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ProCall en het einde van de 
kwaliteitsrekening

HR 13 juni 2003, zaak nr. C01/227, RvdW 2003, 108, NJ 2004,
196 (Coöperatie Vrijgevestigde Geneeskundigen Beatrix-
ziekenhuis B.A./ProCall Factureerdiensten B.V.)

Kwaliteitsrekening; afgescheiden vermogen

1 Inleiding

Sinds 1984 wordt aangenomen dat de mogelijkheid bestaat om door middel
van een zogenoemde ‘inzake’-rekening het saldo op deze bankrekening af te
scheiden van het overige vermogen van de rekeninghouder. Schuldeisers
van de rekeninghouder kunnen zich niet verhalen op dit saldo. Deze aanna-
me vond haar oorsprong in het bekende Slis-Stroom-arrest van de Hoge
Raad.1 In dit arrest erkent de Hoge Raad in een overweging ten overvloede in
algemene bewoordingen de mogelijkheid van (in ieder geval) een notariële
kwaliteitsrekening. Voor het bestaan van een dergelijke kwaliteitsrekening
is volgens de Hoge Raad vereist dat de rekening wordt geopend op naam van
de notaris onder vermelding van diens hoedanigheid van opdrachtnemer of
een daarmee gelijk te stellen weg. Het arrest liet tal van vragen onbeant-
woord, zoals de vraag of en, zo ja, op welke wijze, de belanghebbenden bij
het saldo tot dit saldo gerechtigd zouden zijn. Het cruciale element, de
erkenning van de kwaliteitsrekening als afgescheiden vermogen, was ech-
ter duidelijk. In het arrest Beatrixziekenhuis/ProCall2 maakt de Hoge Raad
een eind aan de mogelijkheid om vrijelijk door middel van een kwaliteitsre-
kening een vorm van afgescheiden vermogen in het leven te roepen. De
Hoge Raad oordeelt dat een kwaliteitsrekening slechts in uitzonderingsge-
vallen kan worden aanvaard.

1 HR 3 februari 1984, NJ 1984, 752 m.nt. W.M. Kleijn.
2 HR 13 juni 2003, zaak nr. C01/227, NJ 2004, 196 m.nt. W.M. Kleijn (Coöperatie Vrijgevestigde

Geneeskundigen Beatrixziekenhuis B.A./ProCall Factureerdiensten B.V.). Dit arrest is bespro-
ken door S.C.J.J. Kortmann en A. Steneker in JOR 2003, 209, door H.C.F. Schoordijk in WPNR
6541, p. 558, door E.C.M. Wolfert in WPNR 6541, p. 559 e.v., en door J. van Breugel in Bb 2004,
p. 13 e.v. De conclusie van A-G Verkade biedt een goed beeld van de overvloedige hoeveelheid
literatuur over de kwaliteitsrekening die de laatste jaren is verschenen. Na het wijzen van het
arrest kan aan deze lijst nog worden toegevoegd H.C.F. Schoordijk, De notariële en andere der-
denrekeningen, Deventer: Kluwer 2003.
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2 Feiten

De casus vindt haar oorsprong in een in 1997 gesloten overeenkomst tussen
de Coöperatieve Vrijgevestigde Geneeskundigen Beatrixziekenhuis B.A. in
Gorinchem (hierna: ‘de Coöperatie’) en ProCall Factureerdiensten B.V. (hierna:
‘ProCall’). In het kader van deze overeenkomst nam ProCall op zich om ten
behoeve van de Coöperatie facturen aan patiënten te zenden, en de te betalen
bedragen te incasseren. ProCall zond facturen op naam van de Coöperatie,
met de toevoeging: ‘p/a ProCall Factureerdiensten B.V.’. De patiënten van de
Coöperatie betaalden vervolgens op een door ProCall bij de Generale Bank
aangehouden bankrekening, waarvan de tenaamstelling luidde: ‘ProCall
Factureerdiensten B.V., inzake Coöperatie Beatrix’. Op deze bankrekening
werden uitsluitend de betalingen van patiënten van de Coöperatie ontvan-
gen. Met regelmaat werden bedragen van deze rekening door ProCall overge-
boekt naar een bankrekening van de Coöperatie. Voor deze werkzaamheden
ontving ProCall een vergoeding, die separaat door de Coöperatie aan ProCall
werd overgemaakt. Eind 1997 is ProCall failliet verklaard. Op dat moment
bedroeg het saldo van de rekening ‘inzake Coöperatie Beatrix’ ongeveer 
ƒ 72.000. In de maanden daarna liep dit saldo verder op, tot uiteindelijk onge-
veer ƒ 175.000. De curator van ProCall heeft de overeenkomst beëindigd en
vervolgens geweigerd om dit bedrag aan de Coöperatie te betalen. In plaats
daarvan is het saldo overgeboekt naar de faillissementsrekening. De
Coöperatie heeft een procedure aangespannen, waarin zij verzocht om een
verklaring voor recht dat het saldo van haar ‘inzake’-rekening tot haar ver-
mogen behoort, althans is afgezonderd van het vermogen van ProCall.

