
verbintenissenrecht
Bitcoins: virtueel geld, beslag
op gebakken lucht?
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In het Delta Lloyd magazine april 2015, p. 32, wordt aandacht besteed aan Martijn
Wismeijer (43 jaar). Hij liet onlangs twee chips onder zijn huid implanteren, een voor
bitcoins en een voor de honderden wachtwoorden die hij voor digitale toepassingen
gebruikt.1Het is een feit dat we in het huidige ICT-tijdperk te maken krijgen met heel
veelwachtwoorden die liefst zoweinigmogelijk identiekmogen zijn en het is duidelijk
dat wie toegang krijgt tot die wachtwoorden ons leven behoorlijk kan ontwrichten.
Maar is een chip voor bitcoins niet overbodig? Wat zijn bitcoins eigenlijk, wat is hun
juridische status en zijn ze betaalmiddel?2

1. Bitcoins

Bitcoins zijn een vorm van elektronisch geld. Bitcoin
is tevens de naam van de opensourcesoftware die is
ontworpen om dit geld te gebruiken. Het is een van de
eerste implementaties van een concept genaamd cryp-
tocurrency oftewel cryptografisch geld, dat voor het
eerst in 1998 beschreven werd door Wei Dai op de cy-
pherpunks-mailinglist, en geïmplementeerd werd in
2009 door Satoshi Nakamoto (pseudoniem van een
onbekende persoon of groep).
Bitcoins kunnen worden opgeslagen op een personal
computer in de vormvan eenwallet-bestand ofworden
beheerd door een derde partij, een portemonneedienst.
In beide gevallen kan het geld naar een ander persoon
worden verzonden via het internet door iedereen met
een Bitcoinadres. Dit elektronische geldmaakt gebruik
van een database verspreid over knooppunten van een
peer-to-peernetwerk om transacties te journaliseren,
en maakt gebruik van cryptografie om te voorzien in
de nodige beveiliging, zodat bitcoins bijvoorbeeld al-
leen kunnen worden uitgegeven door de persoon die
er eigenaar van is, en nooit meer dan één keer uitgege-
ven kunnen worden door die eigenaar. De peer-to-
peertopologie van bitcoins en het ontbreken van een
centrale administratiemaken het praktisch onmogelijk
voor een overheid, of ieder ander, om de waarde van
bitcoins te manipuleren of meer inflatie te induceren
dan er van tevoren is vastgelegd. Eerst werd gedacht

dat dit ervoor zorgde dat hiermee de eigendom en
overdracht van waarde anoniem was. Maar midden
2013 is vastgesteld dat mensen die bitcoins gebruiken
voor criminele activiteiten makkelijk te traceren zijn.
Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van Cali-
fornië in SanDiego. Vaak is de identiteit van gebruikers
simpel te achterhalen en is geld witwassen met de di-
gitale valuta niet zo eenvoudig als gedacht. Elke
transactie wordt opgeslagen in een zogenoemde blok-
ketting waarin informatie staat over de accounts die
betrokken zijn en hoeveel bitcoins zijn overgemaakt.
Dit is een essentieel onderdeel van het systeem: op
deze wijze kunnen mensen niet dezelfde munten op-
nieuw gebruiken. Hoewel bitcointransacties niet zo
transparant zijn als creditcardgegevens zijn de onder-
zoekers van mening dat deze munt dus zeker niet zo
anoniem is als contant geld.
De bitcoin dient virtueel ‘gedolven’ te worden. Elke
dag wordt er een bepaalde hoeveelheid vrijgegeven
aanmensen die de bitcoin delven (‘mining’). Ditwordt
gedaan door het inzetten van de rekenkracht van
computers. Er zijn inmiddels diverse groepen actief op
internet waarin mensen samen kunnen zoeken naar
het elektronische geld, door alle gezamenlijke reken-
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dere new payment methods. De bijbehorende workshop werd verzorgd door Roy Appels (OM), Marieke van den Brand (Belastingdienst)
en Bobby McFaul (FIOD).
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kracht van de computers in te zetten tijdens het delven,
de zogeheten ‘mining pools’.3

