk van de verbintenisrechtelijke benadering goed van
pas zou komen. Door middel van pandrechten op de rekening van de exploitant van
het pretpark kan nooit de precisie worden bereikt die noodzakelijk is om een watervalarrangement als dit te laten werken. 52
Een pandrecht geeft een voorrangsrecht aan de pandhouder en een executierecht.
Dat zijn rechten die beschermen tegen het faillissement van de rekeninghouder. Dat
is echter niet waar het in de eerste plaats om draait in watervalscenario' s. Weliswaar
moeten de verschillende partijen die recht hebben op het rekeningsaldo zijn beschermd
tegen de insolventie van de (toevallige) rekeninghouder, maar nog veel belangrijker
is dat zij tegen elkaar worden beschermd. Een pandrecht op het saldo kan die functie

niet optimaal vervullen. Uitoefening van een pandrecht door een van de gerechtigden
veronderstelt dat de rekeninghouder wordt uitgeschakeld, terwijl het in watervalscenario's juist diens taak was om er voor te zorgen dat het geld op de juiste wijze verdeeld
zou worden. Een pandrecht is daarmee niet toegesneden op de eisen van de praktijk
wanneer het gaat om het verzorgen van complexe verdelingen van een banksaldo.
Het essentiele kenmerk van de verbintenisrechtelijke benadering is dat alle partijen
die aanspraak maken op een deel van het saldo, partij zijn bij de overeenkomst met
de account bank, waarin hun aanspraken met betrekking tot het saldo worden vastgelegd.

3.1.2.8 Samenvatting van de kenmerken van een verbintenisrechtelijke benadering
Samengevat heeft het voorafgaande vijf belangrijke kenmerken van een verbintenisrechtelijke benadering opgeleverd.
In de eerste plaats kan worden geconstateerd dat gebruikmaking van de verbintenisrechtelijke benadering er toe leidt dat het goederenrechtelijke keurslijf kan worden
verlaten ten gunste van een flexibeler en open verbintenisrechtelijk systeem. Als nadeel
heeft dit dat er in dat open systeem ook een grotere noodzaak bestaat voor partijen
om zelf gedetailleerde afspraken te maken en daarbij zorgvuldig te werk te gaan. Deze
aspecten kwamen hierboven in par. 3.1.2.1 en par. 3.1.2.2 aan de orde.
In de tweede plaats is een essentieel kenmerk van de verbintenisrechtelijke benadering dat daarbij steeds medewerking van de account bank noodzakelijk zal zijn, terwijl

52

Dit roept natuurlijk de vraag op wat

de grenzen zijn die aan deze wijze van verdeling van de
exploitatieopbrengst zijn verbonden. Worden concurrente schuldeisers van de exploitant van het
park op deze wijze niet buiten spel gezet? Deze vraag naar de grenzen van de verbintenisrechtelijke
benadering komt in het vervolg nog uitgebreid aan de orde. Zie met name par. 3.3 en par. 4.2.

Hoofds tuk 3

61

een goederenrechtelijke benadering goeddeels buiten de account bank om kan worden

gerealiseerd. Dit aspect werd beschreven in par. 3.1.2.3.
Het derde kenmerk van de verbintenisrechtelijke benadering, dat in par. 3.1.2.4
werd besproken, is dat de absolute werking daarvan is gebaseerd op het realiteitsbeginsel. de gedachte dat derden (beslagleggers, de curator van A en goederenrechtelijke
rechtsopvolgers van A) de vordering van A op Bank B hebben te nemen zoals deze
door A en Bank B is vormgegeven. Door uitleg zal moeten worden vastgesteld wat
precies de inhoud is van het vorderingsrecht van A op Bank B.
Ten vierde oefent de zekerheidsnemer in een verbintenisrechtelijke benadering
een eigen recht uit dat niet is afgeleid van de rechten van de zekerheidsgever jegens
de account bank. Dat heeft twee in het oog springende gevolgen. In de eerste plaats
heeft de zekerheidsnemer niet de voordelen van eventueel aan de vordering van de
zekerheidsgever op de account bank verbonden zekerheidsrechten. Het is immers niet
deze vordering, maar een eigen nieuwe vordering die de zekerheidsnemer jegens de
account bank vervolgt. Dit punt kwam aan de orde in par. 3.1.2.5. In de tweede plaats
verkrijgt de cessionaris of de pandhouder van de verzekerde verplichting onder een
verbintenisrechtelijk arrangement niet de voordelen van dat verbintenisrechtelijke
arrangement. In een goederenrechtelijke benadering is dat wei het geval. Dit kenmerk
werd in par. 3.1.2.6 besproken.
Het laatste (in par. 3.1.2.7 besproken) kenmerk van de verbintenisrechtelijke
benadering is dat die benadering weliswaar niet geschikt is voor het stapelen van
verschillende zekerheidsrechten op 6dn vordering maar desalniettemin mogelijkheden
biedt om complexe watervalscenario' s juridisch vorm te geven door de diverse partijen
die aanspraak hebben op een giraal saldo rechtstreekse aanspraken jegens de account
bank toe te kennen.

3.2

Voorbeelden van een verbintenisrechtelijke benadering in het geldende
recht

De figuur waarbij een partijbeding een aan derden tegenwerpbare eigenschap inbouwt
in een vorderingsrecht is in ons recht vreemd noch zeldzaam.5' Hieronder zal een

aantal voorbeelden worden besproken van dergelijke constructies. Daaruit zal blijken
dat de verbintenisrechtelijke benadering goed aansluit op het stelsel van het huidige
Nederlandse recht.

Nog an opmerking vooraf. De verbintenisrechtelijke benadering die in dit boek
wordt beschreven, kenmerkt zich doordat inhoudelijk wordt ingegrepen in bestaande
vorderingsrechten. zoals in de vordering van A op Bank B uit hoofde van het deposito.
Daarnaast kenmerkt die benadering zich (bijvoorbeeld in casus 2) door het creeren
van vorderingsrechten uit het niets, zoals de vordering van Bank C op Bank B. De
meest interessante component van de verbintenisrechtelijke benadering is het eerste

53 Zie op dit punt

tevens Wibier 2005.
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element: de wijziging van de oorspronkelijke vordering van A op Bank B. Dit element
komt zowel in casus 1 als in casus 2 terug en is wat de verbintenisrechtelijke benadering mogelijk maakt. Dit aspect werd hiervoor besproken in par. 3.1.2.4 waarin de
inhoudelijke vormgeving van vorderingsrechten enerzijds en het realiteitsbeginsel
anderzijds werden belicht. Die inhoudelijke vormgeving van het vorderingsrecht en
de derdenwerking daarvan op grond van het realiteitsbeginsel is wat de onderstaande
voorbeelden bindt.

3.2.1

Een vervalbeding uit 1939

Een vroeg voorbeeld van een verbintenisrechtelijke benadering is te vinden in een
arrest van de Hoge Raad uit 1939.54 Dit arrest wordt besproken omdat het laat zien
dat ons recht al get'uime tijd mogelijkheden biedt tot het gebruik van de contractvrijheid om te bewerkstelligen dat een vorderingsrecht vervalt. Het feit dat het hier om
een oud arrest gaat is daarbij een voordeel voor het te maken punt: in de kiem bevat
het Nederlandse systeem al lang de mogelijkheid om de in dit boek onderzochte
verbintenisrechtelijke benadering te gebruiken.

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest waren een zekere Moorman enerzijds
en Bureau Materiaalstaat anderzijds overeengekomen dat Bureau Materiaalstaat 26
maandelijkse advertenties zou plaatsen voor 7 gulden per stuk in een door Moorman

uitgegeven tijdschrift. In de overeenkomst was een beding opgenomen op grond
waarvan Bureau Materiaalstaat bij niet betaling van een advertentie verplicht was om
het (resterende) totaalbedrag voor alle advertenties ineens te betalen aan Moorman,
zonder echter nog aanspraak te kunnen maken op plaatsing van de resterende advertenties. Het recht om die advertenties te laten plaatsen verviel dus op grond van een
contractueel beding. De vergelijking met casus 1 en 2 dringt zich op, omdat ook daar
sprake kan zijn van het verval van het recht op nakoming van A wanneer A niet aan
zijn verplichtingen jegens Bank B voldoet (casus 1) of jegens Bank C (casus 2). Na
plaatsing van 13 advertenties was Bureau Materiaalstaat in gebreke gebleven met
betaling van vijf advertenties. Op grond van de overeenkomst vordert Moorman
betaling van 18 advertenties h 7 gulden per stuk. Dat wil dus zeggen dat Moorman
een beroep deed op het beding op grond waarvan Bureau Materiaalstaat de 18 onbetaalde advertenties moest betalen terwijl de aanspraak op plaatsing van de 13 resterende
advertenties was vervallen.
In een verstekvonnis had de kantonrechter Bureau Materiaalstaat veroordeeld tot
betaling van 35 gulden voor de vijf geplaatste maar nog niet betaalde advertenties
en Moorman voor het overige niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak werd door
de rechtbank Amsterdam bekrachtigd. De rechtbank achtte het beding op grond
waarvan Moorman werd ontheven van haar verplichting de tegenprestatie te verrichten
(plaatsing van de advertenties) terwijl de verplichting van Bureau Materiaalstaat in
geval van wanbetaling juist werd verzwaard (vervroegde betaling van het resterende

54 HR

13

november 1936. NJ 1937. 433 (Moorman's Periodieke Pers/Bureau Materiaalstaat).
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bedrag ineens), in strijd met de goede zeden en daarmee onverbindend. Het voornaamste argument van de rechtbank daarvoor was de wanverhouding tussen de wederzijdse
prestaties die zou ontstaan in geval van wanprestatie. Dit oordeel van de rechtbank

kan in de ogen van de Hoge Raad geen genade vinden:
'dat de opvatting der Rechtbank, dat het aan partijen niet vrijstaat om het nadeel, dat die
partij treffen zal, welke zich aan wanpraestatie mocht schuldig maken, in dier voege te
regelen, dat de praestatie, waartoe haar wederpartij zich verbonden heeft, vervalt, doch
haar eigen praestatie verschuldigd blijft en zelfs door vervroegde opeischbaarheid verzwaard
wordt, in haar algemeenheid noch in de artikelen 1371 en 1373 B.W. noch in eenige andere
wetsbepaling steun vindt, zoodat het middel terecht die opvatting bestrijdt;'

In navolging van de rechtbank Amsterdam, wordt dit arrest in de literatuur meestal
in de sleutel geplaatst van de problematiek van de 'iustum pretium': het leerstuk van
de rechtvaardige prijs.55 De rechtbank had de vordering van Moorman tot betaling
van de 13 nog niet geplaatste advertenties afgewezen op grond van de wanverhouding
die daarmee zou ontstaan tussen de wederzijdse prestaties van Moorman en Bureau
Materiaalstaat. De Hoge Raad casseerde dat oordeel. Wanneer wij onze aandacht echter
op een ander element van het arrest richten, het verval van de contractuele rechten
van Bureau Materiaalstaat, is de gelijkenis met casus 1 en 2 treffend. Het verval van
de rechten van Bureau Materiaalstaat krachtens een daartoe strekkende afspraak is
wat het arrest voor een verbintenisrechtelijke benadering interessant maakt.56 Het
vormt een vroeg voorbeeld van een dergelijke benadering omdat ook daar gebruik

wordt gemaakt van de mogelijkheid om een vordering (het recht om advertenties
geplaatst te zien) te laten verdampen, wanneer er zich bepaalde omstandigheden
voordoen.

3.2.2

Een drietal recente arresten

Er zijn meer en ook recente voorbeelden in de rechtspraak van de Hoge Raad te vinden
waarin contractuele arrangementen die sterke gelijkenis vertonen met de in dit boek
onderzochte verbintenisrechtelijke benadering worden gesanctioneerd.

55 Zie in deze zin Hartlief 1999.
56

Voor het hier gemaakte punt is niet relevant dat het verval van contractuele rechten in verhoudingen
met consumenten tegenwoordig als verdacht wordt aangemerkt, getuige bijvoorbeeld de beschermende
bepalingen die in het kader van huurkooptransacties in dat verband in het BW zijn opgenomen.
Zie bijvoorbeeld art. 7A: 1576t BW waarin de huurverkoper de verplichting wordt opgelegd om de
huurkoper te compenseren indien de huurverkoper door ontbinding van de overeenkomst in een
betere positie zou geraken.
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3.2.2.1 Ontvanger/BarendregF
Het eerste voorbeeld is het arrest Ontvanger/Barendregt waarin het om het volgende
ging. De Ontvanger had derdenbeslag gelegd onder mevrouw Barendregt op (onder
meer) alles wat zij aan haar ex-echtgenoot Mourik verschuldigd was. In de daarop
volgende verklaringsprocedure kwam naar voren dat Barendregt blijkens een schuldbekentenis een bedrag van f 85 000 aan Mourik verschuldigd was, terug te betalen
in halfjaarlijkse termijnen vanf 1700. De rente bedroeg blijkens de schuldbekentenis
8,5%, eveneens te voldoen in halfiaarlijkse termijnen. Bij de schuldbekentenis was
echter een aanhangsel gevoegd van dezelfde datum als de bekentenis zelf. Daaruit
bleek dat Barendregt en Mourik waren overeengekomen dat de rente en aflossing door
Mourik zouden worden ingehouden van de door hem aan Barendregt verschuldigde
alimentatietermijnen, waarvan de omvang, op halfiaarlijkse basis, die van de rente
en aflossing overtroffen. In de verklaringsprocedure stelde Barendregt zich op het
standpunt niets aan Mourik verschuldigd te zijn, een standpunt waarin zij door rechtbank en hof werd gevolgd. Het tegen het oordeel van het hof gerichte cassatiemiddel

wordt door de Hoge Raad als volgt verworpen:
'Het Hof heeft de door Barendregt en Mourik gesloten overeenkomst kennelijk aldus
uitgelegd dat Barendregt ter zake van de geldlening geen bedragen als voormeld zou
behoeven te betalen, nu Mourik bevoegd was deze bedragen van de door hem aan Barendregt verschuldigde alimentatietermijnen af te houden. Deze uitleg - die erop neerkomt
dat aan de schuld uit geldlening, voor wat betreft de wijze van delging daarvan, bij het
in het aanhangsel opgenomen beding nadere vorm is gegeven - is niet onbegrijpelijk, noch
onvoldoende gemotiveerd. Een zodanig beding kan mede worden ingeroepen tegen een
schuldeiser die na het tot stand komen daarvan derdenbeslag heeft gelegd. Anders dan het
middel betoogt, staat art. 1470 tweede lid BW daaraan niet in de weg, terwijl dit, anders
dan ter toelichting van het middel is aangevoerd, ook strookt met Boek 6 NBW (zie MvT
op het eerste gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3-6 nieuw BW, wetsontwerp 16 593,
tweede alinea bij art. 475b Rv). Op dit een en ander stuiten alle in het middel vervatte

klachten af.'(Cursivering RMW)

Dit arrest wordt meestal geplaatst in de sleutel van de tegenwerpelijkheid van een
contractuele verruiming van de verrekeningsmogelijkheden aan derden (met name
beslagleggers).58 Met Faber ben ik van mening dat het arrest Barendregt/Ontvanger
een toepassing is van het beginsel dat derden de vordering aantreffen zoals deze door
partijen is vormgegeven,59 kortom: een toepassing van het realiteitsbeginsel. De
overeenkomst met de verbintenisrechtelijke benadering is treffend. Op het eerste
gezicht leek Mourik een voor beslag vatbare vordering op Barendregt te hebben tot
halfjaarlijkse betaling vanf 1700 plus rente over de (resterende) hoofdsom uit hoofde
van geldlening. Door de nadere vormgeving van die vordering in het aanhangsel bij

57 HR 20 januari 1984. N./1984.512.
58 In deze zin bijvoorbeeld Faber 2005. nr. 291. Zie ook Broekveldt 2003, nr. 300.
59 Faber 2005. nr. 291.

71

Hoofids:uk 3

de overeenkomst moest echter worden geconcludeerd dat Barendregt niets aan haar

ex-man verschuldigd was.

3.2.2.2 Holtrop/Stevensw
Het tweede hier te bespreken arrest is Holtrop/Stevens. Ziengs had in opdracht van
Holtrop vier woningen gebouwd en had op grond daarvan een vordering tot betaling
aan onderaanop Holtrop. Deze vordering werd door Ziengs vervolgens gecedeerd
nemer Stevens, tot zekerheid van een vordering van Stevens op Ziengs. Toen Stevens
zich vervolgens tot Holtrop richtte ter zake van betaling van de gecedeerde vordering
meende Holtrop een bedrag van ruim f 25 000 te kunnen achterhouden wegens te
die daarmee aan de orde kwam
late oplevering van de woningen door Ziengs. De vraag
vordering
van een opdracht tot de bouw
uit
hoofde
de
van
debiteur
was of Holtrop (de
kon
beroepen jegens de nieuwe schuldvan een aantal woningen) zich op verrekening
de
eiser (Stevens) met een vordering op
voormalig schuldeiser/cedent (Ziengs). De
vordering
was
ontstaan uit wanprestatie wegens te late
brengen
in verrekening te
na betekening van de cessie
oplevering van de huizen. Die vordering was kennelijk
als volgt:
pas ontstaan. De Hoge Raad overweegt aan het slot van r.0.3.3

'Het Hof heeft, evenals de Rechtbank, het beroep van Holtrop op compensatie verworpen.
Daartoe heeft het Hof naar aanleiding van de eerste appelgrief van Holtrop overwogen (rov.
de periode
6) dat de door Holtrop gepretendeerde vordering op Ziengs betrekking heeft op
van 15 maart tot 24 mei 1989, zodat die vordering is ontstaan na de betekening van de
desbetreffende akte van cessie. Het Hof - dat terecht is uitgegaan van toepasselijkheid van

het v66r 1 januari 1992 geldende recht heeft derhalve klaarblijkelijk geoordeeld dat art.
verrekening
belet.
1467, tweede lid, (oud) BW de
dat voormelde bepaling aan contractuele
miskend
Hof
evenwel
Aldus oordelend heeft het
men bevoegdheid tot compensaovereengeko
schuldenaar
en
cedent
tussen
een
compensatie
tie - waarop Holtrop zich blijkens haar hiervoor weergegeven stellingen had beroepen,
niet in de weg staat.'

een verbintenisrechDeze uitspraak zou goed zijn te begrijpen met gebruikmaking van
telijke invalshoek. De vordering van Ziengs op Holtrop bestaat in die benadering
krachtens de door partijen gemaakte afspraak slechts voor zover zij de eventuele
tegenvorderingen van Ziengs op Holtrop overtreft. Cessie van de vordering door Ziengs
aan Stevens maakt dat niet anders want de vordering wordt gecedeerd met alle inhou-

delijk gebreken. Dat is

een toepassing van het realiteitsbeginsel, of, omdat het om
-beginsel. Dat de Hoge Raad de 'derdenwerking van

overdracht gaat, het nemo-plus
het verrekeningsbeding' baseert op de gedachte dat de uitbreiding van de verrekeniet direct
ningsbevoegdheid mede de inhoud van de gecedeerde vordering bepaalt is
(halverwege
in
passage
het
arrest
volgende
uit het arrest af te leiden. Wel wijst de
r.0. 3.3.) in die richting:
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'(...) dat tussen partijen was afgesproken dat dit gedeelte onbetaald zou blijven totdat de
garantieverplichtingen van Ziengs zouden zijn geexpireerd, en dat op dat bedrag de eventuele
verrekenposten wegens wanprestatie in mindering zouden worden gebracht'

De verplichting van Holtrop tot betaling (en daarmee de vordering van Ziengs op
Holtrop) werd krachtens de gemaakte afspraken kennelijk minder voor zover er
verrekenposten bestonden. Uit het realiteitsbeginsel volgt dan dat een cessie slechts
betrekking kan hebben op een vordering met deze inhoudelijke beperking. Aldus
beschouwd kan de derdenwerking van een contractuele uitbreiding van de verrekeningsbevoegdheid goed worden verklaard aan de hand van de verbintenisrechtelijke
benadering die in dit boek centraal staat.

3.2.2.3 FMN Holding/Pra-8-Porter Nederland"
Het derde hier te bespreken arrest is FMN Holding/Pret-h-Porter Nederland. Ook in
dit arrest stond de vraag centraal wat precies werd getroffen door een derdenbeslag

in verband met tussen de beslagdebiteur (Pr6t-A-Porter Nederland, hierna: PAP) en
de derde-beslagene (FMN Holding, hierna: FMN) gemaakte afspraken. Het ging in
deze zaak om het volgende. 62
Een zekere Ortman had beslag gelegd onder factormaatschappij FMN ten laste
van de client van deze factormaatschappij, PAP, op (onder meer) alle
gelden die FMN
verschuldigd mocht zijn of worden aan PAP. De factorovereenkomst hield, kort
gezegd, in dat PAP haar vorderingen op debiteuren overdroeg aan FMN en door FMN
liet innen. FMN meende uit hoofde van de factorovereenkomst.f 10 621,68 aan PAP
verschuldigd te zijn op het moment van de beslaglegging. PAP bestreed die opvatting
echter. Voor de vraag wie gelijk had, bleek de uitleg van een tweetal overeenkomsten
doorslaggevend. In de eerste plaats de factorovereenkomst tussen PAP en FMN. Op
grond van die overeenkomst was FMN jegens PAP verplicht dagelijks de geYncasseerde
bedragen (onder inhouding van het factorloon) te crediteren in rekening-courant en
ter beschikking van PAP te houden. Uit hoofde van de factorovereenkomst bestond
er dus (op zichzelf) een voor beslag vatbare vordering van PAP op FMN. Er was
echter nog een tweede overeenkomst: de Algemene Akte van cessie van vorderingen
(met 21 verband) (de Algemene Akte). Behalve FMN en PAP was ook AMRO partij
bij de Algemene Akte. Er was bepaald dat de Algemene Akte de factorovereenkomst
onverlet liet. behoudens voor zover daarvan in de Algemene Akte uitdrukkelijk werd
afgeweken. Zoals de volledige titel van de Algemene Akte van cessie van vorderingen
(met Z verband) al doet vermoeden, was daarin sprake van een tweede cessie (aan
AMRO en FMN), en wei van dezelfde vorderingen die PAP op grond van de factorovereenkomst eerder aan FMN had gecedeerd. Voor de uitkomst van de zaak bleek
echter (de uitleg van) een andere bepaling uit de Algemene Akte doorslaggevend.
In die laatste bepaling werd (onder meer) bepaald dat de door FMN gerncasseerde

61 HR 23 juni 1995, N./ 1996,566.
62 De hier weergegeven casus betreft de uitleg van het hof van de relevante overeenkomsten zoals
deze uitleg door de Hoge Raad

is

geherformuleerd. Zie m.n. r.0.3.4.2 en 3.4.3 van het arrest.
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bedragen na binnenkomst telkens aan de financiers (dat wil zeggen: FMN en AMRO)
ten goede zouden komen. Dat betekende volgens het hof dat PAP ten gunste van FMN
en AMRO afstand had gedaan van haar aanspraak op dagelijkse afdracht/verrekening
uit hoofde van de factorovereenkomst. Daarmee had PAP sinds het in werking treden
van de Algemene Akte niet meer een voor beslag vatbare vordering op FMN. De Hoge
Raad is aan het woord:
'Sedertdien strekten. aldus kennelijk het Hot', door FMN geincasseerde en ten gunste van
PAP geboekte bedragen enkel tot aflossing van haar in de Algemene Akte bedoelde vordering op PAP en, nadat deze zou zijn voldaan, tot aflossing van de in de Algemene Akte
bedoelde vordering van AMRO op PAP; eerst nadat beide vorderingen zouden zijn voldaan,
zou het vorderingsrecht van PAP op FMN uit hoofde van art. 18 factorovereenkomst
herleven. Tegen deze achtergrond komt aan de creditering van PAP slechts deze betekenis
toe dat daardoor wordt aangegeven dat de vordering van FMN met het gecrediteerde bedrag

is afgenomen.'

De uitleg van het hof van de overeenkomsten, waarbij de vordering die PAP op de
factormaatschappij FMN leek te hebben niet blijkt te bestaan voor zover PAP nog
iets verschuldigd was aan FMN of AMRO, wordt door de Hoge Raad in stand gelaten.
Ook dit arrest kan daarmee worden gezien als een voorbeeld van een toepassing van
de in dit boek onderzochte aanpak: de vordering van PAP op FMN is met derdenwer-

king contractueel nader vormgegeven. De gelijkenis met casus 2 dringt zich hier op
omdat in casus 2 ook sprake is van een vordering (van A op Bank B) die slechts
bestaat zolang A niets meer aan Bank C verschuldigd is.
De vergelijking is des te meer relevant, nu hetgeen FMN, AMRO en PAP hadden
afgesproken ook had kunnen worden bereikt door middel van een verpandingsconstructie. In die benadering had PAP haar vordering uit hoofde van de factorovereenkomst
op FMN (bij voorbaat) aan AMRO en FMN kunnen verpanden. Ook dan had de
beslaglegger achter het net gevist.63 De benadering van het hof en de Hoge Raad
komt neer op een nadere verbintenisrechtelijke invulling (door middel van de Algemene Akte) van de vordering van PAP op FMN uit hoofde van de factorovereenkomst:
zolang de vorderingen van FMN en AMRO niet waren voldaan, had PAP geen
vordering op FMN en kwam aan de creditering van geYnde bedragen in rekeningcourant slechts administratieve betekenis toe.64
A-G Vranken komt tot een andere conclusie dan de Hoge Raad. Dat dit zo is,
kan niet geheel los worden gezien van het feit dat hij de problematiek door een
goederenrechtelijke bril bekijkt.65 De A-G legt er de nadruk op dat sprake is van

Art. 3:97 lid 2 BW en HR 10 januari 1992. NJ 1992. 744 (Ontvanger/NMB). Dat het hier besproken
arrest speelde onder het regime van het v66r 1992 geldende recht en dat om die reden sprake was
van zekerheidscessies en niet van verpandingen, doet niet ter zake.
64 R.0.3.4.2. Als ik het goed zie, benadert Faber het arrest op een wijze vergelijkbaar met de hier
gevolgde benadering, door het in de sleutel van de saldoverbintenis te plaatsen. Zie Faber 2005,

63

nr. 291.

65

Ook de benadering van NJ-annotator H.J. Snijders is goederenrechtelijk (zie met name onder e.-g.).
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twee cessies van vorderingen die aan PAP toebehoorden. In de eerste
plaats de cessie
van vorderingen aan FMN uit hoofde van de factorovereenkomst. In de tweede plaats
de cessie uit hoofde van de Algemene Akte aan FMN en AMRO. Deze tweede cessie
kon, zo had het hof in cassatie onbestreden geoordeeld, goederenrech
telijk geen effect
sorteren zodat FMN uit hoofde van die cessie nog geen gelden had kunnen innen.

De A-G achtte vervolgens de relevante verbintenisrechtelijke bedingen (niet onbegrijpelijk gelet op de feitelijke constellatie) uitsluitend van toepassing op gelden die uit
hoofde van de tweede cessie waren gernd. Zoals hiervoor aangegeven zagen hof en
Hoge Raad de partijafspraken echter als een nadere inkleuring van de vordering van
PAP op FMN welke vordering reeds was ontstaan uit hoofde van de factorovereenkomst (en de in dat kader aan FMN gecedeerde vorderingen) hetgeen het verschil
in resultaat met de door de A-G verdedigde uitkomst (vernietiging en verwijzing)
goeddeels verklaart.
Nog duidelijker komt het verschil in benadering tussen de A-G en Hoge Raad

uit de verf in de meer principiele afwijzing van het door het hof bereikte resultaat
die de A-G als subsidiaire grond voor vernietiging van het arrest van het hof ter
overweging aan de Hoge Raad voorlegt. Volgens de A-G is de uitkomst van de zaak
niet in overeenstemming met het systeem van het Nederlandse recht: de
afspraken
tussen FMN en PAP zijn niet een geldige wijze om de bij FMN ten behoeve van PAP
uit de factorovereenkomst binnenkomende gelden te onttrekken aan beslag door andere

crediteuren dan FMN en AMRO. De A-G is aan het woord vanaf de plaats
waar hij
zijn visie onderbouwt met een voorbeeld:
'Stel dat X regelmatig vorderingen heeft op A wegens geleverde produkten. Stel voorts

dat X regelmatig gelden verschuldigd is aan zijn toeleverancier B. Zal dan de enkele
omstandigheid dat X aan A verzoekt hetgeen deze aan hem (X) verschuldigd is meteen

over te boeken op de rekening van B, voldoende zijn om te verhinderen dat crediteur C
ten laste van X bes!ag onder A kan leggen? Het antwoord is neen. Hetzelfde geldt voor
de situatie dat X bijvoorbeeld de bank opdracht geeft om alle op zijn rekening staande en
te storten gelden nu en in de toekomst over te boeken naar de rekening van ddn crediteur.
Ook daarmee kan X niet bewerkstelligen dat de gelden immuun worden voor
beslag door
andere crediteuren. Het zou anders wei erg gemakkelijk zijn om met
behulp van louter

obligatoire afspraken met enkele crediteuren de beslagmogelijkheden van andere crediteuren
voor eens en voor al te frustreren. Het zou leiden tot een veelheid van louter obligatoir
bepaalde voorrangsposities van crediteuren jegens elkaar. Dat is niet het systeem van het
Nederlandse recht. Het aantal voorrangsposities is beperkt en zorgvuldig
afgebakend. Een
louter obligatoire bevoegdheid om gelden ten behoeve van bepaalde crediteuren te bestemmen. behoort daartoe niet.'

De voorbeelden en de daaruit getrokken conclusies miskennen het karakter van de
afspraken zoals die in het arrest aan de orde waren. Het arrest van de Hoge Raad laat
zien dat er geen sprake was van een volwaardige vordering van PAP op FMN die
vervolgens door middel van een verbintenisrechtelijke afspraak aan het beslag werd
onttrokken. zoals in de door de A-G besproken voorbeelden het geval is. Er was in
het arrest sprake van een ingreep in het
vorderingsrecht van PAP op FMN zelf. Het
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verschil is subtiel maar essentieel. Wanneer ik mijn schuldenaar verzoek mijn vordering
op hem te voldoen aan X, heb ik mijn vordering op mijn schuldenaar niet inhoudelijk
debiteur zal
gewijzigd. Wanneer wij echter afspreken dat mijn vordering op mijn
van een
sprake
is
inhouden dat deze gehouden is X een zeker bedrag te betalen.
schuldenaar. De latere beslaginhoudelijke vormgeving van mijn vordering op mijn
legger heeft die vordering vervolgens zo te nemen zoals deze door partijen is vormgegeven. Hij kan nooit meer rechten jegens de debiteur ontlenen aan de vordering
dan de beslagen crediteur zelf: dat is het realiteitsbeginsel. Welke van de twee gevallen
.66 In de hierzich voordoet, zal aan de hand van uitleg moeten worden vastgesteld
boven geciteerde passage trekt de A-G tevens de grens tussen goederenrecht en
verbintenissenrecht niet geheel juist. Door de afspraak tussen debiteur en crediteur
van de vordering ( PAP en FMN) is de vordering goederenrechtelijk aangepast: het
wordt
is een auto met dieselmotor. die niet. omdat er toevallig iemand beslag op legt.
een
model
dat
laatste
zou
al
ook
loopt,
geconverteerd in een model dat op benzine

hogere executiewaarde hebben.
Op dit laatste punt en de argumenten van de A-G in zijn hierboven geciteerde
conclusie wordt in par. 3.4. I overigens nog uitgebreid teruggekomen. Ook de vraag
in hoeverre partijen op deze wijze in staat zijn om onbeperkt vorderingen aan verhaalneming door derden te onttrekken komt in het vervolg nog aan de orde. Waar het
hier vooral om gaat is aan te geven dat er in de rechtspraak voorbeelden zijn te vinden

die met een verbintenisrechtelijke benadering goed te verklaren zijn, terwijl een
goederenrechtelijke benadering minder geschikt lijkt.

3.2.3

Onoverdraagbaarheid krachtens partijbeding

De goederenrechtelijke werking van niet-overdraagbaarheidsbedingen die zijn gemaakt
tussen schuldeiser en schuldenaar van de vordering wordt doorgaans verklaard met
de stelling dat het beding mede de inhoud van het vorderingsrecht bepaalt.67 In die
het niet-overdraagbaarheidsbeding
benadering. die hier wordt onderschreven, wordt
inhoud van het vorderingsde
materiele
van
deel
uitmaakt
een
dat
beding
gezien als
waarbij
recht. Deze figuur vertoont daarmee een nauwe verwantschap met casus 1 en 2

de vordering van A op Bank B dusdanig inhoudelijk wordt vormgegeven dat een vanuit
resultaat wordt bereikt als met
het perspectief van de zekerheidsnemer vergelijkbaar
het niet-overdraagbaarheidsde verpanding van die vordering. De absolute werking van
de
echtelijke benadering
absolute
de
zoals
verbintenisr
net
werking van
beding kan
krachtens
onoverdraagpartijbeding
worden verklaard vanuit het realiteitsbeginsel. De

66
67

Zie daarover par. 3.1.2.4
Zie bijvoorbeeld Asser/Mijnssen/De Haan/Van Dam 3-1, nr. 202 en Beekhoven van den Boezem
110 en Snijders/Rank-Berenschot 2007,
2003. p. 47-49 en p. 53-57 alsmede Pitlo/Reehuis 2006, nr.
nr. 3 1 1. De juistheid van deze visie is bevestigd in HR 1 7 januari 2003, N./ 2004,281 (Oryx/Van
Eesteren).
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baar gemaakte vordering kan worden gezien als een toepassing van de in dit boek
onderzochte verbintenisrechtelijke benadering.

3.2.4 Achtergestelde vorderingen

61

Bij overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar kan worden bepaald dat een
vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de
wet de vordering toekent.69 Met andere woorden: het staat de schuldeiser en schuldenaar van een vordering vrij deze aldus vorm te geven dat deze een lagere rang inneemt

dan krachtens de wet het geval zou zijn. Rechtsopvolgersm van de oorspronkelijke
schuldeiser. zoals een cessionaris, beslaglegger en een pandhouder, hebben de achtergestelde vordering te nemen zoals deze is. Uit de wettekst kan worden afgeleid dat
de vordering die aldus is vormgegeven krachtens partijafspraak een lagere rang neemt.
Het beding maakt daarmee deel uit van de materiele inhoud van de vordering en een
en ander is goed te verklaren als een toepassing van een verbintenisrechtelijke benadering.

Automatische incasso

3.2.5

Ook de problematiek van de automatische incasso zoals deze aan de orde kwam in
het arrest Mendel q.q./ABN AMRO,71 vormt een toepassing van de verbintenisrechtelijke benadering.71 Het gaat daarbij om het volgende.
Bedrijven die periodiek vorderingen verkrijgen op hun klanten, zoals leveranciers
van energie, kabelexploitanten en telecommunicatiebedrijven, geven er meestal de
voorkeur aan dat hun klanten een incassomachtiging afgeven. Dit stelt deze bedrijven
in staat de (meestal maandelijks) verschuldigde bedragen rechtstreeks van de rekening
van de desbetreffende klanten af te halen. Voor de werking van dit systeem is behalve

de machtiging van de klant nodig dat de incassant een incassocontract sluit met
Interpay BankGiroCentrale B.V. en met de bank waar de bedragen worden geYncasseerd. In de casus van het arrest had NETnet een dergelijk contract gesloten met
Interpay en haar bank (ABN AMRO) waarin de volgende bepaling voorkwani:

68 Zie over achtergestelde vorderingen in algemene zin: A. van Hees 1989 en Wessels 2006.
69 Art. 3:277 lid 2 BW.
70

De term wordt hier gebruikt om diegenen aan te wijzen die hun rechten ontlenen aan de oorspronkelijke schuldeiser. Een beslaglegger is natuurlijk geen werkelijke rechtsopvolger van de oorspronkelijke

schuldeiser nu de beslaglegger zijn rechten op de vordering niet aan overdracht maar rechtstreeks
aan de wet ontleent. Zie hierover: Van der Kwaak 1990.

71 HR
72

3

december 2004, NJ 2005,200 (Mendel q.q./ABN AMRO). Zie over dit arrest ook de noot

van Faber in JOR 2005/51 aismede Faber 2005. nr. 5.
Zie over deze problematiek ook Kortmann/Faber 1998.
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'8 Terugboeking
8.1 De BGC [Interpay BankGiroCentrale B.V., RMW] bedingt hierbij ten behoeve van
de bank van de debiteur en de debiteur het recht om binnen 30 kalenderdagen na de datum
waarop de BGC in opdracht van de incassant [i.c. NETnet, RMW] de incasso heeft verwerkt,
de incasso terug te laten boeken.
8.2 De bank van de incassant [i.c. ABN AMRO, RMW] zal ongeacht de reden van terugboeking iedere terugboeking accepteren die door de BGC wordt verwerkt binnen 35 kalenderdagen na de datum van verwerking van de incasso-opdracht.
8.3 De incassant verbindt zich jegens zijn bank de debitering van zijn rekening tengevolge
van een terugboeking te accepteren mits de voorgeschreven termijn in acht is genomen.
8.4 De BGC bedingt hierbij ten behoeve van de bank van de debiteur dat de bank van de
incassant, indien zij om enigerlei reden de terugboeking niet kan doorvoeren, niettemin
het betreffende bedrag aan de bank van de debiteur zal vergoeden. Terzake van die vergoe-

ding heeft zij alsdan een vordering op de incassant.
8.5 Elke creditering van de rekening van de incassant uit hoofde van deze overeenkomst
geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de bank van de debiteur - al dan niet op
verzoek van de debiteur opdracht geeft tot terugboeking en deze opdracht door de BGC
binnen de in artikel 8.2 genoemde termijn wordt uitgevoerd. (...)'
-

Deze bepaling geeft de juridische basis aan het recht van de klanten van NETnet om
zonder opgaaf van reden terugboeking van krachtens de aan NETnet afgegeven
machtiging afgeboekte bedragen te eisen.73 Van dit recht was door een aantal klanten
van NETnet gebruikgemaakt voor een bedrag van in totaal ruim f' 100 000. ABN

AMRO had vervolgens een dienovereenkomstig bedrag in mindering gebracht op het
positieve saldo van ruimf 1 000 000 dat NETnet bij haar aanhield. Wat deze casus
interessant maakt is dat NETnet op het moment van de vermindering van haar positieve
saldo failliet was.
De curator van NETnet vorderde restitutie van het op het saldo in mindering

gebrachte bedrag, onder meer op grond van de stelling dat het hier een door art. 53
Fw verboden verrekening betrof. De curator kreeg geen gelijk. Hieronder zal het arrest
eerst met een verbintenisrechtelijke benadering worden geanalyseerd.
Ten tijde van de faillietverklaring bedroeg het rekeningsaldo van NETnet bij ABN
AMRO ruim 1 miljoen gulden positief. Een deel van dat saldo was opgebouwd uit
bedragen die waren bijgeboekt uit hoofde van de automatische incasso' s. Op dat deel
van de vordering van NETnet op ABN AMRO is het hierboven geciteerde art. 8 van
toepassing. Het daarin opgenomen beding bepaalt (mede) de inhoud van het vorderingsrecht van NETnet op ABN AMRO. Op grond van art. 8.5 heeft NETnet niet

vordering op ABN AMRO, althans, niet zolang klanten gebruik
kunnen maken van hun terugboekingsrecht. Art. 8.5 drukt dit uit door te spreken van
een ontbindende voorwaarde die is verbonden aan de creditering van NETnet uit
een volwaardige

hoofde van het incassocontract. De curator treft ddze (in zekere zin gebrekkige)
vordering van NETnet op haar bank in de boedel aan. Wanneer klanten van NETnet
van hun recht tot terugboeking gebruikmaken, blijkt dat NETnet voor het daarmee

73 Zie in dit verband met name art. 8.1 en 8.2.
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overeenkomstig op haar rekening gecrediteerde bedrag (achteraf beschouwd) toch
geen vordering op ABN AMRO heeft. De curator kan op grond van het realiteitsbeginsel niet meer rechten geldend maken jegens ABN AMRO dan de failliet zelf had.
Ergo: de 'vermindering' van het positieve saldo74 zal de curator zich moeten laten
welgevallen, ook al werd deze pas na faillissement uitgevoerd. Van verrekening is
in deze benadering geen sprake: de beperking was en is inherent aan de vordering
van NETnet op ABN AMRO. Het relevante effect volgt rechtstreeks uit het realiteitsbeginsel. Reeds om die reden vindt art. 53 Fw op het onderhavige geval geen toepassing. De zaak Mendel q.q./ABN AMRO is daarmee te zien als een toepassing van
de gedachte dat het pal'tijen bij een vordering vrijstaat de inhoud van die vordering
(krachtens het realiteitsbeginsel met derdenwerking) nader vorm te geven.
De Hoge Raad volgt echter een andere, meer traditionele benadering waarbij
hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de verbintenisrechtelijke benadering. De Hoge
Raad stelt voorop dat de creditering van de rekening van NETnet uit hoofde van het
incassocontract geschiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de debiteur75 (of
diens bank) binnen de gestelde termijn gebruikmaakt van zijn bevoegdheid de incasso
te laten terugboeken:
'Dit brengt mee dat de creditering binnen het systeem van de automatische incasso vooralsnog slechts de betekenis heeft van een betaling onder de opschortende voorwaarde dat de
termijn is verlopen zonder dat van de bevoegdheid tot terugboeking gebruik is gemaakt.