3 De procedure

De rechtbank Utrecht kwalificeerde de bankrekening waarop de betalingen
hadden plaatsgevonden als een kwaliteitsrekening, zodat de voor het faillis-
sement op de rekening ontvangen gelden buiten het faillissement vallen.
Steeds was (door de tenaamstelling op de factuur en de rekening) voor een-
ieder duidelijk dat ProCall handelde als opdrachtnemer van de Coöperatie,
en slechts met de inning van facturen was belast. In de visie van de recht-
bank verviel vanaf de ontbinding van de overeenkomst de kwaliteitsreke-
ning, zodat nadien ontvangen betalingen moeten worden aangemerkt als
concurrente boedelschuld.

In hoger beroep wees het Hof Amsterdam de vordering van de Coöperatie af,
met behulp van een originele, maar weinig overtuigende redenering. Het
hof bracht een geheel eigen onderscheid aan tussen kwaliteitsrekeningen
‘in eigenlijke zin’ en ‘in oneigenlijke zin’, waarbij alleen de kwaliteitsreke-
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ning in eigenlijke zin ‘automatisch’ tot een afgescheiden vermogen leidt. Als
kwaliteitsrekening ‘in eigenlijke zin’ beschouwde het hof de rekening met
de volgende kenmerken: een begunstiger komt met een begunstigde over-
een dat de begunstiger geld stort op een rekening die op naam staat van een
tussenpersoon, die handelt in een bepaalde (vertrouwens)kwaliteit. De reke-
ninghouder heeft het exclusieve beheer en de beschikking over de rekening,
en dient het door hem beheerde geld aan de begunstigde te betalen indien
aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Is niet aan deze kenmerken voldaan,
dan geldt de hoofdregel dat het tegoed op de bankrekening behoort tot het
vermogen van degene op wiens naam de rekening is gesteld en dus valt in
diens faillissement, tenzij zwaarwegende feiten en omstandigheden tot een
ander oordeel nopen. De rekening van ProCall voldoet naar de mening van
het hof niet aan de omschrijving van de kwaliteitsrekening in eigenlijke zin
(die vooral lijkt te zijn toegespitst op het depot of de escrow-rekening), en
evenmin aan de toets voor een kwaliteitsrekening in oneigenlijke zin. Bij
deze conclusie speelden drie factoren een rol, namelijk de omstandigheid
dat het saldo uitsluitend was opgebouwd met betalingen van patiënten, en
er op deze wijze geen afgescheiden vermogen totstandkomt,3 dat ProCall
geen ‘bijzondere vertrouwenspositie’ bekleedt en er dus ook daarom geen
plaats lijkt voor een afgescheiden vermogen, en, tot slot, de omstandigheid
dat in de overeenkomst een verrekeningsbevoegdheid met het saldo van de
rekening ten gunste van ProCall was opgenomen.4 De conclusie van het hof
luidt dan ook dat met betrekking tot de gelden op de rekening die zijn
gestort voor de datum van het faillissement de Coöperatie een concurrente
vordering heeft. Volgens het hof hebben beide partijen zich op het stand-
punt gesteld dat bedragen die op de rekening zijn bijgeschreven ná de
datum van het faillissement moeten worden aangemerkt als een concur-
rente boedelvordering, waarbij in het midden kan worden gelaten wat daar-
van de grondslag is. Dit oordeel wijkt af van dat van de rechtbank, die had
aangenomen dat vanaf het moment van ontbinding van de overeenkomst
de vordering als een concurrente boedelvordering dient te worden aange-
merkt. Opmerkelijk, aangezien een consequente toepassing van de leer
zoals die uit het Slis-Stroom-arrest werd afgeleid daarvoor geen aanleiding
geeft. In de benadering van de Coöperatie, waarbij het standpunt werd ver-
dedigd dat de bankrekening moet worden aangemerkt als een kwaliteitsre-
kening, zou het principieel geen verschil moeten uitmaken of gelden vóór of