Zo nu en dan wordt in de media aandacht besteed aan
het fenomeen bitcoin. Daarbij wordt gewaarschuwd
voor de grote koersschommelingen (de waarde van
een bitcoin was op 1 januari 2014: € 614,33, terwijl op
20 maart 2015 een bitcoin € 246,92 opbrengt), wordt
aandacht besteed aan de vraag of de bitcoin eenwettig
en veilig betaalmiddel kan worden c.q. of de bitcoin
de oplossing van de bankencrisis kan zijn,4wordt erop
gewezen dat bitcoins door bedrijven als betaalmiddel
worden geaccepteerd,5maar ook blijkt dat criminelen
bitcoins gebruiken.6Ook in de juridischewereldwordt
aandacht besteed aan de bitcoin en in versterkte mate
na een uitspraak van de Rechtbank Overijssel 14 mei
2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2667, waarin werd geoor-
deeld dat de bitcoin niet als geld gezien kan worden
maar een ruilmiddel is net als zilver en goud, zodat in
geval van wanprestatie geen recht op vergoeding van
schade geleden door verschillen in de wisselkoers
(koersschade) bestaat.
Al met al is er een omslag in het denken zichtbaar:
werden bitcoins aanvankelijk niet serieus genomen en
als middel voor belastingontduiking gezien, nu rijst
de vraag of het niet een wereldomvattende munt zou
kunnenworden. Reden ombitcoins onder de strafrech-
telijke, fiscale en privaatrechtelijke loep te leggen. Al-
lereerst onder de strafrechtelijke loep omdat er conform
art. 1 Sr geen feit strafbaar is dan uit kracht van een
daaraan voorafgeganewettelijke strafbepaling. Daarna
wordt met een fiscale bril gekeken omdat constructies
in het belastingrecht vaker voorkomen. Tot slot kan
dan een vergelijking worden gemaakt met het civiele
recht.

2. Bitcoins strafrechtelijk bezien

Mogelijk afgezien van goden en godinnen zal in de
oudheid iets slechts hebben kunnen bestaan als het
tastbaarwas. Later verkregen ook verhalen en liederen
van bijvoorbeeldminstrelen bescherming. Een belang-
rijke mijlpaal in het strafrecht werd ruim een eeuw
geleden bereikt met HR 23 mei 1921, NJ 1921/564
(Elektriciteits-arrest).
In deze zaak ging het omeenHaagse tandarts die ervan
werd beschuldigd illegaal elektriciteit te hebben afge-
tapt. Bij het vonnis in eerste aanleg is hij als schuldig
aan diefstal veroordeeld tot een gevangenisstraf van
drie maanden ter zake ‘dat hij op verschillende tijden
in den loop van 1918 te ’s-Gravenhage in zijne woning
aan de (…)straat, met het oogmerk om zich dat goed
wederrechtelijk toe te eigenen, telkens heeft weggeno-

men hoeveelheden electrische energie, toebehoorende
aan de Gemeente ’s-Gravenhage’. In hoger beroep is
dat vonnis bevestigd, maar werd sprake geacht van
‘diefstalmeermalen gepleegd’. DeHogeRaadverwierp
het beroep in cassatie:

