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Het belang van de wil van de betaler 

voor betaling (door een derde)

HR 10 oktober 2003, JOL 2003, 512, JOR 2003, 290

Girale betaling; derde; schuldoverneming; verrekening

1 De feiten

Bij overeenkomst verkoopt een vader de activa van zijn autoschadebedrijf

aan zijn zoon voor ƒ 70.000. In deze overeenkomst is onder meer bepaald in

artikel 4 dat de koopsom reeds tussen de verkoper en de koper is verrekend,

waarvoor kwijting wordt verleend. Voorts is in de overeenkomst in artikel 5

vastgelegd dat de tot de onderneming behorende schulden en vorderingen

daterend van voor het sluiten van de overeenkomst voor rekening komen

van verkoper, tenzij anders wordt overeengekomen.

Drie maanden later wordt de vader failliet verklaard. De bij de ING-bank

door de vader aangehouden rekening-courant vertoonde op dat moment

een debetsaldo van ƒ 41.989,85. De dag na de faillietverklaring stort de zoon

op deze rekening een bedrag van ƒ 49.000 onder de omschrijving ‘overname

bedrijf door [de zoon]’. De ING-bank heeft het gestorte bedrag verrekend met

de genoemde debetstand.

2 De procedure

De curator kan zich met deze verrekening niet verenigen en heeft de bank

gedagvaard tot betaling van ƒ 41.989,85. De curator heeft aan zijn vordering

ten grondslag gelegd dat sprake is van een betaling van de zoon aan de

vader en dat de bank daarom niet gerechtigd is tot verrekening. De recht-

bank wijst deze vordering toe met de overweging dat de storting heeft te

gelden als een betaling van de zoon aan de vader en niet – zoals de bank

heeft betoogd – als een betaling van de zoon aan de bank. Het hof

bekrachtigt dit vonnis.

De Hoge Raad verwerpt de tegen het arrest gerichte cassatieklachten. Hij

stelt voorop dat het hof heeft vastgesteld dat het bedrag van ƒ 49.000 dat de

zoon op de rekening van de vader heeft overgemaakt, bestemd was voor de

vader ter zake van de overname van het bedrijf door de zoon. De Hoge Raad

heeft overwogen dat het hof heeft verwezen naar de tekst op het overschrij-

vingsformulier alsmede naar de omstandigheid dat het bedrag is overge-
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maakt op een rekening die op naam stond van de vader. Deze vaststelling is

volgens de Hoge Raad, mede in aanmerking genomen dat de zoon een

bedrag van ƒ 49.000 heeft overgemaakt en niet een bedrag dat (nagenoeg)

overeenkomt met het op die rekening staande debetsaldo van ƒ 41.989,85,

niet onbegrijpelijk. Verder heeft de Hoge Raad overwogen dat het hof in zijn

oordeel heeft betrokken het verweer van de bank dat sprake is van schuld-

overneming en de zoon daarom een eigen schuld had aan de bank en de

bank een zelfstandig recht jegens de zoon. Het betoog van de bank dat de

zoon sinds het sluiten van de overeenkomst geen debiteur meer was, omdat

de overeenkomst in artikel 4 inhoudt dat de vader aan de zoon kwijting

heeft verleend, maakt dat volgens de Hoge Raad niet anders.