3 Conform HR 21 mei 1999, NJ 2001, 630.
4 In zijn annotatie onder het arrest van het hof merkt Steneker terecht op dat in het opnemen

van de verrekeningsbevoegdheid eerder een aanwijzing kan worden gelezen dat partijen er
wél van uitgingen dat het saldo in het vermogen van de Coöperatie viel. Zie A. Steneker onder
Hof Amsterdam 3 mei 2001, JOR 2002, 84.
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tijdens faillissement zijn gestort. In beide situaties zou immers sprake zijn
van een van de boedel afgescheiden vermogen.

4 Hoge Raad

De Coöperatie vecht het arrest aan in cassatie. A-G Verkade concludeert in
een uitvoerige conclusie tot verwerping van het cassatieberoep, en de Hoge
Raad volgt (in een evenzeer uitvoerig arrest) zijn advies. Evenals de A-G stelt
de Hoge Raad artikel 3:276 BW centraal als uitgangspunt. Uit dit artikel volgt
dat de schuldenaar in beginsel met zijn gehele vermogen instaat tegenover
al zijn schuldeisers. De Hoge Raad meent dat de aanvaarding van een kwali-
teitsrekening tot gevolg heeft dat een uitzondering wordt gemaakt op dit
uitgangspunt. Gelet op de bewoordingen en strekking van de bepaling kan
een dergelijke uitzondering alleen worden aanvaard als de wet anders
bepaalt. De Hoge Raad heeft weliswaar (in het Slis-Stroom-arrest) voor een
specifiek geval een uitzondering op het uitgangspunt aanvaard, maar
meent dat met verdere uitbreiding daarvan terughoudendheid dient te wor-
den betracht gezien de rechtszekerheid en de belangen van het financie-
ringsverkeer. De wetgever heeft op het Slis-Stroom-arrest slechts voor dit
specifieke geval voortgebouwd door de introductie van een wettelijke rege-
ling voor algemene kwaliteitsrekeningen voor notarissen en gerechtsdeur-
waarders.5 De materie kon vooralsnog niet voldoende worden overzien om
tot een algemene wettelijke regeling voor de derdenrekening te komen. De
uitzondering (voor notarissen en gerechtsdeurwaarders) wordt gerecht-
vaardigd door de vereiste bescherming van het publiek, dat erop mag ver-
trouwen dat zij, als degenen waarbij de wettelijke taak met zich brengt dat
aan hen voor derden bestemde gelden worden toevertrouwd, deze gelden
afgescheiden houden van hun eigen vermogen.6 Met een royaal gebaar stelt
de Hoge Raad dat ook voor de beroepsgroepen van advocaten en accoun-
tants een dergelijke vertrouwenspositie geldt, nu dit past binnen het stelsel
van de wet en aansluit bij wel in de wet geregelde gevallen. Vervolgens kan
de Hoge Raad kort concluderen dat de rekening die ProCall aanhield ten
behoeve van de Coöperatie niet kan worden aangemerkt als een kwaliteits-
rekening, en het saldo dus valt in de failliete boedel van ProCall.