‘dat afgescheiden van de vraag, wat onder electrische
energie moet worden verstaan, aan deze een zeker
zelfstandig bestaan niet kan worden ontzegd;
dat toch deze energie, al moge hare aanwezigheid
slechts vastgesteld kunnen worden in verbinding met
een lichamelijke zaak, door menschelijk toedoen op
een andere zaak kan overgebracht worden en zelfs
geaccumuleerd kan worden;
dat zij voorts door toedoen van denmensch kan opge-
wekt worden en ter beschikking kan blijven van hem,
die haar opwekte;
dat zij voor deze een zekerewaarde vertegenwoordigt,
eenerzijds omdat hare verkrijging voor hem gepaard
ging met kosten en moeite, anderzijds omdat hij in
staat is haar, hetzij ten eigen bate te gebruiken, hetzij
tegen vergoeding aan anderen over te dragen;
dat dus, waar artikel 310 Sr. ten doel heeft het vermo-
gen van een ander te beschermen en met dat doel het
wegnemen van “eenig goed” onder de in dat artikel
genoemde omstandigheden strafbaar stelt zonder op
eenigerlei wijze nader aan te duiden wat onder “eenig
goed” gerekendmoet worden, op grond van bovenge-
noemde eigenschappen dit artikel ook op electrische
energie van toepassing is;
datmitsdien de Rechtbank enmet haar het Hof terecht
de mogelijkheid van diefstal van electrische energie
hebben aangenomen op grond, dat deze een vermo-
gensobject vormt,moetendedaarbij aan de uitdrukking
vermogensobject een enge beteekenis worden toege-
kend, zoodat daaronder niet vallen rechten of geestes-
producten, zooals bijvoorbeeld het auteursrecht of een
octrooi;
dat de omstandigheden, waaronder requirant zich de
electrische energie, aan de gemeente ’s-Gravenhage
toebehoorend, heeft toegeëigend, deze toeëigening tot
diefstal stempelen;
dat toch de electrische energie, welke zich in de gelei-
dingen bevond, bleef in de macht dier gemeente en
deze eerst overging in demacht van requirant, doordat
hij een lamp of een electrische motor inschakelde;
dat de gemeente hem wel is waar in de gelegenheid
had gesteld, deze inschakeling ook zonder haremede-
werking tot stand te brengen, doch hierdoor in het feit,
dat eerst door die inschakeling de energie uit demacht
der gemeente in zijn macht komt, geen verandering
wordt gebracht;

Ontleend aan wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin (laatst geraadpleegd op 4 april 2015).3.
‘UBS gaat technologie bitcoin uitpluizen’,Het Financieele Dagblad 2 april 2015; ‘Britse overheid wil regels voor bitcoin’,De Telegraaf 18 maart
2015; ‘IBM wil bitcointechnologie gebruiken voor “gewone” transacties’, De Telegraaf 13 maart 2015; ‘ECB ziet potentie voor bitcoin’, De
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gehackt: ruim 4 miljoen euro schade’, de Volkskrant 7 januari 2015; ‘Apps en games betalen met bitcoins’, Leeuwarder Courant 12 december
2014.
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dat de gemeente, hem in de gelegenheid stellende, deze
energie tot zich te nemen, hemdaartoe tevens het recht
gaf, doch slechts onder bepaalde voorwaarden en het
tot zich nemen van die energie in strijd met die voor-
waarden dus oplevert wederrechtelijke toeëigening;
dat mitsdien ook dit middel is ongegrond; (…)’

Dat sprake was van ‘enig goed’ in de zin van art. 310
Sr is gegrond op de volgende vier elementen: (a) een
zelfstandig bestaan, (b) de overdraagbaarheid door
menselijk toedoen, (c) een zekere vermogenswaarde,
en (d) de mogelijkheid van toe-eigening.

