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Rode draad…. 



43ste President van de Verenigde Staten 



Elektronische pandakten? 

 

• Je komt een heel eind via art. 156a Rv. 

 

• Maar het grote probleem blijft de registratie, die nog niet 

elektornisch kan. 

 

• Beekhoven van den Boezem en Kaptein voor meer details. 

 

• (De relevante vraag bij pandaktes is eigenlijk: waartoe nog die 

papierwinkel waartoe 3:239 lid 1 dwingt.) 



Dan maar een andere vraag… 



Andere vraag: 

 

 

• ‘Op welke wijze manifesteert de 

technologische revolutie zich op het terrein 

van geld, financiering en zekerheden?’ 

 



Technologische revolutie 



Geld, waarom is dat eigenlijk zo aantrekkelijk? 



Wat is giraal geld? 



Wat is giraal geld? 

• Hoge Raad HR 23 maart 2012, JOR 2012, 236 m.nt. N.E.D. Faber en NJ 2012,421 met noot 

van P. van Schilfgaarde (ING Bank NV/Manning q.q.): 

• ‘Het verschuldigd zijn van het creditsaldo houdt slechts 

in dat de bank dat saldo ter beschikking van de 

rekeninghouder dient te houden, zodat deze daarover 

desgewenst en op een door hem te bepalen wijze en 

tijdstip kan beschikken. Een verbintenis tot uitbetaling 

van het saldo (of een deel daarvan) bestaat echter nog 

niet. Deze “verbintenis” is immers onvoldoende bepaald, omdat het beschikken 

over het creditsaldo op velerlei wijzen kan geschieden. Het is immers aan de 

rekeninghouder om te bepalen welke bedragen op welk moment aan welke derden of 

aan hemzelf ten laste van het saldo van de rekening-courant moeten worden 

uitbetaald.’  



Geld als elektronische scorekaart 



Effecten 



Effecten 



Volledig gegiraliseerd 



Wat heb je dan precies als je een giraal 

effectensaldo hebt? 



Wat heb je dan precies als je een giraal 

effectensaldo hebt? 

 

 

• - rechten jegens de uitgevende instelling? 

 

• - rechten jegens jouw intermediary? 

 

• - rechten als jouw intermediary omvalt? 



Keten van tussenpersonen 



Uitgevende instelling 



Paying agent, listing agent, etc. 



Central securities depository 



Securities intermediary 1 



Securities intermediary 2 



De belegger 



De failliete intermediary en verrekeningsrechten 



Geld en effecten: virtual reality 



Vragen? 