Daarmee is het pleit beslecht nu het (feitelijke) oordeel van het hof dat de

zoon aan de vader heeft betaald, stand houdt. Dat is waarschijnlijk de reden

waarom het arrest nog niet is geannoteerd.1

Toch is het arrest het signaleren waard, omdat de Hoge Raad interessante

beschouwingen het licht doet zien. Dit geldt onder meer voor de overweging

die de Hoge Raad aan het tweede onderdeel van het cassatiemiddel heeft

gewijd. In dat onderdeel wordt betoogd dat het hof, indien het ervan is uit-

gegaan dat de curator slechts dan geen aanspraak zou kunnen maken op

afgifte van het door de zoon betaalde bedrag wanneer sprake zou zijn van

een voltooide schuldoverneming dan wel van een eigen schuld van de zoon

aan de bank, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens

het onderdeel kan de curator (ook) geen aanspraak maken op afgifte van de

betaling door de zoon indien die betaling strekte ter voldoening van een

schuld aan de bank. Het onderdeel heeft daarbij het oog op het geval dat een

derde op grond van artikel 6:30 BW de verbintenis nakomt die de rekening-

houder jegens de bank heeft. De Hoge Raad stelt voorop dat zowel bij vol-

tooide en onvoltooide schuldoverneming als ook wanneer een derde met

toepassing van artikel 6:30 BW de verbintenis nakomt, de curator geen aan-

spraak kan maken op het aan de bank betaalde bedrag. In zoverre is het

onderdeel volgens de Hoge Raad terecht voorgesteld. Tegen de achtergrond

van de feitelijke vaststelling van het hof dat het hier niet ging om een beta-

ling aan de bank, doch om een betaling aan de vader, kan het onderdeel vol-

gens de Hoge Raad echter niet tot cassatie leiden.

Verder is vermeldenswaard hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het

kader van het vierde onderdeel van het middel waarin wordt betoogd dat

het hof ten onrechte is voorbijgegaan aan het bewijsaanbod van de bank dat

sprake is van schuldoverneming als niet beslissend voor de uitkomst van

het geding. De klacht faalt volgens de Hoge Raad. In het licht van de vast-

stelling van het hof dat de zoon aan de vader heeft betaald – en wilde beta-
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1 Het is wel gepubliceerd in JOR 2003, 290.
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len –, heeft het hof volgens de Hoge Raad terecht geoordeeld dat honorering

van het bewijsaanbod niet tot een andere uitkomst van het geding kan lei-

den.

3 Girale betaling op een rekening-courant

Girale betaling is – zoals A-G Timmerman in zijn conclusie ook opmerkt –

een figuur van eigen aard. Girale betaling heeft rechtens te gelden als een

betaling tussen de schuldenaar en de schuldeiser doordat de schuldenaar

aan de schuldeiser een vordering verschaft op een giroinstelling (van de

schuldeiser), die bij het verschaffen van die vordering als hulppersoon fun-

geert doordat zij zich voor het giraal te betalen bedrag jegens de schuldeiser

verbindt. Er is derhalve sprake van een debiteurwisseling gecombineerd

met een wijziging van de vordering.2 De girale betaling wordt in het alge-

meen gezien als een betaling van één rekeninghouder aan een andere.3 De

giroinstelling treedt niet op als vertegenwoordiger van (een van) de reke-

ninghouders.

Het voorgaande is niet anders bij betaling in een rekening-courant.

Kenmerk van iedere rekening-courantverhouding is op grond van artikel

6:140 BW echter doorlopende verrekening, waarbij steeds alleen het saldo is

verschuldigd.4 Geschiedt de betaling op een rekening-courant die een debet-

stand vertoond – er is dan sprake van een schuld van de rekeninghouder aan

de bank –, dan vindt in beginsel van rechtswege verrekening plaats tot het

beloop van de schuld.

Een boeking in een rekening-courant leidt op zichzelf genomen niet tot

(objectieve) schuldvernieuwing. De boeking in een rekening-courant op

zichzelf maakt geen einde aan het individueel voortbestaan van een verbin-

tenis met de daaraan verbonden nevenrechten en verweermiddelen.5 Wel

kan na vaststelling van het saldo ten aanzien van de afzonderlijke posten

geen beroep meer worden gedaan op verjaring of verval.6
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2 MvA II en MvA I Inv., Parl. Gesch. Boek 6, p. 459, 462, 1219 en 1220; Asser-Hartkamp 4-I, nr. 516;

F.H.J. Mijnssen, De rekening-courantverhouding, Zwolle 1995, p. 94-107; Mon. Nieuw BW B-32a

(Bolt/Scheltema), nr. 11; W.A.K. Rank, Geld, geldschuld en betaling (diss. Leiden), Deventer

1996, p. 189-191.

