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Welk geld geldt als geld?
Emil Verheul

Er zijn nauwelijks juridische problemen waaraan Duitse juristen geen aandacht hebben besteed. En vaak komt men 
in de literatuur dan tot de meest uiteenlopende standpunten. Zo ook ten aanzien van de interpretatie van het woord 
‘Geld’ in § 935 Abs. 2 BGB, de Duitse variant van artikel 3:86 lid 3 sub b BW. 

Naar Duits recht kunnen gestolen zaken (de uitzondering is ruimer: het gaat om abhanden gekommene zaken) 
niet te goeder trouw worden verkregen. Deze regel kent het Nederlandse recht ook, met dien verstande dat de 
diefstaluitzondering (art. 3:86 lid 3 BW) beperkt is tot een termijn van drie jaar en uitzondering lijdt in geval van 
– kort gezegd – consumentenkoop in een winkel of als het gaat om toonder-, orderpapier of geld. 

De ratio van laatstgenoemde regel is, zowel naar Duits als Nederlands recht, gelegen in het feit dat het vrije 
betalingsverkeer zo min mogelijk moet worden gehinderd: ‘Het is immers evident dat de eisen van een vlot rechts-
verkeer zich in de regel volstrekt verzetten tegen identificatie van bankbiljetten of muntstukken die men ontvangt of 
onderzoek van de persoon van wie men ze ontvangt’ (Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 337). 

In de Duitse literatuur is vervolgens de vraag aan de orde gekomen welk geld precies valt onder de uitzondering 
van § 935 Abs. 2 BGB. In het licht van de ratio – de vergemakkelijking van het geldverkeer – bestond er geen 
verschil van mening ten aanzien van antieke, niet meer als wettig betaalmiddel erkende munten. Getwist werd echter 
over de vraag of geld dat weliswaar als wettig betaalmiddel is erkend, maar in de praktijk slechts wordt  verhandeld 
door verzamelaars vanwege de bijzondere waarde die de munt voor hen heeft, ook valt onder de genoemde uit-
zondering. Door sommigen werd betoogd dat al het geld dat als wettig betaalmiddel wordt erkend, valt onder de 
bepaling. Anderen vonden dat het erom gaat of partijen een muntstuk als geld hebben verhandeld of als waardevol 
voorwerp. Weer anderen meenden dat het erom gaat of naar verkeersopvatting een geldstuk wordt verhandeld als 
daadwerkelijk betaalmiddel of als verzamelmunt, die in de praktijk geen functie vervult om mee te betalen (zie voor 
verwijzingen naar de verschillende opvattingen het hierna te bespreken arrest).

Recentelijk sloot het Bundesgerichtshof zich bij laatstgenoemde opvatting aan (BGH 14 juni 2013, NJW 
2013, 2888). Het enkele feit dat een muntstuk als wettig betaalmiddel is erkend, is onvoldoende om onder de 
uitzondering van § 935 Abs. 2 BGB te vallen. Daarnaast is namelijk vereist dat de munt bestemd en geschikt is 
voor de omloop in het betalingsverkeer. Dat was niet het geval bij de in die zaak voorliggende munten. Het ging 
om de Zuid-Afrikaanse krugerrand, een gouden Duitse ‘Weimar’-euromunt en een zilveren Oostenrijkse ‘Wiener 
 Philharmoniker’-euromunt. De twee laatstgenoemde jubileummunten zijn weliswaar als wettig betaalmiddel toe-
gelaten euro munten, maar zijn als verzamelstukken gemunt en derhalve niet bestemd voor de omloop in het beta-
lingsverkeer. Voor de krugerrand geldt dat deze munt in Zuid-Afrika weliswaar een wettig betaalmiddel is, maar de 
verheffing tot wettig betaalmiddel heeft met name plaatsgevonden omdat dit ertoe zou leiden dat in het buitenland 
over de gouden munt geen of slechts weinig omzetbelasting verschuldigd zou zijn. Bovendien is de munt ook niet 
geschikt als betaalmiddel, aangezien er geen nominale waarde op de munt staat.

Een net zo uitvoerig debat als in Duitsland heeft in Nederland over de interpretatie van artikel 3:86 lid 3 sub b 
BW nooit plaatsgevonden. Toch valt er wel iets over op te merken. Bij de parlementaire behandeling van het artikel 
is gediscussieerd over de vraag of het niet beter zou zijn om het woord ‘geld’ te vervangen door ‘wettig betaal-
middel’, aangezien het jubileumtientje volgens de vaste kamercommissie naar normaal spraakgebruik geen geld is, 
maar wel degelijk een wettig betaalmiddel is en derhalve onder de uitzondering zou moeten vallen. 

Regeringscommissaris W. Snijders bracht daartegenin dat het begrip ‘wettig betaalmiddel’ te beperkt en 
onduidelijk zou zijn. Een in Zwitserland reeds bij wet afgeschaft betaalmiddel schijnt namelijk nog lange tijd wel 
als zodanig te zijn gebruikt en in Italië zou men als wisselgeld ‘in plaats van munten allerlei vervangingen’ hebben 
gebruikt (Parl. Gesch. Boek 3 BW, p. 341).

De vraag of naar Nederlands recht het gestolen jubileumtientje – net als in Duitsland – ook reeds binnen de 
driejaarstermijn te goeder trouw kan worden verkregen, hetgeen de Kamercommissie wenste te bereiken door 
vervanging van het woord ‘geld’ door ‘wettig betaalmiddel’, is daarmee nog onbeantwoord.

Naar mijn mening dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. De wetgever heeft de belangen van de 
oorspronkelijke eigenaar slechts willen laten wijken voor zover dat in het belang van het vlotte geldverkeer is. In dat 
licht moet de uitzondering restrictief worden uitgelegd. Bij jubileumtientjes is het belang van het vlotte geldverkeer niet 
aan de orde, aangezien dergelijke munten worden verhandeld vanwege hun verzamelwaarde. Aldus kan een bestolen 
eigenaar zijn verzamelmunt nog gedurende drie jaar bij een verkrijger te goeder trouw als zijn eigendom opeisen.