Vervulling van de voorwaarde doordat de debiteur of diens bank binnen de termijn zijn
bevoegdheid uitoefent de incasso te laten terugboeken betekent dat definitief komt vast
te staan dat geen betaling plaatsvindt, en leidt dan ook niet tot een verbintenis van de
incasserende bank of de crediteur een betaling ongedaan te maken door een betaald bedrag
terug te betalen. Voor zover in verband met de vervulling van de ontbindende voorwaarde
sprake is van een verplichting tot ongedaanmaking, bestaat zij hierin dat de creditering
van de rekening van de crediteur wordt ongedaan gemaakt door terugboeking. dat wil zeggen
door boekhoudkundige debitering daarvan; deze debitering is vergelijkbaar met de stornering
in geval van een onjuiste boeking en met de ongedaanmaking van een boeking in geval
van een girale betaling zonder geldige opdracht (zie HR 26 januari 2001, nr. C99/065, NJ
2002.118). Aantekening verdient dat ingevolge art. 8 lid 4 van het incassocontract slechts
ingeval de terugboeking om enigerlei reden niet kan worden doorgevoerd. terugbetaling
dient plaats te vinden.
Een en ander geldt evenzeer in geval van faillissement van de crediteur. Doordat gebruikmaking van de bevoegdheid de incasso te laten terugboeken betekent dat ondanks de creditering
van de rekening de crediteur niet is betaald, is er geen vordering van de
crediteur op de
bank ter grootte van het gecrediteerde bedrag ontstaan, en doordat dientengevolge geen
sprake is van terugbetaling. ontstaat ook geen vordering van de bank op de crediteur ter

grootte van het gedebiteerde bedrag. De in art. 53 Fw bedoelde situatie doet zich derhalve

niet voor.'

74 De vermindering van het saldo kan worden gezien a10 een boekhoudkundige aanpassing van de
rekening-courant aan de juridische werkelijkheid.
75 Het betreft de klant van NETnet.
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Via de constructie van creditering onder een ontbindende voorwaarde komt de Hoge
Raad tot dezelfde conclusie als waartoe de verbintenisrechtelijke benadering leidde:
het faillissement van NETnet staat niet in de weg aan de stornering conform het
incassocontract. De Hoge Raad blijft dichter bij de tekst van het incassocontract en
hanteert in navolging van art. 8.5 daarvan de constructie van 'vorderingen onder
ontbindende voorwaarde'. De hierboven beschreven verbintenisrechtelijke benadering
leidt tot een vereenvoudiging van de problematiek van voorwaardelijke vorderingen
en voorwaardelijke betalingen waarop het systeem van automatische incasso is gebaseerd. Een creditering die nog kan worden teruggedraaid geeft de rekeninghouder
slechts een vordering op zijn bank met daarin een inherent gebrek. De problematiek
van automatische incasso is op deze wijze vanuit theoretisch oogpunt goed te verklaren
en leidt tot hetzelfde resultaat als de ingewikkelder en theoretisch minder goed onder-

bouwde redenering van de Hoge Raad.

3.2.6

Conclusie

Het bovenstaande laat zien dat er in het huidige recht al diverse figuren zijn die goed
kunnen worden verklaard als toepassing van de verbintenisrechtelijke benadering die
voorwerp van onderzoek vormt van dit boek. Waarschijnlijk zijn er meer voorbeelden
te vinden. Voor de hypothese dat voor wat betreft zekerheid op bankrekeningen met
een verbintenisrechtelijke benadering voor de zekerheidsnemer een resultaat kan
worden bereikt dat vergelijkbaar is met een goederenrechtelijke benadering, heeft dat
nog niet zo heel veel te betekenen. Het bovenstaande rechtvaardigt wel al de voorlopige conclusie dat een verbintenisrechtelijke benadering ten minste niet bij voorbaat
tot mislukken is gedoemd omdat die benadering als zodanig in strijd zou zijn met
het systeem van ons burgerlijk recht. Dat is die benadering in ieder geval niet, zo
is hierboven gebleken. Integendeel, de verbintenisrechtelijke benadering heeft aantoonbare wortels in het systeem van ons burgerlijk recht.

3.3

Wat zijn de fundamentele grenzen die door ons recht aan de verbintenisrechtelijke benadering worden gesteld?

Nu de kenmerken van de verbintenisrechtelijke benadering in kaart zijn gebracht
(par. 3.1) en nu is gebleken dat die benadering in beginsel past in ons systeem van
burgerlijk recht (par. 3.2), is het tijd geworden de aandacht te richten op de grenzen

die ons systeem stelt aan de mogelijkheid door middel van het inhoudelijk vormgeven
van vorderingsrechten bepaalde resultaten te bereiken in het kader van zekerheid op

bankrekeningen. Daarover gaat deze paragraaf.
Er zijn drie fundamentele grenzen die ons recht stelt aan de verbintenisrechtelijke
benadering. De eerste grens wordt gesteld door art. 3:40 BW dat in par. 3.3.1 wordt
besproken.
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Een tweede grens vormt de pauliana. Door middel van een verbintenisrechtelijke
benadering zal vaak worden bereikt dat de vordering van A op Bank B bij nader inzien
niet of niet volwaardig zal blijken te bestaan zodat deze voor andere schuldeisers van
A dan de begunstigde van het arrangement niet als (volwaardig)

verhaalsobject
beschikbaar is. De pauliana is de rechtsfiguur die hier de
grens bepaalt van wat wel
en niet toelaatbaar is. In par. 3.3.2 wordt dit nader toegelicht.
De laatste fundamentele grens die ons recht aan de verbintenisrech
telijke benadering stelt wordt gevormd door de rechtspraak van de Hoge Raad op het terrein van
verrekening door banken rond het faillissement van de rekeninghouder. In par. 3.3.3
wordt nader op deze problematiek ingegaan.
Aan dit rijtje zouden drie dingen kunnen opvallen. In de eerste
plaats valt misschien op dat twee leerstukken ontbreken, te weten art. 3:44 BW (bedreiging, bedrog
en misbruik van omstandigheden) enerzijds, en art. 6:228 BW (dwaling)
anderzijds.
De reden daarvoor is dat deze twee leerstukken (anders dan het geval is bij art. 3:40
BW en de pauliana) voor de verbintenisrechtelijke
benadering geen specifieke punten
van aandacht opleveren. Rechtshandelingen die tot stand zijn gekomen onder de
invloed van wilsgebreken zijn altijd kwetsbaar. Om die reden draagt een
afzonderlijke
bespreking van genoemde leerstukken niet bij aan het vaststellen van fundamentele
grenzen die aan een verbintenisrechtelijke benadering worden gesteld door ons recht.
In de tweede plaats zou kunnen opvallen dat het leerstuk van de verrekening
binnen faillissement door banken, een vreemde eend in de bijt vormt van de
gegeven
opsomming. Dat klopt. Dit leerstuk stelt echter voor casus 1 en 2 een fundamentele
grens aan wat mogelijk is met een verbintenisrechtelijke benadering, zoals in par. 3.3.3
zal worden verdedigd. Om die reden staat het in deze
paragraaf op gelijke hoogte

met art. 3:40 BW en de pauliana.
Het derde opvallende punt is de starheid waarmee op deze plaats drie
grenzen
worden gesteld aan de verbintenisrechtelijke benadering. GeYsoleerd kan dat een
enigszins vertekend beeld geven. In par. 4.2 zal blijken dat de verbintenisrechtelijke
benadering tot gevolg heeft dat er juist dynamische grenzen verbonden zullen zijn
aan wat wel en wat niet rechtens toelaatbaar is. De geldigheid van de afspraken die
partijen maken wordt beYnvloed door de redelijkheid en billijkheid, de regeling van
algemene voorwaarden,m zorgplichten, onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde
verrijking en alle andere normen en beginselen" die er voor zorgen dat ons verbintenissenrecht bij uitstek geschikt is om in concrete gevallen tot billijke oplossingen te
komen. Dat is nu juist dan van de voordelen van een verbintenisrechtelijke
benadering
ten opzichte van de goederenrechtelijke benadering. De keerzijde daarvan is dat de
exacte grenzen die aan die benadering zijn verbonden nog zullen moeten
blijken. De
grenzen die worden gesteld door open normen zoals zorgplichten en de redelijkheid

76 Art. 6:231 e.v. BW.
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Ook vennootschapsrechtelijke regels (zoals het leerstuk van tegenstrijdig belang dat tot ongeldigheid
van rechtshandelingen kan leiden, zie bijvoorbeeld HR 14 juli 2006 NJ 2006. 570 (ABN AMRO/
Dijkema q.q.)) kunnen aan de rechtsgeldigheid van een verbintenisrechtelijk arrangement in de weg
staan. Er zijn waarschijnlijk meer voorbeelden te geven.
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billijkheid zullen aan de hand van concrete gevallen nadere invulling moeten krijgen
en daarover is in abstracto dan ook niet zo veel te zeggen. Het bijzondere aan art.
3:40 BW, de pauliana en de verrekeningsrechtspraak van de Hoge Raad is dat zij het
speelveld waarbinnen een verbintenisrechtelijke benadering in ieder geval moet blijven,
vooraf afbakenen.
en

3.3.1

Art. 3.

40 BW

De belangrijkste grens die art. 3:40 BW stelt aan de in dit boek onderzochte verbintenisrechtelijke benadering is dat het een stokje zal steken voor arrangementen waarbij
het oogmerk van partijen is gericht op het ontduiken van regels van beslagrecht.
verhaalsrecht en faillissementsrecht. Als dergelijke motieven uitsluitend of voornamelijk
aan het verbintenisrechtelijke arrangement ten grondslag liggen, onthoudt ons recht
geldigheid aan de relevante rechtshandeling (het sluiten van de overeenkomst) omdat

de strekking van de rechtshandeling dan in strijd komt met de goede zeden. Bij de
strekking van een rechtshandeling (art. 3:40 lid 1 BW) zijn de voor anderen kenbare
78
motieven van de rechtshandeling relevant.
Op grond van het tweede en derde lid van art. 3:40 BW worden rechtshandelingen
met nietigheid bedreigd indien het verrichten daarvan in strijd is met een dwingende
formele wet. Lid 1 van genoemd artikel verbindt vernietigbaarheid aan rechtshandelingen die qua inhoud of strekking in strijd komen met de goede zeden of de openbare
orde. Voor de verbintenisrechtelijke benadering lijkt vooral de ongeoorloofde strekking
van het arrangement in aanmerking te komen als vernietigingsgrond.
Dit element van art. 3:40 BW is waar de causa-eis, die onder het oud BW expliciet
werd gesteld voor de geldigheid van overeenkomsten, in het NBW is teruggekeerd.79
Art. 1356 BW (oud) stelde vier vereisten aan de geldigheid van een overeenkomst:
(i) de toestemming van degenen die zich verbinden (ii) de bekwaamheid om eene
verbintenis aan te gaan (iii) een bepaald voorwerp en (iv) eene geoorloofde oorzaak.
Deze oorzaak- of causa eis werd nader uitgewerkt in art. 1371 BW (oud):
'Eene overeenkomst zonder oorzaak, of uit eene valsche of ongeoorloofde oorzaak aangegaan, is krachteloos.'

De oorzaak of causa van de overeenkomst kan in dit verband worden omschreven
als het doel van de overeenkomsf of als de 'redelijke grond' voor de overeenkomst.81 Onder het oud BW was het causa-vereiste positief geformuleerd: er moest
voor de rechtsgeldigheid van een overeenkomst een geldige causa kunnen worden

78

79

Parl. Gesch. Boek 3, p. 190.
Zie over de geschiedenis van het causa-vereiste: Asser/Rutten 4-II, p. 172-175.

17 november 1922, NJ 1923. 155 (Zeilmaker/Mirandolle Voute).
81 Asser/Rutten 4-11. p. 177. Zie voorts Van den Brink 2002, p. 7-10.

80 Vgl. HR
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aangewezen.82 Onder het huidige BW is het causa-vereiste in negatieve bewoordingen

verstopt in art. 3:40 BW. Dat betekent dat onder het huidige BW een overeenkomst
geldig is, tenzij partijen onoorbare motieven voor ogen stonden met het sluiten van
83
de overeenkomst. Inhoudelijk is er in 1992 in dit opzicht
geen wijziging opgetreden.
Wanneer het oogmerk van partijen bij een verbintenisrechtelijk arrangement louter
is gericht op het ontduiken van dwingend recht (waarbij met name moet worden
gedacht aan het verhaalsrecht, beslagrecht en faillissementsrecht), dan levert dat geen
geldige overeenkomst of verbintenis op wegens het ontbreken van een redelijke grond
(causa).84

Meestal zullen A, Bank B en Bank C desgevraagd geen moeite hebben om
geoorloofde motieven voor het verbintenisrechtelijke arrangement aan te voeren. Zij
kunnen wijzen op de goedkopere financiering die door A op deze wijze is te verkrijgen

of op de wens om onduidelijkheden rond de rechtsgeldigheid van een pandrecht op
een rekening waarbij de controle over die rekening bij de pandgever blijft te voorkomen. Een ander oorbaar motief zou kunnen zijn gelegen in de ruimere mogelijkheid
om watervalscenario's vorm te geven in een verbintenisrechtelijke benadering. 85
Onder normale omstandigheden zullen de betrokken partijen altijd wel in staat zijn
een zakelijke achtergrond van het arrangement aan te wijzen. Wanneer hun voornaamste motief echter blijkt te zijn gelegen in ontduiking van
beslagregels of het verkorten
van verhaal van de overige schuldeisers van A, hebben zij een probleem. In dit geval
zou er een ongeldige causa kunnen worden aangewezen voor het verbintenisrechtelijk
arrangement en zou sprake zijn van een rechtshandeling die qua strekking in strijd
komt met de goede zeden. Het gevolg daarvan is nietigheid van de relevante overeenkomst. Op deze wijze vormt art. 3:40 BW en het daarin opgenomen causa-vereiste
een natuurlijke grens voor de verbintenisrechtelijke benadering.
Wanneer het beslag specifiek tot voorwaarde wordt gemaakt zou licht de indruk
kunnen ontstaan dat ontduiking van de dwingende beslagregels de drij fveer is geweest
voor partijen voor het relevante arrangement, zelfs in gevallen waarin partijen andere
motieven hadden bij het sluiten daarvan. Gelet op het bovenstaande is dan ook extra
voorzichtigheid geboden met de beslaglegging op de vordering van A op Bank B als
voorwaarde waaronder Bank B het saldo mag achterhouden, als voorwaarde waaronder
de aanspraak van A daarop vervalt, of als voorwaarde waaronder het saldo dient te
worden vrijgegeven aan Bank C. Wanneer de motieven van partijen gericht waren
op ontduiking van het beslagrecht (en dat lijkt in de gegeven voorbeelden het geval
te zijn), leidt dit tot nietigheid van het arrangement. Om dezelfde reden is het
gevaarlijk om het faillissement als zodanig tot trigger te maken voor het verval van de
rechten van A jegens Bank B. Weliswaar is ook dan nog steeds denkbaar dat partijen

82 Art. 1356 BW (oud).
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Vgl. Asset·/Hartkamp 4-IL nr. 238 en nr. 242. Zie over de causa-eis onder het oude recht Asser/Rutten
4-II. p. 171-217.
84 Vgl. Asser/Hartkamp 4-II, nr. 259.
85 Zie daarover par. 3.1.2.7.
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geoorloofde motieven hadden voor hun afspraken,86 maar zij hebben de schijn dan
wel tegen.

3.3.2 Pauliani
Ook de pauliana stelt een grens aan een verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid
op bankrekeningen. Een belangrijk element van die benadering is dat de vordering
van A op Bank B uit hoofde van het depositosaldo op een dusdanige wijze wordt
vormgegeven dat het deposito ten gunste zal komen van Bank B zelf (casus 1) of
Bank C (casus 2). Hierboven werd al aangegeven dat er ook varianten van een
verbintenisrechtelijke benadering denkbaar zijn waarin meerdere schuldeisers van A
aanspraak kunnen maken op het saldo.88 In al deze gevallen betekent de verbintenisrechtelijke benadering dat het saldo niet beschikbaar zal zijn voor verhaal door de
overige, niet bij het arrangement betrokken schuldeisers van A. Door het verbintenisrechtelijke arrangement vormt de vordering van A op Bank B niet meer een volwaardig
vermogensbestanddeel voor verhaal zoekende schuldeisers van A. Naar Nederlands
recht is de pauliana het aangewezen middel om schuldeisers van A te beschermen
tegen rechtshandelingen waardoor zij in hun verhaalsmogelijkheden worden benadeeld.
De pauliana vormt dan ook een natuurlijke grens voor de verbintenisrechtelijke
benadering.
Om vast te stellen waar die grens precies getrokken wordt, is het nodig een
interpretatie te geven van de pauliana naar geldend recht. De nadruk ligt daarbij op

art. 42 Fw. Art. 47 Fw, dat gaat over vernietigbaarheid van verplicht aangegane
rechtshandelingen, blijft buiten beschouwing. Het is niet ondenkbaar dat het aangaan
van een verbintenisrechtelijk arrangement als een verplichte rechtshandeling zou
moeten worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat het geschiedt ter uitvoering van een
verplichting van A om zekerheid te stellen voor zijn schulden. In dat geval zal niet
spoedig sprake zijn van vernietigbaarheid van het verbintenisrechtelijk arrangement

op grond van de pauliana, gelet op de restrictieve uitleg van art. 47 Fw door de Hoge
Raad. Zowel het criterium dat de schuldeiser wetenschap van de faillissementsaanvraag
had, als het overlegcriterium worden door de Hoge Raad restrictief uitgelegd. De Hoge
Raad weigert het soepelere criterium van 'goede trouw', zoals dat voorkomt in bijvoor-

86

87

88

Een geoorloofd motief zou kunnen zijn dat een partij goedkoper krediet kan aantrekken wanneer
hij akkoord gaat met een beding op grond waarvan zijn wederpartij/geldverstrekker wordt ontslagen
van zijn eigen betalingsverplichtingen (onder een overeenkomst die op zichzelf losstaat van de
kredietverstrekking) ingeval van het faillissement van de leningnemer.
Recentelijk verscheen het proefschrift van G. van Dijck met als onderwerp de pauliana (Van Dijck
2006). Weliswaar komt Van Dijck tot de conclusie dat de wetenschap van de benadeling. anders
dan in de onderhavige analyse. geen belangrijke rol speelt of zou moeten spelen bij paulianavraagstukken. maar deze analyse van Van Dijck is niet in de eerste plaats op het geldende recht gebaseerd.
Voor het proefschrift van Van Eeghen (Van Eeghen 2006) geldt ook dat de nadruk niet zozeer ligt
op het geldende recht als wei op het volgens Van Eeghen wenselijk geachte recht. Beide proefschriften zijn om die reden voor de onderhavige studie minder relevant.
Zie par. 3.1.2.4 over zogenaamde watervalscenario's.
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beeld art. 54 Fw, toe te passen voor de beoordeling van de vernietigbaarheid van
verplicht verrichte rechtshandelingen.89 Om die reden staat de vernietigbaarheid van
onverplicht verrichte rechtshandelingen centraal. Bovendien blijft de individuele
pauliana van art. 3:45 BW buiten beschouwing. Juist in faillissementsscenario's wordt
interessant of A, Bank B en Bank C de vrijheid hadden het depositosaldo dusdanig
vorm te geven dat het niet beschikbaar is voor verhaal door de gezamenlijke schuldeisers.

Een uitgebreide analyse van de vereisten voor een geslaagd beroep op de pauliana

blijft in het onderstaande achterwege. Er zijn genoeg bronnen op dit terrein beschikbaar.w De nadruk ligt op wat, gelet op de verbintenisrechtelijke benadering die in
dit boek wordt onderzocht, de kern is van de paulianaregeling. Die kern is dat met
de pauliana wordt voorkomen dat in het zicht van het faillissement, als het faillissement
in feite onvermijdelijk is geworden, nog allerlei vermogensverschuivingen plaatsvinden
ten detrimente van de gezamenlijke schuldeisers. Het belangrijkste vereiste voor de
toepasselijkheid van de pauliana is daarbij de zogenaamde wetenschapseis. Dat wil
zeggen dat voor een geslaagd beroep op de pauliana noodzakelijk is dat partijen bij
de relevante rechtshandeling wisten, althans behoorden te weten, dat sprake zou zijn
van benadeling van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden ten gevolge van de
relevante rechtshandeling. Weliswaar gelden als toepasselijkheidsvereisten ook dat
sprake is van een onverplichte rechtshandeling en benadeling van schuldeisers in hun
verhaalsmogelijkheden, maar die vereisten zijn als abstracte toets bij het aangaan van
de rechtshandeling veel minder bruikbaar dan het wetenschapsvereiste.
Dat de onverplichtheid ongeschikt is als criterium om in abstracto vast te stellen

of een rechtshandeling paulianeus is. volgt uit het feit dat uiteindelijk steeds zal kunnen
worden teruggegrepen naar een handeling die onverplicht is verricht. 91 Wanneer de
verplichting om een verbintenisrechtelijk arrangement aan te gaan voortvloeit uit een
rechtshandeling die op een eerder tijdstip werd verricht, zal het er op aankomen of
er op dat eerdere tijdstip reeds aan de vereisten voor een paulianaberoep was voldaan.
Ook dan zal het wetenschapsvereiste doorslaggevend zijn zodat het onverplichtheidsvereiste in een abstracte toetsing vaak zelfstandige betekenis zal missen.
Ook het benadelingsvereiste is ongeschikt als abstracte toetsingsmaatstaf voor
de verbintenisrechtelijke benadering.93 De reden daarvoor is dat bij het aangaan van
de rechtshandeling meestal onmogelijk te voorzien is of de rechtshandeling op het
moment dat het er toe doet (dat is het moment dat de pauliana wordt ingeroepen, of
dat daarover in rechte wordt beslist)93 benadelend zal zijn. De curator heeft als grote
voordeel dat hij met de brilliance Of hindsight (en de Stofkam) kan gaan onderzoeken
of er iets benadelends aan de rechtshandeling is te ontdekken. In de tweede plaats

89 Zie HR 16 juni 2000, NJ 2000. 578 (Van Dooren q.q./ABN AMRO I).
Voor een uitgebreid overzicht van de vereisten voor een geslaagd paulianaberoep binnen faillissement
zij verwezen naar Faber 2005, nr. 298-311 en 312-325. Voor de situatie buiten faillissement zij
verwezen naar Asser/Hartkamp 4-II, nr. 438-452.
91
Vgl. Wibier 2003. p. 729-730.
92 Vgl. Wibier 2003, p. 730. Zie over dat vereiste nader Wessels 2007.
93 Zie HR 19 oktober 2001, NJ 2001.654 (Gilhuis q.q./Diepstraten).
90
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zijn er nogal wat manieren waarop een rechtshandeling benadelend kan zijn, getuige
het Montana-arrestg4 waarin zelfs de verkoop van een aantal caravans tegen een reele
prijs potentieel een benadelende rechtshandeling bleek te zijn. Ook uit het recente
arrest Van Dooren q.q./ABN AMRO II95 volgt dat benadeling in een klein hoekje
kan zitten. De benadeling bestond in deze zaak uit het feit dat de bank als verzekerd

schuldeiser de plaats had ingenomen van andere onverzekerde schuldeisers die met
gebruikmaking van een aanvullend bankkrediet waren betaald door de schuldenaar.
Bovendien zal de verbintenisrechtelijke benadering wel steeds benadelend zijn voor
de schuldeisers van A die niet bij het relevante arrangement betrokken waren: vanuit
hun perspectief is de depositovordering immers niet voor verhaal vatbaar.
Nu het bij de pauliana om cumulatieve vereisten gaat, is het voldoende voor het
afweren van een beroep op de pauliana dat kan worden gezegd dat aan 6dn van die
vereisten niet is voldaan. Dat maakt het mogelijk om ten tijde van het afsluiten van
het verbintenisrechtelijke arrangement al met relatieve zekerheid vast te stellen dat
een verbintenisrechtelijk arrangement achteraf niet paulianeus zal zijn, namelijk door
te zorgen dat niet zal kunnen worden aangetoond dat partijen wetenschap van benadeling hadden bij het aangaan van het arrangement. Van de voor een geslaagd beroep
op de pauliana vereiste wetenschap van benadeling van schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden kan alleen sprake zijn wanneer partijen weten of behoren te weten
van een op handen zijnde insolventie. De rechtspraak laat zien dat het bij de benadelingswetenschap moet gaan om wetenschap van daadwerkelijke benadeling: wetenschap
van slechts een kans op benadeling is onvoldoende.96 Indien een schuldenaar niet
failliet gaat, of zonder daadwerkelijk failliet te worden verklaard insolvent raakt, zal
hij in beginsel al zijn schuldeisers (moeten) blijven voldoen en zal er dus geen benadeling in verhaalsmogelijkheden optreden. De keerzijde daarvan is dat het partijen niet
meer vrijstaat rechtshandelingen aan te gaan zodra met een redelijke mate van waarschijnlijkheid is te voorzien dat niet alle schuldeisers volledig zullen worden voldaan.
Daarmee kan de wetenschapseis gebruikt worden om vooraf en in abstracto vast te

stellen of een verbintenisrechtelijk arrangement paulianeus zal zijn.
Voor de verbintenisrechtelijke benadering betekent dit dat deze arrangementen
in ieder geval rechtsgeldig kunnen worden overeengekomen zolang Bank B en A geen
reden hebben om aan te nemen dat A zal ophouden met het op tijd betalen van zijn
schuldeisers. De hier verdedigde visie op de pauliana is in lijn met de recente rechtspraak van de Hoge Raad op het terrein van de pauliana" maar is desalniettemin

94 HR 22 mei 1992. NJ 1992.526 (Montana/Interniber I).
95 HR 8 juli 2005. NJ 2005,457. Het arrest wordt besproken door Van Koppen. zie: Van Koppen
2005. Zie ook: R.J. Abendroth onder het arrest van het hof in JOR 2004/85 en Janssen 2005.
96 HR 1 oktober 1993, NJ 1994,257 (Ontvanger/Pellicaan) en HR 17 november 2000, NJ 2001, 272
(Bakker q.q./Katko).
97 Vgl. bijvoorbeeld HR 26 augustus 2003, NJ 2004,549 (Homologatie UPC) waarin de Hoge Raad
in rechtsoverweging 3.5.2 als volgt overweegt: 'Bij de beoordeling van het onderdeel moet worden
vooropgesteld dat het bij benadeling in de zin van art. 3:45 BW gaat om daadwerkelijke benadeling.
Van onrechtmatig handelen kan te dezer zake slechts sprake zijn indien met een redelijke mate van
waarschijnlijkheid was te voorzien dat de schuideisers benadeeld zouden worden.' Daarnaast kan
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niet geheel onomstreden. Deze visie op de pauliana is bijvoorbeeld bestreden door
De Weijs.98 Hij meent dat de pauliana in de hier verdedigde opvatting verwordt tot
een erg

botte bijl en dat daarmee een punt in de tijd wordt gecreterd voorafgaand

waaraan eigenlijk alles mag.w Bovendien verdedigt hij dat voldoende zou moeten
zijn voor een geslaagd beroep op de pauliana dat er 'een indicatie is van mogelijke

insolventie'. 100
Die kritiek van De Weijs overtuigt (mij) niet. In de hier verdedigde visie ontstaat
inderdaad een moment in de tijd waarop de schuldenaar niet meer volledig vrij is om
naar eigen inzicht rechtshandelingen te verrichten. Totdat dit moment is aangebroken
geniet de schuldenaar vanuit paulianaperspectief volledige vrijheid naar hartenlust
rechtshandelingen aan te gaan zonder zich om zijn schuldeisers te bekommeren. Het
omslagpunt ligt op het moment dat de schuldenaar (en diens wederpartij) wisten dat
de schuldenaar niet langer in staat zou zijn al zijn schuldeisers op tijd te voldoen.
Vddr die tijd is er geen aanleiding een schuldenaar niet de volledige vrijheid te geven
voor zijn verhaalsvermogen nadelige rechtshandelingen te verrichten en wordt met
het ontzeggen van die vrijheid geen redelijk doel gediend. Zolang de schuldenaar zijn
schuldeisers blijft betalen is er geen aanleiding die schuldeisers invloed te geven op
de wijze waarop de schuldenaar zijn vermogen inricht ook al gaat dit ten koste van
de verhaalsmogelijkheden van die schuldeisers. Wanneer het moment is aangebroken
dat schuldenaar en diens wederpartij weten dat niet langer alle schuldeisers zullen
kunnen worden betaald, wordt echter alles anders. Op dat moment verliest de schuldenaar de vrijheid om zelf nog af te wegen welke rechtshandelingen hij verricht zonder
dat tenminste een belangenbehartiger voor de schuldeisers (bijvoorbeeld in de vorm
van een bewindvoerder in surseance) is gevraagd mee te kijken. Het door De Weijs
voorgestelde criterium 'een indicatie van mogelijke insolventie' is onhanteerbaar om
als omslagpunt te functioneren nu dat veel te vaag is. Juist omdat de pauliana een
ingrijpend instrument is (een botte bijl), is het van belang dat een voor de praktijk
hanteerbaar criterium geldt. Wetenschap van benadeling in de hier verdedigde zin,
biedt een dergelijk criterium. toi
Gelet op het bovenstaande moet bij de verbintenisrechtelijke benadering worden
opgelet met het hanteren van het faillissement van A als voorwaarde waaronder de
aanspraak van A op het saldo vervalt, of als voorwaarde waaronder het saldo dient
te worden vrijgegeven aan Bank C. Partijen hebben dan bij het tot stand komen van
het arrangement reeds een soort voorwaardelijke wetenschap van benadeling van
schuldeisers van A in hun verhaalsmogelijkheden. Het arrangement zal dan immers
uitsluitend werking hebben wanneer A insolvent is. Dat is subtiel maar doorslaggevend

worden gewezen op Van Dooren q.q./ABN AMRO II (HR 8 juli 2005. N„/ 2005. 457). Ook het
arrest HR 2 februari 2007, Rvdlf/2007.173 (Van Emden q.q./Rabobank) laat zien dat de wetenschap
van benadeling een centrale plaats inneemt bij de beantwoording van paulianavraagstukken.

98 De Weijs 20068, m.n. p. 86 e.v.
99 De Weijs 2006a. p. 88.
100 De Weijs 2006a. p. 87.
101 Vgl. ook Abendroth 2006b. in het bijzonder p. 58-59 en J. van Hees 2006. Vgl. ook De Weijs 2006b.
par. 3.1 waarin het belang van het wetenschapscriterium ook voorop staat.
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anders dan een verbintenisrechtelijke arrangement dat weliswaar niet het faillissement
als voorwaarde hanteert, maar met name in insolventiescenario's zijn waarde zal
moeten bewijzen. Een dergelijk arrangement wordt immers aangegaan zonder dat
partijen weten of het ooit nodig zal zijn het in te roepen.
Een tweede reden om voorzichtig te zijn met het faillissement, de surseance of
de aanvraag daarvan als voorwaarde waaronder de aanspraken van A met betrekking
tot het saldo ten gunste van Bank B vervallen, vloeit voort uit het hiervoor besproken

art. 3:40 BW. De indruk zou immers kunnen ontstaan dat partijen door middel van
een dergelijk arrangement beogen de fixerende gevolgen van een faillissement te

ontduiken. De pauliana waakt nu juist tegen vermogensverschuivingen in het zicht
van faillissement en een arrangement dat als voorwaarde voor het verval van rechten
het faillissement van A hanteert, loopt dan ook het risico om (net als bijvoorbeeld
een overdracht onder de opschortende voorwaarde van het faillissement van de
vervreemder) als wetsontduikend te worden gekwalificeerd.'01

3.3.3

Verrekening in faillissement: geen uitzonderingspositie voor banken

De derde en laatste fundamentele grens die door ons recht wordt getrokken vormt
de rechtspraak van de Hoge Raad op het terrein van verrekening door banken rond
de faillissementsdatum. 103
Banken vervullen een spilfunctie in het betalingsverkeer. Zonder deelname aan
het girale betalingsverkeer is deelname aan het handelsverkeer tegenwoordig niet meer
mogelijk. En voor deelname aan dat girale betalingsverkeer, is het nodig om een
rekening bij een bank aan te houden waarop betalingen kunnen worden gedaan door
derden. Door de spilfunctie van banken in het girale betalingsverkeer komen betalingen
als het ware steeds eerst bij de bank binnen, voordat deze ze crediteert op de rekening
van de rekeninghouder.
Twintig jaar geleden heeft de Hoge Raad al uitgemaakt dat deze spilfunctie geen
rechtvaardiging vormt voor een betere positie van de bank ten opzichte van overige
schuldeisers in en rond een faillissement van de rekeninghouder.'m Een ongerechtvaardigde voorrangspositie ontstaat gemakkelijk wanneer de bank bij een negatief
saldo betalingen door derden aan de schuldenaar verricht zou mogen achterhouden
door ze te laten oplossen in dat negatieve saldo. De Hoge Raad heeft die mogelijkheid
105
dan ook uitgesloten door te oordelen dat een dergelijke verrekening niet meer

102 Vgl. De Weijs 2006b. m.n. par. 5.3.
103 Voor een helder overzicht van het positieve recht op het in deze paragraaf te bespreken terrein zij
verwezen naar Faber 2005, nr. 292-480 waarin de gehele problematiek van de verrekening rond
en tijdens faillissement in kaart wordt gebracht met bespreking van alle relevante jurisprudentie.
Voor het hier te bespreken onderwerp zijn met name de nummers 370-374 relevant.
104 HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q./Mees en Hope I) en HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449
(AMRO/Curatoren THB).
105 Zie Faber 2005, nr. 4 voor de kwalificatie verrekening voor dit soort gevallen.
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mogelijk is zodra de bank niet meer te goeder trouw is. Dat is het geval wanneer de
Bank:

'op het ogenblik der verkrijging wist dat de schuldenaar in een zodanige toestand verkeerde
dat zijn faillissement, onderscheidenlijk zijn sursdance van betaling, was te verwachten. ·106

Vanaf dat moment dient de bank gelden die binnenkomen op de rekening van de
schuldenaar apart te houden (althans niet meer te boeken in de rekening courant) zodat
deze aan de curator kunnen worden afgedragen en daarmee beschikbaar zijn om te
worden verdeeld onder alle schuldeisers van de rekeninghouder. De technische wijze
waarop de Hoge Raad dit oordeel heeft vormgegeven is enerzijds door een ruime

interpretatie van art. 47 Fw:
'Beslissend is veeleer de betekenis welke aan de hand van de eisen van het huidige rechtsverkeer valt toe te kennen aan de strekking van art. 47 "betalingen te treffen" waardoor
een crediteur, in strijd "met de goede trouw door hem ook jegens zijne mede-schuldeischers
in acht te nemen", zich "aan den concursus onttrekt" (vgl. Van der Feltz I, p. 449). Daarbij
is in het bijzonder van belang dat tegenwoordig - anders dan ten tijde van het totstandkomen
van de Faillissementswet girale betaling als een normale wijze van betaling moet worden
beschouwd. In verband daarmede moet worden geoordeeld dat voormelde strekking in het
huidige rechtsverkeer niet tot haar recht zou komen en aan banken een uitzonderingspositie
zou worden gelaten die niet valt te rijmen met de onderlinge gelijkheid van crediteuren
ter zake van verhaal op het vermogen van hun schuldenaar, indien het ten laste van het
vermogen van de schuldenaar tenietgaan of verminderen van diens opeisbare schuld aan
zijn bank dat van rechtswege resulteert uit het crediteren van zijn rekening bij die bank,
niet zou worden aangemerkt als voldoening, in de zin van art. 47. Zou het uit een dergelijke
creditering resulterende tenietgaan of verminderen van de schuld van de schuldenaar aan
zijn bank niet worden aangemerkt als voldoening in de zin van art. 47, dan zou daarvan
immers niet, als aan de overige vereisten van deze bepaling is voldaan, de nietigheid kunnen
worden ingeroepen en dat zou meebrengen dat banken zich mede zouden mogen verhalen
op vermogensbestanddelen van de schuldenaar - door diens debiteuren op diens rekening
gedane stortingen
welke zij hebben ontvangen terwijl zij wisten dat zijn faillissement
-

-

reeds was aangevraagd. Voor een dergelijke uitzonderingspositie bestaat geen grond.
Ten betoge dat art. 47 in de hier bedoelde gevallen toepassing mist heeft de Bank nog
aangevoerd dat die toepassing niet strookt met het systeem van de Faillissementswet omdat
sprake is van een, naar de maatstaven van art. 53 toelaatbare schuldvergelijking. Dat betoog
faalt, omdat in de hier bedoelde gevallen waarin een debiteur van de schuldenaar zijn schuld
aan deze voldoet door storting op diens bankrekening, de bank zich door creditering van
die rekening tot debiteur van de schuldenaar maakt: wanneer zij dat doet, terwijl zij weet
dat het faillissement van de schuldenaar reeds is aangevraagd, moet - wanneer men het
systeem van de Faillissementswet beziet tegen de achtergrond van het huidige rechtsverkeer - worden geoordeeld dat zich veeleer het geval van art. 54 voordoet.
,

106 HR 7 oktober 1988, N./ 1989,449 (AMRO/Curatoren THB) r.0.3.4.
107 HR 8 juli 1987. NJ 1988. 104 (Loeffen q.q./Mees en Hope I) r.0.3.4.
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en anderzijds door middel van een ruime interpretatie van het verrekeningsverbod
dat is opgenomen in art. 54 Fw'08:
'Vooral nu tegenwoordig girale betaling eerder regel dan uitzondering is, valt met het stelsel
van de Faillissementswet niet te verenigen dat het girale betalingsverkeer aan bankgiroinstellingen in dier voege een uitzonderingspositie zou verschaffen dat zij zich door middel
van compensatie afzonderlijk zouden kunnen verhalen op hetgeen zij aan de schuldenaar
schuldig zijn geworden in het zicht van diens faillissement of surseance van betaling.
Daarom moet - daargelaten of alsdan sprake is van wat het onderdeel aanduidt als "schuldoverneming in de eigenlijke betekenis van het woord" - worden aangenomen dat, wanneer
een debiteur van de schuldenaar zijn schuld aan deze heeft voldaan door storting op diens
rekening bij een bankgiro-instelling en deze laatste, toen zij zich door creditering van die
rekening tot debiteur van de schuldenaar maakte, niet te goeder trouw was in de zin van
de art. 54, onderscheidenlijk 235 Fw, het bepaalde in deze artikelen zich ertegen verzet
dat de bankgiro-instelling zich op schuldvergelijking beroept (HR 8 juli 1987, NJ 1988,
104). Gezien voormelde ratio heeft datzelfde te gelden indien, zoals het hof te dezen
veronderstellenderwijs heeft aangenomen, de bankgiro-instelling voor de faillietverklaring.

onderscheidenlijk de aanvang der surseance weliswaar de rekening van de debiteur nog
niet heeft gecrediteerd, maar toen door de aanvaarding van de opdracht daartoe en het geven
van een begin van uitvoering daaraan, voor haar wel reeds een voor compensatie vatbare
"verplichting tot creditering" was ontstaan: was zij toen niet te goeder trouw in voormelde
zin, dan verzet art. 54, onderscheidenlijk 235 zich tegen een beroep op compensatie als
te dezen door Amro gedaan '109

De rechtsregel die uit deze twee arresten kan worden afgeleid met het oog op het
onderhavige onderzoek is dat een bank de rond het faillissement van haar rekeninghouder binnengekomen bedragen ter beschikking moet houden van de boedel.
Voor de verbintenisrechtelijke benadering betekent dit dat A en Bank B niet
rechtsgeldig overeen kunnen komen dat bedragen die binnenkomen op een lopende
rekening van A bij Bank B door Bank B ook zullen mogen worden achtergehouden
voor zover zij binnenkomen op een tijdstip waarop A in een zodanige toestand
verkeerde dat zijn faillissement, onderscheidenlijk zijn surseance van betaling, was
te verwachten. Als Bank B niet meer te goeder trouw is (gemeten aan dit criterium),
staat de hierboven aangehaalde rechtspraak evenzeer in de weg aan een verbintenisrechtelijk arrangement door middel waarvan de spilfunctie van Bank B in het betalingsverkeer kan worden misbruikt. Bank B is verplicht het binnengekomen bedrag ter
beschikking van de boedel te houden. Dat geldt ongeacht de door Bank B bedachte
juridische techniek op grond waarvan zij van die verplichting zou menen te zijn
ontslagen.