De Hoge Raad ziet kennelijk geen ruimte voor toepassing van de kwaliteits-
rekening in andere situaties dan zich voordoen bij de aangehaalde beroeps-
groepen. Wellicht heeft hij zich bij dit standpunt mede laten beïnvloeden
door in het arrest geciteerde uitspraken van de Staatssecretaris van Justitie

5 Respectievelijk art. 25 Wet op het Notarisambt en art. 19 Gerechtsdeurwaarderswet.
6 Handelingen I, 23 maart 1999, p. 24-1056-1057.
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in de Eerste Kamer, die wees op de praktische bezwaren tegen ‘het onbe-
perkt scheppen van separatistenposities door middel van trustfiguren,
waardoor bepaalde schuldeisers zich een sterkere positie kunnen verschaf-
fen dan andere’.7 Dit kan op gespannen voet staan met het met waarborgen
voor derden omklede stelsel van voorrechten en zakelijke zekerheden. Uit de
verdere toelichting blijkt ook waar het ‘echte’ belang van de wetgever ligt:
uit ervaring weet men dat figuren waarmee men vermogens voor schuldei-
sers kan afschermen vaak worden gebezigd voor afscherming tegen verhaal
voor vorderingen van de overheid in verband met belastingen en premies.
Voor 2005 staat daarom een nadere studie naar een algemene vermogens-
rechtelijke regeling van de kwaliteitsrekening op de agenda, waarbij dan
ook het ministerie van Financiën zal worden betrokken.

5 Commentaar

Bij het arrest zijn tal van opmerkingen te plaatsen. Niet alle overwegingen
van de Hoge Raad zijn even overtuigend, en hetzelfde kan worden gezegd
van (een deel van) de uitspraken van de Staatssecretaris van Justitie waar-
aan de Hoge Raad zoveel aandacht schenkt. Ook lijkt het arrest niet naadloos
aan te sluiten bij enkele eerdere arresten over dit onderwerp de afgelopen
jaren.

De laatste jaren heeft de Hoge Raad zich verschillende malen uitgesproken
over de kwaliteitsrekening, zonder daarbij principiële vragen te stellen over
de toelaatbaarheid ervan of de beperking van het toepassingsgebied tot spe-
cifieke beroepsgroepen. Nu kan hiertegen worden ingebracht dat er in de
desbetreffende gevallen ook niet een directe noodzaak bestond om deze vra-
gen aan de orde te stellen, maar opvallend is het verschil wel, gelet op de
stelligheid waarmee de Hoge Raad spreekt in het ProCall-arrest. In het arrest
Bahceci/Van der Zwan q.q.8 werd bijvoorbeeld de vraag aan de Hoge Raad
voorgelegd of de enkele omstandigheid dat op een bankrekening ten name
van een derde alleen bedragen aan kinderbijslag bestemd voor de belang-
hebbende werden bijgeschreven, ertoe kon leiden dat de desbetreffende
bankrekening in faillissement moest worden beschouwd als een afgeschei-
den vermogen van de derde. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van de
rechtbank dat geen sprake was van een afgescheiden vermogen, onder ver-
wijzing naar Slis-Stroom:

7 Zie noot 6.
8 HR 21 mei 1999, NJ 2001, 630.
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‘Zoals eveneens uit dat arrest volgt, leidt, anders dan de middelen kenne-
lijk aannemen, ook de omstandigheid dat de op de voormelde rekening
bijgeschreven bedragen nog geheel kunnen worden geïdentificeerd, niet
tot de slotsom dat sprake is van een afgescheiden vermogen als bedoeld
door Bahceci.’

Dit arrest kon gemakkelijk de indruk wekken dat, als de betrokkenen voor
een duidelijker aanduiding van de bankrekening waarop de kinderbijslag
was bijgeschreven hadden gekozen, er wél een afgescheiden vermogen in
het leven was geroepen. De Hoge Raad stelt echter alleen dat er géén afge-
scheiden vermogen ontstaat als er geen andere aanwijzingen zijn dan dat
een rekening bestaat uit identificeerbare bedragen ten behoeve van een
derde. Deze opmerking zou overbodig zijn als het antwoord op de vraag of in
casu een kwaliteitsrekening was geschapen al zou zijn gegeven in het kader
van het principiële bezwaar dat willekeurige burgers geen afgescheiden
vermogen kunnen creëren.