3 Zie bijvoorbeeld Mon. Nieuw BW B-53 (Schrage), nr. 43; Rank, Geld, geldschuld en betaling,

p. 190-195, 267 en 268. In bijzondere gevallen, met name indien een geldige opdracht aan de

bank ontbreekt, kan dat echter anders worden. Zie in dat verband HR 6 februari 2004, JOR

2004, 156 m.nt. Bartels en Damminga. Zie voorts MvA I Inv., Parl. Gesch. Boek 6, p. 1220; Asser-

Hartkamp 4-III, nr. 359; Rank, Geld, geldschuld en betaling, p. 252-253, 260, 269 en 271;

M.W. Scheltema, Onverschuldigde betaling (diss. Leiden), Deventer 1997, p. 101-102.

4 Zie daarover bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-I, nr. 557-561.

5 Bijvoorbeeld HR 23 maart 1990, NJ 1990, 416. Zie verder Asser-Hartkamp 4-I, nr. 559.

6 Asser-Hartkamp 4-I, nr. 561.
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4 De betaling op een rekening-courant in een

faillissement

Een rekening-courantverhouding eindigt niet van rechtswege door het fail-

lissement van de rekeninghouder.7 Wel worden de mogelijkheden voor ver-

rekening daardoor aanzienlijk beperkt. De artikelen 53 en 54 Fw brengen in

dat geval mee dat een bank tijdens het faillissement niet meer mag verreke-

nen indien op de rekening-courant van de failliet wordt betaald door een

schuldenaar van de failliet.8 De gedachte daarachter is dat banken na het

faillissement niet mogen profiteren van hun centrale positie in het beta-

lingsverkeer. De omstandigheid dat een betaling aan de failliete rekening-

houder via diens rekening-courant loopt, mag er niet toe leiden dat de bank

zich via verrekening in feite voorrang verschaft boven de overige schuldei-

sers.9 Verrekening in de rekening-courantverhouding blijft echter volgens

de Hoge Raad wel mogelijk in het bijzondere geval dat een derde op de reke-

ning-courant van de failliet betaalt om een eigen schuld aan de bank te del-

gen.10 Daarvan kan sprake zijn indien de betaler een schuld aan de bank van

de failliet heeft overgenomen. Ook blijft verrekening in de rekening-courant-

verhouding volgens de Hoge Raad in het onderhavige arrest mogelijk indien

een derde op de voet van artikel 6:30 BW op de rekening-courant van de fail-

liet betaalt om een schuld van de failliet aan de bank te delgen.

5 Het belang van de vraag of betaald is aan de vader

Het in de vorige paragraaf besprokene brengt mee dat – naar de Hoge Raad

onder 3.3.3 van zijn arrest heeft overwogen – zowel bij (onvoltooide) schuld-

overneming als wanneer een derde met toepassing van artikel 6:30 BW een
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7 Zie bijvoorbeeld HR 23 maart 1990, NJ 1990, 416. Zie ook Asser-Hartkamp 4-I, nr. 561.

8 Zie bijvoorbeeld HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449 (Amro/THB); HR 23 april 1999, NJ 2000, 158

(Van Gorp q.q./Rabobank).

9 Zie HR 10 januari 1975, NJ 1976, 249 m.nt. BW; HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449 m.nt. JBMV; HR

27 januari 1989, NJ 1989, 422 m.nt. PvS; HR 15 april 1994, NJ 1994, 607. Zie voorts N.J. Polak,

Faillissementsrecht, bewerkt door C.E. Polak, Deventer 2002, p. 112-119; Mijnssen, De rekening-

courantverhouding, p. 79-85; N.E.D. Faber, Verrekening en faillissement, in: Financiering en

aansprakelijkheid, Deventer 1994, p. 163-197. Ook in het zicht van een faillissement is verreke-

ning op grond van de art. 47 en 54 Fw overigens niet zonder meer mogelijk. Zie bijvoorbeeld

HR 8 juli 1987, NJ 1988, 104 m.nt. G; HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 449 m.nt. JBMV.

10 Zie in die zin ook recentelijk Rb. Arnhem 2 juni 2004, JOR 2004, 218 m.nt. Verdaas

(Westerveld/ABN Amro). Men kan zich overigens afvragen of sprake is van echte verrekening

in de zin van het BW of art. 54 Fw of van een administratieve maatregel. De bank en degene

die op de rekening-courant betaalt, zijn immers niet over en weer elkaars schuldeiser en

schuldenaar. Dat geldt in dat geval ook voor de rekeninghouder en de bank nu de rekening-

houder door de betaling door de derde aan de bank op grond van een (eigen) schuld van die

derde geen vordering op de bank verkrijgt.