108 Het hier relevante gedeelte van art. 54 Fw verbiedt het om in het zicht van faillissement door middel
van schuldoverneming of cessie een verrekeningspositie te crearen. De hobbel die hier door de Hoge
Raad moest worden genomen is dat er bij betaling door een derde op de rekening van de schuldenaar
strikt genomen geen sprake is van het overnemen van een schuld of vordering door de bank op
de latere failliet.
109 HR 7 oktober 1988. NJ 1989.449 (AMRO/Curatoren THB). r.0. 3.3.
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Dat is voor casus 2 niet anders. Weliswaar is het daar niet Bank B zelf die zou
profiteren van de afspraken (waarbij immers zou worden overeengekomen dat ook
toekomstige saldi door Bank B zullen worden gehouden ten behoeve van Bank C
en niet voor rekeninghouder A). maar opnieuw is het uitsluitend de spilfunctie van
Bank B die dit arrangement mogelijk maakt. Die spilfunctie kan ook niet de rechtvaardiging zijn voor het mogelijk maken van een arrangement waarvan Bank B weliswaar
niet zelf, maar wel een andere schuldeiser van diens rekeninghouder profiteert. Hoe
de onmogelijkheid dergelijke afspraken aan de boedel tegen te werpen juridisch
technisch zou worden vormgegeven doet dan minder ter zake. Denkbaar is dat de
relevante afspraak wegens strijd met de wet nietig zou worden geoordeeld (art. 54
Fw jo. 3:401id 2 BW). Ook denkbaar is een constructie waarin geoordeeld zou worden
dat een verbintenisrechtelijk arrangement dat bovengenoemde rechtspraak zou proberen
te omzeilen qua strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde.

In elk geval mag worden aangenomen dat het oordeel van de Hoge Raad uit de
arresten Loeffen I en AMRO/Curatoren THB zou worden herhaald in een zaak waar
slechts de techniek verschilt door middel waarvan dat als onaanvaardbaar bestempelde
resultaat wordt bereikt.

Net als bij de verrekening, zal in casus 1 overigens wel een uitzondering kunnen
worden gemaakt voor het geval het op de rekening binnengekomen bedrag een aan
Bank B verpande vordering betrof. In dat geval moet Bank B wel bevoegd geacht
worden het relevante bedrag achter te houden, al kwam het na faillissement bij haar
binnen."0 De idee is dan dat de bank zichzelf geen uitzonderingspositie verschaft
op grond van haar centrale positie in het betalingsverkeer, maar haar voorrang ontleent
aan een legitieme constructie: een pandrecht op de vordering die de rekeninghouder
op haar debiteur had. In casus 2 moet naar analogie van het arrest Mulder/CLBN
misschien ook een uitzondering op de verplichting van Bank B om het bedrag ten
behoeve van de boedel af te zonderen worden aanvaard wanneer de betaling op de
rekening een aan Bank C verpande vordering op een debiteur van A betrof. In een
dergelijk scenario moet Bank B misschien de vrijheid worden toegedicht het relevante
saldo vrij te geven aan Bank C. Echter, het analoog toepassen van het arrest Mulder/
CLBN is in het verleden gevaarlijk gebleken. Voorzichtigheid blijft dus geboden in

dit opzicht.

I11

110 HR 17 februari 1995, NJ 1996,471 (Mulder q.q./CLBN). Zie over dit arrest ook Vriesendorp 1995

en Vriesendorp 2005.
111 Meer dan eens hebben banken gepoogd aan te sturen op verruiming van deze in het Mulder/CLBN
arrest aanvaarde uitzondering op de lijn Loeffen 1 en AMRO/Curatoren THB. Steeds hebben zij
bot gevangen. Zo heeft de Hoge Raad het beroep op verrekening door ING geweigerd in een geval
waar ING tegen afstanddoening van haar recht van hypotheek op een aantal onroerende goederen
had bedongen dat de (onderhandse) verkoopopbrengst van die goederen op de rekening van de (latere)
failliet moest worden gestort. Zie HR 19 november 2004, N./ 2005. 199 (ING/Gunning q.q.). Een
ander voorbeeld waar analoge toepassing van de Mulder/CLBN regel werd afgewezen door de Hoge
Raad biedt het arrest Van Gorp q.q./Rabobank (HR 23 april 1999. NJ 2000. 158). Zie ten slotte
ook HR 12 juli 2002, NJ 2003, 194 (Rabobank/Knol q.q.).
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Voor het onderzoeksonderwerp van dit boek betekent het bovenstaande dat met
een verbintenisrechtelijk arrangement niet kan worden bereikt dat de rechtspraak van
de Hoge Raad wordt omzeild waarin het banken wordt verboden van hun spilfunctie
in het betalingsverkeer te profiteren rond het faillissement van hun rekeninghouder.

3.4

Wat zijn de bezwaren die tegen een verbintenisrechtelijke benadering
zouden kunnen worden ingebracht?

De in de vorige paragrafen verdedigde opvatting (contractvrijheid en daarmee geldigheid van de afspraken tussen A. Bank B en Bank C met een drietal fundamentele
grenzen) leidt er toe dat de bewijslast voor de ongeldigheid van het verbintenisrechtelijke arrangement ligt bij de partij die de ongeldigheid daarvan zou willen inroepen.
Dat zou bijvoorbeeld A zelf kunnen zijn, diens eventuele curator of de beslaglegger
op de vordering van A op Bank B. In deze paragraaf zal een aantal argumenten worden

besproken op grond waarvan een verbintenisrechtelijke benadering ongeldig zou
kunnen worden geoordeeld.

3.4.1

Is sprake van buitenwettelijke zekerheid?

Een vraag die gesteld zou kunnen worden is of het verbintenisrechtelijke arrangement
als een buitenwettelijke (en daarmee ongeldige) vorm van zekerheid moet worden
gekwalificeerd. Allereerst zij er op gewezen dat de term 'buitenwettelijk zekerheidsrecht' in wezen onzorgvuldig is. Er bestaat naar Nederlands recht geen regel die zegt
dat zekerheid uitsluitend geldig is wanneer het om een wettelijk erkende vorm van
zekerheid gaat. Het staat partijen vrij om met gebruikmaking van de contractvrijheid
arrangementen te sluiten waarbij economisch gezien sprake is van zekerheidverschaf-

fing zonder dat een in de wet genoemd zekerheidsrecht wordt gevestigd. De grens
die moet worden gesteld aan dit soort arrangementen is 'wetsontduiking'. Wanneer
daarvan sprake is, zorgt art. 3:40 BW er voor dat afdwingbaarheid wordt onthouden
aan het relevante arrangement. In dit verband kan worden gewezen op (onder meer)
11
het Sogelease-arrest'12 en het arrest Ontvanger/Bartering' waarin wetsontduiking
eveneens aan de orde kwam als grens aan wat partijen door middel van gebruikmaking
van de contractvrijheid kunnen bereiken.' 14 Het arrest Ontvanger/Bartering komt
in het vervolg nog afzonderlijk aan de orde.'15 Op deze plaats verdient een interes-

sant aspect van het Sogelease-arrest nader aandacht. Nadat de Hoge Raad de saleand leaseback-constructie had gesanctioneerd overwoog hij in r.0.3.4.4 als volgt:

112 HR 19 mei 1995. N./ 1996.119 (Sogelease).
113 HR 5 november 1993. NJ 1994.640 (Ontvanger/Bartering).
114 Vgl. ook al HR 25 januari 1929. NJ 1929, p. 616 (Bierbrouwerij).
I

t 5 Zie par. 3.4.2.
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'Een en ander sluit niet uit dat onder bijkomende omstandigheden waaruit moet worden
afgeleid dat de bedoeling tot ontduiking van de in art. 3:84 lid 3 vervatte regel voorzat,
van ongeldigheid uit hoofde van die bepaling sprake kan zijn.'

In zekere zin vertoont een sale- and leaseback-constructie overeenkomsten met de
verbintenisrechtelijke benadering. In beide gevallen is sprake van een constructie die
met gebruikmaking van de contractvrijheid een resultaat beoogt te bereiken dat ook
(grotendeels) had kunnen worden bereikt door gebruikmaking van een alternatieve
constructie: verpanding van het relevante goed. De grens die de Hoge Raad trekt,
is gelijk aan de grens die hier wordt verdedigd voor de verbintenisrechtelijke benadering: wetsontduiking. De keerzijde daarvan is dat het enkele feit dat een vordering
ook kan worden verpand onvoldoende reden is om aan te nemen dat die vordering
ook moet worden verpand, wanneer economisch gezien sprake is van zekerheidver116

schaffing.
Achter de term 'buitenwettelijke zekerheid' gaan echter twee argumenten tegen

de geldigheid van een verbintenisrechtelijke benadering schuil die op deze plaats
nadere bespreking behoeven.
Het eerste argument betreft de regel dat partijen geen goederenrechtelijke rechten
in het leven kunnen roepen buiten de in de wet geregelde.1 17 Nederlands recht kent
een gesloten systeem van goederenrechtelijke rechten en dus ook een gesloten systeem
van beperkte rechten.' 18 Pand en hypotheek zijn daarmee de enige goederenrechtell-

ke zekerheidsrechten die kunnen worden gecreeerd. Daaruit volgt echter nog niet dat
een verbintenisrechtelijke benadering dus onmogelijk is naar Nederlands recht. Met
die verbintenisrechtelijke benadering wordt juist geen goederenrechtelijk recht in het
leven geroepen en daarmee ook geen buitenwettelijk goederenrechtelijk recht. Zoals
eerder verdedigd door W. Snijders, houdt het gesloten stelsel immers niet meer in
119
dan een gesloten stelsel van eigendom en beperkte rechten.
Struycken lijkt in zijn dissertatie uit 2007 (vooral op systematische gronden) van
een breder 'numerus clausus'-begrip uit te gaan.Im De kern van zijn betoog is, als
ik het goed zie, dat de numerus clausus vooral een opdracht aan de wetgever behelst
om op diverse terreinen van ons goederenrecht regelgevend op te treden. Volgens

Struycken is het aan de wetgever om aan een bepaalde rechtsfiguur derdenwerking
te verlenen. Misschien zou de wijze waarop het gesloten stelsel als bezwaar tegen
een verbintenisrechtelijke benadering op deze plaats wordt verworpen daarmee op
verzet stuiten bij Struycken. Hij lijkt immers uit te gaan van een numerus claususbegrip dat ruimer is dan hier wordt verdedigd. Een bezwaar tegen het betoog van
Struycken is dat niet geheel duidelijk wordt wat precies de concrete grenzen zijn die

116 Vgl. meer in algemene zin over verbintenisrechtelijke alternatieven voor goederenrechtelijke constructies Struycken 2007, p 649-656.
117 Zie Struycken 2007, p. 12-14.

118 Art. 3:81 lid 1 BW. Vgl. op dit punt Pitio/Reehuis 2006. nr. 123, Snijder/Rank-Berenschot 2007.
nr. 78 en Struycken 2007, p. 12-14.
119 W. Snijders 2002. p. 36 zie ook W. Snijders 2005.
120 Vgl. Struycken 2007. p. 109-115 en p. 11-16.
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het numerus clausus-beginsel stelt aan de contractvrijheid waarop de verbintenisrechtelijke benadering sterk leunt. Op die wijze verwordt de numerus dausus tot een

argument dat kan worden ingezet om in beginsel iedere onwenselijk geachte juridische
figuren te torpederen met als argument dat de wet de relevante figuur niet mogelijk
121
maakt.
In de tweede plaats zijn de systematische argumenten van Struycken niet altijd
even sterk omdat zij een systeem veronderstellen dat niet, en in ieder geval niet
noodzakelijk uit het BW of de toelichting daarop en de interpretatie daarvan in de
rechtspraak voortvloeit.122 Het is dan ook niet altijd duidelijk of Struycken geldend

recht of door hem wenselijk geacht recht bespreekt. Struycken maakt vaak gebruik
van wat zou kunnen worden aanduid als 'circumstantial evidence' . waarbij niet altijd
even helder is wat nu moet worden gezien als een argument voor het bestaan van
een numerus clausus-beginsel naar Nederlands recht en wat moet worden gezien als

(rechts)gevolgen van dit beginsel.
Een belangrijk argument tegen een restrictief systeem en daarmee tegen een breed
numerus clausus-beginsel is nu juist de door het BW gegeven mogelijkheid voor
contractanten om naar hartenlust allerhande vorderingsrechten in het leven te roepen.
Die vorderingen hebben in die zin absolute werking dat eenieder de gecreeerde
vordering heeft te nemen zoals zij is. Dat vormt een heldere, concrete en moeilijk
weerlegbare aanwijzing dat er niet zoiets is als een numerus clausus-beginsel dat in
de weg staat aan de verbintenisrechtelijke benadering die in dit boek wordt onderzocht.
De bewijslast ligt daarmee bij diegene die wil aantonen dat die benadering niet
mogelijk is. In het aangehaalde werk van Struycken zijn geen direct op de verbintenisrechtelijke benadering toepasbare argumenten te vinden die tot de conclusie leiden
dat dit tegenbewijs te leveren zou zijn op basis van het numerus clausus-beginsel.
beoordeeld naar geldend Nederlands recht.
Overigens is niet te zeggen of Struycken een andere mening is toegedaan dan
hier wordt verdedigd. Het is lastig om hetgeen door Struycken wordt betoogd rechtstreeks te betrekken op de verbintenisrechtelijke benadering die in dit boek wordt
onderzocht. De reden daarvoor is dat discussies over de geslotenheid van het goederenrechtelijk systeem meestal betrekking hebben op de vraag o f bepaalde nieuwe rechten
zoals het recht op een domeinnaam als absoluut recht kunnen worden erkend zonder
uitdrukkelijke wettelijke basis en de vraag of er nieuwe objecten van het goederenrecht
kunnen worden gecreeerd buiten de wet om. Die vraag speelt in een verbintenisrechtelijke benadering niet. Bovendien vormt de verbintenisrechtelijke benadering (uiteraard)
123
geen voorwerp van onderzoek in de dissertatie van Struycken.

121 Onduidelijk is bijvoorbeeld wat de rechtsgevolgen volgens Struycken zijn of zouden moeten zijn
van zijn constatering dat de wet een gesloten stelsel van gronden van voorrang kent. Die stelling
is evident juist, gelet op art. 3:277 lid 1 BW, maar daaruit zijn geen andere gevolgen te trekken
dan dat de wet een gesloten stelsel van gronden van voorrang kent. Zie Struycken 2007, p. 12-13.
122 In deze zin W. Snijders 2002, p. 36.
123 Of Struycken meent dat de in dit boek onderzochte verbintenisrechtelijke benadering al dan niet
in strijd komt met het numerus clausus-beginsel, valt niet direct af te leiden uit zijn dissertatie.
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Het tweede argument dat verborgen zit in de zinsnede 'buitenwettelijke zekerheid'
heeft betrekking op het beginsel van paritas creditorum.124 Naar Nederlands recht
hebben schuldeisers onderling een gelijk recht om na voldoening van de executiekosten
uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar

evenredigheid van hun vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van
voorrang, aldus art. 3:277 lid 1 BW. Voorrang en voorrechten moeten een wettelijke
115
basis hebben.
Leidt het gegeven dat slechts de wet uitzondering kan maken op
deze onderling gelijke rang van vorderingen tot de conclusie dat vorderingen uitsluitend
tot zekerheidsobject kunnen worden gemaakt door middel van verpanding daarvan?
Een bevestigend antwoord lijkt misschien voor de hand te liggen. Edn van de
goederen van A waarop de regel van art. 3:277 lid 1 BW moet worden toegepast,
is immers de vordering uit hoofde van het deposito op Bank B. Ten gevolge van de
afspraken die A heeft gemaakt met Bank B en Bank C in respectievelijk casus 1 en 2
hebben deze banken feitelijk een voorrangsrecht op deze aan A toebehorende vordering
verkregen in die zin dat de waarde van de vordering in de eerste plaats aan hen ten
goede zal komen. Bank B en Bank C kunnen daarmee hun eigen vordering op A met
voorrang op het saldo verhalen. Voorrang bestaat blijkens art. 3:277 lid 1 BW alleen
als een beroep kan worden gedaan op 'door de wet erkende redenen van voorrang'.
De in dit boek besproken verbintenisrechtelijk benadering is als zodanig niet een door
de wet erkende reden van voorrang. 126
Bij nader inzien bestaat hier echter geen probleem. Schuldeisers hebben ook
onderling een gelijk verhaalsrecht op de vordering van A op Bank B in de verbintenisrechtelijke benadering. Die vordering blijkt echter aan een bepaalde voorwaarde
onderworpen, althans de inherente eigenschap te hebben dat zij slechts betaalbaar
is aan A, als A eerst haar verplichtingen jegens Bank B voldoet (of jegens Bank C
in casus 2). Zolang aan die voorwaarde niet is voldaan, is de vordering uit hoofde
van het deposito voor A (en dus ook voor diens schuldeisers, beslagleggers en eventuele curator) waardeloos. Op de vordering met die inhoud hebben schuldeisers
onderling gelijk recht om na voldoening van de executiekosten te worden voldaan.
Over een andere (volwaardigere) vordering op Bank B beschikt A niet zodat schuldeisers van A ten gevolge van het realiteitsbeginsel op een dergelijke vordering ook
geen verhaal kunnen nemen.
Hierboven werd het arrest FMN Holding/Pr8t-U-Porter Nederland besproken. 127
Daarbij werd verdedigd dat die zaak goed te begrijpen is als toepassing van een

verbintenisrechtelijke benadering. Door de afspraken gemaakt in de Algemene Akte
werd het vorderingsrecht van PAP op FMN uit hoofde van de factorovereenkomst
inhoudelijk in die zin gewijzigd dat het slechts zou bestaan wanneer de vorderingen
van FMN en AMRO op PAP volledig zouden zijn voldaan. Tot die tijd had PAP
(anders dan louter op basis van de factorovereenkomst het geval zou zijn geweest)

124 Zie over dit beginsel en de vele uitzonderingen daarop Verstijlen 2007.
125 Art. 3:278 BW. Vgl. Snijders/Rank-Berenschot 2007. nr. 712.
126 Vgl. Struycken 2007, p. 66-67.

127 HR 23 juni 1995, NJ 1996. 566. Zie par. 3.2.2.
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geen vordering op factormaatschappij FMN. De beslaglegger op de vordering van
PAP op FMN had het daar mee te doen, aldus het door de Hoge Raad gesanctioneerde
oordeel van het hof in die zaak. A-G Vranken concludeerde tot vernietiging van de
uitspraak van het hof. Zijn bezwaren tegen dat oordeel getuigen van een angst voor
precies dat wat centraal staat in deze paragraaf: doorbreking van de paritas creditorum
op basis van de verbintenisrechtelijke benadering, ofwel: buitenwettelijke zekerheid.
Om die reden is het nuttig om zijn betoog hier te herhalen, en dat vervolgens van
een weerwoord te voorzien. Eerst is de A-G aan het woord.
'Op zichzelf is het verlenen van een dergelijke obligatoire bevoegdheid toelaatbaar, al ligt
het volgens mij niet besloten in de art. 7 en 9 van de cessie-overeenkomst. Maar ervan
uitgaande dat het geacht moet worden daarin wei besloten te liggen, betekent dit nog niet
dat het een geldige wijze is om de bij FMN ten behoeve van PAP uit de factorovereenkomst
binnenkomende gelden te onttrekken aan beslag door andere crediteuren dan FMN en
AMRO. Ik geef een voorbeeld. Stel dat X regelmatig vorderingen heeft op A wegens
geleverde produkten. Stel voorts dat X regelmatig gelden verschuldigd is aan zijn toeleverancier B. Zal dan de enkele omstandigheid dat X aan A verzoekt hetgeen deze aan hem (X)
verschuidigd is meteen over te boeken op de rekening van B, voldoende zijn om te verhinderen dat crediteur C ten laste van X beslag onder A kan leggen? Het antwoord is neen. ,128

Deze vergelijking is niet zuiver. In het door de A-G gegeven voorbeeld wordt de
vordering van X op A tot betaling van een geldbedrag voor geleverde diensten,
inhoudelijk niet gewijzigd. Het enige dat de door de A-G geschetste afspraak bewerkstelligt is dat A wordt verzocht hetgeen hij aan X verschuldigd is (en blijft) op een
rekening van B te storten. Wanneer er voordat A dat heeft gedaan beslag onder A
wordt gelegd, wordt de vordering van X op A gewoon door dat beslag getroffen. Voor
een vergelijkbaar resultaat als in het onderhavige arrest werd bereikt, zouden X en
A (bijvoorbeeld) moeten hebben afgesproken dat A als tegenprestatie voor de door
X geleverde producten de vordering van B op X moet betalen. In dat geval wordt
rechtstreeks ingegrepen in de vordering van X op A. Die vordering houdt na die
ingreep nog slechts in dat X van A kan verlangen dat A aan B betaalt. Degene die
beslag legt onder A ten laste van X, vangt dan bot omdat een dergelijke vordering
als verhaalsobject waardeloos en onverkoopbaar is. Dat volgt uit het realiteitsbeginsel.
Zonder uitzicht op spoedig verhaal is beslag in ons stelsel van beslagrecht niet mogelijk zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad waarin hij (mede) om deze reden de
mogelijkheid van beslaglegging op niet-benutte kredietruimte weigerde te aanvaarden. 119

Tegen een afspraak van deze strekking kunnen beslagleggers en andere crediteuren
van X, behoudens een beroep op de pauliana, niets beginnen:v Een dergelijk
geslaagd paulianaberoep zal onder normale omstandigheden. dat wil zeggen. omstan-

128

Zie Conclusie A-G voor HR 23 juni 1995. N./ 1996, 566 (FMN Holding/Prtt-A-Porter Nederland).
onder 16.

129 HR 29 oktober 2004. N./ 2006.203 (Van den Bergh/Van der Wai le).
130 Vgl. Flessner/Verhagen 2()06. p. 23 waar een vergelijkbaar standpunt wordt ingenomen.
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digheden waaronder X in beginsel gewoon op tijd aan zijn opeisbare verplichtingen
voldoet, weinig kans van slagen hebben, gelet op het vereiste van 'wetenschap van
benadeling' bij niet alleen X maar ook A. 131
'Hetzelfde geldt voor de situatie dat X bijvoorbeeld de bank opdracht geeft om alle op
zijn rekening staande en te storten gelden nu en in de toekomst over te boeken naar de
rekening van ddn crediteur. Ook daarmee kan X niet bewerkstelligen dat de gelden immuun
worden voor beslag door andere crediteuren. Het zou anders wel erg gemakkelijk zijn om
met behulp van louter obligatoire afspraken met enkele crediteuren de beslagmogelijkheden
, 1 32
van andere crediteuren voor eens en voor al te frustreren.

Opnieuw wordt in dit scenario niet rechtstreeks ingegrepen in de vordering van
(ditmaal) X op diens bank. Hier wordt de bank opgedragen saldo dat op een rekening
binnenkomt onmiddellijk naar een derde over te boeken. Voor de (misschien korte)
tijd dat het saldo op de rekening van X bij zijn bank staat, heeft X gewoon een
vordering op de bank, die voor beslaglegging door crediteuren van X beschikbaar
is. Wanneer de overboeking heeft plaatsgevonden, heeft X niet meer een vordering
op zijn bank, en valt er voor crediteuren dus ook niets meer te beslaan onder die bank.

Ook overigens valt niet in te zien wat er onoorbaar zou zijn aan het door de A-G
geschetste scenario. In diverse transacties wordt onder de naam 'cash-sweep' gebruikgemaakt van een vergelijkbaar arrangement. Bijvoorbeeld in securitisations is dat het
geval. Als de originator (de entiteit die de vorderingen genereert, bij voorbeeld de
producent (bij handelsvorderingen) of de bank (bij hypotheekvorderingen)) zelf de
aan het SPV overgedragen vorderingen blijft innen op de eigen bankrekening. zal
de opbrengst regelmatig moeten worden overgeboekt naar de rekening van het
SPV.133 Er bestaat geen regel van Nederlands recht die X (uit het voorbeeld van
de A-G) of de originator verplicht geld kortere of langere tijd op een eigen bankrekening te laten staan. Opnieuw trekt de pauliana hier de grens. Dat betekent volledige

vrijheid voor X (en de originator) zolang maar braaf alle schuldeisers op tijd worden
voldaan,114 Het woord is nu weer aan de A-G.

'Het zou leiden tot een veelheid van louter obligatoir bepaalde voorrangsposities van
crediteuren jegens elkaar. Dat is niet het systeem van het Nederlandse recht. Het aantal
voorrangsposities is beperkt en zorgvuldig afgebakend. Een louter obligatoire bevoegdheid
om gelden ten behoeve van bepaalde crediteuren te bestemmen, behoort daartoe niet. ·135

131 Zie voor de (mogelijkheden deze en soortgelijke afspraken te bestrijden met de) pauliana verder:
Wibier 2003. alsmede par. 3.3.2.
132 Conclusie A-G vddr HR 23 juni 1995. N./ 1996, 566 (FMN Holding/Prtt-8-Porter Nederland).
onder 16.
133 Het feit dat de vorderingen economisch gezien ook aan het SPV toebehoren en dat het SPV misschien
zelfs de originator heeft betaald voor die vorderingen maakt de hier gevoerde goederenrechtelijke
redenering niet anders.
134 Vgl. Flessner/Verhagen 2006, p. 23 in een internationaal privaatrechtelijke context.
135 Conclusie A-G vddr HR 23 juni 1995. N,/ 1996, 566 (FMN Holding/Pr8t-A-Porter Nederland),
onder 16.
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Wij komen nu bij de kern. De A-G refereert hier rechtstreeks aan het beginsel van
de paritas creditorum. Dit is het beginsel op grond waarvan schuldeisers onderling
gelijke rechten hebben hun vordering op alle vermogensbestanddelen van hun schuldenaar te verhalen. Als er onvoldoende vermogensbestanddelen zijn om de vorderingen
van alle schuldeiser volledig te voldoen, delen zij naar evenredigheid van hun vorde-

ring in de executieopbrengst van alle vermogensbestanddelen van de schuldenaar die
daarvan niet door de wet zijn uitgesloten:* Slechts de wet kan dEn van de schuldeisers doen uitstijgen boven de anderen, door aan diens vordering voorrang te verlenen.
De vorderingen waaraan de wet voorrang verleent, kunnen telkens met de door de
wet bepaalde voorrang worden verhaald op de executieopbrengst van het door de wet
137

aangewezen goed.
Het beginsel van paritas creditorum houdt in dat schuldeiser en schuldenaar niet
door middel van een afspraak aan een vordering voorrang kunnen verbinden. De
bevoegdheid voorrang aan vorderingen te verbinden is aan de wetgever voorbehouden.
De paritas creditorum als zodanig, staat er echter niet aan in de weg dat een schuldeiser maatregelen neemt die er toe leiden dat zijn kansen op volledige betaling worden
geoptimaliseerd of dat zijn vordering (feitelijk) met voorrang zal worden voldaan.
Voorbeelden van rechtsfiguren waarbij dit type maatregelen wordt getroffen of feitelijke voorrang wordt gecreeerd zijn verrekening, (bank)garanties en borgtochten, schuldeisers wier diensten of goederen essentieel zijn voor de schuldenaar zodat niet-betaling
de

facto geen optie is, leveranciers die uitsluitend tegen contante betaling leveren,

en, de hier onderzochte verbintenisrechtelijke ingreep in vorderingen.'1 Daarbij

is het belangrijk voor ogen te houden dat die ingreep geen betrekking heeft op het
verlenen van voorrang aan de vordering waarvoor zekerheid wordt verstrekt (de

vordering van Bank B op A of, in casus 2, de vordering van Bank C op A). Een
dergelijke voorrangverlening zou in strijd komen met de parims-regel van art. 3:277
lid 1 BW en nietig zijn. De ingreep heeft betrekking op dEn van de goederen van de
schuldenaar, namelijk diens vordering op de bank uit hoofde van het deposito. Dat
wordt niet door art. 3:277 lid 1 BW verboden, ook niet doordat daardoor voor Bank
B en Bank C een situatie wordt gecreeerd waarin de kans op voldoening van hun
vordering op A een stuk groter is geworden.
Het beginsel van paritas creditorum houdt immers niet in dat een schuldenaar
zijn vermogen zo moet inrichten dat daarop optimaal verhaalneming mogelijk is door
schuldeisers. Dat is maar goed ook. Een dergelijk paritas-beginsel zou betekenen dat
een schuldeiser met vrijwel iedere vermogensrechtelijke handeling van diens schuldenaar over de schouder zou kunnen meekijken om te controleren wat voor consequenties
die handeling heeft voor de mogelijkheden zijn vordering te verhalen. Schuldeisers

136 Zie art. 3:276 BW.
137 Art. 3:278 BW.
138 Vgl. Hartkamp 1992, m.n. p.1 1 1 die in het kader van de vraag of een door de koper onder de notaris
gestorte waarborgsom de facto als zekerheidsrecht kan functioneren ten gunste van de verkoper
het volgende opmerkt: 'De tegen een failliete boedel geldend te maken zekerheidsrechten zijn niet
tot zakelijke zekerheden of bijvoorbeeld borgtocht beperki' Zie ook Verstijlen 2007, m.n. nr. 1

vgl. echter ook nr. 20-22.
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zouden op die manier direct invloed kunnen uitoefenen op het bestedingspatroon van
hun schuldenaar en de aanschaf van goederen met een beroerde executiewaarde zou
danig aan banden worden gelegd. 139
Noch de door de A-G hierboven besproken verbintenisrechtelijke arrangementen,
noch de afspraken uit casus 1 of casus 2 maken inbreuk op de aldus geformuleerde

paritas creditorum.Watde betrokkenen uit voorbeeldcasus 1 en 2 (hooguit) bewerkstelligen door middel van de verbintenisrechtelijk ingreep in het vorderingsrecht is
dat zij een vermogensbestanddeel (namelijk dat vorderingsrecht) minder aantrekkelijk
(of zelfs waardeloos) maken voor verhaalneming. Dat is naar Nederlands recht niet
verboden.
De pauliana vormt de enige en voldoende correctie op het aangaan van rechtshandelingen die als effect hebben dat een of meer schuldeisers minder eenvoudig verhaal
kunnen nemen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar. De pauliana is immers
de regeling die er op ziet het vermogen van de schuldenaar te beschermen tegen
aantastingen ten detrimente van de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers. Zij stelt

strikte vereisten aan de vernietiging van benadelende rechtshandelingen. Een paulianaberoep zal doorgaans slechts slagen wanneer ten tijde van het aangaan van de relevante
transactie voor beide partijen voorzienbaar was dat de schuldenaar niet meer aan zijn
opeisbare verplichtingen zou gaan voldoen. De hierboven geciteerde uitspraak van
de A-G is dan ook in die zin minder juist dat daarin het beginsel van pantas credh
tonim onzorgvuldig (namelijk te ruim) wordt weergegeven. De A-G staat daarin
overigens niet alleen. De paritas wordt meestal te ruim geformuleerd:= Zelfs de
Hoge Raad laat zich soms tot een te ruime opvatting op dit punt verleiden.14! Met
name wordt vaak onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de schuldeiser en diens

vordering. Een en ander hoeft niet te verwonderen omdat het adagium 'paritas creditorum' in wezen een onvolledige beschrijving van het Nederlandse recht op dit punt
geeft. Vertaald betekent het adagium 'gelijkheid van schuldeisers'. Niet de schuldeisers
zijn echter gelijk naar Nederlands recht, maar de rang van hun vorderingen bij de

verdeling van de executieopbrengst. Voorrang wordt door de wet aan vorderingen,
142
niet aan schuldeisers verbonden.

139

Vgl. Verstijlen 2007. nr. 17.

140 Zie bijvoorbeeld Struycken 2007. p. 66-67. Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Dam 3-11. nr. 2 en de

141

conclusie van A-G Huydecoper v66r HR 21 december 2001, NJ 2005, 95 (Lunderstudt/De Kok)
onder 21. In Snijders/Rank-Berenschot, nr. 707. wordt een streven om het aantal uitzonderingen
op het paritas-beginsel le beperken gesignaleerd. Vgl. ten slotte Verstijlen 2007.
HR 14 december 2001. N./ 2002.45 (Van den Wildenberg/Van Leeuwen). In dit arrest was de vraag
aan de orde of Van Wildenberg er aanspraak op kon maken dat Van Leeuwen een bankgaranlie
zou stellen voor diens schuld aan Van Wildenberg. De Hoge Raad wees de vordering tot het stellen
van een garantie af met een beroep op de pantas. Het was beter geweest wanneer de Hoge Raad
had volstaan met de constatering dat er geen juridische grondslag (contractueel of anderszins) voor
de vordering tot het stellen van de garantie bestond. De verwijzing naar de pari/6 had beter

achterwege kunnen blijven. Zie ook Verstijlen 2007. nr. 2 die constateert dat op de paritas vaak
een beroep wordt gedaan. maar dat dit beroep zelden terecht is.
142 Vgl. art. 3:283-289 BW. Zie echter ook de formulering van art. 3:277 lid 1 BW en art. 21 Invorderingswet 1990.

Hooffwwk 3

99

De paritas creditorum biedt dan ook niet het juiste toetsingskader voor de vraag
of de afspraken tussen A, Bank B en Bank C rechtens aanvaardbaar zijn, net zo min
als de paritas bruikbaar is als criterium ter beoordeling van de door de A-G in de
zaak FMN Holding/Pr6t-8-Porter Nederland gegeven voorbeelden. De pauliana is de
enige en voldoende toets die moet worden aangelegd wanneer het verwijt aan de
schuldenaar is dat hij op ongeoorloofde wijze vermogensbestanddelen heeft weggemaakt. 141 Het beginsel van paritas creditorum 121 later in dit hoofdstuk overigens
nog terugkeren. Het is duidelijk dat hier. hoe dan ook, een gevoelig punt ligt voor
de verbintenisrechtelijke benadering.

3.4.2

Wordt het saldo op ongeoorloofde wijze aan verhaal en beslag onttrokken?

Men zou zich kunnen afvragen of een verbintenisrechtelijke benadering aan de rechthebbende op een vorderingsrecht de mogelijkheid biedt om die vordering op ongeoorloofde wijze aan verhaal door zijn schuldeisers te onttrekken. De afspraak in casus
1 zal er in resulteren dat degene die derdenbeslag legt op de vordering van A op Bank
B achter het net zal vissen wanneer A jegens Bank B wanpresteert en daarmee zijn
recht op betaling van het saldo verliest. In casus 2 zal de beslaglegger een zelfde lot
ten deel vallen wanneer A wanpresteert jegens Bank C en Bank B conform de afspraak
overgaat tot vrijgave van het saldo aan Bank C in plaats van aan A. Daarmee is de
vordering van A op Bank B (in elk geval onder omstandigheden) onttrokken aan
verhaal door schuldeisers van A. Is dat niet in strijd met art. 3:276 BW dat bepaalt
dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen,
tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt?144
Nee. Art. 3:276 BW bepaalt dat een schuldeiser zijn vordering kan verhalen op
alle goederen van de schuldenaar. Het relevante goed waarop schuldeisers van A zich
hier zouden willen verhalen is de vordering op Bank B. Die vordering is echter niet
volwaardig. Onder omstandigheden hddft A krachtens de gemaakte afspraken geen
aanspraken richting Bank B en de afspraken tussen A en Bank B bepalen de inhoud
van het vorderingsrecht van A op Bank B. Op d:it (onvolwaardige) vorderingsrecht
van A op Bank B kunnen schuldeisers van A beslag leggen en dtit vorderingsrecht
staat bloot aan verhaal door die schuldeisers overeenkomstig het in art. 3:276 BW
bepaalde. Wanneer in het vorderingsrecht inherente gebreken zitten die er toe leiden
dat het voor beslag waardeloos of slechts van beperkte waarde is. heeft de beslaglegger
pech. zo volgt uit het realiteitsbeginsel. Hooguit zal hij onder omstandigheden een
beroep kunnen doen op vernietiging van de relevante rechtshandeling op grond van

143 Eventueel zou aan de pauliana nog het hiervoor (par. 3.3.1) besproken art. 3:40 BW kunnen worden
toegevoegd. De pauliana geeft hier echter de primaire norm.
144 De hier bedoelde overeenkomst is niet het verbintenisrechtelijke arrangement tussen Bank B en
A maar de overeenkomst tussen A en den van diens schuldeisers waarbij die schuldeiser vrijwillig
afziet van zijn wettelijke mogelijkheid zich op een of meer vermogensbestanddelen van A te verhalen.
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art. 3:40 BW145 of de pauliana. 146 In deze subparagraaf zal worden verdedigd dat
de pauliana hier de relevante norm geeft van wat wel en wat niet is toegestaan. De
pauliana is immers de regeling bij uitstek om schuldeisers te beschermen tegen

onttrekking van vermogensbestanddelen aan verhaal.
De pauliana biedt een door de wetgever en Hoge Raad zorgvuldig afgewogen
systeem waarbij onder strikte omstandigheden de mogelijkheid wordt gecreeerd voor
de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers nadelige rechtshandelingen te vernietigen.
De pauliana is dus de regeling die de wetgever heeft aangewezen om rechtshandelingen
die een aantasting van het verhaalsvermogen van een schuldenaar vormen te bestrijden.
Naast de pauliana is geen behoefte aan allerlei andere constructies op grond waarvan
schuldeisers hun onwelgevallige rechtshandelingen van hun schuldenaar zouden kunnen
aantasten.

Art. 3:276 BW bepaalt de omvang van het verhaalsvermogen van schuldenaren
naar Nederlands recht. Neutraal geeft het aan dat alle goederen van een schuldenaar
in beginsel vatbaar zijn voor verhaalneming. Het is niet een bepaling die inhoudelijke
vereisten stelt aan de goederen van een schuldenaar. Daarmee kan aan art. 3:276 BW
geen argument worden ontleend op grond waarvan schuldeisers van A of andere derden

zich met succes zouden kunnen beklagen over een door A en Bank B aan de depositovordering gegeven inhoud.
Art. 3:276 BW bepaalt niet dat een schuldenaar verplicht is al zijn vermogensbestanddelen zo liquide mogelijk te houden opdat zij eenvoudig kunnen worden
uitgewonnen door eventuele schuldeisers. Het bepaalt slechts dat alle goederen die
aanwezig zijn in het vermogen van de schuldenaar, door een schuldeiser kunnen
worden gebruikt om verhaal op te zoeken en dat het de schuldenaar daarbij niet
vrijstaat bepaalde goederen van dat verhaal uit te sluiten. Daarbij geldt echter het
realiteitsbeginsel inhoudende dat derden, inclusief de beslaglegger, de goederen van
hun schuldenaar hebben te nemen zoals deze zijn: de beslaglegger kan niet meer
rechten geldend maken dan de beslagene zelf had.
De hier verdedigde beperkte rol van art. 3:276 BW kan ook worden geadstrueerd
aan de hand van de hierboven beschreven verhouding tussen het verbintenissenrecht
enerzijds en verhaalsrecht en beslagrecht anderzijds. 147 Eerst moet langs verbintenisrechtelijke weg worden vastgesteld wat de inhoud van de beslagen vordering is.
Schuldenaar en schuldeiser komt bij het inhoudelijk vormgeven van de vordering een
grote vrijheid toe en op hen rust niet de plicht rekening te houden met de belangen
van hun schuldeisers bij het uitoefenen van die vrijheid. Pas daarna treedt art. 3:276
BW in werking, op grond waarvan de vordering met de aldus vastgestelde inhoud
verhaalsobject vormt voor de schuldeisers van A. Art. 3:276 BW oefent dan niet alsnog
invloed uit op de inhoud van het vorderingsrecht om daarmee de contractvrijheid met
een soort terugwerkende kracht in te perken.

145

Zie nader par. 3.3.1.