Nadien kwam het onderwerp aan de orde in het arrest Koren q.q./Tekstra
q.q.9 In dit arrest ging het eveneens om een niet in de wet geregeld geval,
namelijk om een bijzondere notariële kwaliteitsrekening. Deze bijzondere
rekening (want voor een specifieke transactie geopend) valt niet onder de
regeling van artikel 25 Wet op het Notarisambt, dat uitdrukkelijk alleen
betrekking heeft op de algemene notariële kwaliteitsrekening. In de strenge
benadering had daarom de conclusie voor de hand gelegen dat de wetgever
bij de invoering van artikel 25 van de Wet op het notarisambt bewust een
keuze heeft gemaakt, en alleen een algemene notariële kwaliteitsrekening
heeft willen creëren. De Hoge Raad grijpt echter terug op de parlementaire
geschiedenis bij artikel 3:84 lid 3 BW waar met zoveel woorden is gesteld dat
het artikel niet in de weg staat aan de bijzondere notariële kwaliteitsreke-
ning,10 om te komen tot een analoge toepassing van artikel 25 Wet op het
notarisambt op de bijzondere notariële kwaliteitsrekening. Het arrest stelt
buiten twijfel dat de belanghebbenden bij het saldo op iedere notariële kwa-
liteitsrekening gezamenlijk gerechtigd zijn tot de vordering op de bank, en
dat op hun onderlinge verhouding de bepalingen van de gemeenschap van
toepassing zijn. Het is duidelijk dat de Hoge Raad hiermee heeft gekozen
voor een constructie die wringt, zonder dat hiervoor een dwingende nood-
zaak bestond. De gemeenschap in het kader van de algemene notariële kwa-
liteitsrekening ontstaat doordat de wet dit met zoveel woorden bepaalt.11 In
andere gevallen biedt het BW uitkomst. De notaris sluit immers op eigen

9 HR 12 januari 2001, NJ 2002, 371 m.nt. HJS.
10 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1202.
11 Zie ook de noot van Kortmann en Steneker onder HR 12 januari 2001, JOR, 2001, 50.
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naam een overeenkomst met de bank, handelend als lasthebber op eigen
naam ten behoeve van meerdere lastgever(s). Dit leidt ertoe dat de notaris
zelf gerechtigd is tot de vordering op de bank, terwijl de belanghebbende(n)
een (mogelijk gemeenschappelijke, voorwaardelijke) vordering hebben op
de notaris en dus niet op de bank. In het geval van faillissement of een
tekortkoming jegens de lastgever kan de laatste eenvoudig – namelijk door
middel van een schriftelijke verklaring – met toepassing van artikel 7:420
lid 1 BW de rechten van de lasthebber ten opzichte van de bank op zich doen
overgaan.12

Wat hiervan ook zij, na het arrest Koren q.q./Tekstra q.q. staat buiten twijfel
dat bij een kwaliteitsrekening de belanghebbenden bij de rekening ook
rechthebbenden zijn ten aanzien van de vordering op de bank en is slechts
één conclusie mogelijk, en dat is dat de gelden op de kwaliteitsrekening niet
toebehoren aan de rekeninghouder. Er is bij dergelijke kwaliteitsrekeningen
dus nooit een moment geweest waarop de schuldeisers van de rekening-
houder zich wél hadden kunnen verhalen op het saldo.

Zodra sprake is van een kwaliteitsrekening, is sprake van afgescheiden ver-
mogen. Schuldeisers van de rekeninghouder kunnen zich niet verhalen op
het saldo op de rekening, en de werking van artikel 3:276 BW strekt zich
(voor wat betreft de rekeninghouder!) niet uit tot het saldo op de rekening.
Het is deze consequentie, en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid van
misbruik, die de Hoge Raad ertoe brengt de kwaliteitsrekening slechts
beperkt toe te staan. Hiermee is meteen ook een belangrijke zwakke plek in
de redenering van de Hoge Raad (en in die van de A-G en de Staatssecretaris
van Justitie) blootgelegd. Er is immers niet per definitie sprake van een
inbreuk op het uitgangspunt van artikel 3:276 BW door het toestaan van een
kwaliteitsrekening in andere gevallen dan de nu door de wet geregelde (en
enkele door de Hoge Raad toegestane) analoge toepassingen.