Een volgende stap werd gezet in de uitspraak HR
11 mei 1982, NJ 1982/583 (Giraal geld). De verdachte
ontving in 1978 op haar girorekening een aantal geld-
bedragen tot een totaal van ongeveer ƒ 16 000 zonder
dat die haar toekwamen. Die bedragen werden aan
haar overgemaakt door de Bedrijfsvereniging voor de
Gezondheid enGeestelijke enMaatschappelijke Belan-
gen te Zeist. De verdachte heeft, naar zij stelt, telefo-
nisch en mondeling (daartoe een reis makend naar
Zeist) verscheidene malen laten weten, dat aan haar
geld werd overgemaakt dat haar niet toekwam maar
aanvankelijk vond de Bedrijfsvereniging dat haar
computer onfeilbaar was en zij moest dus niet zo zeu-
ren. Ten slotte heeft verdachte dat geld opgenomen en
daarover voor een vakantie beschikt. De politierechter
veroordeelt haar wegens verduistering en in hoger
beroep volgde ontslag van rechtsvervolging omdat de
feiten niet als verduisteringwaren te kwalificeren. Het
ligt voor de handdat hetOMcassatie aantekende,maar
nee, de verdachte deed dit omdat zij ontevreden was
dat zij niet was vrijgesproken. DeHoge Raad verwierp
ook in deze zaak het beroep in cassatie:

‘Blijkens het p.-v. der terechtzitting in hoger beroep
van 6 jan. 1981 heeft de raadsman aldaar betoogd zoals
in de toelichting op het middel samengevat is weerge-
geven.
Dit verweer, dat blijkens de bewezenverklaring door
het Hof niet is aanvaard, stelt de rechtsvraag aan de
orde, of een in zogenaamdgiraal geld bestaand geldbe-
drag dat abusievelijk door een ander op iemands

bankrekening is overgemaakt al dan niet kan worden
aangemerkt als een “goed” dat als “toebehorende” aan
die ander vatbaar is voor “toeeigening” – een en ander
in de zin van art. 321 Sr, waarop de steller van de telas-
telegging kennelijk het oog had – door de rekeninghou-
der.
Door op die vraag geen gemotiveerde beslissing te ge-
ven heeft het Hof de bewezenverklaring niet naar de
eis der wet met redenen omkleed.
Zulks behoeft echter niet tot cassatie te leiden.
Gelet op de functie van zogenaamd giraal geld in het
maatschappelijk verkeer brengt redelijke uitleg van
voornoemd artikel immers mede, dat evenbedoelde
vraag bevestigend beantwoord moet worden.
Derhalve vordert het belang van de verdachte – name-
lijk dat haar expliciet uiteengezet worde waarom haar
uitdrukkelijk voorgedragen verweer niet wordt aan-
vaard – niet dat het bestreden arrest wegens bedoeld
verzuim wordt vernietigd.’

Er is in dit geval sprake van twee nieuwe elementen:
(e) de functie in het maatschappelijk verkeer en (f) een
redelijke wetsuitleg.
De lijn kan worden doorgetrokken naar twee uitspra-
ken van de Hoge Raad van 31 januari 2012. Allereerst
HR 31 januari 2012,NJ 2012/536 (Runescape) waarwerd
uitgemaakt dat een virtueel amulet en masker in het
onlinespel Runescape kunnenworden aangemerkt als
‘goed’ in de zin van art. 310 Sr en vatbaar zijn voor
diefstal.7

In een uitspraak van dezelfde datum (HR 31 januari
2012, NJ 2012/535 (Belminuten)) moest de Hoge Raad
oordelen over de vraag of het strafbaar is als iemand
een hemniet toebehorende simkaart (diewas namelijk
van het bedrijf waar hij werkte) in zijn telefoon heeft
gedaan en daarmee heeft gebeld (de belminuten verte-
genwoordigden een waarde van € 2549,07) en sms-be-
richten (met een waarde van € 100,24) heeft verstuurd.
De verdachte was door het gerechtshof wegens ‘dief-
stal,meermalen gepleegd’ veroordeeld tot een taakstraf
van 20 uur, subsidiair 10 dagen hechtenis. Ook in dit
geval werd het cassatieberoep verworpen.8Opvalt dat
deHoge Raad een beroep doet op het maatschappelijk