146 Zie daarover par. 3.3.2.

147 Zie par. 3.1.2.6.
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Beekhoven van den Boezem gaat van een ruimere strekking van art. 3:276 BW
uit wanneer hij de problematiek bespreekt van beslaglegging op contractueel onoverdraagbare vorderingsrechten. 148 Wanneer een krachtens partijbeding niet-overdraagbare vordering niet kan worden geexecuteerd door middel van inning (bijvoorbeeld
omdat de vordering nog (lang) niet opeisbaar is), ontstaat voor de beslaglegger een
situatie waarin de beslagen vordering feitelijk in het geheel niet kan worden geexecuteerd. De onoverdraagbaarheid van de vordering zorgt er immers voor dat ook openbare verkoop als wijze van executie is uitgesloten. Beekhoven van den Boezem wijst
op de beperkte mogelijkheden om deze stand van zaken door middel van de pauliana
aan te vechten:* Vervolgens gaat hij op zoek naar een oplossing voor dit probleem.
De vraag is echter waarom een schuldenaar (een deel van) zijn vermogensbestanddelen
niet feitelijk onexecuteerbaar zou mogen maken, zolang hij zijn schuldeisers maar
voldoet uit andere vermogensbestanddelen. Zodra hij ook daarmee ophoudt of dreigt
te gaan ophouden, komt de pauliana uitdrukkelijk in beeld maar vddr die tijd heeft
een schuldenaar de vrijheid om onoverdraagbare of anderszins waardeloze vermogensbestanddelen te creeren.150 Beekhoven van den Boezem geeft naar mijn mening
dan ook een te ruime betekenis aan de regel van art. 3:276 BW.
De hier verdedigde visie verdraagt zich goed met de door de Hoge Raad gevolgde
benadering in het arrest Ontvanger/Bartering. m De Ontvanger had ten laste van
een zekere belastingschuldige (Bon Patron Partyservice) derdenbeslag gelegd onder
Bartering BV (Bartering). Bartering trad op als een soort privebank voor haar leden,
die een saldo bij Bartering konden aanhouden in zogenaamde 'Barteringeenheden'.
Deelnemers aan het systeem konden betalingen aan elkaar doen door middel van
overboekingen van Barteringeenheden. Een Barteringeenheid vertegenwoordigde een
waarde van f 1 met dien verstande dat een positief saldo nimmer daadwerkelijk in
guldens kon worden opgeeist bij Bartering. Wel was een deelnemer verplicht om in
geval van beeindiging van de deelname aan het systeem een eventueel negatief saldo
in guldens aan Bartering te vergoeden. Daarnaast was de vordering op Bartering
contractueel onoverdraagbaar gemaakt. 152 Ten tijde van beslaglegging beschikte
de belastingplichtige over een positief saldo van 74 839,97 Barteringeenheden. De
vraag die in de verklaringsprocedure aan de orde kwam was in de eerste plaats of
Barteringeenheden vermogensbestanddelen waren die voor beslag en executie vatbaar
waren. De Ontvanger had zich er over beklaagd dat het Barteringsysteem een rechtsverhouding in het leven zou roepen die mede de strekking had de werking van de
wettelijke bepalingen inzake beslag, executie en het verhaalsrecht van (thans) art. 3:276
BW te verijdelen. In termen van het NBW werd door Bartering dus een beroep gedaan

148 Beekhoven van den Boezem 2003. p. 119-148. zie m.n. p. 142-143. 145 en 147-148.
149 Beekhoven van den Boezem 2003, p. 147.
150 Zie par. 3.3.2 en Wibier 2003.
151 HR 5 november 1993, NJ 1994.640 (Ontvanger/Bartering). Het arrest wordt door Beekhoven van
den Boezem besproken op p. 134- 143.
152 Zie r.0.3.5 van de Hoge Raad. Opvallend genoeg wordt dit gegeven door de Hoge Raad niet vermeld
in r.0.3. I waar de relevante feiten worden opgesomd.
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op art. 3:40 BW omdat het Barteringsysteem (althans, het relevante contract) een
ongeoorloofde strekking zou hebben. De Hoge Raad passeert deze klacht echter:
'Het hof heeft geoordeeld dat de Barteringeenheden vatbaar zijn voor beslag en executie,
in welk oordeel ligt besloten dat de - in Barteringeenheden uitgedrukte - vordering op
Bartering van de schuldenaar niet aan verhaal door de schuldeiser is onttrokken. Daarmee
heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat, anders dan in de toelichting op het onderdeel
wordt aangevoerd, de Barteringeenheden niet als zaken buiten de handel kunnen worden
aangemerkt, en dat geen sprake is van wetsontduiking. Dit oordeel geeft niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting.

,153

Uit deze overweging kan niet zonder meer worden afgeleid dat indien Barteringeenheden wel aan verhaal en executie zouden zijn onttrokken (bijvoorbeeld op grond
van de daarop toepasselijke voorwaarden) wel noodzakelijkerwijs sprake zou zijn
geweest van een rechtshandeling in strijd met de wet, de openbare orde of de goede
zeden. Bedacht moet worden dat de vraag waar het om ging in de verklaringsprocedure
was of Barteringeenheden kunnen worden aangemerkt als voor beslag en executie
vatbare vermogensbestanddelen. 154 In de zojuist geciteerde passage doet de Hoge
Raad niet meer dan het oordeel van het hof sanctioneren waarbij het hof tot de
conclusie was gekomen dat geen sprake was van 'zaken buiten de handel' noch van
'wetsontduiking'. 155 Eerder werd al verdedigd dat wetsontduiking in verband met
art. 3:40 BW een grens vormt van wat met een verbintenisrechtelijke benadering kan
worden bereikt. In het arrest Ontvanger/Bartering wordt die opvatting bevestigd.
Daarnaast volgt de Hoge Raad het realiteitsbeginsel in de beoordeling van de
positie van de Ontvanger als beslaglegger op de vordering van de belastingplichtige
op Bartering:
'Het onderdeel houdt voorts de klacht in dat het hof heeft miskend dat de ontvanger als
beslagleggend crediteur een eigen recht uitoefent. Blijkens de toelichting op het middel
richt deze klacht zich tegen ' s hofs overweging dat de ontvanger door het beslag en de
daarop volgende executie "als het ware in de plaats (treedt) van Bon Patron Partyservice",
hetgeen meebrengt dat de ontvanger de rechten van Partyservice, zij het met de uit het
Barteringsysteem voortvloeiende beperkingen kan uitoefenen (r.0.4.4). Deze klacht kan
bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft een eigen recht
als in het middel bedoeld tot uitgangspunt genomen, en in zijn bestreden overweging slechts

tot uitdrukking gebracht dat de afgifte van Barteringeenheden waartoe Bartering kan worden
veroordeeld - nu de Barteringeenheden blijkens ' s hofs vaststelling geen zaken zijn en
derhalve niet in fysieke zin kunnen worden afgegeven - ertoe strekt dat de ontvanger op

153 R.0.3.2.
154 Zie r.0. 3.2 van het arrest van de Hoge Raad.
155 Het door de Hoge Raad uitgesproken oordeel dat het i.c. niet om 'zaken buiten de handel' ging
wordt hier verder buiten beschouwing gelaten. Deze term komt sinds 1992 niet meer in het Burgerlijk
Wetboek voor. Zie daarover Van der Steur 2003, p. 118-119. 122 en 143-144.
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dezelfde voet als Partyservice schuldeiser wordt van de - in Barteringeenheden luidende vordering ten bedrage van het positieve saldo van Partyservice. ,i 56

Ten slotte stelt de Hoge Raad naast de wetsontduiking een tweede grens aan de
vrijheid van partijen de vordering zo vorm te geven als hen goeddunkt, door (conform
het hierboven betoogde)157 te wijzen op de mogelijkheid van een schuldenaar die
in zijn verhaalsmogelijkheden wordt benadeeld om een beroep te doen op de pauliana:

'Bij het voorgaande verdient voorts aandacht dat, uitgaande van de hiervoor als juist
aanvaarde opvatting, de belangen van de ontvanger ter zake van verhaal op hetgeen uit
hoofde van de verklaring moet worden afgegeven - anders dan het middel betoogt- niet
zonder bescherming blijven. De ontvanger heeft immers de bevoegdheid, voor zover hij
in zijn verhaalsmogelijkheden wordt benadeeld, doordat hij slechts een in Barteringeenheden
luidende vordering verkrijgt, met de daaraan verbonden, uit de lidmaatschapsvoorwaarden
van Bartering voortvloeiende bedingen dat de vordering niet in Nederlands geld kan worden
opgeeist en dat de vordering niet aan derden kan worden overgedragen, deze bedingen of
Edn daarvan op de voet van art. 3:45 BW te vernietigen indien aan de door deze bepaling
,158
gestelde voorwaarden is voldaan.

Uit het arrest Ontvanger/Bartering is af

te leiden dat de hier verdedigde visie past

in de benadering van de Hoge Raad. Gebreken inherent aan het beslagen vorderingsrecht worden niet voor ongeschreven gehouden omdat er op de vordering beslag is
gelegd en de beslaglegger last heeft van die bedingen. Die conclusie geldt zowel voor

het onoverdraagbaarheidsbeding, als voor de afspraken tussen A, Bank B en Bank
C die de executie van de vordering van A op Bank B anderszifis zouden bemoeilijken.
De enige twee correctiemogelijkheden moet de teleurgestelde schuldenaar zoeken in
primair toepasselijke
wetsontduiking (art. 3:40 BW) en in de pauliana,
waar de
norm wordt gegeven door de pauliana. Twee gevallen waarin rechtstreeks een beroep
zal kunnen worden gedaan op art. 3:40 BW komen hieronder aan de orde.
Het eerste geval betreft de vraag of de contractvrijheid zo ver gaat dat ik met mijn
schuldenaar kan afspreken dat mijn vordering op hem in het geheel niet vatbaar zal
zijn voor beslag. Dat is (uiteraard) niet het geval. 159 Of een vermogensbestanddeel
(zoals een vordering) vatbaar is voor beslag door derden en wat de bevoegdheden
van een beslaglegger zijn, wordt door de wet bepaald en niet door partijen bij dat
vorderingsrecht. Partijen missen de bevoegdheid om met werking tegen derden te
bepalen wat al dan niet vatbaar is voor beslag net zoals partijen niet bevoegd zijn
om te bepalen of een vermogensbestanddeel al dan niet tot de faillissementsboedel
behoort. Dat het hier om bevoegdheden gaat die aan de wetgever zijn voorbehouden
volgt uit het bijzondere karakter van het burgerlijk procesrecht in het algemeen en

156 R.0. 3.3, door de Hoge Raad abusievelijk genummerd als 3.4.

157 Zie par. 3.3.2.
158 R.0.3.5.
159 Vgl. punt 5 vande noot van H.J. SnijdersonderfiR 29 oktober 2004. NJ 2006.203 (Van den Bergh/
Van der Walle).
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het beslagrecht in het bijzonder. Procesrecht en beslag- en executierecht zijn er
(uiteindelijk) op gericht om door middel van het geweldsmonopolie van de overheid
een schuldeiser in de positie te brengen waarin deze had verkeerd als zijn schuldenaar
had gedaan waartoe deze juridisch gehouden was. Het past daarbij niet het aan partijen
over te laten om te bepalen op welke goederen die geweldsuitoefening gericht mag

zijn, op welke wijze dat dient te geschieden en onder welke voorwaarden. Procesrecht
en beslagrecht zijn dwingend overheidsrecht. Dat kan niet anders in een geordende
samenleving.
Het tweede geval betreft het volgende beding: 'Deze vordering zal bij uitsluiting
van iedere derde (waaronder de beslaglegger) slechts door de oorspronkelijke schuldeiser kunnen worden geYnd.' Staat een dergelijk beding aan inning door de beslaglegger
160
in de weg? Het antwoord luidt ontkennend: de beslaglegger is krachtens de wet

bevoegd (door tussenkomst van een deurwaarder) de vordering te innen en partijen
hebben niet de mogelijkheid deze wettelijke bevoegdheid door middel van een contractueel beding aan de beslaglegger te ontnemen. 161

Het bovenstaande komt er op neer dat de afspraken tussen A, Bank B en Bank
C weliswaar niet in de weg staan aan beslaglegging op de vordering van A op Bank
B, of aan inning van die vordering door de beslaglegger (door tussenkomst van de
deurwaarder), maar dat de beslaglegger daarbij wel zal zijn gebonden aan de beperkingen waaraan die vordering onderhevig is krachtens de afspraken tussen A, Bank B

en (in casus 2) Bank C. Er zijn geen regels van (verhaals-, beslag- of executierecht)
die zich in algemene zin tegen het opnemen van dergelijke beperkingen in het vorderingsrecht verzetten. Eventuele grenzen aan de afspraken tussen A, Bank B en Bank
C worden gesteld door wetsontduiking (art. 3:40 BW) en vooral door de pauliana
als dd norm gericht op bescherming van de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers.
Daarmee is echter nog steeds niet alles gezegd over art. 3:276 BW. In de volgende
paragraaf neemt dit artikel dan ook opnieuw een belangrijke plaats in.

3.4.3

Strijd met de arresten Kas-Associatie/Drying en Beatrixziekenhuis/ProCall?

Een potentiele bedreiging voor de verbintenisrechtelijke benadering bij casus 2 vormt
het arrest Kas-Associatie/Drying!62 in combinatie met de rechtspraak van de Hoge
Raad op het gebied van kwaliteitsrekeningen.163 De idee die telkens ten grondslag

160 Op grond van art. 476a Rv is de beslagene verplicht verklaring te doen van wat hij aan de beslagdebiteur verschuldigd is. Art. 477 Rv verplicht de beslagene de volgens de verklaring verschuldigde
geldsommen aan de deurwaarder te voldoen.

161 Zie ook de hierboven geciteerde passage uit r.0. 3.3 van HR 5 november 1993, NJ 1994. 640
(Ontvanger/Bartering). Vgl. ook Beekhoven van den Boezem 2003. p. 170-171 die meent dat een
dergelijk beding in strijd zou komen met het in art. 3:276 BW bepaaide. Hierboven werd uiteengezet
dat de hier gegeven interpretatie van art. 3:276 BW beperkter is zodat van strijd met deze bepaling

geen sprake is.
162 HR 23 september 1994. NJ 1996,461 (Kas-Associatie/Drying).
163 Zie met name HR 13 juni 2003. NJ 2004,196 (Beatrixziekenhuis/ProCall).
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lag aan de verbintenisrechtelijke benadering was dat Bank C (onder omstandigheden)
rechtstreeks een vordering op Bank B verkrijgt en dat A (en diens curator en de
beslaglegger op de vordering) onder die omstandigheden juist geen rechten jegens
Bank B geldend kunnen maken. In het arrest Kas-Associatie/Drying was een enigszins

vergelijkbare situatie aan de orde omdat ook daar iemand die niet als rekeninghouder
in de boeken van de bank stond, een rechtstreekse aanspraak jegens die bank ter zake
van het door die bank geadministreerde saldo pretendeerde. Het ging in die zaak om
het volgende.
Effectenkantoor Van Loosbroek & Co (Effectenkantoor) onderhield een effectenrekening bij Kas-Associatie N.V. (Kas-Associatie). Op die rekening werden (onder
meer) effecten geadministreerd ten behoeve van Drying Corporation N.V. (Drying),
een client van Effectenkantoor. Toen het bergafwaarts ging met Effectenkantoor zegde
Kas-Associatie de kredietrelatie op en stelde zij zich op het standpunt over een
pandrecht te beschikken op het aandeel in het verzameldepot van aandelen RCMA
dat ten name van Effectenkantoor stond geboekt in de administratie van Kas-Associatie. Het ging om een aandeel in een verzameldepot in de zin van de Wet giraal
effectenverkeer (Wge). De effecten waren echter door Effectenkantoor aangekocht
voor rekening en risico van Drying en Drying had Effectenkantoor ook voor die
effecten betaald. Drying stelde zich jegens Kas-Associatie op het standpunt dat de
effecten niet aan Effectenkantoor toebehoorden maar aan haar, en dat Effectenkantoor
dientengevolge wegens beschikkingsonbevoegdheid geen pandrecht had kunnen
vestigen op die effecten (op het relevante Wge-aandeel) ten gunste van Kas-Associatie.
De Hoge Raad volgde Drying niet in dit standpunt. Daartoe voerde hij twee argumenten aan.

Het eerste argument ontleende de Hoge Raad aan het stelsel van de Wge dat zich
er volgens hem tegen verzet dat niet-aangesloten instellingen 164 (en Effectenkantoor
was geen aangesloten instelling in de zin van de Wge) in staat zouden zijn om hun
clienten de positie van rechthebbende op een aandeel in het verzameldepot te verschaf-

fen. Aan het zijn van aangesloten instelling zijn bepaalde waarborgen verbonden, zo
is de gedachte. Alleen instellingen die aan die waarborgen voldoen moeten het in hun
macht hebben om door overboekingen aan derden de positie van rechthebbende op
een aandeel in een verzameldepot te geven. Dit Wge-specifieke argument is voor
casus 2 niet direct relevant.
Dat ligt anders voor het tweede door de Hoge Raad gehanteerde argument voor
het afwijzen van de vordering van Drying. Zoals gezegd werden de relevante effecten
geadministreerd op een effectenrekening die op naam stond van Effectenkantoor bij
Kas-Associatie. Het hof was Drying tegemoet gekomen door te oordelen dat Effectenkantoor de effecten ondanks deze tenaamstelling in de boeken van Kas-Associatie
hield voor Drying en dat Drying en niet Effectenkantoor rechthebbende daarop was.
De Hoge Raad zet echter een streep door dit oordeel:

164 Het centraal instituut is een door de minister aangewezen instelling die een centrale rol in het systeem
van de Wge vervult. Het centraal instituut beslist over de toelating van instellingen als aangesloten

instelling in de zin van de Wge.
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'Voorts past de door het Hof aanvaarde toepassing van de "directe leer" op een geval van
de aard als hier aan de orde is, niet in het wettelijk stelsel van verkrijging van goederen.
De thans op art. 3:110 BW te gronden en ook in het vddr 1 januari 1992 geldende recht
te aanvaarden regel die in de directe Ieer besloten
ligt, kan slechts worden toegepast op
goederen waarvan de levering plaatsvindt door - zoals art. 3:90 het uitdrukt en voorts ook
van belang is voor de toepassing van art. 3:93 - de verkrijger het bezit daarvan te verschaffen. Art. 3:110 betreft immers slechts de mogelijkheid iemand rechtstreeks bezitter te maken
door middel van een ander, die dan voor hem gaat houden. Deze regel kan niet dienen

- ook niet bij analogie - als grondslag voor een directe levering van

een recht op naam.
zoals een aandeel in een verzameldepot als bedoeld in de WGE, waarbij
bezitsverschaffing
geen rol speelt.'

Ik laat het Kas-Associatie-arrest nu voor wat het is om daar na de bespreking van
het in dit verband eveneens relevante ProCall-arrest op terug te komen.
Ook in het arrest Beatrixziekenhuis/ProCall 165 ging het om een situatie die
gelijkenis vertoont met casus 2. Opnieuw meende een niet-rekeninghouder (Beatrixziekenhuis) rechten jegens een bankinstelling geldend te kunnen maken met voorbijgaan aan de failliete rekeninghouder, ProCall Factureerdiensten BV (ProCall). ProCall,
een incassobureau, had facturen geYnd van het Beatrixziekenhuis en de geYnde bedragen
vervolgens op een rekening gestort ten name van ProCall (...) 'inzake CoOperatie

Beatrix', kennelijk met als doel dat deze rekening als kwaliteitsrekening zou gaan
functioneren. De idee zal zijn geweest een situatie te realiseren waarbij de rekening
weliswaar op naam stond van ProCall maar waarbij het Beatrixziekenhuis toch geen
insolventierisico zou lopen met betrekking tot haar incassobureau. Een en ander hetzij
doordat niet ProCall maar zijzelfals rechthebbende op het rekeningtegoed zou moeten
worden aangemerkt, hetzij doordat ProCall weliswaar de rechthebbende op dat tegoed
was, maar dat het tegoed zou zijn afgescheiden van het vermogen waarop andere
schuldeisers van ProCall verhaal zouden kunnen nemen. 166 Toen ProCall failliet
ging weigerde de curator afgifte van het op de rekening ten behoeve van het Beatrixziekenhuis gernde saldo. De Hoge Raad gaf de curator daarin gelijk. In ieder geval
impliciet oordeelde hij daarbij dat degene op wiens naam een bankrekening staat
(ondanks toevoegingen zoals 'inzake Y') rechthebbende is met betrekking tot het saldo
dat op die rekening wordt geadministreerd, zulks in lijn met het zojuist besproken
arrest Kas-Associatie/Drying waar ook de rekeninghouder als rechthebbende werd
aangemerkt. De Hoge Raad oordeelt immers dat sprake zou zijn van een uitzondering
op het beginsel van art. 3:276 BW dat de schuldenaar met zijn gehele vermogen instaat
voor zijn schulden wanneer zou worden geoordeeld de door ProCall aangehouden

rekening een kwaliteitsrekening zou zijn:
'3.3.4. Aanvaarding van een kwaliteitsrekening betekent dat een uitzondering wordt gemaakt
op het hiervoor in 3.3.2 (slot) onderstreepte, in art. 3:276 BW verankerde, uitgangspunt

165 HR 13 juni 2003, NJ 2004,196 (Beatrixziekenhuis/ProCall). Zie over dit arrest ook Vriesendorp
2004 en H. Snijders 2004.

166 Vgl. HR

3

februari 1984. NJ 1984. 752 (Slis-Stroom).
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dat een schuldenaar in beginsel met zijn gehele vermogen instaat voor zijn schulden
tegenover al zijn schuldeisers. Blijkens de bewoordingen en strekking van deze bepaling
kan een uitzondering daarop slechts worden aanvaard als de wet anders bepaalt (behoudens
het zich hier niet voordoende geval van een afwijkende overeenkomst). Weliswaar heeft
de Hoge Raad in zijn hiervoor in 3.3.1 aangehaalde arrest 167 voor een specifiek geval

een uitzondering op dit uitgangspunt aanvaard, maar met verdere uitbreiding daarvan dient
terughoudendheid te worden betracht gezien de rechtszekerheid en de belangen van het
financieringsverkeer, die bij het voormelde uitgangspunt bij uitstek zijn betrokken. Dit klemt
temeer gelet op het feit dat de wetgever op dit arrest inmiddels slechts voor een eveneens
specifiek - hiervoor in 3.3.2 vermeld geval heeft voortgebouwd, daarbij onderstrepend
dat terughoudendheid gepast is en dat de desbetreffende materie vooralsnog niet voldoende
kan worden overzien om tot een algemene regeling van de derdenrekening te komen. Dat
specifieke geval is de generale kwaliteitsrekening, aan te houden door notarissen en gerechtsdeurwaarders. Bij het zetten van deze stap heeft de wetgever benadrukt dat voor het maken
van een uitzondering als hiervoor bedoeld goede gronden vereist zijn. welke in het geval
van de notaris en de gerechtsdeurwaarder gevonden kunnen worden in de bescherming
van het publiek, dat er op mag vertrouwen en ook daadwerkelijk pleegt te vertrouwen dat
zij als degenen wier wettelijke taak in vele gevallen meebrengt dat hun door derden gelden
worden toevertrouwd, deze gelden afgescheiden houden van hun eigen vermogen. In een,

wat derdengelden betreft, vergelijkbare vertrouwenspositie verkeren ook de beroepsgroepen
van advocaten en accountants. Overeenkomstige toepassing van de regeling opgenomen
in art. 25 Wet op het notarisambt en art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet op de door advocaten
en accountants met het oog op het ontvangen van voor derden bestemde gelden aangehouden
rekeningen - advocaten zijn krachtens de hiervoor onder 3.3.3 vermelde Boekhoudverordening 1998 verplicht zo'n rekening te doen houden door een daartoe opgerichte stichting -

is dan ook, als passend binnen het stelsel van de wet en aansluitend bij de wei in de wet
geregelde gevallen, mogelijk. De door de Cooperatie in dit geding aangevoerde gronden
kunnen evenwel in het licht van het hien'oor in 3.3.2,3.3.3 en 3.3.4 overwogene niet leiden
tot het oordeel dat het saldo van de op naam van ProCall staande rekening bij de Generale
Bank niet tot de failliete boedel van ProCall behoort maar tot het vermogen van de Cooperatie. Hierop stuiten de onderdelen I tot en met IV af.'

In zowel Kas-Associatie/Drying als in Beatrixziekenhuis/ProCall stelde een andere
partij dan de rekeninghouder zich op het standpunt rechthebbende te zijn op de
vordering op de bankinstelling. Zowel Drying als het Beatrixziekenhuis vingen echter
bot bij de Hoge Raad. Betekent dit dat ook Bank C bot zou vangen bij de Hoge Raad
wanneer A zou failleren zodat de verbintenisrechtelijke benadering onbruikbaar is
voor gevallen waarin een derde begunstigde moet zijn van het zekerheidsarrangement?
De verbintenisrechtelijke benadering komt niet in strijd met de zojuist genoemde
rechtspraak. Dat zal worden aangetoond door een nadere analyse van de twee boven168
staande arresten, te beginnen met Kas-Associatie/Drying.

167 HR 3 februari 1984. NJ 1984. 752 (Slis-Stroom). Deze voetnoot ontbreekt in het arrest van de Hoge
Raad.

168 Vgl. over dit arrest en de daaruit af te leiden rechtsregels ook Steneker 2005, p. 79-86.
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De regel die uit Kas-Associatie/Drying kan worden afgeleid, is dat men zich niet
met succes op het standpunt kan stellen dat een rekeninghouder bij een bank het saldo
eigenlijk voor een achterliggende partij 'hield'. Economisch gezien moge die uitspraak
nog zo juist zijn. juridisch is de contractuele wederpartij van de bank de enige partij
de rechtstreeks rechten geldend kan maken jegens de bank.169 Indien die rekeninghouder failleert valt de vordering op de bank in diens vermogen. Slechts
goederen
die door bezitsverschaffing worden geleverd, kunnen door middel van art. 3:110 BW
rechtstreeks worden verkregen door een achterman.
Bankrekeningsaldi worden niet
door bezitsverschaffing geleverd zodat directe verkrijging daarvan door de
rekeninghouder voor een achterliggende partij niet mogelijk is.
Casus 2 verschilt echter in die zin van de situatie die zich voordeed in het KasAssociatie-arrest dat Bank C hier niet een voor Bank B min of meer onbekende derde
is die pretendeert dat A als houder optrad van rechten die in
werkelijkheid rechtstreeks
door Bank C jegens Bank B geldend zouden kunnen worden gemaakt.
Integendeel.
Bank C is in casus 2 evenzeer als A een contractuele wederpartij
van Bank B. Uit
hoofde van die positie kan Bank C net zo goed als A rechtstreeks rechten
jegens Bank
B geldend maken. Dat nu maakt dat het arrest Kas-Associatie/
Drying als zodanig niet
aan de verbintenisrechtelijke benadering van casus 2 in de
weg staat. Hooguit zou
nog kunnen worden betoogd dat de tenaamstelling van de rekening in casus 2 zou
moeten worden gewijzigd van 'A' naar 'A en/of Bank C'. Dat is echter een zuiver
cosmetische ingreep die er op zou zijn gericht dat van de juridische realiteit naar buiten

blijkt.'70
De tweede potentiele bedreiging voor een verbintenisrechtelijke
arrangement vormt
het oordeel van de Hoge Raad over kwaliteitsrekeningen in verband met art. 3:276
BW in het arrest Beatrixziekenhuis/ProCall. Hierboven kwam de vraag al
aan de orde
of het verbintenisrechtelijke arrangement in strijd kwam met art. 3:276 BW."' Nee,
werd daar op grond van het realiteitsbeginsel verdedigd. Wanneer de
vordering van
A op Bank B ten gevolge van een partijbeding geen volwaardige vordering is, hebben
schuldeisers van A het te doen met een dergelijke onvolwaardige
vordering. Het is
dan deze vordering die in aanmerking komt voor verhaalnemin
g en van strijd met
art. 3:276 BW of het daaraan ten grondslag liggende beginsel dat een schuldenaar
met zijn gehele vermogen instaat voor zijn schulden is dan geen
sprake. Moet deze
conclusie naar aanleiding van het hierboven besproken ProCall-arrest
opnieuw worden
bezien?
Ook in het ProCall-arrest was een situatie aan de orde waar een derde (hier het
Beatrixziekenhuis) niet een rechtstreekse contractuele band onderhield met de relevante
bank. Die contractuele band bestond uitsluitend tussen de tussenpersoon
(ProCall)
en de bank. Het Beatrixziekenhuis moest het dus (net als Drying in het
zojuist besproken arrest) hebben van het argument dat de contractuele wederpartij
van de bank

169 Uitzondering vormen de inmiddels op grond van de Wet bestaande kwaliteitsrekeningen van deurwaarders (art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet) en notarissen (art. 25 Wet op het Notarisambt).

170 Bij dit publicitaire aspect wordt in par. 3.4.4 Atilgestaan.
171 Zie m.n. par. 3.4.2.

Hoofdstuk 3

109

(ProCall) eigenlijk ten behoeve van Beatrixziekenhuis rechten jegens de bank had
verkregen. Het Beatrixziekenhuis hoopte rechtstreeks jegens de bank te kunnen ageren
nu ProCall failliet was. Dat die vlieger niet op zou gaan, volgt eigenlijk al uit het
arrest Kas-Associatie/Drying. Weliswaar bestaat er naar Nederlands recht inmiddels
een rechtsfiguur waarbij rechtstreeks door derden rechten kunnen worden verkregen
jegens een bank (de figuur van de notariele kwaliteitsrekening van art. 25 Wet op
het Notarisambt'72 waar de notaris rekeninghouder is maar zijn clienten krachtens
de wet rechthebbenden zijn van de vordering op de bank), maar dat wil nog niet
zeggen dat allerlei willekeurige personen waarvoor niet een dergelijke wettelijke
regeling bestaat ook op deze wijze over de rekeninghouder kunnen heen springen
en rechtstreeks jegens de bank kunnen ageren, mocht de rekeninghouder in staat van
173
faillissement geraken.
Het essentiele verschil tussen het geval dat in het arrest Beatrixziekenhuis/ProCall
aan de orde was met casus 2 is echter (opnieuw) dat Bank C niet over A als rekeninghouder heen springt, maar zelf, nevengeschikt aan A, een contractueel recht jegens
Bank B geldend maakt ten gevolge van de gemaakte afspraken. Bank B heeft, met
andere woorden, een verplichting op zich genomen jegens Bank C en wordt dus niet

buiten haar wil en medeweten om geconfronteerd met een achterliggende partij. De
problematiek van de kwaliteitsrekening en de bezwaren die daaraan kleven vanuit
het oogpunt van art. 3:276 BW spelen in casus 2 daarmee niet. Er is geen tussenpersoon (zoals ProCall) van wiens vermogen een vordering op een bank moet worden

afgescheiden. Er zijn twee nevengeschikte personen (A en Bank C) die elk (een
afhankelijk van de omstandigheden in te kleuren) eigen recht jegens Bank B hebben.
Een verbintenisrechtelijke benadering lijkt daarmee ook de toets van de rechtspraak
van de Hoge Raad over kwaliteitsrekeningen te kunnen dodrstaan. Er is voordat die
conclusie gerechtvaardigd is echter nog ddn hobbel te nemen.
Aan het Kas-Associatie arrest en aan alle rechtspraak over kwaliteitsrekeningen
lijkt de gedachte ten grondslag te liggen dat rechthebbende op de vordering op de
bank de rekeninghouder is, met andere woorden, degene op wiens naam de rekening
in de boeken van de bank wordt geadministreerd.'74 De volgende stap in de redenering is dan dat het toekennen van een voorrecht op het saldo van de kwaliteitsrekening
aan de economische belanghebbende (die dus slechts een vordering jegens de rekeninghouder tot afdracht van het saldo heeft) in strijd komt met (het beginsel van) art. 3:276

19 Gerechtsdeurwaarderswet kent een vergelijkbare regeling.
173 Alhoewel, het is enigszins verbazingwekkend dat het Beatrixziekenhuis niet een vordering rechtstreeks
tegen de bank heeft ingesteld tot afdracht van het saldo. De verhouding tussen het Beatrixziekenhuis
en ProCall kon waarschijnlijk als lastgeving in de zin van art. 7:414 lid 1 BW worden gekwalificeerd
en de lastgever (Beatrixziekenhuis) kan de rechten die de lasthebber (ProCall) uit overeenkomst
jegens derden (de bank) heeft verkregen ter uitvoering van die last door rniddel van een verklaring

172 Art.

aan de lasthebber en die derde op zich doen overgaah, zie art. 7:420 BW. Aan de in dit artikel
gestelde vereisten lijkt op het eerste gezicht te zijn voidaan. Zie ook Rank 1999b. p. 277-292 en

Rank 1999a, p. 87 voor de toepasselijkheid van ar). 7:420 BW in het effectenverkeer.
174 Vgl. op dit punt naast (onder meer) het Slis-Stroom.arrest (HR 3 februari 1984, N./ 1984,752), het
Procall-arrest (HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196) en het arrest Koren q.q./Tekstra q.q. (HR 12 januari
2001, N„/ 2002, 371) ook Tjittes 1998, p. 21-23 en Steneker 2005 hoofdstuk 3, m.n. p. 71-86.
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BW op grond waarvan de rekeninghouder met zijn gehele vermogen instaat voor zijn
schulden jegens al zijn schuldeisers. 175
Die eerste stap is echter waar het om gaat. Pas als is vastgesteld wie rechthebbende
is van de vordering op de bank, kan worden gezegd welk type arrangementen in strijd

komt met (het beginsel van) art. 3:276 BW. Er is daarbij nog een tussenstap te zetten
alvorens aan art. 3:276 BW kan worden getoetst. Er zal immers ook moeten worden
vastgesteld wat de vordering is die de rechthebbende van die vordering geldend kan
maken. De inhoud van die vordering moet worden vastgesteld. In casus 2 leidt een
analyse van het arrangement tot de conclusie dat A weliswaar de rekeninghouder is
maar dat zijn rechten jegens Bank B onder omstandigheden gebrekkig zijn. Bank C
daarentegen is weliswaar niet de rekeninghouder maar soms zijn haar rechten jegens
Bank B sterker dan die van A. Komt de verbintenisrechtelijke benadering daarmee
op gespannen voet te staan met het zorgvuldig afgewogen en met waarborgen voor
derden omklede stelsel van voorrechten en zakelijke zekerheden?176 Is sprake van

strijd met het in art. 3:276 BW verankerde uitgangspunt dat een schuldenaar in beginsel
met zijn gehele vermogen voor zijn schulden instaat tegenover al zijn schuldeisers?177
Neen. Van strijd met art. 3:276 BW of het daaraan ten grondslag liggende beginsel
is geen sprake. Er is geen vordering van A op Bank B waarop bij voorrang verhaal
wordt genomen door Bank C. A heeft niet een onvoorwaardelijke vordering op Bank
B: Bank C heeft (onder omstandigheden) een rechtstreekse vordering op Bank B bij

uitsluiting van A. Er wordt door Bank C dan ook geen verhaal genomen op een
vermogensbestanddeel van A. De dogmatiek laat eigenlijk geen andere conclusie toe.
Wie de arresten Beatrixziekenhuis/ProCall en Kas-Associatie/Drying samenvat met
de stelling dat de rekeninghouder altijd rechthebbende is op het saldo schetst een
versimpeld beeld. Pas na analyse van de rechtsverhouding tussen de bank en alle
relevante contractuele wederpartijen van die bank kan definitief worden vastgesteld
wie rechten kan doen gelden met betrekking tot een rekeningsaldo, ongeacht de
toevallige 178 tenaamstelling van de rekening. Door A, Bank B en Bank C zou in
casus 2 hooguit overwogen kunnen worden de tenaamstelling van de rekening in
overeenstemming te brengen met de juridische realiteit. 179 Daarmee komen wij
automatisch op het zogenaamde publiciteitsbeginsel, het onderwerp van de volgende
subparagraaf.

Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar r.0.4.3 van het hof in de zaak Beatrixziekenhuis/
ProCall (NJ 2004,196) te vinden onder 3.7 van de conclusie A-G. Vgl. voorts die conclusie onder
4.17-4.26 en de Hoge Raad in r.0. 3.3.4. Zie ook Tjittes 1998. p. 23 en H. Snijders 2004, p. 300-301.
176 Vgl. de door A-G Verkade aangehaalde woorden van de staatssecretaris van justitie bij gelegenheid
van de parlementaire behandeling van art. 25 Wet op het notarisambt onder 4.18 van
zijn conclusie
bij het ProCall-arrest (NJ 2004, 196)
177 R.0.3.32 van het ProCall-arrest (NJ 2004. 196).
178 Uiteraard wordt hier gechargeerd. Doorgaans is de tenaamstelling van een rekening natuurlijk niet
toevallig en zal de rekeninghouder wei degelijk ook de (enige) partij zijn die uit hoofde van een
eventueel positief saldo rechten jegens de bank kan geldend maken. Deze problematiek komt
overigens nog uitgebreid aan de orde in par. 5.1.7.
179 Vgl. H. Snijders 2004. p. 300-301 die wijst op het feit dat van een rechtstreekse inbreuk op art.
3:276 en 3:277 BW ook bij een kwaliteitsrekening geen sprake is.
175
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3.4.4 Strijd met het publiciteitsbeginsel?
Aan het systeem van goederenrechtelijke zekerheidsrechten ligt de publiciteitsgedachte
180
Dat wil zeggen dat van goederenrechtelijke zekerheid iets naar
ten grondslag.
buiten zou moeten blijken. Het gaat immers om goederenrechtelijke rechten, en die
moeten zichtbaar zijn voor derden. In de verbintenisrechtelijke benadering is er van
publiciteit geen sprake. Dat is echter geen wezenlijk bezwaar voor die benadering.

Ten eerste past de publiciteitsgedachte minder goed bij vorderingsrechten dan
bij roerende en onroerende zaken. Struycken wijst er op dat een belangrijke ratio voor
het publiciteitsvereiste is gelegen in de false wealth doctrine.18' De suggestie zou
kunnen worden gewekt dat iemand meer verhaal biedt dan hij werkelijk doet wanneer
hij allerlei fraaie spulletjes om zich heen heeft verzameld die echter op het moment
dat de op het verkeerde been gezette schuldeiser tot verhaal wenst over te gaan in
zekerheid blijken te zijn gegeven aan een financier, zonder dat die zekerheidsverschaffing gepaard is gegaan met enige vorm van publiciteit. Om die reden is het vanuit
de Anglo-Amerikaanse .ftilse wealth doctrine goed verdedigbaar om te eisen dat de
vestiging van zekerheidsrechten op (on)roerende zaken met enige vorm van publiciteit
gepaard gaat. De gewenste publiciteit kan dan worden bereikt door te eisen dat
roerende zaken in de macht van de zekerheidsnemer worden gebracht en dat zekerI

82

heidsrechten op onroerende zaken worden ingeschreven in de openbare registers.
De ratio dat de schijn van kredietwaardigheid moet worden vermeden door middel
van een publiciteitsbeginsel. past echter veel minder goed bij vorderingsrechten.
Schuldeisers kunnen niet op het verkeerde been worden gezet doordat hun schuldenaar
zich met allerlei vorderingsrechten heeft omgeven, omdat voor schuldeisers niet
zichtbaar is of en in welke mate hun (potentiele) schuldenaar over vorderingsrechten
beschikt. Daarmee ontbreekt bij zekerheid op vorderingen de belangrijkste ratio achter
het publiciteitsbeginsel.m3
In de tweede plaats moet de mate van publiciteit waarmee het creeren van goederenrechtelijke zekerheidsrechten op vorderingsrechten naar geldend recht gepaard gaat,
enigszins worden gerelativeerd. Bij een stil pandrecht op een vordering is de publiciteit

180 Vgl. Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 33 en Snijders/Rank-Berenschot 2007. nr.
80-81. Zie over het publiciteitsbeginsel in algemene zin ook Struycken 1998. m.n. p. 78-83. Struycken
bespreekt daar het Nederlandse publiciteitsbeginsel tegen de achtergrond van het Anglo-Amerikaanse

recht. Zie ook Struycken 2007, p. 290-297 en p 792-794.
181 Struycken 1998. p. 67. Hij wijst er op dat een tweede ratio voor het publiciteitsbeginsel is dat
daarmee een maatstaf voor prioriteit van verschillende goederenrechtelijke rechten bestaat. Weliswaar
heeft Struycken het in de aangehaalde passage over Engels en Amerikaans recht maar het door hem
betoogde kan ook op de Nederlandse situatie worden betrokken. Vgl. voorts Snijders/Rank-Berenschot
2007. nr. 8 1. Vgl. over publiciteit en de schijn van kredietwaardigheid met betrekking tot de Engels

rechtelijke floating charge ook Zwalve 20063. m.n. p. 353.

182 Dat naar Nederiands recht ook een vuistloos pandrecht op roerende zaken kan worden gevestigd
is op deze plaats niet direct relevant, maar geeft wei aan dat het publiciteitsbeginsel zelfs in het
zakenrecht slechts ten dele bestaat naar Nederlands recht.
183 Een aanwijzing dat het zakenrechtelijke denkmodel niet straffeloos op vorderingsrechten kan worden
toegepast.
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ver te zoeken. Weliswaar moet een stil pandrecht op een vordering bij authentieke
of geregistreerde onderhandse akte worden gevestigd, maar vanuit het oogpunt van

publiciteit voegen deze vestigingsformaliteiten niets toe. 184 Het stille pandrecht op
blijft voor derden volledig aan het zicht onttrokken. Ook bij openbare

een vordering

verpanding van vorderingsrechten is de publiciteit slechts in naam aanwezig. Weliswaar
zou een geYnteresseerde derde op zichzelf navraag kunnen doen bij de debiteur van
een vordering of hem mededeling is gedaan van de verpanding van die vordering,
maar in het handelsverkeer is dit geen reele optie. Zekerheidsnemers gaan niet eerst
informatie inwinnen bij debiteuren van vorderingen en als zij dat wei zouden doen,
zouden zij bovendien waarschijnlijk niet de gevraagde informatie krijgen, en zeker
niet zonder dat de crediteur van de vordering eerst ook aan de debiteur heeft verzocht
om de relevante informatie te delen met de desbetreffende derde.
De meest effectieve weg om het gebrek aan doorzichtigheid voor (potentiele)
schuldeisers te doorbreken, zou waarschijnlijk een openbaar register van zekerheidsrechten zijn dat bijvoorbeeld zou kunnen worden gemodelleerd naar het Amerikaanse
systeem van registration onder Article 9 van de Uniform Commercial Code. Dat is
een openbaar register waarin door een partij verstrekte zekerheidsrechten kunnen

worden opgezocht.185 De ratio achter registratievereisten is vaak het voorkomen
van de schijn van kredietwaardigheid en geheime zekerheidsrechten.186 Een openbaar
register waaruit kenbaar is of zekerheidsrechten zijn gevestigd op vorderingen bestaat
(ook voor verpanding) niet, hetgeen er op duidt dat de keuze voor daadwerkelijk
openbare zekerheidsrechten niet is gemaakt in Nederland.
In de derde plaats staat de vraag in hoeverre (potentiele) crediteuren inzicht moeten
hebben in de financiale toestand van hun wederpartij los van de vraag of zekerheid

door middel van een verbintenisrechtelijke benadering of langs goederenrechtelijke
weg moet warden vormgegeven. Struycken wijst er op dat in Article 9 UCC een
functionele benadering wordt gekozen van het concept zekerheid. Voor de vraag of
een bepaalde constructie wordt beheerst door het registratieregime is slechts relevant
of het arrangement de strekking heeft zekerheid te verschaffen.187 Om die reden
levert het publiciteitsbeginsel dat aan goederenrechtelijke vormen van zekerheid ten
grondslag zou liggen geen argument op om een verbintenisrechtelijke benadering in
de ban te doen. Wanneer de rechtspolitieke keuze zou worden gemaakt dat er een
openbaar register moet komen waarin kan worden nagegaan in hoeverre iemand
zekerheidsrechten heeft verschaft aan zijn schuldeisers, zouden in dat register zowel
goederenrechtelijke constructies moeten worden opgenomen als constructies die met
gebruikmaking van een verbintenisrechtelijke benadering tot stand zijn gebracht.
Voorlopig is een dergelijke keuze echter nog niet gemaakt in Nederland.