Het door de Staatssecretaris van Justitie, A-G Verkade en de Hoge Raad ge-
signaleerde bezwaar tegen een algemene, door eenieder in het leven te 
roepen kwaliteitsrekening richt zich voornamelijk op het risico van construc-
ties waarbij de rekeninghouder (schuldenaar, begunstigde) zelf een deel van
zijn vermogen onderbrengt in een trustachtige constructie, die leidt tot een
afgescheiden vermogen. Door het toestaan van de kwaliteitsrekeningen zou
het mogelijk worden dat een ieder vrijelijk ‘inzake’-rekeningen zou kunnen
openen, teneinde op deze rekening een deel van zijn vermogen veilig buiten
bereik van zijn schuldeisers te kunnen ‘stallen’. Dergelijke constructies kun-
nen inderdaad met wantrouwen worden bezien. Het voert echter te ver om

12 Zie Schoordijk, WPNR 6541, p. 557.
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alleen in verband met dit risico het instrument van de kwaliteitsrekening
buiten de geselecteerde beroepsgroepen van advocaten, notarissen, deur-
waarders en accountants geheel in de ban te doen. Dit temeer, omdat veel
gevallen waarin de praktijk gebruikmaakt of wenst te maken van kwali-
teitsrekeningen het gesignaleerde risico zich in het geheel niet voordoet.

In een geval waar het uitsluitend gaat om het beheer van gelden van derden,
zoals in het ProCall-arrest, bestaat voor de door de wetgever en Hoge Raad
aangevoerde terughoudendheid geen enkele reden. Van een inbreuk op het
uitgangspunt van artikel 3:276 BW door het toestaan van een kwaliteitsre-
kening is hier op geen enkele wijze sprake, aangezien er door het beheer (of
de incasso) geen wijziging wordt aangebracht op de vermogensrechtelijke
positie van de betrokkenen, en evenmin op de verhaalsmogelijkheden van
schuldeisers van betrokkenen. Schuldeisers van de rekeninghouder van de
kwaliteitsrekening kunnen zich niet verhalen op het saldo, omdat dit niet in
het vermogen van de rekeninghouder valt. De schuldeisers van de lastgever
kunnen zich wel op het saldo verhalen, omdat het saldo in zijn vermogen
valt. Toegepast op de feiten in het ProCall-arrest zou dit tot de volgende situ-
atie leiden. ProCall incasseert, krachtens een overeenkomst van lastgeving,
vorderingen op patiënten die toebehoren aan de Coöperatie. Schuldeisers
van de Coöperatie kunnen zich, bij wanbetaling van de Coöperatie, verhalen
op deze vorderingen door het leggen van derdenbeslag onder de patiënten.
Na de incasso door ProCall bevinden de geïnde gelden zich op een van het
vermogen van ProCall afgescheiden kwaliteitsrekening. Deze geïncasseerde
gelden behoren toe aan de Coöperatie, en zijn dus nog steeds beschikbaar
voor verhaal door schuldeisers van de Coöperatie. Omgekeerd, bezien vanuit
de positie van ProCall, vallen de geïncasseerde bedragen niet in het vermo-
gen van ProCall. Alleen de vordering van ProCall op de Coöperatie voor de
vergoeding voor de verrichte incassowerkzaamheden valt in het vermogen
van ProCall. Er is geen enkele rechtvaardiging te vinden waarom schuldei-
sers van ProCall een aanspraak zouden mogen maken op de geïncasseerde
bedragen. Er is op geen enkele wijze sprake van laakbaar gedrag, doordat
gepoogd is om vermogen buiten bereik van schuldeisers van ProCall te
plaatsen. En, zoals gezegd, er is dan ook geen sprake van een inbreuk op het
uitgangspunt van artikel 3:276 BW.

Hiermee is niet gezegd dat het risico van benadeling van schuldeisers waar-
voor de staatssecretaris, A-G Verkade en de Hoge Raad zo vrezen in het
geheel buiten beschouwing hoeft te blijven. Denkbaar zou bijvoorbeeld zijn
geweest om, in het verlengde van het boven beschreven betoog, als eis te
stellen dat het saldo op de kwaliteitsrekening niet afkomstig mag zijn uit
het vermogen van de rekeninghouder, en ook niet bestemd is om de reke-
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ninghouder ten goede te komen. Ook binnen de in het ProCall-arrest door
hof en Hoge Raad geformuleerde eisen en kenmerken van een kwaliteitsre-
kening was een meer flexibele benadering mogelijk geweest.