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



verbintenis van de rekeninghouder aan de bank nakomt, de curator geen

aanspraak kan maken op het op de rekening-courant betaalde bedrag. In die

gevallen beoogt de betaler immers door overboeking op de rekening-cou-

rant van de failliet een eigen schuld of een schuld van de failliet aan de bank

te delgen. Dit brengt mee dat de bank ook tijdens het faillissement mag ver-

rekenen met het debetsaldo op de rekening-courant.

Wanneer de zoon derhalve niet aan de vader zou hebben betaald, maar van-

wege (onvoltooide) schuldoverneming of op de voet van artikel 6:30 BW aan

de bank, dan had de bank het bedrag van ƒ 41.989,85 kunnen verrekenen.

Voorzover de zoon echter een schuld aan zijn vader of anderszins aan de

vader betaalt – bijvoorbeeld uit vrijgevigheid – door overmaking van een

bedrag op de rekening-courant van de vader, geldt de in de vorige paragraaf

besproken hoofdregel en is tijdens het faillissement geen verrekening meer

mogelijk. De curator kan in dat geval aanspraak maken op het (gehele) op de

rekening-courant betaalde bedrag en de in het onderhavige geval ook op de

ƒ 41.989,85 die de bank had verrekend.

Alvorens het arrest aan een nadere beschouwing te onderwerpen, is het nut-

tig de gevallen nader uit te werken waarin een derde aan de bank kan beta-

len op de rekening-courant van de failliet.

6 (Onvoltooide) schuldoverneming en betaling door

een derde

Naar A-G Timmerman in zijn conclusie signaleert, wordt het begrip ‘schuld-

overneming’ in meerdere betekenissen gebruikt.11 De volgende betekenis-

sen kunnen worden onderscheiden.12

(i) De situatie waarin een derde zich jegens de schuldeiser verplicht de

schuld in plaats van de schuldenaar te voldoen. Daarbij wordt de schul-

denaar vervangen door een andere schuldenaar. Deze vorm van schuld-

overneming is geregeld in artikel 6:155-158 BW. Vereist is dat de schuld-

eiser met de schuldoverneming instemt. Wanneer die toestemming

wordt gegeven, spreekt men van een voltooide schuldoverneming.
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11 Zie daarover bijvoorbeeld T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 571 en 572; Mon. Nieuw BW B-44 (Van

Achterberg), nr. 51; losbladige Verbintenissenrecht (Mellema-Kranenburg), art. 155, aant. 2 en 3.

12 Van schuldoverneming moet worden onderscheiden schuldvernieuwing – ook wel novatie

genoemd – waarbij de schuldeiser afstand doet van de verbintenis met zijn debiteur en een

nieuwe verbintenis ontstaat tussen de schuldeiser en een derde. De oude verbintenis – inclu-

sief daarbij behorende nevenrechten en afhankelijk van de aard van de schuldvernieuwing

ook de daarbij behorende verweermiddelen – gaat daarbij, anders dan bij schuldoverneming

het geval is, teniet. Het gaat derhalve om een driepartijenovereenkomst van afstand en aan-

vaarding van een nieuwe verbintenis door een derde. Zie over deze figuur bijvoorbeeld Asser-

Hartkamp 4-I, nr. 620-633.
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(ii) De situatie waarin een derde zich naast de schuldenaar verbindt de

schuld te voldoen. In dat geval wordt de schuldenaar niet ontslagen van

zijn betalingsverplichting, maar kan de schuldeiser zich ook verhalen op

de derde. Deze vorm van schuldoverneming – ook wel onvoltooide of

cumulatieve schuldoverneming genoemd – kan plaatsvinden door een

overeenkomst tussen de derde en de schuldeiser of doordat de schuldei-

ser een ten behoeve van hem opgesteld derdenbeding aanvaardt waar-

bij de derde zich hoofdelijk naast de schuldenaar heeft verbonden.