3.6.1. De klacht dat er geen sprake is van een goed omdat de onderhavige objecten uit ‘bits en bytes’ bestaan faalt. De virtuele aard van deze
objecten staat op zichzelf er niet aan in de weg deze aan te merken als goed in de zin van art. 310 Sr. Het dienovereenkomstige oordeel van
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het Hof geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat het Hof met be-
trekking tot deze objecten heeft vastgesteld dat ‘voor aangever, verdachte en zijn medeverdachte hun in het spel opgebouwde bezittingen
reëlewaarde hebben, die hen kanworden afgenomen’ en ‘dat het hier gaat om in de loop van het spel ontstanewaarden, die door inspanning
en tijdsinvestering zijn verworven of zijn te verwerven’ en dat de aangever binnen het spel over die objecten ‘de feitelijke en exclusieve
heerschappij’ had en hij door het handelen van de verdachte en zijn mededader de beschikkingsmacht over deze objecten is verloren. 3.6.2.
Opdie laatste vaststellingen stuit ook de klacht af dat de onderhavige objecten door hetHof haddenmoetenworden aangemerkt als ‘gegevens’
in de zin van art. 80quinquies Sr (onder gegevenswordt verstaan iedereweergave van feiten, begrippen of instructies, op een overeengekomen
wijze. Geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door personen of geautomatiseerde werken). De enkele omstandigheid dat
een object ook eigenschappen heeft van gegevens in de zin van art. 80quinquies Sr brengt niet mee dat dit object reeds daarom niet meer
als goed in de zin van art. 310 Sr kanworden aangemerkt. Opmerking verdient daarbij dat zich gemakkelijk grensgevallen kunnen voordoen,
waarbij de desbetreffende niet-stoffelijke zaken zowel kenmerken van een goed als van gegevens vertonen. In een dergelijk geval is de
kwalificatie sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de waardering daarvan door de rechter. In het licht van de vaststel-
lingen van het Hof dat de aangever binnen het spel over de virtuele amulet en masker ‘de feitelijke en exclusieve heerschappij’ had en hij
door het handelen van de verdachte en zijn mededader de beschikkingsmacht over deze objecten is verloren, geeft het oordeel van het Hof
geen blijk van een onjuiste opvatting omtrent art. 310 Sr en is dat oordeel niet onbegrijpelijk. 3.6.3. De laatste, kennelijk vooral op het oogmerk
van wederrechtelijke toe-eigening betrekking hebbende klacht dat het wegnemen van het virtuele bezit van een ander juist het doel is van
het spel Runescape, stuit af op de vaststelling door het Hof dat de spelregels niet voorzien in de door de verdachte en zijn mededader ge-
volgde wijze van wegnemen.
3.3.1 Het middel stelt de vraag aan de orde of belminuten en sms-berichten als hier bedoeld kunnen worden aangemerkt als een ‘goed’ in
de zin van art. 310 Sr. De wetgever heeft ten tijde van de invoering van art. 310 Sr in 1886 met deze vraag vanzelfsprekend geen rekening
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kunnen houden. In de rechtspraak van de Hoge Raad is deze specifieke vraag ook niet eerder aan de orde geweest. Toch biedt zowel de
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verkeer: in verband met de functie die zij in het maat-
schappelijk verkeer vervullen kunnen belminuten en
sms-berichten worden aangemerkt als goed in de zin
van art. 310 Sr.
Hoewel art. 1 Sr inhoudt: ‘Geen feit is strafbaar dan uit
kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke straf-
bepaling’, blijkt dat de Hoge Raad in dit soort zaken
aansluit bij de maatschappelijke realiteit. Voor het
antwoord op de vraag of sprake is van ‘enig goed’ in
de zin van art. 310 Srwordt aangesloten bij de volgende
elementen: (a) een zelfstandig bestaan, (b) de overdraag-
baarheid doormenselijk toedoen, (c) een zekere vermo-
genswaarde, (d) de mogelijkheid van toe-eigening, (e)
de functie in het maatschappelijk verkeer, en (f) een
redelijke wetsuitleg. Op die manier wordt voorkomen
dat een verdachte wordt veroordeeld wegens een tot
dan toe onbekend althans niet in de wet genoemd
strafbaar feit, maar wordt ook voorkomen dat iemand
profiteert van het feit dat er nog geen specifiekewetge-
ving is en dat maatschappelijk ongewenste situaties
ontstaan. Het kan niet zo zijn dat bepaalde technologi-
sche ontwikkelingen nog niet in de wetgeving zijn
verwerkt en dat iemand daarvan profiteert ook al is
dat maatschappelijk bezien uiterst ongewenst.