De conclusie is dan ook dat een verbintenisrechtelijke benadering als zodanig
niet in strijd komt met het goederenrechtelijke publiciteitsbeginsel (of wat daar in

184

Vgl. Struycken 1998, p. 78.

185 Zie over Article 9 UCC·. Struycken 1998, p. 71-74.

186 Wood 1995, 9-1.
187 Struycken 1998, p. 71 e.v.
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de praktijk nog van over is). Indien publiciteit van zekerheidsrechten belangrijk wordt
gevonden, zullen ongeacht de methode van zekerheidsverschaffing (verbintenisrechtelijk of goederenrechtelijk) nadere publiciteitsvereisten moeten worden gesteld. Een

specifiek op een verbintenisrechtelijke benadering afgestemde insteek, gericht op het
bereiken van een vorm van publiciteit, zou overigens nog de volgende kunnen zijn.
De tenaamstelling van de relevante depositorekening zou in die zin kunnen worden
gewijzigd dat daaruit blijkt dat A niet meer een volwaardige vordering heeft op
Bank B. In casus 1 zou dat kunnen gebeuren door in de tenaamstelling of op afschriften van de rekening de letters ZHR (zekerheidsrecht) toe te voegen. In casus 2 zou
de tenaamstelling van de rekening kunnen worden gewijzigd in 'A of Bank C'.
Daardoor zou een nietsvermoedende derde er op worden gewezen dat er nog anderen
zijn betrokken bij de depositorekening. Die derde moet dan wel de moeite nemen
een rekeningafschrift van de relevante rekening te bestuderen en moet daartoe dan
ook in de gelegenheid worden gesteld. In die zin gaat er weinig boven een openbaar
register.
Het verdient opmerking dat een waarschuwing op het rekeningafschrift evenzeer
een middel zou kunnen zijn om derden te waarschuwen tegen pandrechten die op
het saldo rusten. De oplossing ligt daarmee voor het oprapen, mocht ooit besloten
worden serieus werk te maken van het publiciteitsbeginsel.'88

3.4.5

Is sprake van een ongeoorloofde overdracht tot zekerheid?

Men zou kunnen denken dat een verbintenisrechtelijke benadering in strijd komt met
het in art. 3:84 lid 3 BW neergelegde verbod van overdracht tot zekerheid. In casus 2
wordt immers bereikt dat de vordering van A op Bank B onder omstandigheden
'transformeert' naar een vordering van Bank C op Bank B. A is zijn vordering dan
kwijt, terwijl Bank C een vordering op Bank B verkrijgt. De achtergrond van het
arrangement is dat het saldo moet dienen tot zekerheid van de verplichtingen van A
jegens Bank C. Is daarmee sprake van een door art. 3:84 lid 3 BW verboden overdracht tot zekerheid van het saldo?
Van strijd met art. 3:84 lid 3 is geen sprake. Bank C ontleent haar rechten niet
aan een overdracht van een vordering van A op Bank B door A aan Bank C, maar
rechtstreeks aan de overeenkomst tussen A, Bank B en haarzelf. Art. 3:84 lid 3 BW
bevat een regel die bepaalde titels van overdracht (namelijk, fiduciaire titels) als
ongeldig aanmerkt. Noch in casus 1, noch in casus 2 is echter sprake van een overdracht. Daarmee doet zich ook geen situatie voor waarin art. 3:84 lid 3 BW van
toepassing is.

Enige parallellie met de overdracht ten titel van zekerheid zoals deze onder het
oude recht tot ontwikkeling is gekomen en onder het NBW uitdrukkelijk wordt
verboden. kan de verbintenisrechtelijke benadering niet worden ontzegd. In beide

188 Vgl. H. Snijders 2004. p. 300-302 over het publiciteitsbeginsel in verband met de problematiek van
kwaliteitsrekeningen. Snijders lijkt van een strengere opvatting uit te gaan dan hier wordt verdedigd.
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gevallen wordt van het beginsel van contractvrijheid gebruikgemaakt om het door
de wet voorziene zekerheidsrecht van pand te omzeilen ten gunste van een sterker
189
recht, namelijk eigendom (bij vorderingsrechten spreekt men van toebehoren).
Misschien is wat in dit boek wordt beschreven een gat in ons BW dat door Meijers
zou zijn gedicht als hij de mogelijkheid onder ogen had gezien. Dat betekent echter
nog niet dat er (ook nu nog) goede redenen zouden zijn dat gat te dichten door voor

vorderingsrechten de goederenrechtelijke benadering van verpanding verplicht te
stellen. De grens zou moeten worden getrokken bij wetsontduiking (in strijd met art.
3:40 BW) enerzijds en de pauliana anderzijds.

3.4.6

Strijd met het beginsel dat overeenkomsten uitsluitend tussen partijen werken?

Een rechtshandeling kan anderen dan degenen tussen wie zij is verricht schaden noch
voordeel brengen.190 Heeft dit beginsel van contractenrecht gevolgen voor een
verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid op bankrekeningen?
In de eerste plaats kan de vraag gesteld worden waaraan Bank C haar eventuele
rechten met betrekking tot het depositosaldo ontleent in casus 2. Wanneer Bank C
partij is bij het verbintenisrechtelijke arrangement, ontleent zij haar rechten rechtstreeks
aan de overeenkomst met Bank B en A. Ook wanneer Bank C niet op voorhand partij
is bij de afspraken tussen A en Bank B ontstaat echter geen probleem. De aanspraken
die A in een dergelijk scenario voor Bank C jegens Bank B bedingt zijn dan te
beschouwen als een derdenbeding. Door aanvaarding van het derdenbeding, zou Bank
C alsnog partij worden bij de overeenkomst tussen A en Bank B met als voornaamste
gevolg dat vanaf dat moment ten nadele van Bank C geen wijzigingen meer kunnen
worden overeengekomen tussen (slechts) A en Bank B.'91 Interessant in dit verband
is dat door Baanders en door Blom al eerder is gesuggereerd dat de constructie van
het derdenbeding zou kunnen worden gebruikt om een zekerheidsarrangement vorm
192
te geven. Hier wordt volstaan met een verwijzing.
Een tweede vraag die opkomt bij het geponeerde adagium dat overeenkomsten
uitsluitend tussen partijen werken, is of A, Bank B en Bank C door middel van een
afspraak de positie van allerlei derden die bij die afspraak niet direct of indirect waren
betrokken kunnen beYnvloeden. Daarbij kan met name worden gedacht aan de curator
van A, de schuldeisers van A en beslagleggers op de vordering van A op Bank B.
Deze derden ondervinden hinder van de afspraken tussen A, Bank B en Bank C. De
curator van A wordt geconfronteerd met een onvolwaardige vordering op Bank B,
schuldeisers van A en beslagleggers op diens vordering treft hetzelfde lot.

189

Vgl. Pitlo/Reehuis 2006. nr. 119.

190 Res inter alios acta, allis neque nocere, neque prodesse potest. (AsserfHarlkamp 4-11, nr. 382.) \1 gl.
ook Rank-Berenschot 1992. p. 145-147.

191 Art. 6:254 lid 1 BW.
192 Zie Baanders 1998 en Blom 1988. m.n. p. 39 onder b.
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De hier besproken problematiek heeft echter, bij nadere beschouwing niet zo heel
veel te maken met de problematiek die doorgaans wordt aangeduid met de term
'derdenwerking van overeenkomsten'. Waar het om gaat bij de afspraken tussen A,

Bank B en Bank C is dat A en Bank B het uit de deposito-overeenkomst voortvloeiende vorderingsrecht van A op Bank B nader vormgeven. Iedereen die niet betrokken
is bij de vormgeving van een vorderingsrecht (dat wil dus zeggen: alle derden) hebben
het door partijen gecreeerde vorderingsrecht te nemen zoals het is. Dat is geen kwestie

van derdenwerking van een overeenkomst, het is het gevolg van het feit dat het
verhaals- en beslagrecht en het faillissementsrecht (en ook het goederenrecht) een
door partijen door middel van een overeenkomst gecreeerd vorderingsrecht zo nemen
als het is, net zoals de zojuist genoemde rechtsgebieden de auto nemen zoals zij door
de fabriek is afgeleverd. Ook een vorderingsrecht is absoluut in de zin dat eenieder
"
het vorderingsrecht, krachtens het realiteitsbeginsel,' heeft te nemen zoals het
is.'94 De vergelijking van het vorderingsrecht met de doos uit par. 3.1.2.6 is hier
relevant. Derden hebben geen toegang tot de inhoud van de doos nu die inhoud
uitsluitend door partijen wordt vastgesteld.
De conclusie van deze paragraaf is daarmee dat een verbintenisrechtelijke benadering als zodanig niet in strijd komt met het adagium dat overeenkomsten slechts tussen
de partijen rechtsbetrekkingen doen ontstaan en geen verbintenissen ten behoeve of
ten laste van derden.

195

3.4.7 Strijd met het wettelijk systeem van verrekening?
De verbintenisrechtelijke benadering doet in sommige opzichten sterk denken aan
de rechtsfiguur verrekening. Dat geldt met name voor casus 1 omdat daar sprake is
van een klassiek verrekeningsgeval van tegenover elkaar staande vorderingen en
schulden van A en Bank B. Er zijn echter ook variaties denkbaar waarin casus 2 grote

gelijkenis begint te vertonen met een meerpartijen verrekening tussen A, Bank B en
Bank C. Denkbaar is een arrangement waarbij A zijn recht tot terugbetaling van het
depositosaldo jegens Bank B verliest zodra hij in verzuim is met zijn verplichtingen
jegens Bank C, zonder dat Bank C daarmee zelf aanspraak krijgt op uitbetaling van
het depositosaldo. Dat zal zich met name voordoen in gevallen waarin Bank B en
Bank C weliswaar verschillende, maar gelieerde rechtspersonen zijn. In een dergelijk
scenario is het niet noodzakelijkerwijs het geval dat Bank B en Bank C hun onderlinge
relatie rechttrekken in de zin dat het bedrag dat door Bank B wordt bespaard door
niet-uitbetaling van het deposito daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld aan

Bank C die door A onbetaald bleef. De vordering van A op Bank B uit hoofde van

193 Zie par. 3.1.2.4.
194 Vgl. Du Perron 1999, hoofdstuk 4 (in het bijzonder par. 2) waar de verplichting van derden om
het bestaan van overeenkomsten en verbintenissen te respecteren centraal staat.
195 Vgl. Asser/Hartkamp 4-II, nr. 382.
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het deposito valt dan weg tegen de vordering van Bank C op A. Materieel heeft dit
veel weg van een drie-partijen-verrekening.
Een verrekeningsmogelijkheid biedt zowel binnen als buiten faillissement aan een
schuldeiser een volwaardige zekerheidspositie. Wanneer een schuldeiser tot verrekening
bevoegd is, wordt zijn vordering tot het bedrag van de verrekening voldaan. Een
dergelijke schuldeiser zal geen behoefte meer hebben aan een zekerheidsrecht, of dat
nu langs verbintenisrechtelijke weg of langs goederenrechtelijke weg is vormgegeven.
De vraag die dan moet worden beantwoord is of in gevallen waar de schuldeiser geen
verrekeningsrecht zou hebben, gesproken moet worden van een ontoelaatbare doorbreking van het wettelijke systeem van verrekening.
Verrekening buiten faillissement is geregeld in art. 6:127 e.v. BW. Voor het

bestaan van een wettelijke verrekeningsbevoegdheid gelden de volgende vijf vereisten:
1. wederkerigheid (partijen zijn over en weer elkaars schuldeiser en
schuldenaar);
2. gelijksoortigheid van prestaties (de schuldenaar heeft een prestatie te vorderen

die beantwoord aan zijn schuld):
3. betalingsbevoegdheid (de schuldenaar is bevoegd tot betaling van zijn schuld):
4. afdwingbaarheid (de schuldeiser is bevoegd betaling van zijn vordering af te

dwingen); en
5.

geen afgescheiden vermogens (vordering en schuld mogen niet in van elkaar
196
afgescheiden vermogens vallen).

De verbintenisrechtelijke benadering opent de mogelijkheid om deze wettelijke
vereisten voor een geslaagd beroep op verrekening te omzeilen. Zo zouden A en Bank
B kunnen afspreken dat A zijn recht op betaling van het depositosaldo definitief
verliest zodra hij in verzuim komt met zijn verplichtingen jegens Bank C (daarmee
het vereiste van wederkerigheid ( 1 hierboven) omzeilend). De vordering van A op
Bank B valt dan weg tegen de vordering van Bank C op A. Ook het vereiste van
gelijksoortigheid van prestaties (hierboven onder 2) leent zich uitstekend voor omzeiling door middel van de in dit boek onderzochte benadering. Zo zouden Bank B en
A kunnen bedingen dat A's recht tot vrijgave van het depositosaldo vervalt wanneer
A niet voor 1 april 2010 alle filialen van Bank B heeft voorzien van een verlicht
reclamebord met de tekst: 'Bij Bank B. Bankiert u Beter'. Het is niet moeilijk meer
voorbeelden te verzinnen, vooral wanneer geen sprake is van bankrekeningen maar
van andere typen vorderingen.
Toch staat deze constatering niet aan de rechtsgeldigheid van de verbintenisrechte-

lijke benadering als zodanig in de weg. In de eerste plaats moet worden geconstateerd
dat van verrekening in juridische zin geen sprake is in de verbintenisrechtelijke
benadering, die immers ziet op het vormgeven van (de materiele inhoud van) de
vordering van A op Bank B.'97 Het realiteitsbeginsel zorgt er dan voor dat derden
(inclusief de eventuele curator van A of de beslaglegger op diens vordering) het met
de aldus vormgegeven vordering hebben te doen. Daarbij komt nog dat de regeling

196 Faber 2(X)5, nr. 4.
197

Vgl. Faber 2005, nr. 120 laaiste alinea.
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van verrekening in art. 6:127 e.v. BW van regelend recht is zodat het partijen in
beginsel vrij staat naar believen van de wettelijke regeling af te wijken. 1'8 Ook daarbij staat de contractvrijheid voorop.'99 Anders dan de vraag of een vordering vatbaar
is voor beslag is de vraag of een vordering vatbaar is voor verrekening nu juist wel
aan partijen bij die vordering overgelaten.
Een belangrijke caveat bij dit alles is dat bovenstaande uitsluitend betrekking heeft
op de regels die gelden voor verrekening buiten faillissement. Eerder werd aangegeven
dat in de rechtspraak van de Hoge Raad over verrekening door banken rond faillissement een aantal beperkingen besloten ligt voor de verbintenisrechtelijke benade-

vloeit voort uit het feit dat de bank haar centrale positie in het betalingsverkeer niet mag uitbuiten. Die centrale positie, die er in resulteert dat banken geregeld

ring.200 Dat

in het zicht van faillissement van de rekeninghouder in een verrekeningspositie worden
gebracht doordat derden een betaling doen op de rekening van de (latere) failliet bij
de bank, mogen banken niet misbruiken. Concreet wil dat zeggen dat banken gelden
die op deze wijze in het zicht van faillissement binnenkomen ter beschikking van
de boedel moeten houden, zonder dat zij bevoegd zijn het relevante bedrag hetzij zelf
achter te houden hetzij aan een derde/zekerheidsnemer ter beschikking te stellen.
201
Verwezen zij naar wat daarover reeds is opgemerkt.

3.4.8

Conclusie

De conclusie van deze paragraaf kan zijn dat alle hierboven opgeworpen tegenwerpingen konden worden verworpen. De verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid
op bankrekeningen heeft de toets van deze paragraaf daarmee doorstaan.

3.5

Samenvatting en conclusie

In par. 3.1 is uitgewerkt hoe een verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid op
bankrekeningen vormgegeven zou kunnen worden. Daarbij zijn vijf belangrijke
kenmerken van een dergelijke benadering in kaart gebracht. Kort samengevat zijn
die kenmerken de grote flexibiliteit van de benadering, de noodzaak tot medewerking
van de account bank, de absolute werking als gevolg van het realiteitsbeginsel, het
feit dat de zekerheidsnemer een eigen, niet van de zekerheidsgever afgeleid recht

uitoefent en de mogelijkheid om 'watervalscenario's' eenvoudig vorm te geven.
Paragraaf 3.2 stond in het teken van fenomenen in het geldende recht die kunnen
worden gezien als een toepassing van een verbintenisrechtelijke benadering. Uit de
daar besproken rechtsfiguren kon worden afgeleid dat een verbintenisrechtelijke

198 Faber 2005. nr. 118.
199 Vgl. Faber 2005, nr. 120 en 121.

200 Zie par. 3.3.3.
201 Zie par. 3.3.3.
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benadering in ieder geval niet inherent vreemd is aan ons stelsel van vermogensrecht,
maar integendeel op diverse plaatsen al voorkomt, althans een verhelderend licht werpt
op bestaande fenomenen.
In de daarop volgende paragraaf (3.3) werd een drietal fundamentele grenzen die
naar geldend recht aan een verbintenisrechtelijke benadering zijn verbonden in kaart
gebracht. Het ging in de eerste plaats om art. 3:40 BW. Op grond van dit artikel is
een verbintenisrechtelijk arrangement nietig als het oogmerk van partijen louter gericht

is op het ontduiken van dwingende regels van (vooral) beslag- of faillissementsrecht.
In de tweede plaats werd de pauliana besproken als toetsingsmaatstaf bij uitstek voor

de vraag of de inhoudelijk wijziging (of vormgeving) van de vordering van A op
Bank B vanuit het perspectief van de schuldeisers van A aanvaardbaar moet worden
geacht. Ten slotte werd aangegeven dat ook de rechtspraak van de Hoge Raad op
het terrein van de verrekeningsmogelijkheden voor banken rond het faillissement van
hun rekeninghouder, een fundamentele grens oplevert voor de verbintenisrechtelijke
benadering. Uit die rechtspraak volgt dat banken hun spilfunctie in het betalingsverkeer
niet mogen uitbuiten. Dat levert ook voor de verbintenisrechtelijke benadering een
heldere grens op.
In par. 3.4 werd gezocht naar redenen waarom de verbintenisrechtelijke benadering
niet mogelijk zou zijn. Daartoe werd een aantal tegenwerpingen besproken. Heel
belangrijk daarbij waren art. 3:276,3:277 BW en 3:278 BW waarin de grondbeginselen
van ons verhaalsrecht zijn neergelegd. De schuldenaar staat met zijn gehele vermogen
in voor zijn schulden (art. 3:276 BW), behoudens wettelijke uitzonderingen hebben
schuldeisers onderling gelijke rang op de verhaalsopbrengst van de goederen van hun
schuldenaar (art. 3:277 lid 1 BW) en voorrang en voorrecht moeten op de wet berusten
(art. 3:278 BW). De verbintenisrechtelijke benadering werd langs verschillende
invalshoeken en met bespreking van de relevante rechtspraak op dit terrein uitgebreid
aan deze uitgangspunten van verhaalsrecht getoetst. De conclusie van de inventarisatie
van mogelijke tegenwerpingen in par. 3.4 is dat zij geen van alle aanleiding geven
voor de stelling dat een verbintenisrechtelijke benadering naar geldend Nederlands
recht niet mogelijk zou zijn.

4

Toetsing van

de hypothese

Nadat in de twee voorgaande hoofdstukken de goederenrechtelijke benadering en de
verbintenisrechtelijke benadering zijn doorgelicht, is het in dit hoofdstuk tijd geworden
de hypothese te toetsen. Kan voor wat betreft zekerheid op bankrekeningen met een
verbintenisrechtelijke benadering voor de zekerheidsnemer een resultaat worden bereikt

dat vergelijkbaar is met de goederenrechtelijke benadering? Aan de hand van het in
hoofdstuk 2 geformuleerde toetsingskader kan worden bekeken of de hypothese kan
worden gehandhaafd.' Paragraaf 4.1 staat in het teken van deze toetsing. Daarbij zal
ook worden ingaan op de vraag of de verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger
is dan de goederenrechtelijke. Vervolgens zal in par. 4.2 de vraag aan de orde komen
of de verbintenisrechtelijke benadering niet allerlei nieuwe problemen met zich
meebrengt. In deze paragraaf zal ook de tot nu toe enigszins onderbelicht gebleven
positie van de zekerheidsgever aan de orde komen. In par. 4.3 is de conclusie te
vinden.

4.1

Voldoet de verbintenisrechtelijke benadering aan de criteria zoals geformuleerd in hoofdstuk 2?

In deze paragraaf wordt de in hoofdstuk 1 geformuleerde hypothese getoetst aan de
hand van het in hoofdstuk 2 geformuleerde toetsingskader. Wil de hypothese kunnen
worden gehandhaafd dan is nodig dat de verbintenisrechtelijke benadering: (i) er in
resulteert dat de zekerheidsnemer in staat wordt gesteld de controle over de vordering
uit te oefenen (par. 4.1.1), (ii) tot gevolg heeft dat de zekerheidsnemer zonder tussenkomst van een rechter of een andere derde met voorrang verhaal kan nemen op de
vordering (par. 4.1.2) en (iii) aan de zekerheidsnemer een recht geeft waarin hij niet
kan worden gehinderd door derden, eventuele beslagleggers op de vordering en de
eventuele curator van de zekerheidsgever daaronder begrepen (par. 4.1.3). Vervolgens
zal in par. 4.1.4 worden nagegaan hoe de verbintenisrechtelijke benadering scoort
op het punt 'eenvoud'. De paragraaf wordt afgesloten met een conclusie (par. 4.1.5)

1

Zie voor het toetsingskader par. 2.1.4. en par. 2.2.5.
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4.1.1 Controle over de vordering door de zekerheidsnemet
De pandhouder is in staat om door middel van de inningsbevoegdheid de controle
over de vordering uit te oefenen (bij openbare verpanding)3 althans om deze controle
naar zich toe te trekken (bij stille verpanding).4 Dat is belangrijk voor de pandhouder
omdat daarmee, indien nodig, kan worden voorkomen dat het in pand gegeven goed
wordt weggemaakt door de pandgever (door inning van de vordering) zodat de
pandhouder met lege handen zou achterblijven.5

Ook in een verbintenisrechtelijke benadering kan de controle over de in zekerheid
gegeven vordering aan de zekerheidsnemer worden gegeven. In casus 1 is dat vrij
eenvoudig. Partijen kunnen precies afspreken onder welke omstandigheden Bank B
verplicht is tot vrijgave van het deposito aan A en onder welke omstandigheden die

verplichting niet bestaat. Op deze wijze is het mogelijk gedetailleerde afspraken te
maken met betrekking tot de controle over de vordering. Zo zal het mogelijk zijn om
af te spreken dat A tot gedeeltelijk vrijgave van het saldo gerechtigd zal zijn indien
zich bepaalde omstandigheden voordoen. In par. 3.1.2.2 werd een voorbeeld gegeven
van hoe dergelijke afspraken zouden kunnen luiden:
a) Onverminderd de tussen partijen overeengekomen opeisbaarheid van het depositosaldo is de Bank niet verplicht tot vrijgave daarvan zolang zij nog enig bedrag
te vorderen heeft van A uit hoofde van de kredietovereenkomst.
b) Indien de omvang van de vordering uit hoofde van de kredietovereenkomst daartoe
aanleiding geeft. is de Bank tot gedeeltelijke vrijgave van het depositosaldo
bevoegd zonder daarmee haar recht prijs te geven het overige gedeelte van het
depositosaldo te blokkeren.
c) Wanneer A in verzuim is met de voldoening van haar verplichtingen onder de
kredietovereenkomst, verliest A de aanspraak op het depositosaldo tot een bedrag
dat overeenkomt met de verplichting waarmee A in verzuim verkeert. vermeerderd
met rente en kosten.
Bank B oefent hier de controle uit over het saldo zolang A niet aan zijn verplichtingen
jegens haar heeft voldaan. Die controle over het saldo is waar het de pandhouder vaak

om zal gaan, ook in een goederenrechtelijke benadering.
Ook in casus 2 bestaat de mogelijkheid er voor te zorgen dat de controle over
de vordering aan de zekerheidsnemer (Bank C) toekomt. Van de afspraken die daarvoor zouden kunnen worden gemaakt tussen A. Bank B en Bank C werd in par. 3.1.2.2
een voorbeeld gegeven:

2 Vgl. par. 2.1.3.1.
3 Art. 3:246 lid i BW.
4

5

Art. 3:239 lid 3 BW. Pandhouder en pandgever kunnen overeenkomen dat de pandhouder op ieder
gewenst moment over kan gaan tot mededeling. Dat gebeurt ook vaak in de praktijk.
Dat het uit de macht brengen van het verpande goed bij openbare verpanding van vorderingen ook

een vestigingsformaliteit is, is een gerelateerd maar te onderscheiden punt.
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a) Onverminderd de afspraken omtrent de opeisbaarheid van het depositosaldo is
Bank B bevoegd noch verplicht tot vrijgave daarvan aan A zolang Bank C niet
schriftelijk heeft bevestigd dat zij niets meer heeft te vorderen van A onder de
kredietovereenkomst of Bank C anderszins schriftelijk toestemming heeft gegeven
tot (gedeeltelijke) vrijgave van dat saldo aan A.6
b) Bank B zal, onverminderd haar afspraken met A omtrent de opeisbaarheid van
het depositosaldo, op schriftelijke verzoek van Bank C overgaan tot (gedeeltelijke)
vrijgave van dat saldo aan Bank C. A verliest zijn aanspraken met betrekking
tot het depositosaldo jegens Bank B indien en voor zover Bank B uit hoofde van
deze bepaling betalingen aan Bank C verricht, welke betalingen ten laste van het
saldo zullen worden gebracht.
In de huidige praktijk van verpanding van bankrekeningen worden ook wel dit soort
afspraken gemaakt tussen pandhouder en pandgever. bijvoorbeeld om er voor te zorgen
dat de rekeninghouder (bij een rekening met een fluctuerend saldo) in de normale
bedrijfsuitoefening over die rekening kan blijven beschikken. Bij een verpanding van
een bankrekening lijkt het wettelijk systeem echter uit te gaan van een vrij digitaal
model: of de pandgever, of de pandhouder is inningsbevoegd en oefent daarmee de

controle over de vordering uit. Wie de gelukkige is, hangt af van de vraag of mededeling van de verpanding is gedaan aan de debiteur van de verpande vordering.1 De
afspraken waarbij partijen nuanceringen aanbrengen op dit systeem zijn naar hun aard
verbintenisrechtelijk zodat een verbintenisrechtelijke benadering het geeigende middel
lijkt om de gevolgen van dergelijke afspraken te verklaren.
Daarmee kan worden geconcludeerd dat met een verbintenisrechtelijke benadering
op het punt van controle over de vordering voor de zekerheidsnemer inderdaad een
met het goederenrecht vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt. Een verbintenisrechtelijke benadering lijkt daartoe zelfs een geschikter middel nu in het systeem van
verpanding geen ruimte lijkt voor genuanceerde afspraken. Bij pandrecht berust de
inningsbevoegdheid in beginsel hetzij bij de pandgever hetzij bij de pandhouder.8

4.1.2

Verhaal met voorrang zonder tussenkomst van derden'

een pandrecht op een bankrekening is de pandhouder in staat om zonder eerst
verlof aan een rechter te vragen en zonder dat de tussenkomst van een andere derde

Bij

nodig is, verhaal te nemen op de (executieopbrengst van) het in zekerheid gegeven
goed. Een pandhouder heeft daarnaast. kort gezegd, voorrang op iedere andere schuldeiser van A die verhaal zoekt op het depositosaldo tenzij het pandrecht niet tegen

6

Het betreft hier de kredietovereenkomst tussen Bank C en A. Onder deze definitie kunnen partijen
naar believen die vorderingen opnemen die zij wensen te verzekeren met het depositosaldo.

7 Art. 3:246 BW.
8 Art. 3:246 BW.
9 Vgl. par. 2.1.3.2.
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de relevante schuldeiser kan worden ingeroepen. Wordt met een verbintenisrechtelijke
benadering ook op dit punt een voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat

geboekt? Het antwoord op deze vraag luidt voor beide zojuist genoemde elementen
van het pandrecht bevestigend.

In een verbintenisrechtelijke benadering zal Bank B in casus 1 krachtens de
gemaakte afspraken onder bepaalde omstandigheden bevrijd zijn van haar verplichtingen jegens A onder het depositosaldo. Voor verhaalneming is geen tussenkomst van

derden nodig, Bank B kan geheel zelfstandig en met voorrang boven iedere andere
schuldeiser van A dit verhaal effectueren door het saldo uit de boeken te strepen.
Verhaal vindt dan plaats doordat Bank B van haar eigen verplichting bevrijd is. Dat

is overigens ook de wijze waarop verhaal in een verpandingsscenario vaak plaatsvindt
in de huidige praktijk maar in hoofdstuk 2 werd aangegeven dat bij een goederenrechtelijk pandrecht die praktijk misschien niet geheel zuiver is. 10
In casus 2 vindt het verhaal plaats doordat Bank B onder de vooraf afgesproken
omstandigheden verplicht zal zijn het depositosaldo aan Bank C vrij te geven in plaats
van aan A. Op die manier is het voor Bank C dus mogelijk om net zoals bij verpanding van het saldo, zonder tussenkomst van derden verhaal te nemen op het depositosaldo.

Uit de aard der zaak zal de zekerheidsnemer zowel in casus 1 als in casus 2
voorrang hebben op het depositosaldo (het tweede hierboven genoemde aspect van
een pandrecht). Hoewel daarmee in zekere zin vooruit wordt gelopen op het onderwerp
van de volgende subparagraaf, kan op deze plaats al worden opgemerkt dat Bank B
(in casus 1) en Bank C (in casus 2) in dit opzicht in een vergelijkbare voorrangspositie
verkeren als wanneer zij een pandrecht op het saldo zouden hebben. Het realiteitsbeginsel brengt immers mee dat latere beslagleggers en pandhouders op de vordering van
A op Bank B deze vordering aantreffen zoals deze inhoudelijk is vormgegeven door
A en Bank B. Dat betekent dat een latere pandhouder slechts een pandrecht verkrijgt
op een vordering die onder omstandigheden niet zal blijken te bestaan omdat Bank
B van haar verplichting zal blijken te zijn bevrijd. Ook een latere beslaglegger op
de vordering en de curator van A lopen tegen het realiteitsbeginsel aan. Weliswaar
zal een verbintenisrechtelijke benadering niet tot effect kunnen hebben dat de rechten
van een eerdere beslaglegger of pandhouder op de vordering worden doorkruist."
maar een pandhouder verkeert ook in dit opzicht in een vergelijkbare positie. Ook
de pandhouder heeft eerdere beslagen en goederenrechtelijke rechten van derden te
respecteren.
Ook met betrekking tot het element verhaalneming en voorrang kan dus worden
geconcludeerd dat met een verbintenisrechtelijke benadering een voor de zekerheids-

10 Zie met name par. 2.2.3.
11

Deze conclusie ligt voor de hand maar de juridische onderbouwing is niet zo heel eenvoudig.
Aangenomen moet worden dat door een verpanding van een vordering, de bevoegdheid om die
vordering inhoudelijk te wijzigen, niet meer kan worden uitgeoefend zonder toestemming van de
pandhouder. De gekwalificeerde overdracht van rechten van de pandgever aan de pandhouder betekent
dat de pandgever de bevoegdheid heeft verloren om zelfstandig de vordering inhoudelijk (ten nadele
van de pandhouder) te wijzigen.
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nemer vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt als door middel van een traditionele

verpanding.

4.1.3

Absolute werking'l

Een pandrecht op een vordering heeft absolute werking. Een pandhouder op de
vordering van A op Bank B heeft geen last van beslagleggers of een eventuele curator
van A. Zelfs als een afkoelingsperiode wordt afgekondigd heeft een pandhouder daar
nauwelijks last van. 13 Kan ook op dit punt met een verbintenisrechtelijke benadering
een voor de zekerheidsnemer vergelijkbaar resultaat worden bereikt?

Uit het realiteitsbeginsel volgt dat het antwoord op deze vraag bevestigend moet
luiden. De verbintenisrechtelijke benadering leidt er toe dat de vordering van A op
Bank B inhoudelijk op een bepaalde wijze wordt vormgegeven. Alle derden, inclusief
de beslaglegger op de vordering en de eventuele curator van A, hebben de vordering
zo te nemen zoals deze door A en Bank B is vormgegeven. Het vorderingsrecht heeft
in die zin absolute werking. 14 Dat betekent dat Bank B, wanneer zij krachtens de
afspraken met A bevoegd is het saldo achter te houden, een zelfde bevoegdheid heeft
jegens de curator van A. Wanneer de afspraken tussen A en Bank B tot gevolg hebben
dat Bank B bevrijd is van haar verplichtingen jegens A dan kan de curator van A
ook geen rechten meer geldend maken jegens Bank B. Ook wanneer Bank B krachtens
de afspraken met A en Bank C contractueel gehouden is het saldo aan Bank C vrij
te geven zal de curator van A daar geen stokje voor kunnen steken. A heeft dan
immers geen vordering op Bank B en diens curator heeft het met dit gegeven te doen.
Het realiteitsbeginsel brengt in al deze gevallen mee dat de curator van A het heeft
15
te doen met vordering zoals deze door A en Bank B inhoudelijk is vormgegeven.
Ook op dit laatste punt kan daarmee worden geconcludeerd dat met de verbintenisrechtelijke benadering voor de zekerheidsnemer een vergelijkbaar resultaat kan worden
bereikt. Daarmee is aangetoond dat de hypothese de in dit boek aangelegde toets der
kritiek doorstaat.

4.1.4

Een additionele vraag: is de verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger
dan de goederenrechtelijke?

De vraag is nu of wij nog een stap verder kunnen gaan. In par. 2.2 werd een aantal
problemen en bijzonderheden besproken die zich voordoen in de traditionele benadering waarbij bankrekeningen worden verpand. Wat daaruit vooral bleek, was dat de

12 Vgl. par. 2.1.3.3.
13 Zie art. 63b Fw en par. 2.1.3.3.
14 Zie op dit punt nader par. 3.1.2.4.
Hetzelfde geldt voor de beslaglegger op de vordering van A op Bank B of degene die een goederen15
rechtelijk recht op die vordering van A op Bank B aan A ontleent.
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goederenrechtelijke benadering soms tot ingewikkelde problemen aanleiding geeft.
De vraag die zich dan opdringt is of een verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger
is? Die vraag wordt beantwoord door voor de vier problemen die aan het einde van
hoofdstuk 2 in kaart zijn gebracht na te gaan of deze zich ook in een verbintenisrechtelijke benadering voordoen. Doen die problemen zich niet, of in mindere mate voor,
dan is de stelling gerechtvaardigd dat de verbintenisrechtelijke benadering eenvou-

diger is.

4.1.4.1 Het onduidelijkheidsprobleem'G

Het onduidelijkheidsprobleem komt er op neer dat het onduidelijk is wat een giraal
saldo precies is. Juist bij de verpanding van een giraal saldo levert dat een probleem
op. De pandhouder ontleent zijn rechten aan de pandgever. Pas nadat is vastgesteld
wat precies de rechten van de pandgever zijn, kan worden bepaald welke rechten de
pandhouder jegens de account bank toekomen (en welke rechten bij de pandgever
achterblijven).
In een verbintenisrechtelijke benadering wordt het onduidelijkheidsprobleem niet
opgelost. Ook in die benadering is niet duidelijk wat een giraal saldo precies is. Toch
zit het probleem in een verbintenisrechtelijke benadering minder in de weg. De reden
is dat de zekerheidsnemer zijn rechten dan niet aan A ontleent door middel van een
beperkt recht op de vordering van A op Bank B, maar direct aan een afspraak met
Bank B. In casus 2 is dat het duidelijkst. Bank C ontleent haar zekerheidsrecht in
die casus aan een toezegging van Bank B om onder bepaalde omstandigheden het
saldo vrij te geven aan Bank C. Dan is het dus niet nodig eerst vast te stellen welke
rechten A aanvankelijk precies jegens Bank B geldend kon maken op basis van het
girale saldo.
De conclusie kan daarmee zijn dat het onduidelijkheidsprobleem in een verbintenisrechtelijke benadering geen rol van betekenis speelt.
17

4.1.4.2 Het machtverscha#ingsprobleem
Bij de openbare verpanding van bankrekeningen met een fluctuerend saldo wordt
meestal niet voldaan aan het vereiste dat de controle over de rekening daadwerkelijk
overgaat van de pandgever/rekeninghouder naar de pandhouder. Volgens het wettelijke
systeem zou dat moeten plaatsvinden door middel van het verschuiven van de inningsbevoegdheid van de pandgever naar de pandhouder. Bij verpanding van bankrekeningen wil dat zeggen dat de rekeninghouder/pandgever niet langer over het saldo zou

moeten mogen beschikken en dat de account bank slechts door de pandgever gegeven
overboekingsopdrachten uitvoert nadat de pandhouder specifiek toestemming heeft
gegeven voor de desbetreffende overboeking.
In een verbintenisrechtelijke benadering speelt het machtverschaffingsprobleem
niet. Een verbintenisrechtelijke benadering kent geen vestigingsformaliteiten. De
benadering biedt daarbij juist wel de flexibiliteit om tot in detail te regelen onder welke

16 Zie par. 2.2.1.
17 Zie par. 2.2.2.
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omstandigheden de rekeninghouder bevoegd blijft over het saldo te beschikken en
onder welke omstandigheden de zekerheidsnemer de controle over de rekening naar
zich kan toetrekken. Op die wijze kunnen partijen contractueel regelen wie de controle
over het saldo uitoefent, zonder dat zij daarbij zijn gebonden aan wettelijke vereisten.
Het pandrecht op bankrekeningen met een fluctuerend saldo wordt in de praktijk
soms gebruikt als een middel om tot afspraken te komen tussen de zekerheidsnemer
en de zekerheidsgever over wie bevoegd is de controle over de rekening uit te oefenen.
Pandaktes bepalen dan tot in detail onder welke omstandigheden de rekeninghouder
(ondanks het pandrecht) bevoegd blijft over welk deel van saldo te blijven beschikken.
Een dergelijke benadering past slecht bij de figuur van verpanding van een vordering,
terwijl een verbintenisrechtelijke benadering op dit punt juist bij uitstek geschikt lijkt.

4.1.4.3 Het ondeugdelijkheidsprobleem 18

Bij verpanding van een vordering aan de debiteur van de vordering lijkt enigszins
uit het oog te zijn verloren wat een pandrecht precies inhoudt. Naar Nederlands recht
geeft een pandrecht de pandhouder de bevoegdheid het verpande goed (in beginsel
in het openbaar) te verkopen en zich uit de opbrengst te voldoen. Het executierecht
kan bij pandrecht op vorderingsrechten ook worden uitgeoefend door de verpande
vordering te innen. Het executieaspect van het pandrecht lijkt bij verpanding aan de

account bank zel f (casus 1) op de achtergrond te zijn geraakt. Voor die account bank
(de debiteur van de vordering) bestaat er immers geen mogelijkheid om een vordering
op zichzelf te executeren zodat het vestigen van een goederenrechtelijk recht met juist
die inhoud zinloos zou moeten zijn. Toch worden met name bankrekeningsaldi op
grote schaal verpand aan de bank zelf. Het pandrecht ten gunste van de debiteur van
de vordering wordt dan gezien als een rechtvaardiging voor die debiteur om de
verschuldigde prestatie niet na te komen wanneer de rekeninghouder/pandgever zijn
verplichtingen jegens de account bank/pandhouder niet nakomt. De rechtsfiguur die
door partijen is gecreeerd kwalificeert niet als een goederenrechtelijk pandrecht. Wel
is sprake van een (rechtsgeldige) toepassing van de verbintenisrechtelijke benadering
die in dit boek wordt onderzocht. De afspraken over vrijgave van het saldo tussen
bank en rekeninghouder zijn als afspraken tussen debiteur en crediteur van de relevante
vordering in beginsel geldig en afdwingbaar. Met het erkennen dat hier in de praktijk
in wezen al een verbintenisrechtelijke benadering wordt gevolgd, valt het aan het
pandrecht gekoppelde ondeugdelijkheidsprobleem uiteraard vanzelf weg.
19

4.1.4.4 Het inningsprobleem
Het inningsprobleem bestaat in de eerste plaats uit het feit dat niet duidelijk is op
grond waarvan een pandhouder bevoegd zou zijn om aan de account bank instructies
te geven over wat met het saldo moet gebeuren. Zelfs als moet worden aangenomen
dat de pandhouder inderdaad bevoegd is om van de account bank te verlangen dat

18

Zie par. 2.2.3.