6 Alternatieven?

De discussies die zijn opgelaaid naar aanleiding van het ProCall-arrest doen
haast vermoeden dat ‘de praktijk’ met de handen in het haar zit, nu de kwa-
liteitsrekening in veel gevallen niet volstaat om tot een afgescheiden ver-
mogen van de rekeninghouder/beheerder te komen. De praktijk reageert
echter soms traag op de ontwikkelingen in de rechtspraak. Tot op de dag van
vandaag zijn er tal van bedrijven die, net als ProCall, opereren als factureer-
en inningsbedrijf voor (onder andere) de medische sector. Vaak is zelfs geen
sprake van ‘inzake’-rekeningen, maar dient op een ten name van de dienst-
verlener staande bankrekening te worden betaald. Ook zijn er nog bedrijven
die de administratie en het beheer van Verenigingen van Eigenaren op zich
nemen, die de (soms zeer omvangrijke) tegoeden en reserves van de beheer-
de VvE’s storten op ‘inzake’-rekeningen. De risico’s van deze constructies
voor de opdrachtgevers zijn sinds het ProCall-arrest voor eenieder helder,
maar hebben nog niet alle belanghebbenden tot aanpassingen bewogen. De
vraag rijst welke alternatieven voor de kwaliteitsrekening in gevallen als
deze beschikbaar zijn, en (daarmee) of het arrest deze groep gebruikers
daadwerkelijk voor onoverkomelijke problemen stelt. Verschillende alterna-
tieven lijken bruikbaar.

Kortmann en Steneker hebben al gesignaleerd13 dat nieuwe vragen rijzen
indien anderen dan notarissen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en
accountants hun toevlucht nemen tot alternatieven voor de kwaliteitsreke-
ning, waarbij dan direct de ‘stichting derdengelden’ in gedachten springt.14

Een factureer- en incassobedrijf als ProCall zou betalingen van alle relaties
kunnen laten lopen via een stichting derdengelden (of zelfs: voor iedere
opdrachtgever een eigen stichting). Ervan uitgaande dat deze stichting geen
schuldeisers heeft, zouden de van patiënten ontvangen gelden veilig en
effectief van het vermogen van het bedrijf zijn afgescheiden. In dit scenario
hoeft de stichting zelf geen kwaliteitsrekening te openen, maar kunnen de
gelden op een ‘eigen’ rekening van de stichting worden ontvangen. In dit
geval vindt evenmin een inbreuk op het uitgangspunt van artikel 3:276 BW
plaats. Zou een rechter echter tot het oordeel komen dat de door de Hoge

13 Zie hun noot bij het arrest onder JOR 2003, 209.
14 Ook Wolfert, WPNR 6541, p. 562 ziet in de stichting een valide alternatief. Zij noemt in dit ver-

band in ieder geval geen mogelijke bezwaren of kanttekeningen tegen dit alternatief.
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Raad centraal gestelde ‘vertrouwenspositie’ van de genoemde beroepsgroe-
pen essentieel is, dan zou de omweg van een stichting in plaats van de kwa-
liteitsrekening in de visie van de Hoge Raad wellicht door haar inhoud of
strekking nietig kunnen zijn wegens strijd met de openbare orde (art. 3:40
lid 1 BW). Het lijkt echter moeilijk voor te stellen dat op deze wijze een
inbreuk wordt gemaakt op centrale beginselen van het rechtspersonen-
recht. Kleijn neemt aan dat ‘dit niet zo werkt in Nederland’, maar vraagt zich
af of de Hoge Raad op dit speciale terrein een beperking op het rechtsperso-
nenrecht op het oog heeft.15 Een dergelijke inbreuk ligt, zonder wettelijk
kader, bepaald niet voor de hand.