(iii) De situatie waarin een derde zich jegens de schuldenaar verbindt diens

schuld over te nemen zonder zich daarbij tegenover de schuldeiser tot

betaling te verplichten. De overeenkomst tussen de derde en de schul-

denaar heeft alleen rechtsgevolg tussen de schuldenaar en de derde. In

dergelijke gevallen wordt wel gesproken van interne schuldoverneming

of betalingsoverneming.

In deze situatie kan nog onderscheid worden gemaakt tussen de geval-

len waarin:

(a) de derde een schuld heeft aan de schuldenaar en zich ter delging van

(een deel van) die schuld verplicht aan de schuldeiser te betalen, in dit

geval wordt wel gesproken van een afgekorte betaling;

(b) de derde geen schuld heeft aan de schuldenaar, maar zich bijvoor-

beeld uit vrijgevigheid verbindt de schuld aan de schuldeiser te voldoen.

Het belangrijke verschil tussen de situaties (i) en (ii) enerzijds en situatie (iii)

anderzijds is de instemming van de schuldeiser. Deze is in de gevallen (i) en

(ii) gegeven, terwijl die in geval (iii) ontbreekt. Dit betekent dat het in geval

(iii) altijd zal gaan om een betaling door een derde in de zin van artikel 6:30

BW. Dat artikel ziet immers op betaling door een derde zonder dat de schuld-

eiser daarmee heeft ingestemd.

Situaties (i) en (ii) verschillen bovendien van situatie (iii) in die zin dat de

schuldeiser in de gevallen (i) en (ii) de derde tot betaling kan aanspreken,

omdat deze zich jegens de schuldeiser tot betaling (aan hem) heeft verplicht.

De schuldeiser is door zijn instemming partij geworden in de relatie tussen

de schuldenaar en de derde. Dat is niet het geval in situatie (iii). In dat geval

kan de schuldeiser de derde niet tot betaling dwingen; hij staat buiten de

afspraken tussen de derde en de schuldenaar.

Situatie (i) verschilt van de situaties (ii) en (iii) doordat in geval (i) de schuld-

eiser alleen de derde als debiteur overhoudt en de schuldenaar van zijn ver-

plichtingen wordt ontslagen. In de situaties (ii) en (iii) is dat niet het geval.

In situatie (ii) niet, omdat de schuldenaar jegens de schuldeiser naast de

derde gehouden blijft om te betalen en in situatie (iii) niet, omdat de schuld-

eiser in dat geval alleen de schuldenaar kan dwingen tot betaling.
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Naar het hof heeft beslist – welk oordeel door de Hoge Raad is gesanctio-

neerd –, deed geen van de hiervoor beschreven gevallen (i)-(iii) zich in de

onderhavige zaak voor. Er was sprake van een betaling van de zoon aan de

vader en niet van enige vorm van schuldoverneming van de schuld van de

vader aan de bank. Toch is het in algemene zin interessant om de betaling

door een derde in de zin van artikel 6:30 BW – die zich voordoet in situatie

(iii) – verder te onderzoeken.

7 Betaling door een derde nader beschouwd

In beginsel heeft een derde op grond van artikel 6:30 lid 1 BW de bevoegd-

heid – anders dan in een aantal ons omringende rechtsstelsels het geval is –

voor een schuldenaar te betalen.13 De schuldeiser kan zich in beginsel niet

tegen betaling door de derde verzetten, tenzij ook de schuldenaar zich niet

met nakoming door de derde kan verenigen. Dit is op grond van dit artikel

alleen anders indien de aard van de verbintenis zich tegen nakoming door

een derde verzet. Daarvan is sprake als het gaat om persoonlijke verbinte-

nissen, zoals een artiest die aangaat. Deze kunnen niet door een ander wor-

den nagekomen. Bij geldschulden als waarin in het onderhavige geval spra-

ke is, is dat niet aan de orde. Deze kunnen zolang de schuldenaar zich daar

niet tegen verzet – daar kan de schuldenaar belang bij hebben wanneer hij

zich jegens de schuldeiser bijvoorbeeld op verrekening of een opschortings-

recht kan beroepen – steeds door een derde worden voldaan. In de in de vori-

ge paragraaf besproken situatie (iii) zal de schuldenaar zich uiteraard niet

tegen betaling door de derde verzetten nu hij juist met de derde is overeen-

gekomen dat deze aan de schuldeiser zal betalen.