19 Zie par. 2.2.4.
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het relevante saldo aan hem (de pandhouder) wordt vrijgegeven, zijn de problemen
niet uit de wereld. 20

Wanneer de vordering wordt geYnd door een pandhouder die nog niet tot executie
bevoegd is, ontstaan problemen op twee terreinen: (i) de noodzaak voor de pandhouder
het geinde, al dan niet met het oog op het toe-eigeningsverbod (art. 3:235 BW)
afgescheiden te houden van zijn overige vermogen; en (ii) het ontstaan van het
zogenaamde substitutiepandrecht van art. 3:246 lid 5 BW. Op grond van dit laatste
artikel komt het pandrecht op het geYnde te rusten wanneer de vordering door de

pandhouder wordt geYnd.
Dit zijn typisch problemen die zich voordoen in een goederenrechtelijke benadering. In een verbintenisrechtelijke benadering is er geen noodzaak voor de zekerheidsnemer om het geinde afgezonderd te houden van zijn overige vermogen. Bank C 21
int in die benadering immers niet de vordering van A maar ageert uit eigen hoofde
jegens Bank B. Het verbintenisrechtelijke arrangement zou daarbij zo kunnen worden
vormgegeven dat Bank C slechts bevoegd zal zijn jegens Bank B te ageren tot maximaal het bedrag dat zij uiteindelijk van A te vorderen zal blijken te hebben. Partijen
zouden ook kunnen afspreken dat Bank C het gehele saldo mag innen en dat A verhaal
heeft op Bank C voor het gedeelte dat de verzekerde verplichtingen overstijgt. Partijen
zijn daarmee zelf vrij om te bepalen in hoeverre A een insolventierisico gaat lopen
op de zekerheidsnemer ter zake van restitutie van het te veel door de zekerheidsnemer
geinde. Het inningsprobleem blijft daarmee buiten beeld in een verbintenisrechtelijke
benadering.

4.1.5

Conclusie

Getoetst aan de drie elementen van het toetsingskader heeft de hypothese stand
gehouden. Door middel van een verbintenisrechtelijke benadering kan worden bereikt
dat de zekerheidsnemer de controle uitoefent over het in zekerheid gegeven saldo
(een verbintenisrechtelijke benadering lijkt daarvoor zelfs geschikter te zijn dan de
goederenrechtelijke benadering). Het is voor de zekerheidsnemer mogelijk om verhaal
te nemen op het in zekerheid gegeven saldo zonder dat daarvoor de tussenkomst van
een rechter of een andere derde noodzakelijk is en de verbintenisrechtelijke benadering
heeft absolute werking, zodat eventuele beslagleggers, goederenrechtelijke rechtsopvolgers van A en diens curator geen roet in het eten kunnen gooien.
Voorts is gebleken dat alle hiervoor geconstateerde knelpunten die zich voordoen
in de traditionele benadering kunnen worden vermeden door gebruik te maken van

de veronderstelling dat de pandhouder hier zijn aan art. 3:246 lid 1 BW ontleende
bevoegdheid tot inning van de verpande vordering uitoefent. Die visie zou juist kunnen zijn maar
helemaal voor de hand liggend is dat, gelet op het in par. 2.2.1 beschreven onduidelijkheidsprobleem,

20 Kennelijk is

niet.

21

In de goederenrechtelijke benadering wordt aangenomen dat voor banken sowieso geen afzonderingsplicht geldt. Een verschil met de verbintenisrechtelijke benadering bestaat dus alleen daadwerkelijk
als de zekerheidsnemer niet een bank is.
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de verbintenisrechtelijke benadering. De verbintenisrechtelijke benadering is in die
zin dan ook eenvoudiger dan het goederenrechtelijke alternatief. Door het open karakter

van de verbintenisrechtelijke benadering, zijn er meer mogelijkheden om maatwerk
te leveren. Dit brengt echter ook een probleem met zich mee. Vaak zal in de verbintenisrechtelijke benadering niet alleen de mogelijkheid, maar ook de noodzaak bestaan
om relatief complexe contractuele arrangementen te sluiten.22 Deze complexiteit is
echter van een andere orde dan de inherente complexiteit waarmee de goederenrechtelijke benadering gepaard gaat. Dat er veel contractueel geregeld moet worden lijkt
uiteindelijk minder bezwaarlijk dan dat het systeem zelf dreigt spaak te lopen, zeker
wanneer de mogelijkheid tot standaardisering van de benodigde contracten wordt

meegewogen.

4.2

Veroorzaakt de verbintenisrechtelijke benadering allerlei nieuwe problemen?

Het onderzoek naar de verbintenisrechtelijke benadering zou niet compleet zijn als
daarin niet tevens de vraag zou worden betrokken of die benadering zelf niet allerlei
nieuwe problemen veroorzaakt. Deze paragraaf staat in het teken van het in kaart
brengen van dergelijk problemen.
In het voorgaande kwamen al diverse verschillen tussen de traditionele- en de

verbintenisrechtelijke benadering aan de orde. Met name in par. 3.1.2 was dat het
geval. Daar kwam aan de orde dat een verbintenisrechtelijke benadering de noodzaak
tot het maken van gedetailleerde afspraken met zich meebrengt (par. 3.1.2.2), dat de
medewerking van de debiteur noodzakelijk is (par. 3.1.2.3), dat uitleg van de overeenkomst tussen partijen een belangrijke, vaak doorslaggevende rol zal spelen (par.
3.1.2.4), dat een ingreep in een vordering die zelf verzekerd is gevaarlijk kan zijn
en dat het ontbreken van afhankelijkheid van het zekerheidsrecht soms een probleem
kan opleveren (par. 3.1.2.5 en 3.1.2.6) en dat het stapelen van rechten in een verbintenisrechtelijke benadering aanleiding kan geven tot complicaties (par. 3.1.2.7). Afhankelijk van het gekozen gezichtspunt en de concrete omstandigheden van het geval,
zouden deze kenmerken van een verbintenisrechtelijke benadering als problemen van
die benadering kunnen worden gekwalificeerd.
Dit is echter niet het type probleem waarnaar in deze paragraaf op zoek wordt
gegaan. De zojuist genoemde problemen zijn inherent aan de alternatieve benadering.
Het gaat daarbij echter niet om fundamentele redenen waarom die benadering juridisch
niet houdbaar is of zou moeten zijn. Juist deze meer fundamentele problemen staan
in deze par. 4.2 centraal.

22 Hier kan worden verwezen naarpar. 3.1.2.2,3.1.2.5,3.1.2.6 en 3.1.2.7 waar werd gewezen op de
noodzaak om relatief complexe afspraken te maken.
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4.2.1 Bescherming van de zekerheidsgever

Bij de toets of met een verbintenisrechtelijke benadering een vergelijkbaar resultaat
kan worden bereikt als met een goederenrechtelijke benadering is tot nu toe vooral
uitgegaan van het perspectief van de zekerheidsnemer. Het goederenrechtelijk systeem
van zekerheidsrechten vormt echter een afgewogen systeem tussen de belangen van

de zekerheidsnemer en die van de zekerheidsgever. Veel bepalingen die in titel 9 van
Boek 3 BW zijn opgenomen, dienen om de door de wetgever als zwakkere partij
aangemerkte zekerheidsgever te beschermen.23 Komen de belangen van de zekerheidsgever niet op de tocht te staan bij gebruikmaking van een verbintenisrechtelijke
benadering?

In de eerste plaats is het van belang te constateren dat het uitgangspunt dat
kennelijk aan de wettelijke regeling van titel 9 van Boek 3 BW ten grondslag ligt,
·· 24
dat de zekerheidsgever de zwakkere partij is, misschien niet altijd waar hoeft te zi.In
Zeker gelet op de grote concurrentie tussen banken en andere kredietverstrekkers.
kan niet meer worden gesproken van een situatie waarbij geldzoekenden altijd per
definitie in een zwakkere positie verkeren. Het is voor banken vaak aantrekkelijk om
krediet te mogen verstrekken aan leningnemers, niet eens altijd omdat aan dat krediet
zoveel valt te verdienen maar omdat kredietverstrekking de deur opent voor het
verlenen van andere, meer lucratieve diensten. Banken moeten vaak om klanten
vechten en de geldzoekende heeft het dan voor het uitzoeken. Daarnaast zijn er
categorieen van geldnemers die van nature niet in een zwakkere positie dan de bank
verkeren. Daarbij kan aan de wat grotere ondernemingen worden gedacht. Bijstand
door gespecialiseerde advocaten kan ook eventuele verschillen in expertise wegnemen.
Het uitgangspunt van titel 9 van Boek 3 is daarmee weliswaar (ongetwijfeld) soms
waar (met name als de geldzoekende een consument of een kleine zelfstandige is),
maar als algemeen uitgangspunt voor iedere zekerheidsverschaffing is het niet (meer)
van deze tijd. Een zwakkere positie van een zekerheidsgever vloeit bovendien meestal
niet zo zeer voort uit het feit dat hij om geld verlegen zit, maar eerder uit het feit
dat hij minder ervaring heeft met financiele transacties dan de bank. Voor zover deze
onevenwichtigheid al niet wordt opgeheven door het inhuren van gespecialiseerde
adviseurs, wordt zij grotendeels gecompenseerd door steeds verdergaande zorgplichten
die op banken rusten, waarover later meer. Een verbintenisrechtelijke benadering biedt

23

Zie bijvoorbeeld art. 3:248 lid 1 BW dat bepaalt dat de pandhouder pas tot executie kan overgaan
wanneer de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van de verzekerde verplichting, art. 3:235
BW dat ieder beding dat de pandhouder de bevoegdheid geeft zich het verpande toe te eigenen met
nietigheid bedreigt. art. 3:25 I lid 2 BW dat de bevoegdheid een afwijkende wijze van verkoop van
de verpande goederen overeen te komen pas doet ingaan nadat de pandhouder bevoegd is geworden

24

tot verkoop over te gaan, en art. 3:253 lid 1 BW dat de executerende pandhouder verplicht het
overschot van de verkoopopbrengst aan de pandgever uit te keren.
NJ-annotator Kleijn gaat in zijn noot onder het Sogelease-arrest (HR 19 mei 1995) wel uit van deze
structureel zwakkere positie. Zie NJ 1996. 119. punt 4 van de noot. Zie ook Zwalve 2006a. p. 357
die zelfs spreekt van een dominante machtspositie van de bank. Als daarvan inderdaad sprake is
(ik heb daarnaar geen onderzoek gedaan) lijkt overigens eerder een taak weggelegd voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit dan voor de civiele wetgever.
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de mogelijkheid om de nodige nuanceringen op het ongenuanceerde wettelijk uitgangspunt aan te brengen omdat in die benadering sprake is van een concrete toetsing van
concrete bedingen in concrete situaties tussen concrete partijen. Geldzoekenden die
daadwerkelijk in een zwakkere positie verkeren ten opzichte van de bank kunnen
worden beschermd terwijl ervaren professionals zoals grote ondernemingen gelet op
hun aan de bank gelijkwaardige positie geen extra bescherming wordt gegeven.
Er is bovendien geen reden om aan te nemen dat bescherming van de zwakkere
partij beter kan worden bereikt in een goederenrechtelijke benadering dan in de in
dit boek onderzochte verbintenisrechtelijke benadering. Indien de zekerheidsgever
daadwerkelijk in een zwakkere positie verkeert, bijvoorbeeld omdat hij consument
is en expertise mist op het gebied van financiele zaken, biedt het verbintenissenrecht,
ook zonder de toepasselijkheid van titel 9 van Boek 3 BW, voldoende middelen om
te voorkomen dat de zekerheidsgever zijn sterkere positie misbruikt. Een belangrijk
correctiemechanisme kan worden gevonden in de reeds genoemde 'zorgplicht' die
op banken rust. Die zorgplicht vloeit in eerste instantie voort uit art. 2 ABV.25 en
komt ook in de rechtspraak regelmatig terug. Een goed voorbeeld is het arrest Van
Zuylen/Rabobank.26 Het ging in die zaak om de handel in opties door een particuliere
belegger, Kouwenberg. Optiehandel is buitengewoon risicovol hetgeen Kouwenberg
aan den lijve heeft ondervonden toen het nodig werd zijn effectenportefeuille te
liquideren ter dekking van de tekorten die waren ontstaan ten gevolge van tegenvallende resultaten.27 De bank was meegegaan in de wens van Kouwenberg om het niet
al te nauw te nemen met de zogenaamde margeverplichting, dat wil zeggen de ver-

plichting van de client om ter dekking van eventuele verliezen een zekere hoeveelheid
geld of effecten bij de bank aan te houden. Dat was voor Kouwenberg aanleiding
om de bank schending van de op haar rustende zorgplicht te verwijten. De relevante
rechtsoverweging van de Hoge Raad (r.0.3.6.3) luidt, voor zover op deze plaats van
belang, als volgt:
'Zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld in zijn hiervoor in 3.5.2 vermelde arrest van 26
juni 1998, waarin het ging om het geval van een particuliere client van een Rabobank die
in augustus/september 1987 putopties schreef zonder de vereiste marge te hebben verschaft.
is een bank die van haar particuliere clienten opdrachten tot het uitvoeren van optietransacties ontvangt als professionele en op dit terrein bij uitstek deskundig te achten dienstver-

lener tot een bijzondere zorgplicht gehouden, gelet op de zeer grote risico' s die aan dergelijke transacties verbonden kunnen zijn. Deze zorgplicht - die naar zijn aard tot strekking
heeft de cliEnt te beschermen tegen het gevaar van eigen lichtvaardigheid of gebrek aan
inzicht, zodat, indien dat gevaar zich verwezenlijkt, bij de toepassing van de in art. 6:101
BW opgenomen maatstaf fouten van de client die uit die lichtvaardigheid of dat gebrek

25 Art. 2 ABV luidt als volgt: 'De bank dient bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in
acht te nemen. Zij zal daarbij naar beste vermogen met de belangen van de client rekening houden.
met dien verstande dat zij niet gehouden is gebr·uik te maken van haar bekende niet openbare
informatie, waaronder koersgevoelige informatie.'
26

HR 11 juli 2003. NJ 2005.103.

27 Zie punt 4.2 van de conclusie van A-G Verkade.
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aan inzicht voortkomen in beginsel minder zwaar wegen dan fouten van de bank waardoor
deze in die zorgplicht is tekortgeschoten (HR 23 mei 1997, nr. 16250, NJ 1998, 192) -

vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid, naar de aard van de
contractuele verhouding tussen een bank en haar particuliere clienten. meebrengen. De
omvang van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de
eventuele deskundigheid van de client, diens inkomens- en vermogenspositie, de vraag of
de bank heeft toegezien op naleving van de margeverplichtingen en de client daarover
regelmatig heeft ingelicht, en de vraag of de bank terstond na het ontstaan van margetekorten
aanvullende dekking heeft verlangd. ( . . . ) '

Hoewel er natuurlijk verschillen zijn tussen de in dit boek onderzochte figuur en de
optiehandel, kan uit het bovenstaande een aantal gezichtspunten worden gedestilleerd
dat van belang is voor de zorgplicht die op de bank zal rusten als van de verbintenis-

rechtelijke benadering gebruik wordt gemaakt.
Bij een verbintenisrechtelijke benadering zal op de bank een bijzondere zorgplicht
rusten. vooral wanneer haar client een consument is. Die zorgplicht rust op de bank
omdat zij bij uitstek deskundig is op het terrein van zekerheidtransacties. De omvang
van de zorgplicht wordt mede bepaald door de risico' s die aan de transactie in kwestie
zijn verbonden. In een verbintenisrechtelijke benadering is het risico voor rekeninghouder A dat hij zijn depositosaldo kwijtraakt. In casus 2 zou daaraan nog kunnen worden
toegevoegd dat A een insolventierisico op de zekerheidsnemer zou lopen indien en
voor zover deze het saldo voor een groter deel naar zich toe zou (kunnen) trekken
dan de omvang van de schuld van A aan die zekerheidsnemer zou rechtvaardigen. 28
De omvang van de zorgplicht die op Bank B rust, hangt vervolgens af van de omstandigheden van het geval. Belangrijk zijn de mate van deskundigheid van de rekeninghouder, zijn financiele toestand en de vraag of de bank de client voldoende heeft
voorgelicht over de risico' s van de verbintenisrechtelijke benadering. De zorgplicht
vormt daarmee een goed correctiemechanisme voor uitwassen in een verbintenisrechtelijke benadering. Naarmate de wederpartij van de bank minder deskundig en minder
draagkrachtig is, zal de bank (Bank B) zich meer moeite moeten getroosten om na
te gaan of die wederpartij zich van alle risico's bewust is en de consequenties van
de zekerheidstelling ook anderszins overziet. In sommige gevallen zal de bank de
rekeninghouder zelfs moeten weerhouden van het aangaan van een verbintenisrechtelijk
arrangement, bijvoorbeeld wanneer het risico dat de rekeninghouder loopt onverantwoord groot moet worden geacht. Wanneer de bank te maken heeft met een professionele rekeninghouder met expertise op het gebied van zekerheidstelling zal de bank
sneller mogen aannemen dat haar rekeninghouder weet wat hij doet. De zekerheidsgever ontleent aan de zorgplicht voldoende bescherming om hem te compenseren voor
het wegvallen van de automatische bescherming van titel 9 van Boek 3 BW.

28

De risico' s bij een verbintenisrechtelijke benadering zijn beperkter dan bij de optiehandel die in
het arrest aan de orde was. Het gevaar van de optiehandel is dat ook schulden kunnen ontstaan voor
de client van de bank waarvan de omvang onzeker is en in theorie ongelimiteerd. Dat is in de

verbintenisrechtelijke benadering niet het geval.
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Of die bescherming van titel 9 van Boek 3 BW overigens zo abrupt wegvalt als
hier misschien wordt gesuggereerd is nog maar de vraag. De zojuist besproken zorgplicht vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid. Op een verbintenisrechtelijk
arrangement is de redelijkheid en billijkheid ook rechtstreeks van toepassing. De
zekerheidsgever, zekerheidsnemer en de account bank zullen zich over en weer
behoorlijk dienen te gedragen. Dit gegeven op zichzelf vormt al een belangrijk middel
om de zekerheidsgever te beschermen tegen een al te agressieve zekerheidsnemer.
Dat geldt zowel bij de totstandkoming van het arrangement als gedurende de looptijd
daarvan, en ook wanneer de zekerheidsnemer zich verhaalt ten laste van het in zekerheid gegeven saldo. Juist de mogelijkheid om in concreto te toetsen of aan de vereisten
van redelijkheid en billijkheid is voldaan maakt dat de zekerheidsgever over een
krachtig wapen beschikt. Bij de invulling van wat wel en niet redelijk is, zou de rechter
in voorkomende gevallen aanknoping kunnen zoeken bij juist titel 9 van Boek 3 BW.
Een voordeel is dat de rechter daarbij veel meer in staat zal zijn tot het leveren van
maatwerk, dat wil zeggen bescherming waar deze werkelijk geYndiceerd is, dan in
een goederenrechtelijk scenario mogelijk zou zijn. De bescherming van de zwakkere
partij langs de weg van de redelijkheid en billijkheid heeft nog een voordeel. Een
zo open norm leent zich veel minder goed als handleiding voor hen die de bescherming
van de zwakkere partij pogen te omzeilen door de grenzen van de wettelijke regeling
op te zoeken.
De volgende en laatste hier te bespreken bron waaruit de zekerheidsnemer kan
putten ter bescherming van zijn belangen, is de wettelijke regeling van algemene
voorwaarden, te vinden in art. 6:231 e.v. BW. Een verbintenisrechtelijke benadering
zal wanneer banken deze op grote schaal zouden willen gaan toepassen in contracten
met hun klanten pas mogelijk zijn wanneer de relevante overeenkomsten zouden
worden gestandaardiseerd. Ter vervanging van het huidige art. 18 ABV (dat uitgaat
van verpanding van het saldo aan de bank) zou de bank kunnen afspreken met de
rekeninghouder onder welke omstandigheden de bank bevoegd zou zijn het saldo
achter te houden, en onder welke omstandigheden de rekeninghouder zijn aanspraken
daarop zou verliezen. Als de bank dat zou doen, zou de regeling van algemene
voorwaarden van toepassing zijn. Art. 6:233 BW geeft de rekeninghouder dan de
mogelijkheid het relevante beding te vernietigen wanneer het
'gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige
omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.'

Opnieuw biedt deze toetsingsmaatstaf de rechter een middel om in gevallen waarin
de belangen van de zekerheidsgever zouden dreigen onder te sneeuwen een correctie
toe te passen. In voorkomende gevallen zou de rekeninghouder zelfs een beroep
kunnen doen op de zogenaamde zwarte- en grijze lijst waarin bedingen zijn opgenomen
die onredelijk bezwarend zijn in overeenkomsten met consumenten (de zwarte lijst
van art. 6:236 BW) of die behoudens door de gebruiker te leveren tegenbewijs vermoed worden dat te zijn (de grijze lijst van art. 6:237 BW).
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De conclusie van deze paragraaf kan daarmee zijn dat de belangen van de zekerheidsgever in een verbintenisrechtelijke benadering niet, althans niet per definitie
minder bescherming zullen vinden dan in een goederenrechtelijke benadering. De
verschillende verschijningsvormen van de redelijkheid en billijkheid zorgen er voor
dat de rechter ook in een verbintenisrechtelijke benadering alle ruimte heeft om
zekerheidsgevers die zich (daadwerkelijk) in een zwakkere positie bevinden te beschermen tegen de sterkere partij. Daarbij sluit deze benadering beter aan bij de realiteit
waarin de gedachte dat de zekerheidsgever per definitie de zwakkere partij is soms
niet voldoende genuanceerd is.

4.2.2 Ontduiking van de grenzen aan de mogelijkheden toekomstige goederen in
zekerheid te geven
In een goederenrechtelijke benadering bestaan er zekere beperkingen om toekomstige
vorderingen met werking tegen de boedel bij voorbaat aan een zekerheidsrecht te
onderwerpen. Bij de stille verpanding komen die beperkingen het duidelijkst aan het
licht. Op grond van art. 3:239 lid 1 BW kunnen vorderingen slechts stil worden
verpand wanneer zij ten tijde van het verrichten van de vestigingsformaliteiten bestaan
of rechtstreeks zullen worden verkregen uit een bestaande rechtsverhouding. Daarnaast
geldt bij zowel openbare als stille verpanding bij voorbaat dat de pandgever beschikkingsbevoegd moet zijn op het moment dat de vordering tot zijn vermogen gaat
behoren. Is hij op dat ontstaansmoment failliet dan komt het pandrecht niet tot stand.
Op deze wijze worden de belangen van de concurrente schuldeisers van A in een
goederenrechtelijke benadering beschermd. Ontbreekt deze bescherming in een verbintenisrechtelijke benadering? Is het in die benadering, met andere woorden, mogelijk
om op ruimere schaal toekomstige banksaldi in zekerheid te geven, bijvoorbeeld door
te bepalen dat alle saldi, bestaand of toekomstig, die op de rekening worden geadministreerd ten allen tijde zullen moeten worden afgedragen aan Bank C zodat de schuld-

eisers van A in die benadering slechter af zijn?
Art. 3:239 lid 1 BW resulteert erin dat bedragen die na een stille verpanding van
een bankrekening op die bankrekening binnenkomen, niet onder het pandrecht vallen.
Om deze toekomstige saldi onder een pandrecht te brengen, is het nodig de vestigingsformaliteiten te herhalen op het moment dat het saldo daadwerkelijk op de rekening
staat. In een verbintenisrechtelijke benadering zou geen beperking gelden met betrekking tot de mogelijkheid bij voorbaat ook toekomstige saldi onder het (verbintenisrechtelijke) zekerheidsarrangement te brengen. Wanneer eenmaal is afgesproken dat het
volledige saldo van de rekening van A bij Bank B aan Bank C ter beschikking zal
worden gesteld, is het niet nodig nog nadere vestigingsformaliteiten te verrichten om
ook na het maken van die afspraak binnengekomen bedragen onder het zekerheidsarrangement te brengen. Met name de beslaglegger onder Bank B zou daarmee slechter
af zijn in een verbintenisrechtelijke benadering. Daar staat echter tegenover dat de
beperking niet geldt voor openbare verpanding terwijl de verbintenisrechtelijke benadering per definitie altijd in die zin openbaar zal zijn dat de account bank daaraan moet
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meewerken. Ook moet worden opgemerkt dat in de huidige praktijk van verpanding
van bankrekeningen de stille verpanding niet of nauwelijks wordt gebruikt, juist omdat
toekomstige saldi op die wijze niet bij voorbaat kunnen worden verpand. Praktisch

gezien zal van een verslechtering van de positie van de schuldeisers van A op dit
punt dan ook niet kunnen worden gesproken. De beschermingsgedachte die aan art.
3:239 lid 1 BW ten grondslag ligt, werd in de financieringspraktijk toch al omzeild
door middel van de openbare verpanding van bankrekeningsaldi.
De verbintenisrechtelijke benadering biedt niet minder bescherming aan schuldeisers van A wanneer het gaat om het goederenrechtelijke vereiste dat de pandgever
nog beschikkingsbevoegd moet zijn op het moment van de verpanding van de vordering. In par. 3.3.3 werd aangegeven dat de account bank bedragen die binnenkomen
op de rekening op een tijdstip dat het faillissement van de rekeninghouder is te
verwachten, ter beschikking van de curator dient te houden. Dat betekent dat de
bescherming van schuldeisers in een verbintenisrechtelijke benadering reeds intreedt
op een tijdstip dat de rekeninghouder strikt genomen nog beschikkingsbevoegd zou
zijn geweest om een pandrecht op de vordering te vestigen. De positie van schuldeisers
van de rekeninghouder wordt daarmee dus niet slechter in een verbintenisrechtelijke
benadering, die van de zekerheidsnemer misschien wel.
De conclusie van deze subparagraaf kan zijn dat de positie van schuldeisers van
A niet veel slechter zal zijn wanneer deze wordt vergeleken met de situatie waarin
een pandrecht op het saldo is gevestigd. In dat geval bestaat er in een verbintenisrechtelijke benadering de mogelijkheid het volledige toekomstige saldo bij voorbaat aan
het zekerheidsarrangement te onderwerpen, een mogelijkheid die bij stille verpanding
van het saldo niet bestaat. In de praktijk worden fluctuerende saldi echter altijd
openbaar verpand. Vergeleken met de openbare verpanding biedt de verbintenisrechtelijke benadering een iets betere bescherming aan de schuldeisers van A omdat de
verplichting van de account bank om betalingen die binnenkomen rond het faillissement van de rekeninghouder eerder intreedt dan de beschikkingonbevoegdheid van A.
Al met al gaat het hier om relatief onbelangrijke verschillen, maar verschillen zijn
het wel.29

4.2.3 Toezichtwetgeving: garantievermogen
Een belangrijke voorwaarde voor succes voor de verbintenisrechtelijke benadering
bij zekerheid op bankrekeningen zal zijn of de toezichthouder, De Nederlandsche Bank
NV (DNB), bereid is deze wijze van zekerheidverschaffing vergelijkbaar te behandelen
als de meer traditionele verpanding van het saldo.
Banken zijn verplicht om een zeker garantievermogen aan te houden. Dat garantievermogen is bedoeld om een buffer te vormen voor de bank zodat deze altijd aan
haar verplichtingen zal kunnen voldoen jegens haar rekeninghouders. Het aanhouden

29 De positie van de beslaglegger kwam aan de or(ie in par. 3.4.2.
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van garantievermogen is echter duur voor de bank omdat garantievermogen niet mag
worden ingezet voor omzet genererende activiteiten en daarom minder opbrengt dan
vermogen dat de bank gewoon kan inzetten in een poging een zo hoog mogelijk
rendement te halen. Banken hebben er om die reden belang bij hun garantievermogen
zo laag mogelijk te houden.
De hoogte van het aan te houden garantievermogen is onder meer afhankelijk
van de risico's die zijn verbonden aan de overige vermogensbestanddelen van de bank.
Hoe groter de kans is dat een bepaald vermogensbestanddeel van de bank (bijvoorbeeld
een vordering uit hoofde van een geldlening op een onderneming) waardeloos zal
blijken, des te meer garantievermogen de bank zal moeten aanhouden. Een lening
verstrekt aan de Duitse staat leidt tot een lager beslag op het garantievermogen van

de bank dan een lening verstrekt aan een ambitieuze maar vooralsnog onbewezen
internet start-up. Wanneer zekerheidsrechten zijn verstrekt door een leningnemer, leidt
dat ook tot een lager risico voor de bank. Concreet betekent dit dat voor een verzekerde leningen minder garantievermogen hoeft te worden aangehouden dan voor een
onverzekerde lening. Het is duidelijk dat het daarmee van groot belang is of DNB
bereid is verbintenisrechtelijke zekerheidsarrangementen op dezelfde wijze te behandelen als de geijkte goederenrechtelijke alternatieven.
Op welke wijze DNB de verbintenisrechtelijke benadering zal waarderen is op
dit moment nog niet te zeggen. Voor een nieuwe wijze van zekerheidverschaffing
is dat niet zo verassend. Het zou voor de hand liggen dat DNB de civielrechtelijke
analyse zou volgen in haar oordeel omtrent de gelijkwaardigheid van het verbintenisrechtelijke arrangement. De hier verdedigde analyse laat zien dat de verbintenisrechtelijke benadering niet onderdoet voor de goederenrechtelijke. Wanneer die analyse wordt
gedeeld door DNB, mag worden aangenomen dat het gel,ruik van de verbintenisrechtelijke benadering niet zal worden getorpedeerd vanuit regulatoire hoek.

4.2.4

Meer..?

Wanneer de verbintenisrechtelijke benadering in de praktijk wordt gebruikt, is niet
uitgesloten dat er daarbij meer en andere problemen aan het licht zullen treden. Een
verbintenisrechtelijke benadering zal misschien niet altijd geschikt zijn voor het
concrete resultaat dat partijen beogen te bereiken. Een verbintenisrechtelijke benadering
zal echter niet uit de aard der zaak reeds allerlei problemen oproepen die er voor
zorgen dat die benadering niet een volwaardig alternatief kan bieden voor de traditionele wijze van zekerheidverschaffing op vorderingen.

4.3

Conclusies en waardering van de verbintenisrechtelijke benadering

In dit hoofdstuk is de hypothese dat voor wat betreft zekerheid op bankrekeningen
met een verbintenisrechtelijke benadering voor de zekerheidsnemer een resultaat kan
worden bereikt dat vergelijkbaar is met de goederenrechtelijke benadering, getoetst
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aan de elementen van het toetsingskader. Dat toetsingskader kende drie elementen:
de zekerheidsnemer moet in staat zijn controle over de in zekerheid gegeven vordering
uit te oefenen, hij moet met voorrang verhaal kunnen nemen en de verbintenisrechtelijke benadering moet absolute werking hebben. De conclusie kan zijn dat de hypothese
deze toetsing heeft doorstaan. Het is zelfs mogelijk een stap verder te gaan. Getoetst
aan de problemen en complicaties die aan een goederenrechtelijke benadering zijn
verbonden,u kan worden geconcludeerd dat de verbintenisrechtelijke benadering

in veel gevallen eenvoudiger is dan de goederenrechtelijke.
Vervolgens werd onderzocht of een verbintenisrechtelijke benadering allerlei
nieuwe problemen zou veroorzaken. In de eerste plaats werd onderzocht of de belangen
van de zekerheidsgever niet werden veronachtzaamd omdat de bescherming van titel 9
van Boek 3 BW in een verbintenisrechtelijke benadering ontbreekt. De zekerheidsgever
bleek ook in een verbintenisrechtelijke benadering voldoende te worden beschermd
tegen de zekerheidsnemer. Die bescherming vloeit in een verbintenisrechtelijke
benadering bijvoorbeeld voort uit de redelijkheid en billijkheid, de zorgplicht van de
account bank en de regeling van algemene voorwaarden uit Boek 6 BW. Ook de
bescherming van (de schuldeisers van) de zekerheidsgever bleek in een verbintenisrechtelijke benadering niet wezenlijk slechter te zijn dan bij gebruikmaking van het
goederenrechtelijke alternatief. Ten slotte werd aangegeven dat het voor de hand zou
liggen wanneer de toezichthouder de verbintenisrechtelijke benadering vanuit de
bescherming van het garantievermogen van banken op dezelfde wijze zou behandelen
als het goederenrechtelijke alternatief.
Op deze plaats aangekomen is de conclusie gerechtvaardigd dat een verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid op bankrekeningen een aanvulling vormt op de
mogelijkheden die overigens voor handen zijn voor het vormgeven van dergelijke
zekerheid. Dat is op zichzelf natuurlijk aardig maar misschien ook een beetje mager,
zeker wanneer men zou menen dat de goederenrechtelijke benadering op zichzelf
behoorlijk functioneert in de praktijk. Een en ander roept daarmee de vraag op wat
verder de mogelijkheden zijn van een verbintenisrechtelijke benadering. Deze werd
immers onderzocht voor twee tamelijk specifieke casus en de vraag is of er ook buiten
die casus een toepassing is voor deze nieuwe benadering. Die vraag staat centraal
in het laatste hoofdstuk van dit boek.

30 Zie par. 2.2.
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benadering

Dit boek begon met de stelling dat veel van ons vermogensrechtelijk denken in het
teken staat van een goederenrechtelijke benadering. In de daarop volgende vier
hoofdstukken werd betoogd dat voor een tweetal specifieke casus, waarbij een bankrekening aan een zekerheidsrecht werd onderworpen, een verbintenisrechtelijk alternatief bestaat. Een benadering die is gebaseerd op het verbintenissenrecht heeft potentieel
een veel groter toepassingsbereik dan die twee casus. Dit laatste hoofdstuk is bedoeld
om een eerste indicatie te geven aan wat voor terreinen daarbij zou kunnen worden
gedacht. Het onderscheidt zich daarmee van het voorafgaande op ten minste twee

punten.
In de eerste plaats is hetgeen in dit hoofdstuk zal worden betoogd minder gedetailleerd uitgewerkt dan het voorafgaande. Opzettelijk wordt aan de oppervlakte gebleven
van de aangestipte problemen omdat het er in de eerste plaats om gaat een werkwijze
te beschrijven. De concrete uitkomsten van die werkwijze zijn in eerste instantie
minder belangrijk. Ten tweede onderscheidt dit laatste hoofdstuk zich omdat op een
enkele plaats meer dan hiervoor afstand zal worden genomen van het geldende recht.
Telkens zal worden aangeven waar dat het geval is.

5.1

Op welke terreinen zou

een

verbintenisrechtelijke benadering kunnen

worden ingezet?
Overal waar vorderingsrechten en andere contractuele rechten aan de orde zijn, is
het zinvol eerst de verbintenisrechtelijke aspecten daarvan te analyseren. Vervolgens
kan worden beoordeeld of het verbintenissenrecht mogelijkheden biedt om de door
partijen beoogde rechtsgevolgen te bereiken. Pas daarna komt het goederenrecht aan
de orde.' In deze paragraaf wordt een aantal specifieke voorbeelden besproken waarbij
deze aanpak zinvol zou kunnen zijn. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: de verbintenisrechtelijke benadering als alternatief voor de cessie
(par. 5.1.1), de problematiek van zekerheid op toekomstige vorderingen (par. 5.1.2),
zekerheid op participaties in commanditaire vennootschappen en beleggingsfondsen
(par. 5.1.3), zekerheid op verzekeringspolissen (par. 5.1.4), het girale effectenverkeer

1

Zie par. 3.1.2.4.
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(par. 5.1.5), zogenaamde Wollie-situaties2 (par. 5.1.6) en de problematiek van de

kwaliteitsrekening (par. 5.1.7).

5.1.1

Verbintenissenrecht als

alternatief voor cessie

Een verbintenisrechtelijke benadering zal soms kunnen worden gebruikt als alternatief
voor cessie. Een goed voorbeeld valt te ontlenen aan de oratie van Rank.g Hij be-

spreekt de volgende casus.
Een Zweedse producent van treinstellen verkoopt de treinstellen aan een Ierse
leasemaatschappij die de treinen aan de NS in lease geeft. De achtergrond van de
transactie is dat de leasemaatschappij als eigenaar van de treinstellen een fiscaal

voordeel kan halen door de treinstellen versneld af te schrijven. De NS plaatst een
deposito van 75% van de koopprijs bij ABN AMRO en ABN AMRO leent dit bedrag
door aan de leasemaatschappij die zelf voor de overige 25% van de koopprijs zorg
draagt. Tot zekerheid voor de terugbetaling van de lening cedeert de leasemaatschappij
de door de NS verschuldigde leasetermijnen aan ABN AMRO. ABN AMRO komt
daarmee in een verrekeningspositie ten opzichte van de NS: de leasevorderingen
kunnen worden verrekend met het deposito. Het voordeel voor ABN AMRO is dat
zij de transactie op deze wijze buiten haar balans kan houden, waardoor zij minder
solvabiliteitsbeslag heeft hetgeen tot goedkopere financiering voor de leasemaatschappij
(en voor de NS) leidt.4 Rank wijst er op dat het welslagen van dit soort transacties
staat of valt bij de verrekeningsmogelijkheid. Het voor de bank geldende solvabiliteitsregime wordt bepaald door de vraag of verrekening mogelijk is. Als verrekening niet
mogelijk is, moet de bank de transactie in haar balans opnemen, hetgeen leidt tot een
hoger solvabiliteitsbeslag en daarmee tot hogere kosten. De lening aan de Ierse
leasemaatschappij wordt dan navenant duurder.
Rank betoogt dat de cessie van de leasetermijnen van de leasemaatschappij aan
ABN AMRO, naar Nederlands recht afstuit op art. 3:84 lid 3 BW, het fiduciaverbod.5
Hij wijst er voorts op dat het door de wetgever geboden alternatief (verpanding van
de vordering aan ABN AMRO) geen soelaas biedt omdat ABN AMRO dan geen
zelfstandige vordering op de Ierse leasemaatschappij heeft en dus geen verrekeningsrecht.
Over het fiduciaverbod en de reikwijdte daarvan is al veel geschreven.6 Het voert
hier te ver om uitgebreid in te gaan op de vraag of in bovengenoemde transactie
inderdaad een reeel gevaar bestaat dat de cessie van de leasetermijnen van de Ierse

2

Ontleend aan HR 23 april 1999, N./ 2000,158 (Van Gorp q.q,/Rabobank). Mr. Van Gorpwas curator
van de vennootschap Wollie BV.

3

4
5
6

Rank 1998.