Bij ProCall ontstond een probleem, omdat de oorspronkelijk door de partijen
beoogde constructie niet mogelijk was. De bedoeling was om de Coöperatie
een rekening te laten openen, waarbij de bank aan ProCall on line toegang
zou verlenen. Op deze wijze zou het saldo steeds in het vermogen van de
Coöperatie blijven. In 1997 was de bank van de Coöperatie echter technisch
niet in staat om de gevraagde on line toegang te bieden. Anno 2004 lijkt dit
nauwelijks nog te spelen. Iedere bank biedt een of meer mogelijkheden tot
telebankieren of internetbankieren, waarbij de toegang is geregeld door
middel van codes. Niets lijkt er dan ook meer aan in weg te staan om deze
codes aan een lasthebber ter beschikking te stellen, zodat deze (als dit ten-
minste deel uitmaakt van de overeenkomst) zelf betalingen kan verrichten.
Een dwingende noodzaak om betalingen te verrichten op een bankrekening
van de lasthebber is om deze reden niet meer aanwezig.

De vraag rijst of het noodzakelijk is dat de lasthebber over de rekening kan
beschikken. Ook in het geval van ProCall diende de ‘inzake’-rekening eigen-
lijk alleen om betalingen op te ontvangen, en de voornaamste beschikkings-
handeling van ProCall bestond uit het overboeken van deze rekening naar
een rekening van de Coöperatie. De verschuldigde commissie werd ook niet
verrekend via de rekening. Er had dus evengoed gekozen kunnen worden
voor een rechtstreekse betaling aan de Coöperatie, zonder enige beschik-
kingsbevoegdheid voor ProCall. Uit oogpunt van de debiteurenadministra-
tie is het in dat geval wel praktisch dat de lasthebber (kopieën van) reke-
ningafschriften ontvangt.

Ook andere constructies doen recht aan de positie van de belanghebbende
bij het saldo op de ‘pseudo-kwaliteitsrekening’ in het geval van een faillisse-
ment van de lasthebber/rekeninghouder. Niets staat bijvoorbeeld in de weg
aan de vestiging van een pandrecht op de vordering van de rekeninghouder

15 W.M. Kleijn in zijn noot onder NJ 2004, 196, p. 1683.
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van de ‘inzake’-rekening op de bank, tot zekerheid van de betaling van de
schuld van de rekeninghouder aan de belanghebbende, voortvloeiend uit de
overeenkomst van lastgeving (facturering, inning).16 Dit zou een stil pand-
recht of een openbaar pandrecht kunnen zijn, waarbij het openbare pand-
recht de meeste zekerheid biedt. De bank kan bij een openbaar pandrecht
alleen nog aan de belanghebbende/pandhouder bevrijdend betalen. Als
pandhouder is de belanghebbende een door de wet erkende separatist, die
tot inning kan overgaan zonder zich rekenschap te geven van andere schul-
deisers van de rekeninghouder. Dit lijkt een meer praktische oplossing dan
de oprichting van stichtingen, en aanmerkelijk minder bewerkelijk.

7 Conclusie

Over de (on)wenselijkheid van de mogelijkheid van een door eenieder in het
leven te roepen kwaliteitsrekening is verschil van mening mogelijk. Tal van
schrijvers hebben in de loop der jaren hun visie op het onderwerp kenbaar
gemaakt. De tegenstanders van een ruime toepassing van de kwaliteitsre-
kening lijken met het ProCall-arrest voorlopig een overwinning te hebben
behaald, ook al kan de redenering van de Hoge Raad misschien niet geheel
overtuigen. Waar de praktijk echter behoefte voelt aan de mogelijkheid om
een afgescheiden vermogen te creëren, buiten de door de Hoge Raad aange-
geven grenzen en beroepsgroepen, zijn er verschillende alternatieven
beschikbaar, waarvan het minder waarschijnlijk is dat deze door de Hoge
Raad terzijde geschoven zullen worden.

Hoewel over de uitkomst van dit arrest verschillend wordt gedacht, over één
ding is iedereen het eens. Het is nu aan de wetgever is om met duidelijke
regelgeving te komen. Het komt in het licht van dit arrest niet zinvol voor
om lang te wachten met een evaluatie van de knelpunten.

C.R. Christiaans*

16 Veiligheidshalve zou de bank in dit scenario afstand dienen te doen van het eerste pandrecht
van de bank op de tegoeden van de rekeninghouder op de ‘inzake’-rekening, op basis van de
Bankvoorwaarden. Zonder deze afstand kan de bank zich nog vóór de belanghebbende ver-
halen op het saldo.

* Adviseur Kennis- en Opleidingscentrum Kennedy Van der Laan.
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