3. Het fiscale oogpunt

Na het vorenstaande zal het weinig verwondering
wekkendat de belastingdienst ook virtuele zaken belast
zodra ze enige waarde hebben. Bovendien is de fiscus
gewend met virtuele waarde te werken. We hoeven
maar te denken aan de vermogensrendementsheffing
die gebaseerd is op een fictief rendement,9 terwijl de
daadwerkelijke rente die belastingplichtigen ontvangen

al jaren daarbeneden ligt en nu zelfs onder de 1% zodat
wie spaart geld moet toeleggen. Een ander voorbeeld
is de WOZ-aanslag die gebaseerd is op de geschatte
waarde van het pand per 1 januari van het voorgaande
jaar. Ook hier geldt dat de werkelijke, ter realiseren
(verkoop)waarde thans veelal lager is dan vorig jaar
op 1 januari. Verder valt te wijzen op de mogelijkheid
om beslag te leggen op kredietruimte. HR 29 oktober
2004,NJ 2006/203, JBPR 2004/68 (Van den Bergh/Van der
Walle en ABN Amro) oordeelde dat dit niet mogelijk
was,maar vervolgenswerd de Invorderingswet gewij-
zigd.10 Art. 19 lid 4 Invorderingswet luidt nu:

‘Een betaaldienstverlener als bedoeld in artikel 1:1 van
de Wet op het financieel toezicht is op vordering van
de ontvanger verplicht, in zoverre onder blokkering
van onttrekkingen aan de rekening, uit het tegoed van
een rekening die een belastingschuldige bij hem heeft
alsmede, indiende betaaldienstverlener ende belasting-
schuldige in samenhangmet die rekening een overeen-
komst inzake krediet zijn aangegaan, uit het ingevolge
die overeenkomst verstrekte krediet, de belastingaan-
slagen van de belastingschuldige te betalen. De betaal-
dienstverlener is verplicht aan de vordering te voldoen,
zonder zichdaarbij op verrekening te kunnenberoepen.
De verplichting tot betaling vervalt een week na de
dag van bekendmaking vande vordering aande betaal-
dienstverlener.’11

Tot slot valt erop te wijzen dat ook inkomsten uit
strafbare feiten worden belast: ook als de inkomsten
wederrechtelijk zijn verkregen, door middel van bij-
voorbeeld drugshandel, afpersing, aanname van
steekpenningen, bankovervallen, inbraken of effecten-