Rank 1998, p. 10 e.v.
Art. 3:84 lid 3 BW verklaart (onder meer) ongeldig de titel die als doel heeft een goed tot zekerheid
over te dragen.
Hier wordt volstaan met het noemen van een selectie: Verhagen 1997, Heyman 1994. Kleijn 1994.
Kortmann 1994b, Salomons 1994 en Van Hees/Van Mierlo 1995.
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leasemaatschappij aan ABN AMRO ongeldig zouzijnop grond van het fiduciaverbod.
Het lijkt er in elk geval op dat het fiduciaverbod de laatste tijd minder vaak als een
probleem wordt gezien dan in de tijd dat Rank zijn oratie uitsprak. Waar het hier om
gaat, is de vraag aan de orde te stellen of allerlei ingewikkelde discussies niet buiten
de deur zouden kunnen worden gehouden wanneer een verbintenisrechtelijke benadering wordt toegepast op de door Rank geschetste casus. Immers, wat let partijen om
overeen te komen dat de leasetermijnen door de NS rechtstreeks aan ABN AMRO

verschuldigd zullen zijn? Ook dan wordt bereikt dat ABN AMRO in een verrekeningspositie ten opzichte van de NS komt te verkeren. ABN AMRO is dan immers de
schuldeiser van de leasetermijnen. Het fiduciaverbod van art. 3:84 lid 3 BW is niet
van toepassing omdat ABN AMRO niet krachtens overdracht rechthebbende wordt
van de leasetermijnen.7
Ook andere verbintenisrechtelijke constructies zijn denkbaar. Zo zou kunnen
worden afgesproken dat de NS slechts recht zal hebben Op terugbetaling van het
deposito indien en voor zover de Ierse leasemaatschappij haar verplichtingen uit de
lening jegens ABN AMRO zal hebben voldaan en dat voor zover daarvan enig deel
niet zou worden voldaan, de NS voor een gelijk deel haar recht op terugbetaling van
het deposito verliest.8 Ook zou kunnen worden overeengekomen dat de depositovordering en de lening maandelijks zullen worden verminderd met een bedrag gelijk aan

Civielrechtelijk is de positie van ABN AMRO in deze
constructies minstens even sterk als wanneer er een formele verrekeningsbevoegdheid
zou bestaan door cessie van de leasetermijnen aan ABN AMRO. De solvabiliteitsbehandeling zou dan ook dienovereenkomstig moeten zijn. Ook hier geldt dat de
relevante toezichthouder (DNB) de civielrechtelijke analyse zou moeten volgen.9
Het voorbeeld van de NS, de Ierse leasemaatschappij en ABN AMRO als financier
van de transactie laat zien dat door middel van een verbintenisrechtelijke benadering
de verschuldigde leasetermijn.

meer flexibiliteit bestaat om de doelstellingen te bereiken die partijen voor ogen staan.
Daarnaast worden allerlei lastige vragen en complicaties die de goederenrechtelijke
Io
benadering met zich meebrengt vermeden.
Het is echter, in navolging van Zwalve, misschien mogelijk om nog een stap verder
gaan."
te
Zwalve geeft aan dat het besef dat een vorderingsrecht tevens een vermogensobject is van de crediteur van de vordering nuttige diensten heeft bewezen
bij het achter ons laten van het Romeinsrechtelijke dogma dat vorderingsrechten niet
overdraagbaar zijn: 2 Inmiddels zijn wij doordrongen van de notie dat vorderingsrechten waardevolle vermogensobjecten zijn die ook (moeten) kunnen worden doorgegeven

7 Vgl. par. 3.4.5.
8

De Ierse leasemaatschappij en NS zouden vervolgens kunnen afspreken dat de verplichting van NS
om leasetermijnen te betalen vervalt indien en voor zover het deposito komt te vervallen.

9 Vgl. par. 4.2.3.
10 In een verbintenisrechtelijke benadering wordt ook

de vraag naar welk recht de cessie van de
leasetermijnen moet plaatsvinden buiten de deur gehouden.
11
Zie Zwalve 2003.
12 Zie over de historische ontwikkelingen van de cessie als goederenrechtelijk leerstuk ook Zwalve
1994.
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van de ene schuldeiser aan de andere. Het is echter de vraag of dat doorgeven per
goederenrechtelijke weg moet plaatsvinden.

se langs

Cessie komt neer op vervanging van de ene schuldeiser door de andere. Het
bijzondere aan cessie (en een belangrijk verschil met een verbintenisrechtelijke
benadering, in elk geval naar geldend recht) is dat de debiteur van de vordering in
beginselil geen toestemming hoeft te geven voor de overgang van de vordering. 14
Nu wij conceptueel accepteren dat de debiteur in de regel niet om toestemming hoeft
te worden gevraagd voor schuldeisersvervanging en nu het dogma waaronder het
Romeinse recht gebukt ging ons niet langer in de weg zit, bestaat er misschien geen
noodzaak meer om cessie als een goederenechtelijk fenomeen te blijven zien.
De vraag aan wie de debiteur bevrijdend moet of kan betalen, wordt naar geldend
recht al als een verbintenisrechtelijke vraag beschouwd (art. 6:27 e.v. BW). Is het
dan niet een kleine stap om ook in Boek 6 BW te regelen dat een vordering overgaat
van de ene schuldeiser op de andere door middel van een daartoe strekkende overeenkomst tussen de oude en de nieuwe schuldeiser? De regeling die de debiteur tegen
onbekendheid met de overgang moet beschermen, is al in de wet opgenomen.15 Om
deze wijze van schuldeisersvervanging mogelijk te maken zou wetswijziging noodzakelijk zijn.16

5.1.2

Financiering op basis van toekomstige vorderingen I7

Een interessant probleem is de vraag wat de exacte grenzen zijn van de mogelijkheid
om toekomstige vorderingen aan een zekerheidsrecht te onderwerpen. Op grond van

art. 35 lid 2 en 23 Fw valt een vordering, ondanks een verpanding (of cessie) bij
voorbaat, onbezwaard in de boedel indien zij pas na de faillietverklaring van de

wil zeggen dat vorderingen die op het moment van
de faillietverklaring als toekomstig moeten worden aangemerkt, blijven steken in de
pandgever (cedent) ontstaat. Dat

boedel van de zekerheidsgever.

13

I

8

Partijen bij de overeenkomst waaruit de vordering voortvloeit. kunnen met toepassing van art. 3:83
lid 2 BW zijn overeengekomen dat voorafgaande toestemming noodzakelijk is voor een rechtsgeldige
cessie.

14 Vgl. art. 3:94 lid I BW.
15 Zie met name art. 6:34 BW.
Zie Zwalve 2003 voor een concreet voorstel. Naar geldend recht zou de debiteur van de vordering
toestemming moeten geven voor een contractuele vervanging van diens schuldeiser. Die toestemming
zou uiteraard ook bij voorbaat kunnen worden verleend.
17 De opvattingen van de Hoge Raad op dit terrein zijn in het verleden reeds aanleiding geweest voor
sommigen om een verbintenisrechtelijke oplossing voor deze problematiek te suggereren. Zie o.m.
Zwitser 1994. Baanders 1998 en Blom 1988, in het bijzonder p. 39.
18 De regel van art. 3.239 lid 1 BW, op grond waarvan een pandgever slechts vorderingen die bestaan
of rechtstreeks voortvloeien uit een bestaande rechtsverhouding bij voorbaat kan verpanden is minder
belangrijk in dit verband omdat deze beperking eenvoudig kan worden omzeild door vestigingsformaliteiten periodiek te herhalen. Vgl. voor de cessie art. 3:94 lid 3.
16
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In navolging van Verhagen en Rongen wordt hier verdedigd dat het onderscheid
tussen bestaande en toekomstige vorderingen, zoals dat thans door de Hoge Raad wordt
ingevuld, niet vruchtbaar is voor een adequate regeling van de overdracht en de
verpanding van vorderingen op naam.'9 De centrale vraag bij deze problematiek is
in hoeverre een schuldenaar de mogelijkheid moet hebben om al zijn bestaande en
toekomstige vorderingen bij voorbaat en met werking tegenover de boedel in zekerheid
te geven aan een of meer specifieke partijen. Naar geldend recht wordt deze vraag
vaak via de achterdeur van de al dan niet toekomstigheid van vorderingen opgelost.
In plaats van een concrete afweging van alle betrokken belangen,20 lijkt de vraag
of een vordering bij voorbaat in zekerheid kan worden gegeven met werking tegen
de boedel te moeten worden beantwoord aan de hand van een technische analyse
omtrent het ontstaansmoment van vorderingen. Dat leidt tot onvoorspelbare en soms
ogenschijnlijk willekeurige uitkomsten.
Twee typen vorderingen staan centraal bij de bespreking van een verbintenisrechtelijke benadering van deze problematiek. In de eerste plaats de vorderingen die voortvloeien uit een huurovereenkomst, in de tweede plaats de vordering die aan de orde
was in het arrest Staal Bankiers/Ambags q.q.'i: een vordering die een vennoot ten
gevolge van uittreding verkreeg op de vennoten die de maatschap voortzetten.
5.1.2.1 Financiering op basis van huurvorderingen
Een verbintenisrechtelijke benadering zou voor de problematiek van financiering op
basis van huurvorderingen een aardige insteek bieden. De verhuurder die huurvorderingen in zekerheid wil geven zou dat kunnen doen door in de huurovereenkomst te
bepalen dat de huur verschuldigd zal zijn aan de zekerheidsnemer. De zekerheidsnemer

is dan als schuldeiser gerechtigd tot de relevante huurpenningen. De gerechtigdheid
tot de huurpenningen vloeit voort uit de afspraak tussen huurder, verhuurder en
zekerheidsnemer en niet uit een goederenrechtelijke beschikking over een toekomstige
vordering. In deze benadering worden de goederenrechtelijke aspecten van het ontstaan
van vorderingen buiten de deur gehouden. In plaats daarvan zal de toelaatbaarheid
van het arrangement moeten worden getoetst aan de pauliana, art. 3:40 BW, de
redelijkheid en billijkheid en alle overige regels van verbintenissenrecht. Dat betekent
dat het misschien niet direct beter voorspelbaar zal worden welk arrangement nog
acceptabel is en waar een grens wordt overschreden, maar de min of meer toevallige

factor van het ontstaansmoment van de huurvordering is op deze wijze wel uit de
vergelijking verdwenen.

19 Verhagen/Rongen 2000, p. 53.
20 Het gaat om de belangen van de schuldenaar die graag gefinancierd wil worden op (toekomstige)
vorderingen die hij genereert, de belangen van diens financier die er zeker van wil zijn dat die
vorderingen daadwerkelijk tot verhaal kunnen dienen voor het uitgeleende bedrag en de belangen
van de overige (ongesecureerde) crediteuren in het faillissement van de schuldenaar die er belang
kunnen
bij hebben dat zo weinig mogelijk vorderingen met werking tegen de boedel bij voorbaat
worden verpand of anderszins in zekerheid kunnen worden gegeven.
21 HR 25 maart 1988. N./ 1989.200. Zie daarover ook Kortmann 1988.
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De vraag die zich dan opdringt is of op deze wijze bereikt kan worden wat door
middel van een cessie of verpanding van toekomstige huurtermijnen niet kan worden
bereikt: dat de gefailleerde verhuurder het huurgenot moet blijven verschaffen terwijl
de huurpenningen niet in de boedel vloeien. De stand van zaken naar geldend recht
wordt vooral bepaald door een tweetal arresten.
.'

In WUH-Emmerig q.q-- kwam de vraag aan de orde of nog niet verschenen
huurvorderingen toekomstig zijn zodat een cessie bij voorbaat in geval van faillissement van de verhuurder/cedent niet tegen de boedel kan worden ingeroepen. De Hoge
Raad beantwoordde deze vraag bevestigend. Met toepassing van een verbintenisrechtelijke benadering zouden de gevolgen van dit arrest relatief eenvoudig kunnen worden
omzeild. Naast de reeds genoemde mogelijkheid om af te spreken dat de huur aan
de financier verschuldigd zal zijn. zouden huurder en verhuurder ook kunnen
afspreken
dat de huur voor de komende 10 jaar op dag 1 in zijn geheel verschuldigd is, maar

dat betaling mag plaatsvinden in maandelijkse termijnen. Het tweede voor deze
problematiek bepalende arrest is echter minder eenvoudig te omzeilen.
In Tiethoff q.q./NMB" huurde De Nederlandsche Middenstandsbank NV (NMB)
een pand van Het Residentieslachthuis BV (RSH) voor ongeveer 15 000 gulden per
kwartaal. Daarnaast had NMB uit hoofde van een kredietovereenkomst meer dan
4 500 000 gulden te vorderen van RSH. Na het faillissement van RSH deed NMB
een beroep op verrekening van de verschuldigde huur met dit bedrag. Art. 53 Fw staat
verrekening toe indien de vordering en schuld bestaan op de datum van de faillietverklaring, of rechtstreeks zullen voortvloeien uit een op dat tijdstip bestaande rechtsverhouding. Op zichzelf voldeden ook de nog niet verschenen, toekomstige huurvorderingen aan dit vereiste nu zij rechtstreeks zouden voortvloeien uit de ten tijde van de
faillietverklaring bestaande huurovereenkomst tussen RSH en NMB.24 Toch werd
het beroep van NMB op verrekening gepasseerd door de Hoge Raad:
'Voorop moet worden gesteld dat art. 53 mede betrekking heeft op na de faillietverklaring
ontstane schulden en vorderingen, die - kort gezegd - rechtstreeks voortvloeien uit handelingen die voor de faillietverklaring met de gefailleerde zijn verricht. Een redelijke uitleg van
dit artikel brengt echter mee dat een uitzondering moet worden aanvaard voor het geval
van een na de faillietverklaring ontstane schuld die voortvloeit uit een daarvoor met de
gefailleerde gesloten, na de faillietverklaring nog voortdurende overeenkomst. krachtens
welke die schuld de tegenprestatie betreft voor een prestatie die van de faillietverklaring
af ten laste van de boedel moet worden verricht, zulks in dier voege dat deze uitzondering
met name geldt wanneer de curator, zoals bij de onderhavige huurovereenkomst, ondanks
het faillissement gehouden is die prestatie te blijven verrichten en de wederpartij compensatie verlangt met een vordering die met deze overeenkomst geen verband houdt. (...)'

22 HR 30 januari 1987, N„/ 1987.530 (WUH/Emmerig q.q.).
23 HR 22 december 1989. N./1990. 661 (Tiethoff q.q./NMB).
24 De schuld van RSH uit hootde van de kredietovereenkomst levert in dit verband geen problemen
OP.
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Het lijkt er op dat hier een grens wordt getrokken door de Hoge Raad die vergelijkbaar
is met de hierboven besproken grens die betrekking had op verrekeningsmogelijkheden
voor banken met na faillissement op de rekening van de schuldenaar gestorte bedragen.35 Wanneer de curator wordt gedwongen huurgenot te blijven verschaffen ten
laste van de boedel, past het niet dat de daar tegenover staande huurvorderingen
zouden kunnen worden verrekend. Het ligt daarmee voor de hand dat de Hoge Raad
ook een stokje zou steken voor verbintenisrechtelijk arrangementen waardoor de huur
die verschuldigd is voor ten laste van de boedel te verrichten huurgenot aan de
financier van de verhuurder zou toekomen. Net als bij de storting op de bankrekening
van de failliet is de gekozen constructie niet belangrijk. Een boedel die huurgenot
moet verschaffen, dient ook de huurpenningen die daar tegenover staan te ontvangen.
Daarmee is echter nog niet alles gezegd. De Hoge Raad geeft immers aan dat
het niet noodzakelijkerwijs altijd ongeoorloofd is dat de tegenprestatie voor ten laste
van de boedel te verrichten huurgenot niet in de boedel vloeit. Daarvoor kan op de
volgende zinsnede uit het arrest Tiethoff q.q./NMB worden gewezen:
' ( . . . ) zulks in dier voege dat deze uitzondering met name geldt wanneer de curator, zoals
bij de onderhavige huurovereenkomst, ondanks het faillissement gehouden is die prestatie
te blijven verrichten en de wederpartij compensatie verlangt met een vordering die met

deze overeenkomst geen verband houdt. (...)'

NMB verlangde verrekening met een vordering uit hoofde van

een kredietovereenkomst, een vordering die met de huurovereenkomst geen verband hield. Er zijn echter
scenario's denkbaar waarin een dergelijk verband wel aanwezig moet worden geacht.
Zo zou de verhuurder van zijn financier bij het aangaan van de huurovereenkomst
reeds de contante waarde van de huurvorderingen kunnen hebben ontvangen bij wijze
van lening. Wanneer tot zekerheid van de terugbetaling van die lening vervolgens
wordt overeengekomen dat de huurtermijnen telkens aan die financier dienen te worden
betaald, is niet ondenkbaar dat een belangenafweging zou leiden tot de conclusie dat
de financier de huur mag blijven incasseren terwijl het huurgenot ten laste van de
boedel moet blijven worden verricht.
Het is voorts denkbaar dat de verhuurder in staat is gesteld het te verhuren object
aan te schaffen dankzij een lening. Ook dan zou kunnen worden geoordeeld dat de
huurtermijnen ook tijdens het faillissement van verhuurder in mindering mogen blijven
strekken op de verstrekte lening. Als concreet voorbeeld zou hier kunnen worden
gedacht aan de financiering van voor verhuur bestemde woningen. De bouw zou
kunnen worden bekostigd door middel van een lening die niet alleen gedekt zou zijn
door een hypotheek op het onroerend goed maar ook door de toekomstige huurtermijnen. Tot zekerheid van de terugbetaling van de lening zou in de huurovereenkomsten
van de woningen kunnen worden bepaald dat de huur (of een deel daarvan) aan de
financier verschuldigd zal zijn. De curator van de verhuurder zou dan worden geconfronteerd met verhuurde woningen zonder dat de daar tegenover staande opbrengsten

25 Zie par. 3.3.3.
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in de boedel zouden vloeien. De problematiek van art. 23 en 35 lid 2 Fw zou kunnen
worden omzeild door te bepalen dat de huur rechtstreeks aan de financier dient te
worden betaald. Het arrest NMB-Tiehoff q.q. zou geen obstakel vormen omdat er

duidelijk verband bestaat tussen het feit dat de huur niet meer in de boedel vloeit
maar aan de bank toekomt en de door die bank verstrekte lening. Het voordeel van
een verbintenisrechtelijke benadering is voor wat betreft dit tweede punt vooral dat
dit verband eenvoudig inzichtelijk te maken zal zijn. Van een verkoop van de woningen door de curator heeft de financier noch de huurder last gelet op de regel dat koop
een

geen huur breekt.26 Bovendien kan de curator de woning niet buiten de financier
om verkopen gelet op het recht van hypotheek dat op de woningen zal zijn gevestigd.

Het moge duidelijk zijn dat er over deze materie nog veel meer te zeggen valt.
Er kan niet gezegd worden dat hetgeen hierboven werd betoogd noodzakelijkerwijs
het thans geldende recht weergeeft, hoewel er naar mijn mening weinig op tegen zou
zijn als het recht zou luiden zoals hierboven omschreven. Daarmee zou immers de
deur geopend worden voor iets dat nu soms categorisch onmogelijk lijkt naar Nederlands recht: de financiering op basis van toekomstige huurvorderingen. Een verbintenisrechtelijke benadering zou in ieder geval een aantal obstakels wegnemen, zonder tot
pertinent onredelijke uitkomsten te leiden.
De onzekerheid op dit punt wordt nog vergroot doordat het vooralsnog onduidelijk
is wat de exacte reikwijdte van het Nebula-arrest is.27 In dat arrest kwam de vraag
aan de orde of een huurder die zijn recht ontleent aan de economisch eigenaar van
een pand, zon recht op verschaffing van huurgenot ook kan tegenwerpen aan de curator
van de juridisch eigenaar van dat pand. De Hoge Raad beantwoordde die vraag
ontkennend, hoewel van de curator slechts verlangd werd dat hij de aanwezigheid
van de huurder gedoogde. Er werd, met andere woorden, geen actieve prestatie, maar
slechts een stilzitten van hem verlangd. NJ-annotator Van Schilfgaarde wijst er op
dat het arrest mogelijk een bredere strekking heeft. Er zou in kunnen worden gelezen
dat een huurder in het faillissement van zijn verhuurder niet zonder meer zijn rechten
kan blijven uitoefenen alsof er geen sprake van een faillissement was. Een dergelijke
regel zou een nieuwe bedreiging vormen voor de mogelijkheid van financiering op
basis van toekomstige huurvorderingen want indien de curator van de verhuurder niet
verplicht blijft tot verschaffing van het huurgenot, zal de huurder niet langer verplicht
zijn de huurpenningen te betalen. De toekomst zal moeten uitwijzen of de rechtspraak
van de Hoge Raad voldoende ruimte zal bieden om financiering op basis van toekomstige huurvorderingen mogelijk te maken naar Nederlands recht. Een verbintenisrechtelijke benadering zou aan die mogelijkheid een positieve bijdrage kunnen leveren.

26 Art. 7:226 BW.
27 HR

3

november 2006, NJ 2007,155 (Van den Bos q.q./Mulders & Welleman) (Nebula). Zie over

het arrest ook Vriesendorp 2007.
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5.1.2.2 Financiering op basis van de Staal/Ambags-vordering
Een volgende vraag is wat een verbintenisrechtelijke benadering zou kunnen betekenen
voor de casus die in het arrest Staal/Ambags q.q. aan de orde was.28 Het ging in
die zaak om een vordering van een gefailleerde vennoot (Mikkers) tot uitkering van
de waarde van zijn maatschapsaandeel (USD 200 000), welke vordering was ontstaan
toen na het faillissement van Mikkers de overige vennoten hadden besloten de maatschap Armecon voort te zetten met overname van het aandeel van Mikkers. De Hoge
Raad oordeelde dat de vordering van Mikkers pas was ontstaan nadat door de overige
vennoten was besloten dat zij diens aandeel zouden overnemen. Daarmee stond vast
dat die vordering ten tijde van de faillietverklaring van Mikkers nog toekomstig was
waardoor de fiduciaire cessie bij voorbaat ten gunste van Staal Bankiers (Mikkers'
bank) niet het beoogde effect had.
Mikkers, Staal Bankiers en de maatschap Armecon hadden met een verbintenisrechtelijke benadering kunnen bereiken wat langs goederenrechtelijke weg niet mogelijk
bleek. Zij hadden kunnen afspreken dat de waarde van het maatschapsaandeel van
Mikkers bij diens uittreding door de overige vennoten verschuldigd zou zijn aan de
bank van Mikkers en niet aan Mikkers zelf, zulks tot maximaal het bedrag dat Mikkers
op dat moment aan de bank verschuldigd zou zijn. Een dergelijke afspraak zou tot
gevolg hebben dat de curator van Mikkers geen vordering in de boedel zou aantreffen
tot vergoeding van het maatschapsaandeel maar dat die vordering aan Mikkers' bank
zou toebehoren. De vordering zou dan immers rechtstreeks in het vermogen van de
bank zijn ontstaan en het feit dat het ontstaansmoment pas na Mikkers' faillissement
lag, zou dan niet meer relevant zijn geweest. Onredelijk is dat niet nu de toetreding
tot de maatschap door Mikkers juist door de financiering van Staal Bankiers mogelijk
was gemaakt. Daarmee had de Hoge Raad wanneer partijen gebruik hadden gemaakt
van een verbintenisrechtelijke benadering de vrijheid gehad om in dit concrete geval
de bank tegemoet te komen door het arrangement te sauveren.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat een verbintenisrechtelijke benadering
van financiering op basis van toekomstige vorderingen behulpzaam kan zijn bij het
leveren van maatwerk. Van geval tot geval zou kunnen worden bepaald welk arrangement acceptabel is en welk arrangement niet.

5.1.3

Participaties en andere onduidelijke contractuele rechten

Een voor de hand liggend terrein voor de toepassing van een verbintenisrechtelijke
benadering is de problematiek van de financiering van participaties in beleggingsfondsen en CV's. Bij beleggingsfondsen en CV's is sprake van een contractuele verhouding

28

HR 25 maart 1988, NJ 1989, 200 (Staal Bankiers/Ambags q.q.).
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tussen de participanten (vennoten) enerzijds en de beheerder en de bewaarder van
29

het funds (de CV) anderzijds.
De fondsvoorwaarden, neergelegd in een contract, bepalen de rechten die een
participant aan zijn participatie ontleent. Een complicatie daarbij is dat een participatie
vaak ook een aantal verplichtingen met zich meebrengt. De term participatie is de
verzamelnaam voor alle contractuele rechten en verplichtingen die de participant
ontleent aan de voorwaarden van het funds. De rechten omvatten een aanspraak op
winstuitkering en op uitkering van het eventuele liquidatieoverschot en bepaalde
zeggenschapsrechten. De verplichtingen hebben doorgaans betrekking op de hoedanigheid die een participant moet hebben om deel te kunnen nemen aan het fonds.300Ok
zijn de participanten soms verplicht tot het verstrekken van additionele middelen aan

het fonds. Een participatie is daarmee in ieder geval iets verbintenisrechtelijks: een
bundel van vooral (contractuele) rechten, maar ook een enkele (contractuele) verplichting. Men wordt participant door toe te treden tot de overeenkomst waarin de funds-

voorwaarden zijn neergelegd.
Economisch gezien vallen de verplichtingen van de participanten vaak in het niet
bij de rechten die aan de participatie zijn verbonden (tenminste, zolang het goed gaat

met het fonds). Een participatie wordt dan ook gezien als een waardevolle asset die
bovendien kan worden 'overgedragen'. Toch kan juridisch gezien geen sprake zijn
van overdracht wanneer de ene participant door de andere participant wordt vervangen.
Bij overdracht zouden in eerste plaats alleen rechten kunnen overgaan op de nieuwe
participant. Het is echter van belang dat ook de verplichtingen op de nieuwe participant
overgaan. In de tweede plaats zou bij de overdracht (bij voorbaat) van de rechten uit
de participatie het risico bestaan dat bepaalde (winst)rechten in het faillissement van
de overdragende participant blijven steken, omdat zij ten tijde van de overdracht nog
31
toekomstig waren.
Om die reden moet de 'overdracht' van een participatie gezien worden als iets
contractueels. De oude participant treedt uit de contractuele verhouding met het fonds,
en de nieuwe participant wordt partij bij de fondsvoorwaarden. Op die wijze kan de
gebondenheid van de nieuwe participant aan de voorwaarden worden verklaard, ook
voor zover er op hem verplichtingen zouden komen te rusten krachtens de voorwaarden. Daarnaast doet het probleem van de toekomstige rechten zich niet voor nu de
aanspraken jegens het funds rechtstreeks in het vermogen van de nieuwe participant
opkomen. Praktisch gezien betekent dit dat voor 'overdracht' van de participatie (naast

29 In het vervolg zal voor de leesbaarheid het voorbeeld van een beleggingsfonds in de vorm van een
contract tussen de beheerder en de bewaarder enerzijds en de participanten anderzijds, zonder dat
sprake is van een CV worden gebuikt. Hoewel er belangrijke verschillen bestaan tussen CV's en
dergelijke beleggingsfondsen, kunnen zij voor doeleinden van deze subparagraaf op den lijn worden
gesteld.

30

31

Het stellen van kwaliteitseisen aan de participanten heeft vaak een fiscale achtergrond. Ook is
denkbaar dat participanten een bepaalde (professionele) hoedanigheid moeten hebben om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met regelgeving op het gebied van effectentoezicht.
Alle rechten die pas na het faillissement van de participant ontstaan zouden in het vermogen van
de oude participant blijven Steken op grond van art. 35 lid 2 en art. 23 Fw.
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een daartoe strekkende overeenkomst tussen de participant en

zijn beoogde opvolger)

toetreding tot de fondsvoorwaarden vereist is. Daarnaast zal het fonds (via de beheerder) het recht hebben om participanten die niet aan de voorwaarden voldoen te
weigeren.
Het feit dat een participatie als zodanig niet kan worden overgedragen, heeft ook
implicaties voor de wijze waarop participaties in zekerheid kunnen worden gegeven.
Gelet op het bovenstaande, past het ook daar gebruik te maken van een verbintenisrechtelijke benadering. In de fondsvoorwaarden zou kunnen worden bepaald dat een
participatie in zekerheid kan worden gegeven door mededeling aan het funds (de
beheerder). Na executie door de zekerheidsnemer zal de nieuwe participant moeten
toetreden tot de fondsvoorwaarden en opnieuw zal het fonds beoogde participanten
moeten kunnen weigeren.
Het bovenstaande zou ook beschreven kunnen worden in termen van contractsoverneming (art. 6:159 BW). In alle gevallen waar een bundel van zowel rechten als

verplichtingen overgaat van een partij op een andere, ligt een verbintenisrechtelijke
benadering voor de hand, ook wanneer het de bedoeling is dat de bundel in zekerheid
wordt gegeven.

5.1.4 Verzekeringspolissen
In het kader van bijvoorbeeld projectfinancieringen, (de financiering van een tot stand
te brengen bouwwerk, zoals een weg, vliegveld of tunnel) is het van belang dat de
rechten die de ontwikkelaar aan zijn verzekeringspolis ontleent als het relevante werk
tenietgaat of beschadigd raakt, ten gunste komen aan de financier van het project.
Dat zou kunnen worden bereikt door verpanding van de vorderingen van de ontwikke32

laar op de verzekeringsmaatschappij.
In een verbintenisrechtelijke benadering, die in dit specifieke geval in de praktijk
soms ook al wordt gebruikt, wordt in de verzekeringspolis bepaald dat de schadeuitkering rechtstreeks aan de financier dient plaats te vinden. Op deze wijze wordt
buiten discussie gesteld dat de financier ook in geval van faillissement van de ontwik-

kelaar aanspraak kan maken op betaling van de vordering op de verzekeringsmaatschappij. Het feit dat de vordering op de verzekeringsmaatschappij toekomstig zou
kunnen zijn,13 zit de financier dan niet in de weg. Een verbintenisrechtelijke benade-

32 Wanneer het tot stand te brengen bouwwerk onderworpen is aan een Nederlands zekerheidsrecht.
vindt de financier ook zekerheid in het substitutiepandrecht uit hoofde van art. 3: 229 lid 1 BW
op de eventuele vordering op de verzekeringsmaatschappij.
33 Zie over deze kwestie Asser/Mijnssen/Van Velten/Van Mierlo 3-III, nr. 129. waar onder verwijzing
naar de rechtspraak (m.n. HR 19 april 2002. N./ 2002,456 (Zurich/Lebosch)) voorzichtig tot de
conclusie wordt gekomen dat de vordering op de verzekeraar er een is onder opschortende voorwaarde. In de lijn van het arrest Staal Bankiers/Ambags q.q. (HR 25 maart 1988, NJ 1989, 200) is ook
verdedigbaar dat het om een toekomstige vordering gaat. Zo is dekking afhankelijk van onder meer
de vraag of de verzekerde alle verplichtingen onder de polis (premiebetaling, meldingsplichten,
schadebeperkingsplichten, enz.) steeds is nagekomen.
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ring geeft bovendien veel meer flexibiliteit en maakt het leveren van maatwerk dan
ook eenvoudiger. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan het hanteren van een
bepaalde verdeelsleutel bij uitkering van schadebedragen door vooraf af te spreken
welk percentage van de uitkering aan welke partij zal worden gedaan. Bij ingewikkelde
projectfinancieringen zou dat een interessant kenmerk van een verbintenisrechtelijke
benadering kunnen zijn.
Een verbintenisrechtelijke benadering is zuiverder dan verpanding van de aanspraak
op de verzekeraar. Het is de bedoeling dat de uitkering (onder omstandigheden)
rechtstreeks naar de financier gaat en een afspraak van die strekking met de verzekeraar lijkt daartoe in ieder geval de meest directe weg. 34

5.1.5 Efectenverkeer
Hoewel de handel in aandelen, obligaties en andere effecten oorspronkelijk werd
vergemakkelijkt doordat effecten werden belichaamd in toonderstukken, is het moderne
effectenverkeer vrijwel volledig giraal geworden.35 De afwikkeling van effectentransacties vindt niet langer plaats door het overhandigen van een toonderstuk door de
ene belegger aan de andere belegger, maar door middel van girale boekingen bij
zogenaamde intermediaries, financiale instellingen die als tussenschakels tussen
uitgevende instelling en de uiteindelijke belegger optreden. Een (aankomend) belegger
sluit alvorens hij kan deelnemen aan het effectenverkeer een zogenaamde custodyovereenkomst met zijn bank. In die overeenkomst verplicht de bank zich als bewaarder
op te treden van de effecten van de belegger. Dat bewaren moet niet al te letterlijk
worden opgevat want het zal voor een groot deel bestaan uit het aanhouden van girale
tegoeden bij andere intermediaries ten behoeve van de belegger. In fysieke zin wordt
er dus niets bewaard door de intermediary. Zo ontstaan ketens van intermediaries/
custodians, financiele instellingen die bij elkaar girale tegoeden in effecten aanhouden
ten behoeve van hun klanten. 36

34

Een opvallende bepaling in dit verband is art. 7:966 lid 4 BW dat gaat over sommenverzekeringen
Een sommenverzekering is de verzekering waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de
uitkering schade wordt vergoed, art. 7:964 BW. Volgens genoemd artikel geldt aanwijzing van een
begunstigde als hoofdgerechtigde tot zekerheid als een aanwijzing als pandhouder. Vgl. ook art.
7:971 BW. Een en ander lijkt gebaseerd op een te ruime interpretatie van het fiduciaverbod. Zie

de memorie van toelichting (Kamerstukken H 1 9 529, nr. 3, p 37-38). Er wordt immers niets
overgedragen dus de vraag naar het al dan niet bestaan van een geldige titel voor overdracht
irrelevant. Vgl. daarover par. 3.4.5.
35 Vgl. Blom 1998, p. 183-185 en Van Ardenne-Stachiw 1999, p. 79-84. Zie ook Vananroye/Wauters
2006, waarin wordt beschreven dat in Belgie inmiddels stappen worden ondernomen om zelfs de
mogelijkheid toondereffecten uit te geven volledig af te schaffen. In Nederland gaan wij niet zo
ver, maar bestaan er inmiddels wel concrete voornemens om het gebruik van toonderstukken terug
te dringen. Zie daarover het Consultatiedocument 'Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer'
en de daarbij behorende memorie van toelichting, beschikbaar via de website van het ministerie
van Financien (www.minfin.nl).
36 Vgl. over custody Rank 1997.
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Aan het eind van de keten van intermediaries zal vaak een zogenaamde central
securities depository staan, een interprofessioneel instituut dat zich bezighoudt met
de bewaring van effecten.37 Indien en voor zover er nog toonderstukken aan het
effectenverkeer te pas komen, gaat het om Edn zogenaamde global note of global share
certificate, €En enkel stuk waarin honderdduizenden effecten belichaamd zijn. Die
global is doorgaans te vinden in de kluis van een central securities depository en het
is de bedoeling dat dit stuk de kluis van die instelling nimmer verlaat. De effecten

Philips die een belegger op de beurs aanschaft, vertalen zich op deze wijze in een
rekeningafschrift van de intermediary. Het feit dat er (mogelijk) nog ergens een
toonderstuk ligt is praktisch gezien irrelevant. Een belegger beschikt daarmee in de
eerste plaats over een verbintenisrechtelijke aanspraak jegens een intermediary. De
positie van de belegger wordt daarbij in niet onbelangrijke mate bepaald door de
inhoud van de custody-overeenkomst die de belegger met zijn intermediary heeft
38

gesloten.
De Wet giraal effectenverkeer (Wge) geeft een juridische basis aan giraal effectenverkeer in Nederland.39 Toen deze wet (inmiddels meer dan 30 jaar geleden) werd
ontworpen, waren beleggers pas net begonnen met het in bewaring geven van hun
toonderstukken bij hun bank en werden toonderstukken nog gezien als een essentieel
onderdeel van het effectenverkeer. Anders dan tegenwoordig, kon een belegger zich
vaak nog als zodanig legitimeren door het tonen van het door de uitgevende instelling
gedrukte stukje papier. Dat had echter tot gevolg dat het verlies van dit stukje papier,

bijvoorbeeld omdat de bewaarder daarvan het niet voldoende afgescheiden hield van
zijn eigen toonderstukken ten gevolge waarvan oneigenlijke vermenging zou kunnen
optreden, ernstige gevolgen kon hebben voor de belegger. Een sprekend voorbeeld
biedt het arrest Teixeira de Mattos.40 Het ging in die zaak om twee beleggers die
ieder afzonderlijk een aantal toondercertificaten Nillmij in bewaring hadden gegeven
bij de bank.4' Toen die bank vervolgens failliet ging, bleken de beleggers niet in
staat te zijn te bewijzen dat de vier toondercertificaten Nillmij die zich ten tijde van
de faillietverklaring in de kluis van de bank bevonden, de door hen bij de bank in
bewaring gegeven stukken waren. Omdat de effectenvoorraad van de bank voortdurend
aan wisselingen onderhevig was geweest en doordat de bank geen afzonderlijke
nummeradministratie had bijgehouden, was het weliswaar mogelijk dat de vier aanwezige stukken Nillmij de door de beleggers in bewaring gegeven effecten waren,
maar het was evenzeer denkbaar dat het om effecten van de bank zelf ging. De
beleggers trokken dan ook aan het kortste eind in hun geschil met de curator van de
bank. Door oneigenlijke vermenging had de bank als eigenaar van de aanwezige

37

Vgl. Schim 2006, p. 29-33.