Voor de schuldeiser is in dat geval niet van belang met welke bedoeling de

derde de schuld van de schuldenaar betaalt, zolang maar betaald wordt voor

de schuldenaar.

Het laatste is van belang, omdat wanneer de derde per abuis meent een

eigen schuld aan de schuldeiser te voldoen, maar deze schuld niet bestaat, de

derde met een vordering uit onverschuldigde betaling het betaalde van de

schuldeiser kan terugvorderen.14 Zolang hij echter de bedoeling heeft een

schuld van de schuldenaar te voldoen – om welke reden dan ook –, kan de

schuldeiser de betaling behouden.
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13 Zie voor een rechtsvergelijkende beschouwing bijvoorbeeld M.W. Scheltema, A European view

on enrichment by performance, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2004,

vol. 11, p. 84-86.

14 Zie bijvoorbeeld T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 157-158 en 806; Asser-Hartkamp 4-I, nr. 192; Asser-

Hartkamp 4-III, nr. 330; Mon. Nieuw BW B-53 (Schrage), nr. 43; Scheltema, Onverschuldigde

betaling, p. 85-86.
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Bij betaling door een derde is daarmee de bedoeling die de derde heeft met

de betaling van eminent belang. Anders gezegd: onderzocht dient te worden

of de wil van de derde gericht is op de delging van een (vermeende of daad-

werkelijk bestaande) eigen schuld dan wel op delging van een schuld van de

schuldenaar aan de schuldeiser.15

De Hoge Raad bevestigt het voorgaande terloops onder 3.3.5 van zijn arrest.

In het onderhavige geval is volgens de Hoge Raad de wil van de zoon van

belang om te beoordelen of hij aan de vader of aan de bank wilde betalen.

Daaruit blijkt dat van belang is of sprake is van betaling van een (daadwer-

kelijk bestaande) eigen schuld van de zoon aan de vader of van een betaling

uit vrijgevigheid ten opzichte van de vader dan wel van betaling van een

schuld van de vader aan de bank.

Naar ik in de vorige paragraaf aangaf, betaalt een derde – in situatie (iii) –

veelal niet uit vrijgevigheid aan de schuldeiser ter delging van een schuld

van de schuldenaar, maar omdat hij zelf een schuld heeft aan de schulde-

naar. In plaats van een betaling door de derde aan de schuldenaar en van de

schuldenaar aan de schuldeiser, vindt betaling rechtstreeks plaats tussen de

derde en de schuldeiser. De wil van de derde is dan gericht op delging van

een eigen schuld aan de schuldenaar door betaling van een schuld van de

schuldenaar aan de schuldeiser. Door middel van betaling door de derde

gaan twee schulden teniet. Die van de schuldenaar aan de schuldeiser en die

van de derde aan de schuldenaar.16 Daarom wordt in een dergelijk geval wel

gesproken van een afgekorte betaling.

Van deze gevallen moet worden onderscheiden het geval dat de derde

betaalt, omdat de schuldeiser derdenbeslag heeft laten leggen. In dergelijke

gevallen volgt de verplichting voor de derde tot betaling aan een ander dan

de schuldenaar uit de regels van het Wetboek van burgerlijke rechtsvorde-

ring en niet uit een verbintenis tussen de derde en de schuldenaar.17 Verder

dient de derde in die gevallen in beginsel op grond van artikel 477 Rv aan de

deurwaarder te presteren en niet aan de schuldenaar zelf of aan de schuld-

eiser die beslag heeft gelegd.18 Ook dan betaalt de derde echter aan de schul-

denaar. De derde betaalt, omdat hij zijn schuld aan de schuldenaar – waarop

het derdenbeslag ziet – wil delgen. De derde heeft geen schuld aan de deur-

waarder. De schuld van de derde aan de schuldenaar gaat door het presteren
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15 Zie recentelijk met verdere verwijzingen S.E. Bartels, De titel van overdracht in driepartijen-

verhoudingen (diss. Utrecht), Den Haag 2004, p. 152.