38 Vgl. Van Setten 2003.
39

40
41

Zie Schim 2006. p. 1. Het boek van Schim geeft een helder overzicht over de werking van de Wge.
Zie ook Van Ardenne-Stachiw 1997.
HR 12 januari 1968, NJ 1968, 274 (Teixeira de Mattos).
Belegger Mulder had 1 certificaat Nillmij in bewaring gegeven bij Teixeira, belegger Peijnenburg
drie certificaten.
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certificaten Nillmij te gelden.42 Beleggers liepen op deze wijze dus een insolventie-

risico op hun intermediary.
De Wge wringt zich in allerlei bochten om dit aspect van het zogenaamde

inter-

mediary risk4' wegle nemen. De Wge gaat uit van een constructie waarin de belegger
een aandeel in een gemeenschap toekomt in een door een intermediary beheerd
verzameldepot.44 Deze constructie is uiteindelijk gebaseerd op de gedacht dat alle
effecten van een bepaalde soort in een pool bijeen worden gebracht in dat verzameldepot.45 Rechthebbenden van die pool van effecten zijn de gezamenlijke beleggers
in de genoemde effecten bij de relevante intermediary, zodat sprake is van een
gemeenschap.46 Praktisch gezien wil dat zeggen dat degenen die in de administratie
van de intermediary staan opgenomen als rechthebbenden met betrekking tot effecten
Philips, gezamenlijk rechthebbende zijn van depool bestaande uit alle effecten Philips
die zich in het verzameldepot bij die aangesloten instelling bevinden. Dat 'zich
bevinden' moet opnieuw niet al te letterlijk worden genomen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de intermediary zelfs niet ook maar dEn toonderstuk in de kluis liggen,
maar houdt zij slechts girale tegoeden bij andere intermediaries en central securities
47

del)ositories.
De Wge dicht de belegger een onverdeeld aandeel in een pool van effecten toe
om het intermediag risk te ondervangen en kiest daarmee duidelijk voor een goederenrechtelijke constructie. Daarmee komt het girale effectenverkeer automatisch in een
goederenrechtelijke sleutel te staan. Begrippen als 'mede-eigendom' en 'overdracht
van aandelen in het verzameldepot' voeren in deze benadering de boventoon. Bovendien gaat van de goederenrechtelijke constructie de suggestie uit dat de girale boekingen betrekking hebben op (eigendomsrechten met betrekking tot) onderliggende fysieke
toonderstukken. De vraag die zich daarbij aandient is of daarmee recht wordt gedaan
aan het verbintenisrechtelijke karakter van het huidige effectenverkeer waarin de
voornaamste aanspraken van een belegger contractueel van aard zijn. 48
De gedachte dat de belegger beschermd dient te worden tegen de insolventie van
diens intermediary is begrijpelijk, maar het is de vraag of de goederenrechtelijke

oplossing die de Wge biedt de meest gelukkige is. Is bescherming van de belegger
niet ook te bereiken door in de Wge te bepalen dat een giraal effectentegoed dat door
een intermediary wordt beheerd ten behoeve van een belegger in het faillissement

42

43

44

Zie (thans)art. 3:119 BW.
Intermediary riskkanwordenomschrevenals'theriskof lossof securities heldincustody occasioned
by the insolvency. negligence or fraudulent action of the custodian or sub-custodian' . Ontleend aan
Schim 2006. p. 20. Met de term intermediary risk wordt hier in het bijzonder gedoeld op het
insolventierisico dat wordt gelopen op de instelling die de effecten in bewaring heeft genomen.
Art. 9 en 12 lid 1 Wge
de pool kan meer behoren dan alleen effecten. Zie daarover en over de kwalificatie van het
recht van de belegger onder de Wge: Rank-Berenschot 1998.
Art. 3:166 lid I BW.
Zie Schim 2006. hoofdstuk 3 voor een heidere uiteenzetting hoe de Wge werkt op dit punt. Zie

45 Tot
46
47

ook Rank 1997. p. 17-18 en p. 55-58.
48 Vgl. Van Setten 2003. p. 124. Zie ook Schim 2006.

p. 119-128. Vgl. ten siotte Van den Hoek 2003.
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van die intermediary niet zal blootstaan aan verhaal door de gewone schuldeisers van
de intermediary?49 Dat zou als voordeel hebben dat het niet langer nodig zou zijn
het verbintenisrechtelijke karakter van het moderne effectenverkeer naar de achtergrond
te drukken door met constructies te werken die beleggers goederenrechtelijk aanspraken
met betrekking tot fysieke effecten geven. Daar komt nog bij dat de Wge slechts ten
dele in de opzet om de belegger tegen insolventie van zijn intermediary te beschermen
slaagt. Om rechthebbende in de pool van effecten te worden moet men namelijk
rechtstreeks een rekening aanhouden bij een aangesloten instelling in de zin van de

Wge. Doet men dat niet, dan mist men de bescherming van deze wet. so Daarmee
sluit de gekozen constructie slecht aan bij de huidige praktijk waarin beleggers
uitsluitend te maken hebben met hun eigen intermediary, waarvan zij vaak niet eens
zullen weten of deze inderdaad als aangesloten instelling onder de Wge heeft te gelden.
Bovendien is de belegger uitsluitend beschermd wanneer het om effecten gaat die
onder het bereik van de Wge vallen. Opties en veel buitenlandse effecten voldoen
niet aan dit vereiste. dus ook daar is de bescherming voor beleggers niet optimaal. 5I
Een verbintenisrechtelijke benadering van het effectenverkeer zou beter aansluiten
het
rechtskarakter van het girale effectenverkeer. De centrale handeling in het
bij
effectenverkeer is de girale boeking, een verbintenisrechtelijke rechtshandeling. De
positie van de belegger wordt voorts in belangrijke mate bepaald door de inhoud van

de custo»overeenkomst met zijn intermediary. Verder zijn relevant de custodyovereenkomsten die gelden tussen de verschillende custodians en intermediaries
onderling en de (contractuele) voorwaarden van de effecten zelf. Stuk voor stuk gaat
het om verbintenisrechtelijke rechtsverhoudingen. Hoewel er op dit terrein nog veel
nader onderzoek zal moeten worden verricht, valt er veel van een verbintenisrechtelijke
benadering van de problematiek te verwachten.52 Die benadering zou concreet kunnen
inhouden dat bij de afwikkeling van effectentransacties uitsluitend wordt gekeken
naar de contractuele aanspraken die de betrokken partijen jegens hun intermediaries
kunnen doen gelden, zonder aandacht te besteden aan de vraag of er ergens nog een
fysiek stuk ligt53 en de vraag wie als eigenaar daarvan heeft te gelden. Door effecten
via girale systemen te laten verhandelen, heeft de uitgevende instelling er voor gekozen
dat beleggers zich als zodanig legitimeren door middel van een bankafschrift van hun
intermediary. Dat er ergens nog een stukje papier ligt opgeslagen is dan niet meer

49

50

Het alternatief dat hier wordt voorgesteld voor de gemeenschapsconstructie is door de wetgever
in zekere zin overwogen en afgewezen ten tijde van de invoering van de Wge. Zie daarover Schim
2006, p. 117-119.
Vgl. het in par. 3.4.3 uitgebreid besproken arrest Kas-Associatie/Drying (HR 23 september 1994,
NJ 1996, 461). Lang niet alle intermediaries zijn aangesloten instelling in de zin van de Wge. Om
die hoedanigheid te verkrijgen moet men worden toegelaten door het door de minister als zodanig

aangewezen centraal instituut, en (onder meer) periodiek een bedrag betalen. Zie art. 1.2 en 4 Wge.
Zie voor opties echter inmiddels het Consultatiedocument 'Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer' en de daarbij behorende memorie van toelichting, beschikbaar via de website van het ministerie
van Financien (www.minfin.nl). In het consultatiedocument wordt een voorstel gedaan voor wijziging
van de Wge waardoor opties wel onder het bereik daarvan zouden vallen.
52 Vgl. Van Setten 2003.
53 Uiteraard is ook de contractuele verhouding tussen de intermediaries onderling van belang.
51
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relevant. Hetzelfde geldt voor de vraag wie als eigenaar van dat stukje papier heeft
te gelden.
Ook op het terrein van het internationale effectenrecht en de mogelijkheden die
een verbintenisrechtelijke benadering daar zou bieden, dient nog veel nader onderzoek
te worden verricht. Dergelijk onderzoek zou nuttig zijn, omdat het zelfs niet lukt om
54
een uniforme (goederenrechtelijke) verwijzingsregel te formuleren op dit terrein.
Aanknopen bij de verbintenisrechtelijke aspecten van het internationale effectenverkeer
zou ook hier vruchtbaar kunnen blijken.

i,

5.1.6

Wollie-situaties

Een andere toepassing voor een verbintenisrechtelijke benadering doet zich voor

wanneer een bank een zekerheidsrecht heeft op roerende- of onroerende zaken van
de schuldenaar, maar geen gebruik wil maken van de wettelijke vormen van executie.
De wens het wettelijk stramien te vermijden, vloeit meestal voort uit de ervaringsregel
dat een onderhandse verkoop meer oplevert dan een officiele executieverkoop. Ook
zou kunnen meespelen dat aan een executieverkoop waarschijnlijk hogere kosten en
ongewenste publiciteit verbonden zullen zijn. Wanneer het de schuldenaar wordt
toegestaan zijn in zekerheid gegeven goederen zelf te verkopen, moet echter wei
geregeld worden wat er met het zekerheidsrecht van de bank gebeurt en hoe de
verkoopopbrengst aan de bank ten goede kan komen. De constructie die partijen kiezen
houdt meestal in dat de bank afstand doet van haar zekerheidsrecht in ruil voor de
toezegging dat de koopprijs zal worden betaald op de rekening van de schuldenaar/
zekerheidsgever bij de bank. De idee is dat de verkoopopbrengst op deze wijze kan
worden verrekend met het negatieve saldo van de schuldenaar.
Dit gaat mis wanneer de schuldenaar failleert rond het moment dat de verkoopopbrengst binnenkomt op diens bankrekening.,6 De Hoge Raad past op de vraag
of de bank de binnengekomen verkoopopbrengst van de aan haar in zekerheid verstrekte goederen mag 'behouden', de regels voor verrekening toe zoals ontwikkeld in de
arresten Loeffen I en AMRO/Curatoren THB.57 Dat wil zeggen dat wanneer de bank
niet meer te goeder trouw was omdat zij wist dat het faillissement van de rekeninghouder/zekerheidsgever was te verwachten, de verrekening van de bij de bank binnengeko-

men verkoopopbrengst met een negatief saldo kan worden teruggedraaid door de
curator. Het feit dat de bank een zekerheidsrecht had op de zaken die de relevante
verkoopopbrengst hebben gegenereerd is voor de Hoge Raad geen reden om af te
wijken van deze strenge regels van verrekening. Door banken is wel geprobeerd een

Vgl. Haentjens 2006. p. 24-28. Zie ook Verhagen 1998 en Rank 2005.
55 Ontleend aan HR 23 april 1999, NJ 2000.158 (Van Gorp q.q./Rabobank). Mr. Van Gorp was curator
van de vennootschap Wollie B.V.
56 Zie HR 23 april 1999. NJ 2000.158 (Van Gorp q.q./Rabobank) en HR 19 november 2004. NJ 2005.
199 (ING/Gunning q.q.). Vgl. ook Vriesendorp 2005. p. 748-750.
57 HR 8 juli 1987. NJ 1988. 104 (Loeffen q.q./Mees en Hope I) en HR 7 oktober 1988. NJ 1989.449
(AMRO/Curatoren THB). Zie daarover par. 3.3.3 hierboven.
54
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parallel te trekken met de situatie die zich in het arrest Mulder/CLBN58 voordeed,
waar de bank ondanks toepasselijkheid van art. 54 Fw mocht verrekenen omdat de
binnengekomen betalingen betrekking hadden op aan de bank stil verpande vorderin-

gen. De Hoge Raad wil daar echter niet aan, en legt de Mulder/CLBN-uitzondering
beperkt uit. De uitzondering geldt alleen als de bank een stil pandrecht heeft op de
vordering die tijdens faillietverklaring van de pandgever door storting op diens rekening bij de bank wordt voldaan en is niet van toepassing als het zekerheidsrecht van
de bank op een ander goed rustte.
Zou de bank met gebruikmaking van een verbintenisrechtelijke benadering kunnen
veiligstellen dat de verkoopopbrengst van de in zekerheid gegeven goederen daadwerkelijk aan haar ten goede komt, zonder dat het noodzakelijk is om een kostbare formele
executie op te tuigen? Het antwoord luidt bevestigend. De bank zou met kopers en
verkopers van de zaken af kunnen spreken dat de koopprijs aan de bank (en dus ook
op een rekening van de bank) betaald moet worden. Ter compensatie van de verkoper
zal de bank dan een gelijk bedrag in mindering brengen op de schuld van de verkoper
aan de bank. In dat geval ontstaat de vordering tot betaling van de koopprijs rechtstreeks in het vermogen van de bank en kan zij niet worden gedwongen door de
curator om hetgeen door kopers wordt betaald af te dragen aan de boedel.5' De bank
kan vervolgens in ruil voor haar recht op de koopprijs, afstand doen van haar zekerheidsrecht op de verkochte zaken. Deze oplossing lijkt fraaier dan de door de Hoge
Raad zelf geformuleerde mogelijkheden, te weten verpanding van de vordering tot
betaling van de koopprijs, of rechtstreekse voldoening van de koopprijs aan de bank. 60
De weg van de verpanding van de vordering lijkt een nodeloze omweg. De andere
mogelijke oplossing die de Hoge Raad geeft (dat de koopprijs rechtstreeks aan de
bank wordt voldaan) komt misschien neer op een verbintenisrechtelijke benadering,
maar is dan niet geheel helder geformuleerd. Het gaat er om dat de bank een eigen

vordering op de verkoper krijgt en dat de betaling ziet op dfe vordering.

5.1.7

Kwaliteitsrekeningen6/

De laatste hier te bespreken figuur waar een verbintenisrechtelijke benadering potentieel een rol zou kunnen spelen is de kwaliteitsrekening.62 De kern van alle kwaliteitsrekeningen is dat de economisch belanghebbende(n) bij het saldo niet zelf in de boeken
van de bank als rekeninghouder staan vermeld. In plaats daarvan wordt de rekening
op naam van een (neutrale) derde, bijvoorbeeld een notaris, gezet die vervolgens het
exclusieve beheer voert over de rekening. Kwaliteitsrekeningen kunnen diverse

58 HR
59

17 februari 1995, NJ 1996, 471 (Mulder q.q./CLBN).
Een variant op dit arrangement die nog verder van 'verrekening' staat zou zijn dat de verkoper
bedingt dat de koper als tegenprestatie voor de levering van de goederen de schuld van verkoper

aan de bank moet betalen, vgl. art. 6:30 lid 1 BW.
60 Zie r.0.3.11 van het arrest ING/Gunning q.q. (HR 19 november 2004, NJ 2005, 199).
61 Vgl. over deze problematiek ook Hartkamp 1992.
62 Deze figuur kwam op diverse plaatsen al aan de orde. Zie met name par. 3.4.3 hierboven.

154

Enkele toepassingen van een verbintenisrechtelijke benadering

achtergronden hebben.63 De belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld meer vertrouwen
hebben in de tussenpersoon dan in elkaar,64 of het kan onpraktisch zijn dat de reke65
ning op naam van alle belanghebbenden staat.
De meest prangende vraag bij kwaliteitsrekeningen is wat er gebeurt met het
rekeningsaldo indien de tussenpersoon failliet gaat. Dat is een vraag die doorgaans
goederenrechtelijk wordt benaderd.66 Eerst zal kort worden stilgestaan bij die goede-

renrechtelijke benadering en vervolgens zal een verbintenisrechtelijk alternatief worden
besproken.
Startpunt van de goederenrechtelijke benadering is dat de rekeninghouder, dat
wil zeggen, degene op wiens naam de rekening staat, als rechthebbende van een
vordering op de bank wordt aangemerkt. Het gevolg daarvan is dat die vordering in
beginsel beschikbaar is als verhaalsobject voor de schuldeisers van de tussenpersoon.67 Sinds het arrest Kas-Associatie/Drying weten wij dat de belanghebbenden
zich niet met succes op het standpunt kunnen stellen dat hetgeen op een bankrekening
ten name van de tussenpersoon staat, rechtstreeks door hen wordt verkregen. Belanghebbenden kunnen op die grond dus niet met succes betogen dat het rekeningsaldo
geen deel uitmaakt van het verhaalsvermogen van de tussenpersoon. Art. 3: 110 BW,
dat gaat over deze zogenaamde directe verkrijging, is slechts van toepassing op
goederen die door bezitsverschaffing worden geleverd. Rekeningsaldi worden niet
door bezitsverschaffing geleverd, zodat art. 3:110 BW daarop niet van toepassing is.
In de arresten Slis-Stroom69 Cover een notaris als tussenpersoon) en Beatrixziekenhuis/
ProCall70 (waar een incassobureau de tussenpersoon was) viel het rekeningsaldo dan
ook in het faillissement van de tussenpersoon waardoor de belanghebbenden het
nakijken hadden.
Omdat de situatie waarbij de vordering op de bank in de boedel van de tussenpersoon zou vallen doorgaans als onbevredigend wordt ervaren, heeft men geprobeerd
de belanghebbenden een sterkere positie te geven in het faillissement van de tussenpersoon. Een manier om dat te doen, zou (voor zover het notarissen betreft) zijn geweest

Zie Steneker 2005, p. 1-2 voor voorbeelden van gevallen waarin een kwaliteitsrekening kan worden
gebruikt.
64 Zoals bij de afwikkeling van onroerend goed transacties.
65 Zoals bij de penningmeester van een studiereis of bij het incassobureau uit Beatrixziekenhuis/ProCall

63

66

(HR 13 juni 2003, NJ 2004, 196).
Zie bijvoorbeeld Steneker 2005, p. 223-229, Struycken 2007, p. 605-610. de NJ-noot van H.J. Snijders
bij HR 12 januari 200 L N./ 2002. 371 (Koren q.q./Tekstra q.q.) en H. Snijders 2004. Zie ook Wolfert
2006 met reacties van R.J. Abendroth en L.P. Broekveldt in: WPNR 2006/6689, p. 826-829. telkens
met een naschrift van de hand van Wolfert. Het verschil tussen een verbintenisrechtelijke en een
goederenrechtelijk benadering wordt zichtbaar in de discussie russell Wolfert en Abendroth.

67 Art. 3:276 BW.
68 HR 23 september 1994, NJ 1996,461 (Kas-Associatie/Drying)
69 HR 3 februari 1984. NJ 1984, 752 (Slis-Stroom).
70

HR 13 juni 2003. NJ 2004, 196 (Beatrixziekenhuis/ProCall). Dat door het Beatrixziekenhuis kennelijk
geen beroep

is

gedaan op de regel van art. 7.420 lid 1 BW

is

zoals eerder opgemerkt (par. 3.4.3)

enigszins verbazingwekkend. Was het met een beroep op die regel niet mogelijk geweest het saldo
van de rekening te onttrekken aan het faillissement van ProCall door een briefje aan de bank te
sturen?
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een bepaling in de Wet op het notarisambt op te nemen, inhoudende dat het door de
71
notaris beheerde saldo niet blootstaat aan verhaal door diens priveschuldeisers.
Het saldo van de kwaliteitsrekening zou dan een afgescheiden vermogen vormen.
Een dergelijke trustachtige benadering stuit echter op verzet en problemen, zoals
bijvoorbeeld beschreven in de noot van H.J. Snijders onder het arrest Koren q.q./
Tekstra q.q.72

De wetgever heeft inmiddels voor een andere oplossing gekozen voor de situatie
dat de tussenpersoon een deurwaarder of notaris is. Beide ambtsdragers zijn verplicht
een wettelijk gereguleerde kwaliteitsrekening aan te houden.73 Kort gezegd komt
de regeling er op neer dat de notaris verplicht is een kwaliteitsrekening aan te houden.

De notaris is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd om over het saldo te 'beschikken'.74 De kern van de bescherming van de belanghebbenden wordt gevormd door
art. 25 lid 3 Wna op grond waarvan de gezamenlijke clienten van de notaris rechthebbenden zijn van het vorderingsrecht op de bank. De vordering op de bank valt daarmee
niet in het vermogen van de notaris. maar rechtstreeks in het vermogen van deze
belanghebbenden. Zijn er meer belanghebbenden (hetgeen meestal het geval zal zijn),
dan ontstaat tussen hen een gemeenschap. De notaris treedt slechts op als exclusieve
beheerder, zonder rechthebbende van de vordering op de bank te zijn. Dat is een
constructie die sterk doet denken aan de oplossing die in de Wge is gekozen voor

het intermediary risk. Ook daar werd immers door middel van een gemeenschapsconstructie (gezamenlijke 'eigendom' van de belanghebbenden van een poolvan effecten)
bereikt dat de beleggers geen last hebben van een insolventie van de bank waar zij
75
een effectenrekening aanhouden.
Door de gekozen constructie komt de kwaliteitsrekening in een goederenrechtelijke
sleutel te staan. Startpunt van de analyse is dat de tussenpersoon rechthebbende van
de vordering op de bank is. Vervolgens moet het goederenrecht zich in allerlei bochten
wringen om dit resultaat weer ongedaan te maken. De oplossing die het goederenrecht
biedt is het aanwijzen van de belanghebbenden als rechthebbenden op de vordering
op de bank. Het goederenrecht creeert daarmee zelf het op te lossen probleem (de
tussenpersoon is rechthebbende op het saldo).
Hoe zou een verbintenisrechtelijke benadering van deze problematiek er uit kunnen
zien? Bewust wordt hier afgestapt van het voorbeeld waarin de notaris als tussenpersoon optreedt. Dat voorbeeld wordt te zeer gekleurd door de wettelijke regeling die
op dat terrein bestaat. In plaats daarvan wordt het voorbeeld van een incassobureau
zoals dat in het arrest Beatrixziekenhuis/ProCall76 aan de orde was gebruikt.

71

Vgl. de oplossing die in par. 5.1.5 werd gesuggereerd voor het intermediag risk in het effectenverkeer.

72
73

HR 12 januari 2001, NJ 2002, 371. Zie ook W. Snijders 1999.
Het onderstaande is beperkt tot de notaris wiens kwaliteitsrekening regeling heeft gevonden in art.
25 Wet op het notarisambt (Wna). Voor deurwaarders geldt een vergelijkbare regeling op grond
van art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet.

74 Art. 25 lid 1 en 2 Wna.
75 Kennelijk is dit verband niet geheel toevallig. Vgl. W. Snijders 1999, p. 153.
76 HR 13 juni 2003. N./ 2004. 196 (Beatrixziekenhuis/ProCall).
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Het is van belang vast te stellen dat de vraag wie een aanspraak jegens de bank
heeft in de eerste plaats afhangt van wat de betrokken partijen (dat wil zeggen: de
belanghebbenden, het incassobureau en de bank) daarover hebben afgesproken.
Wanneer het incassobureau, het Beatrixziekenhuis en de bank hadden afgesproken
dat het Beatrixziekenhuis rechthebbende zou zijn van het saldo op de bankrekening,
maar dat het exclusieve beheer van het saldo werd overgelaten aan ProCall, had het
ziekenhuis geen last gehad van het faillissement van ProCall. Partijen hebben het in
een verbintenisrechtelijke benadering zelf in de hand wie rechthebbende wordt van
een vordering op de bank omdat dit in de eerste plaats afhangt van hun afspraken
77
op dit punt.
Het Kas-Associatie/Drying-arrest,8 staat aan deze analyse niet in de weg. Weliswaar voorkomt het feit dat art. 3:110 BW slechts van toepassing is op goederen die
door bezitsverschaffing worden geleverd dat een giraal saldo direct wordt verkregen
door een achterliggende partij, maar partijen hebben zelf in de hand in hoeverre de
tussenpersoon Oberhaupt rechten jegens de bank verkrijgt. Partijen zullen moeten
zorgen dat duidelijk met de bank wordt afgesproken dat het saldo weliswaar op naam
van de tussenpersoon staat, maar juridisch toebehoort aan de belanghebbenden. Die
constructie kan zelfs worden gehanteerd in gevallen waarin nog onduidelijk is wie
precies aanspraak zal kunnen maken op het saldo. Die situatie doet zich voor wanneer
een bedrag in beheer wordt gegeven aan een neutrale tussenpersoon, bijvoorbeeld
omdat de belanghebbenden in een geschil verwikkeld zijn over de vraag aan wie het
bedrag toekomt. Wanneer duidelijk wordt afgesproken dat de tussenpersoon in ieder
geval niet de rechthebbende op het saldo is, verzet het feit dat de belanghebbenden
ieder slechts een voorwaardelijk recht zullen hebben jegens de bank, zich niet tegen
de zojuist verdedigde analyse. De rol van de tussenpersoon is dan gereduceerd tot
de administratieve afhandeling van de zaak.79
Een verbintenisrechtelijke analyse sluit goed aan bij het rechtskarakter van de
kwaliteitsrekening. Alle vragen die tussen de belanghebbenden en de tussenpersoon
spelen zijn verbintenisrechtelijk van aard. Met name gaat het daarbij om de vraag
wat de tussenpersoon onder welke omstandigheden moet doen met het door hem
beheerde saldo, maar er zijn meer vragen die kunnen spelen tussen de belanghebbenden
en de tussenpersoon. In hoeverre is de tussenpersoon verplicht het beheerde af te

scheiden van zijn eigen vermogen? Is hij aansprakelijk jegens de belanghebbenden
als de bank waar het saldo wordt aangehouden insolvent raakt of er een tekort op
de rekening ontstaat? Hoe is het geregeld met de opvolging van de tussenpersoon
als deze zelf insolvent raakt of (bij een natuurlijke persoon) komt te overlijden? Zijn
er ook andere gronden waarop de tussenpersoon zijn bevoegdheid over het saldo te
beschikken kan verliezen? Het zijn stuk voor stuk vragen die afhangen van wat partijen
daaromtrent zijn overeengekomen, maar er is geen vraag bij waar het verbintenissen-

77

Vgl. Hartkamp 1992.
HR 23 september 1994, N./ 1996.461.
79 Het hier geschetste scenario ix vergelijkbaar met de casus die aan het arrest Koren q.q./Tekstra q.q
78

CHR 12 januari 2001, N./2002. 371) ten grondslag lag.

Hoofdstuk 5

157

recht niet ook een werkbare oplossing voor heeft. Hetzelfde geldt voor de vraag wie
rechthebbende is van de vordering op de bankinstelling. Het is een vraag die in de
eerste plaats verbintenisrechtelijk is.
In deze verbintenisrechtelijke benadering

lijkt het mogelijk om

de traditionele

problemen rond de kwaliteitsrekening buiten de deur te houden. Om die reden is deze
benadering de moeite van het nader onderzoeken waard. Dat onderzoek zou gelet
op het bovenstaande niet in de eerste plaats moeten zijn gericht op art. 3:276 BW.80
Veel wezenlijker zijn de volgende twee, nauw samenhangende vragen. Zouden er
bepaalde vereisten moeten worden gesteld aan de hoedanigheid van de tussenpersoon
en is het noodzakelijk dat iedere belanghebbende partij is bij de overeenkomst met
de bank en de tussenpersoon, of is het ook mogelijk dat de tussenpersoon optreedt
voor een groep anonieme belanghebbenden met een telkens wisselende samenstelling 981

Aan die laatste constructie zitten nogal wat haken en ogen, bijvoorbeeld omdat
de bank dan niet weet wie achter de tussenpersoon zit, hetgeen witwassen en andere
criminele activiteiten in de hand zou kunnen werken. Op basis van de Wet identificatie
K2
bij dienstverlening zijn banken verplicht de identiteit van hun klanten vast te stellen.
De te beantwoorden vraag zou zijn of het voldoende is dat de tussenpersoon de
achterliggende partijen identificeert of dat de bank dat zelf moet doen. Naarmate aan
het zijn van tussenpersoon meer inhoudelijke vereisten zouden worden gesteld, zou
het minder problematisch zijn de identificatie van de achterliggende partijen aan de
83
tussenpersoon over te laten.

5.2

Hoe nu verder?

Veel van ons vermogensrechtelijk denken staat in het teken van een goederenrechtelijke
benadering. Vermogensrechtelijke casus en problemen worden benaderd met een
goederenrechtelijk instrumentarium vanuit een goederenrechtelijke invalshoek. In dit
boek is aandacht gevraagd voor het feit dat vorderingsrechten voortvloeien uit het
verbintenissenrecht, waardoor het soms goed kan zijn om gebruik te maken van de
mogelijkheden die het verbintenissenrecht biedt bij de oplossing van vermogensrechtelijke problemen rond vorderingsrechten. In zekere zin was het voorgaande daarmee
ook een tegenwicht tegen de 'verzakelijking van het verbintenissenrecht': het in (te)
vergaande mate gelijkstellen van vorderingen met zaken.
Centraal stonden twee casus over de zekerheid op bankrekeningen. In hoofdstuk 4
werd de conclusie getrokken dat een verbintenisrechtelijke benadering van zekerheid

80 Vgl. in dit verband H. Snijders 2004,

p. 3(X)-301.

81 Vgl. W. Snijders 1999, m.n. p. 149-151.
82 Zie art. 2 van die wet alsmede art. 14 lid 2 Besluit prudentiele regels Wft.
83 En zo is de cirkel weer rond. In het arrest Beatrixziekenhuis/Pro(Jail (HR 13 juni 2003, NJ 2004,
196) heeft de Hoge Raad de mogelijkheid tot het aanhouden van een kwaliteitsrekening immers
beperkt tot deurwaarders, advocaten, notarissen en accountants.
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op bankrekeningen een aanvulling vormt op de mogelijkheden die overigens voor
handen zijn voor het vormgeven van dergelijke zekerheid. Een alternatief dat onder
omstandigheden eenvoudiger is dan de traditionele goederenrechtelijke benadering.
Banken zullen na het verschijnen van dit boek waarschijnlijk niet massaal hun praktijk
van verpanding van saldi omgooien. Daarvoor is de praktijk van verpanding van saldi
te bekend en ingeburgerd, en misschien zijn de problemen die zich daarbij voordoen
weI te gering om een koerswijziging te rechtvaardigen. Wel moet duidelijk zijn
geworden dat in veel gevallen die wij gewend zijn door een goederenrechtelijke bril
te bekijken, een alternatieve, verbintenisrechtelijke benadering beschikbaar is. Wat
daarmee precies kan worden bereikt, valt op dit moment nog moeilijk te voorspellen.
Persoonlijk verwacht ik veel van die nieuwe benadering. De toekomst zal moeten
uitwijzen of mijn verwachting bewaarheid wordt.

Samenvatting

Veel van ons vermogensrechtelijk denken staat in het teken van een goederenrechtelijke
benadering. Vermogensrechtelijke casus en problemen worden benaderd met een
goederenrechtelijk instrumentarium vanuit een goederenrechtelijke invalshoek. Dit
onderzoek probeert een tegenwicht te bieden tegen het (te) ver doorgeschoten denken
in goederenrechtelijke termen op het gebied van niet tastbare objecten, zoals vorderingsrechten. In dit boek wordt een verbintenisrechtelijke benadering onderzocht: een
benadering van vermogensrechtelijke vraagstukken waarbij gebruik wordt gemaakt
van de mogelijkheden die het verbintenissenrecht biedt, zoals het creeren en het
inhoudelijk vormgeven van vorderingsrechten.
Als centrale thema is gekozen voor zekerheid op bankrekeningen. Aan de hand
van twee casus waarbij een rekeninghouder zekerheid verschaft over zijn girale saldo
wordt onderzocht waartoe een verbintenisrechtelijke benadering van deze problematiek
zou leiden. In casus 1 wordt de zekerheid verschaft aan de bank waar het saldo wordt
aangehouden (de account bank), aangeduid als Bank B. In casus 2 is de zekerheidsnemer een derde aangeduid als Bank C. Bij een verbintenisrechtelijke benadering geven
partijen bij het zekerheidsarrangement, met gebruikmaking van de contractvrijheid,
de vordering op de account bank dusdanig inhoudelijk vorm dat daarmee een met
de goederenrechtelijke verpanding vergelijkbaar resultaat wordt bereikt. De mogelijkheid van deze benadering vloeit voort uit het wettelijk systeem en is bevestigd in het
arrest Van Schaik q.q./ABN AMRO,' waarin de Hoge Raad heeft aangegeven dat
de inhoud van een vorderingsrecht door de partijen bij dat vorderingsrecht wordt
bepaald.
Voor casus 1 houdt deze verbintenisrechtelijke benadering in dat rekeninghouder
A en Bank B afspreken dat de rekeninghouder onder bepaalde omstandigheden zijn
aanspraken jegens Bank B verliest. In casus 2 houdt dit in dat wordt afgesproken dat
zekerheidsnemer (Bank C) onder omstandigheden aanspraak kan maken op betaling
van het saldo door de account bank, zulks in plaats van rekeninghouder A.
De onderzochte hypothese luidt als volgt: voor wat betreft zekerheid op bankrekeningen kan met een verbintenisrechtelijke benadering een voor de zekerheidsnemer
vergelijkbaar resultaat worden bereikt als door middel van een goederenrechtelijke
benadering. Om deze hypothese te toetsen wordt in de eerste plaats de traditionele
goederenrechtelijke benadering, verpanding van het saldo, aan een onderzoek onder-

1

HR 29 januari 1993, NJ 1994, 171.
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worpen (hoofdstuk 2). Dat levert een drietal kenmerken op van de goederenrechtelijke
benadering waaraan een verbintenisrechtelijke benadering zou moeten voldoen.
Om een met de traditionele benadering vergelijkbaar resultaat te bereiken moet
de nieuwe benadering:
1. er in resulteren dat de zekerheidsnemer in staat wordt gesteld de controle over

de vordering uit te oefenen;

2. tot gevolg hebben dat de zekerheidsnemer zonder tussenkomst van een rechter
of een andere autoriteit met voorrang verhaal kan nemen op de vordering; en
3. aan de zekerheidsnemer een recht geven waarin hij niet kan worden gehinderd
door derden, zoals beslagleggers op de vordering en de eventuele curator van A.
Deze drie kenmerken vormen het toetsingskader voor de hypothese.

De analyse in hoofdstuk 2 levert naast de hypothese en het toetsingskader een
viertal complicaties op die zich voordoen bij de verpanding van het saldo. Deze
complicaties zijn aanleiding het toetsingskader uit te breiden met de vraag of een
verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger is dan de traditionele verpanding van
het saldo.
Het is in de eerste plaats onduidelijk hoe een giraal saldo precies moet worden
gekwalificeerd. In de tweede plaats wordt bij openbare verpanding van bankrekeningen
met een fluctuerend saldo meestal niet voldaan aan het vereiste dat de controle over
de rekening daadwerkelijk overgaat van de pandgever/rekeninghouder naar de pandhouder. De derde complicatie doet zich voor bij verpanding van het saldo aan de account
bank zelf. Partijen beogen niet dat de aan het pandrecht typisch verbonden rechtsgevolgen intreden, namelijk dat de pandhouder het recht verkrijgt de vordering te executeren
door inning of openbare verkoop. De pandhouder wil met name bereiken dat zijn

verplichting tot presteren onder de aan hemzelf verpande vordering onder omstandigheden vervalt. De vierde complicatie doet zich voor bij girale inning van vorderingen
door de pandhouder, voordat deze bevoegd is geworden tot executie. Het vereiste
van afscheiding van het geinde van het overige vermogen van de pandhouder en de
totstandkoming van het wettelijke voorziene substitutiepandrecht (art. 3:246 lid 5 BW)
zorgen daar voor de nodige hoofdbrekens.
In hoofdstuk 3 komt vervolgens de analyse van de verbintenisrechtelijke benadering
aan bod. Daarbij komen vij f belangrijke kenmerken van die benadering aan de orde.
De verbintenisrechtelijke benadering biedt meer flexibiliteit dankzij het open
karakter van het verbintenisrechtelijk systeem. Een nadeel is dat er in dat open systeem
ook een grotere noodzaak bestaat voor partijen om zelf gedetailleerde afspraken te
maken en daarbij zorgvuldig te werk te gaan.
Een tweede kenmerk van de verbintenisrechtelijke benadering is de noodzaak van
medewerking van de account bank.
Het realiteitsbeginsel vormt het derde kenmerk. Het houdt in dat derden zijn
gebonden aan de wijze waarop partijen de vordering hebben vormgegeven. Dat
betekent dat de verbintenisrechtelijke benadering absolute werking heeft. De inhoudelijke vormgeving van de vordering kan krachtens dit realiteitsbeginsel aan derden
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(waaronder beslagleggers en ook de eventuele curator van de zekerheidsgever) worden
tegengeworpen.
Het vierde kenmerk is dat de zekerheidsnemer in een verbintenisrechtelijke
benadering een eigen recht heeft dat niet is afgeleid van het recht dat de rekeninghouderjegens de account bank heeft. Dat heeft twee consequenties. In de eerste plaats
heeft de zekerheidsnemer niet de voordelen van eventueel aan de vordering van de

zekerheidsgever verbonden zekerheidsrechten. In de tweede plaats verkrijgt de cessionaris of de pandhouder van de verzekerde verplichting onder een verbintenisrechtelijk
arrangement, anders dan in de goederenrechtelijke benadering, niet de voordelen van
dat verbintenisrechtelijke arrangement.
Het vijfde kenmerk is dat de verbintenisrechtelijke benadering diverse mogelijkheden biedt om complexe watervalscenario's2 juridisch vorm te geven door de diverse
partijen die aanspraak hebben op een giraal saldo rechtstreekse aanspraken jegens

de account bank te geven.
In hoofdstuk 3 komt een aantal voorbeelden van een verbintenisrechtelijke benadering aan bod. De rechtspraak biedt diverse voorbeelden van gevallen die goed te
begrijpen zijn als toepassing van een verbintenisrechtelijke benadering. Het arrest
Moorman's Periodieke Pers-Bureau Materiaalstaatg biedt een voorbeeld van een
vervalbeding dat goed is te verklaren aan de hand van de verbintenisrechtelijke
benadering. In de arresten Ontvanger-Barendregt,4 Holtrop-Stevenss en FMN HoldingPrBt-A-Porter Nederlanda komen verrekeningsbedingen aan de orde. Voorts komen
de contractueel onoverdraagbare vordering (art. 3:83 lid 2 BW), de achtergestelde
vordering (art. 3:277 lid 2 BW) en de automatische incasso in hoofdstuk 3 aan bod,
die laatste figuur opnieuw naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad.7 De
conclusie is dat een verbintenisrechtelijke benadering goed in ons stelsel van vermogensrecht lijkt te passen.
Vervolgens worden drie fundamentele grenzen aangegeven voor wat met een
verbintenisrechtelijke benadering kan worden bereikt: (i) het moderne causa-vereiste

van art. 3:40 BW, (ii) de pauliana en (iii) de rechtspraak van de Hoge Raad op het
terrein van verrekening rond faillissement door bankinstellingen.8
Daarnaast wordt een zevental mogelijke argumenten tegen een verbintenisrechtelijke benadering besproken:
i)
Is sprake van (ongeoorloofde) buitenwettelijke zekerheid?
ii) Wordt het banksaldo aan verhaal en beslag onttrokken?

2

De term 'waterval scenario's' duidt op de situatie dat bijvoorbeeld de opbrengst van de exploitatie
van een pretpark, vliegveld of tolweg in een bepaalde volgorde onder bepaalde partijen moet worden
verdeeld.

3 HR 13 november 1939, NJ 1939, 433.
4 HR 20 januari 1984, NJ 1984, 512.
5 HR 10 maart 1995, N./ 1996, 299.
6

7
8

HR 23 juni 1995, NJ 1996,566.

HR 3 december 2004, N„/ 2005, 200 (Mendel q.q.-ABN AMRO).
HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 (Loeffen q.q.-Mees en Hope I) en HR
(AMRO-Curatoren THB).

7

oktober 1988, N„/ 1989,449
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iii) Is de benadering in strijd met de arresten Kas-Associatie-Drying' en/of Beatrixziekenhuis-ProCall?10
iv) Is sprake van strijd met het publiciteitsbeginsel of (v) het fiduciaverbod?
vi) Komt een verbintenisrechtelijke benadering in strijd met het beginsel dat overeenkomsten uitsluitend tussen partijen werken of
vii) met het wettelijk systeem van verrekening?

Het antwoord is telkens nee. Daarbij zijn vooral art. 3:276,3:277 en 3:278 BW waarin
de grondbeginselen van ons verhaalsrecht zijn neergelegd van belang. De schuldenaar
staat met zijn gehele vermogen in voor zijn schulden (art. 3:276 BW). Behoudens
wettelijke uitzonderingen hebben schuldeisers onderling gelijke rang op de verhaalsopbrengst van diens goederen Cart. 3.277 lid 1 BW). Voorrang en voorrecht vloeien
uitsluitend uit de wet voort (art. 3:278 BW). De verbintenisrechtelijke benadering wordt
langs verschillende invalshoeken en met bespreking van relevante rechtspraak op dit
terrein aan deze uitgangspunten van verhaalsrecht getoetst. De conclusie is dat geen
van de zojuist genoemde tegenwerpingen aanleiding geeft om aan te nemen dat een

verbintenisrechtelijke benadering naar geldend recht niet mogelijk is.
In hoofdstuk 4 wordt de hypothese getoetst aan de hand van het toetsingskader.
De conclusie daarbij is dat de verbintenisrechtelijke benadering er in resulteert dat
de zekerheidsnemer in staat wordt gesteld de controle over de vordering uit te oefenen;
tot gevolg heeft dat de zekerheidsnemer zonder tussenkomst van een rechter of een
andere autoriteit met voorrang verhaal kan nemen op de vordering en aan de zekerheidsnemer een recht geeft met absolute werking.
Daarmee doorstaat de hypothese de toetsing aan de eerste drie elementen van het

toetsingskader. Ook is de verbintenisrechtelijke benadering eenvoudiger dan de
goederenrechtelijke benadering omdat de in hoofdstuk 2 genoemde problemen zich
in een verbintenisrechtelijke benadering niet voordoen.
Voorts komt de vraag of de verbintenisrechtelijke benadering niet zelf allerlei
nieuwe problemen met zich meebrengt aan bod. De belangrijkste vraag daarbij is of
de bescherming van de zekerheidsgever in een verbintenisrechtelijke benadering wel
voldoende gewaarborgd is. De conclusie op dit punt is dat er geen reden is om aan
te nemen dat de zekerheidsgever in een goederenrechtelijke benadering per definitie
beter beschermd wordt dan in een verbintenisrechtelijke benadering. In dat laatste
geval treedt de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid namelijk

prominent op de voorgrond. De redelijkheid en billijkheid kan in haar diverse verschijningsvormen een krachtig middel zijn om te voorkomen dat de positie van de zekerheidsgever zou wordt verzwakt ten opzichte van die van een zekerheidsgever in de

goederenrechtelijke benadering.
in hoofdstuk 4 wordt voorts besproken dat een verbintenisrechtelijke benadering
niet een ruimere mogelijkheid biedt om toekomstige banksaldi in zekerheid te geven.
De verklaring hiervoor is dat een bank, zodra zij niet meer te goeder trouw is in de

9
10

HR

23 september 1994. NJ 1996.461.
HR 13 juni 2003. NJ 2004.196.
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zin van art. 54 Fw, bedragen die binnenkomen op de rekening van haar client zal
moeten achterhouden ten behoeve van de curator. Daarnaast wordt aangegeven dat
de regulatoire behandeling door DNB niet zou moeten verschillen al naar gelang
gebruik wordt gemaakt van een traditionele verpanding of de in dit boek onderzochte
verbintenisrechtelijke benadering.
Hoofdstuk 5 staat in het teken van de blikveldverruiming. In dat hoofdstuk wordt
een aantal voorbeelden genoemd waarin een verbintenisrechtelijke benadering zou
kunnen worden toegepast. Het gaat daarbij om een verbintenisrechtelijke benadering
als alternatief voor cessie, de financiering op basis van toekomstige vorderingen,
zekerheid op participaties in bijvoorbeeld een commanditaire vennootschap of een
beleggingsfonds, zekerheid op een verzekeringspolis, het effectenverkeer en de problematiek van kwaliteitsrekeningen.

Summary

This book deals with alternatives to traditional solutions for security over bank
accounts. Traditionally, security over bank accounts is established by pledging the
account to the secured creditor. This method is based on the property law aspects
of the bank account, which constitutes a chose in action: a debt of the account bank
towards the account holder. This chose in action is then pledged to the secured
creditor, which can either be the account bank, or a third party. The alternative
proposed in this study is based on the contractual aspects of debts in general and the
bank account in particular.
Debts that find their origin in a contract can be modified by the parties to the
relevant contract. They are able to modify and create debts to suit their specific
purposes. This enables security provider A and (account) Bank B to modify the debt
resulting from a positive balance held by A through his account with Bank B in such
a way that it will no longer be due by Bank B if A is in breach of, say, his obligations
under a loan agreement entered into with Bank B. This would eliminate the need to
pledge the balance of the account to Bank B. Similarly, if the secured party is not
the account Bank B but Bank C, account holder A, Bank B and Bank C could agree
that the balance of the account will be due to Bank C instead of account holder A
if A is in default with his obligations under the loan agreement entered into with
Bank C.
This study shows that under Dutch law it is in fact possible to reach similar results
through this contractual way of dealing with security over bank accounts as can be
reached by the more traditional method of pledging the chose in action resulting from
a bank account. In particular, the new. contractual approach does not leave the secured
party worse off than in a situation where a pledge was created over the account. The
claim of the account holder A towards the account Bank B will be a flawed asset
in the contractual approach. All third parties would be bound by the way in which
A and account Bank B have shaped A' s claim towards the bank. As a result, all third
parties, (including A's creditors and any insolvency official that may be appointed)
would only find an account balance with an inherent flaw in A' s bankrupt estate and
this would be the only asset that they could take recourse against.
Furthermore, this study shows that this contractual approach to security over choses
in action can be used in many fields where contractual rights are involved as an
alternative to traditional (i.e. proprietary) ways of dealing with the various issues.
Examples where the contractual approach could be used include the transfer of
contractual rights by way of security, future claims that are being used as collateral,
security over participations in funds or other contract-based investment vehicles,
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security over insurance policies, the law of securities that are held through chains
of intermediaries and escrow accounts.
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