16 Bijvoorbeeld Asser-Hartkamp 4-III, nr. 330a; Bartels, De titel van overdracht in driepartijen-

verhoudingen, p. 153; Scheltema, Onverschuldigde betaling, p. 111-112.

17 Zie Bartels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, p. 162-163 en 168-169.

18 Een betaling aan de schuldenaar zelf of aan de schuldeiser is dan niet bevrijdend. Zie Bartels,

De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, p. 163-166.
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aan de deurwaarder ingevolge artikel 477b Rv ook teniet.19 Artikel 477b Rv

merkt een dergelijke betaling in zoverre aan als een betaling aan de schul-

denaar. De deurwaarder is voor de derde alleen een wettelijk betaaladres. De

situatie is derhalve wel vergelijkbaar met die van de afgekorte betaling.20

Uit het voorgaande blijkt dat bij betaling door een derde de wil van de beta-

ler van belang is. Dat geldt echter in meer algemene zin dan alleen bij beta-

ling door een derde. Ook gevallen als het onderhavige illustreren het belang

van de wil van de betaler. De vraag aan wie wordt betaald, hangt af van de

beantwoording van de vraag ten opzichte van wie de betaler een schuld wil

delgen of een bevoordelingsbedoeling heeft. De onderhavige casus laat zien

dat het feitelijke presteren aan een bepaalde persoon daarvoor niet steeds

bepalend is. De (feitelijke) overboeking door de zoon op de rekening van de

vader behoeft immers geen betaling aan de vader in te houden. Naar uit het

arrest blijkt, is het onder omstandigheden denkbaar dat sprake is van een

betaling aan de bank. Hoewel daarover – met name in verband met de vor-

dering uit onverschuldigde betaling – soms anders wordt gedacht,21 behoeft

het feitelijk presteren aan een bepaalde persoon derhalve niet steeds een

betaling in te houden, omdat daarvoor van belang is of de betaler ook aan

die persoon wil betalen.22 Feitelijk is in het onderhavige geval immers

gepresteerd op de bankrekening van de rekeninghouder door overschrijving

van een bedrag op die rekening. Deze prestatie kan echter – naar uit het

arrest blijkt – onder omstandigheden gelden als een betaling aan de bank.

8 De rol van de onderhandse akte

Eén aspect van de onderhavige casus is in het voorgaande nog niet bespro-

ken. Dit betreft artikel 4 van de overeenkomst tussen de vader en de zoon
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19 Of door de betaling aan de deurwaarder ook de schuld van de beslagene aan de beslaglegger

teniet gaat, hangt af van de afdracht van de geïnde gelden aan de beslaglegger. Dat zal in het

algemeen gebeuren. Dat kan echter anders worden indien er meer beslagleggers zijn en de

deurwaarder ook ten behoeve van deze beslagleggers handelt, in welk geval verdeling moet

plaatsvinden. Zie bijvoorbeeld Bartels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen,

p. 165. Dan zal de schuld van de beslagene aan de beslaglegger slechts ten belope van het ont-

vangen bedrag teniet gaan.

20 Anders echter Bartels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, p. 168-169.

21 Zie bijvoorbeeld T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 804-805.

22 In dat verband is van belang dat bij de onverschuldigde betaling volgens het systeem van de

parlementaire geschiedenis degene aan wie is gepresteerd als ontvanger van een (onver-

schuldigde) betaling wordt aangemerkt. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van

een onverschuldigde betaling komt het er immers op aan of hetgeen in concreto is gebeurd

naar zijn objectieve strekking als een prestatie valt aan te merken. Zie T.M., Parl. Gesch. Boek

6, p. 804. De wil van de betaler doet daarbij in beginsel niet ter zake. Zie over deze problema-

tiek meer uitgebreid bijvoorbeeld Bartels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudin-

gen, p. 144-145; Scheltema, Onverschuldigde betaling, p. 69-72; M.W. Scheltema, RM Themis

2000, p. 125 e.v.
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– vervat in een onderhandse akte –, waarin is bepaald dat de koopprijs tus-

sen partijen is verrekend en daarvoor kwijting wordt verleend.

Een onderhandse akte levert op grond van artikel 157 lid 2 Rv dwingend

bewijs op ten opzichte van de wederpartij bij die akte ten aanzien van de

verklaring van hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de wederpartij

te bewijzen. Dwingend bewijs wil in dit verband op grond van artikel 151 lid

1 Rv zeggen dat de rechter verplicht is de inhoud als waar aan te nemen. Dat

neemt echter niet weg dat het de wederpartij op grond van artikel 151 lid 2 Rv

vrijstaat tegenbewijs te leveren. Bovendien staat het de rechter vrij de

bedoelingen van partijen met bepaalde in de akte opgenomen bepalingen

of begrippen uit te leggen aan de hand van het Haviltex-criterium.23 Dat

doet niet af aan de dwingende bewijskracht van de akte, omdat ten aanzien

van die bepalingen of begrippen niet duidelijk is wat zij ten opzichte van de

wederpartij bestemd zijn te bewijzen. Dat hangt immers af van hetgeen par-

tijen over en weer hebben moeten begrijpen en uit de desbetreffende bepa-

lingen of begrippen mochten afleiden.

Ten aanzien van de verleende kwijting is echter geen sprake van een ondui-

delijkheid. Tussen de vader en de zoon staat derhalve op grond van artikel

157 lid 2 Rv – behoudens tegenbewijs te leveren door de vader – vast dat kwij-

ting is verleend.24 Die dwingende bewijskracht van de onderhandse akte

tussen de vader en de zoon geldt echter niet ten opzichte van de bank, nu

deze bewijskracht gelet op artikel 157 lid 2 Rv alleen van toepassing is tussen

de partijen bij die akte. Ten opzichte van de bank stond derhalve niet

– behoudens tegenbewijs – vast dat kwijting was verleend door de vader aan

de zoon voor de koopprijs.

Dit neemt niet weg dat het op het eerste gezicht vreemd aandoet dat de zoon

– nadat hem kwijting is verleend voor de koopprijs – nogmaals aan de vader

wil betalen. Het vierde onderdeel van het cassatiemiddel klaagde er dan ook

over dat het hof er op onjuiste gronden van is uitgegaan dat de zoon aan de

vader wilde betalen, omdat hij gezien de verleende kwijting geen debiteur

meer was van de vader. A-G Timmerman en de Hoge Raad zijn met dat

betoog echter snel klaar. Het hof heeft feitelijk vastgesteld dat de zoon aan

de vader heeft betaald en A-G Timmerman en de Hoge Raad achten dat niet

onbegrijpelijk. In dat verband wijst de A-G onder 3.8 van zijn conclusie op de

tekst van het overschrijvingsformulier, waar was vermeld ‘overname bedrijf

door [de zoon]’, en de omstandigheid dat de betaling door de zoon ƒ 49.000

bedroeg en niet ƒ 41.989,25, zijnde het debetsaldo op de rekening-courant

van de vader. Daarmee is minder aannemelijk dat sprake is van schuldover-
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23 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. CJHB. Zie verder bijvoorbeeld HR 6 maart 1998, NJ 1999, 113

m.nt. DWFV.

24 Vergelijk HR 5 januari 2001, NJ 2001, 612.
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neming van de schuld van de vader door de zoon nu het in dat geval voor de

hand zou hebben gelegen dat de zoon het bedrag van ƒ 41.989,25 zou hebben

betaald.

De werkelijke achtergrond van de betaling blijft echter onhelder nu het,

wanneer kwijting is verleend ter zake van de overname van het bedrijf, niet

voor de hand ligt dat nogmaals wordt betaald. Wellicht dat de zoon een

bevoordelingsbedoeling nastreefde ten opzichte van de vader of dat hij zich

heeft vergist en onverschuldigd heeft betaald. Hoe dan ook, in beide geval-

len is geen sprake van een betaling aan de bank en kon de curator derhalve

aanspraak maken op de ƒ 41.989,85 die de bank heeft verrekend in de reke-

ning-courantverhouding met de vader. De exacte achtergrond van de beta-

ling door de zoon aan de vader kon in de onderhavige procedure dan ook in

het midden blijven.

M.W. Scheltema
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