wet als de eerdere rechtspraak aanknopingspunten voor de beantwoording van de voorliggende vraag. 3.3.2 Dewetgever heeft doormiddel
van verschillende strafbepalingen beoogd de beschikkingsmacht van de rechthebbende op enig goed te beschermen. In art. 310 Sr is strafbaar
gesteld het opzettelijk onttrekken aan de feitelijke heerschappij van enig goed dat aan een ander toebehoort met het oogmerk om het zich
wederrechtelijk toe te eigenen. Het begrip enig goed komt daarbij een autonome strafrechtelijke betekenis toe. Ook een niet-stoffelijk object
kan daaronder worden begrepen, mits het gaat om een object dat naar zijn aard geschikt is om aan de feitelijke heerschappij van een ander
te worden onttrokken. 3.3.3 In de loop der jaren heeft de Hoge Raad verschillende interpretatievragen beantwoord over de betekenis van
het begrip ‘goed’, ook met betrekking tot andere bepalingen waarvan dat begrip een onderdeel vormt. In HR 23 mei 1921, NJ 1921, p. 564
ging het om de vraag of elektrische energie kon worden aangemerkt als een ‘goed’ in de zin van art. 310 Sr. Die vraag werd door de Hoge
Raad bevestigend beantwoord. Daarbij werd ondermeer in aanmerking genomen dat aan elektrische energie ‘een zeker zelfstandig bestaan
niet kan worden ontzegd’ en werden overwegingen eraan gewijd dat elektriciteit door de mens kan worden opgewekt en beheerst en dat
zij ‘een zekerewaarde vertegenwoordigt, eenerzijds omdat hare verkrijging voor hem gepaard gingmet kosten enmoeite, anderzijds omdat
hij in staat is haar hetzij ten eigen bate te gebruiken hetzij tegen vergoeding aan anderen over te dragen’. Een en ander leidde tot de slotsom
‘dat dus, waar art. 310 Strafrecht ten doel heeft het vermogen van een ander te beschermen enmet dat doel het wegnemen van “eenig goed”
onder de in dat artikel genoemde omstandigheden strafbaar stelt zonder op eenigerlei wijze nader aan te duiden wat onder “eenig goed”
gerekend moet worden, op grond van bovengenoemde eigenschappen dit artikel ook op electrische energie van toepassing is’. In HR 11
mei 1982, NJ 1982/583, betreffende art. 321 Sr waarin verduistering strafbaar is gesteld, rees de vraag of giraal geld kan worden aangemerkt
als een goed dat als toebehorende aan een ander vatbaar is voor toe-eigening. De Hoge Raad oordeelde dat een redelijke uitleg van art. 321
Sr leidt tot een bevestigend antwoord, ‘gelet op de functie van zogenaamd giraal geld in het maatschappelijk verkeer’. Voorts heeft de Hoge
Raad geoordeeld dat een in de geest van een persoon opgeslagen bekendheid met de bij zijn betaalpas behorende cijfercombinatie niet kan
worden aangemerkt als een ‘goed’ in de zin van art. 317 (oud) Sr en dat het (onvrijwillig) noemen van een pincode niet kanworden aangemerkt
als afgifte in de zin van laatstgenoemd artikel; daarvan kan slechts worden gesproken indien door die afgifte de afgever de beschikking
over het afgegevene verliest (vgl. HR 13 juni 1995, NJ 1995/635). 3.3.4 Het Hof heeft de in de tenlastelegging gebruikte termen belminuten
en sms-berichten klaarblijkelijk en niet onbegrijpelijk verstaan in de economische betekenis die daaraan in het normale spraakgebruikwordt
toegekend, teweten als gebruikseenheid omde daarmee aangeduide vormen van telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren
en in rekening te kunnen brengen. Gelet hierop en in aanmerking genomen de functie die belminuten en sms-berichten in deze economische
betekenis in het maatschappelijk verkeer vervullen, geeft het oordeel van het Hof dat de verdachte door zijn handelen met het oogmerk
vanwederrechtelijke toe-eigening deze aan een ander toebehorende belminuten en sms-berichten zich heeft toegeëigend en dat deze belmi-
nuten en sms-berichten beide kunnen worden aangemerkt als een goed in de zin van art. 310 Sr, geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting
en is dat oordeel toereikend gemotiveerd.
Erwordt uitgegaan van een fictief rendement van 4%over de grondslag sparen en beleggen,waarover 30% inkomstenbelastingwordt betaald,
zodat er 1,2% belasting wordt geheven over het belastbaar vermogen.

9.

Vgl. J. Tulfer, ‘Overheidsvordering maakt beslag op kredietruimte door Ontvanger mogelijk’, TvI 2009, p. 25-27.10.
In art. 1ce lid 1Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is bepaald dat de overheidsvordering ‘ten hoogste € 500 [bedraagt] enwordt gedaan
bij een belastingaanslagmet een openstaand bedrag van ten hoogste € 1000, voor ten hoogste tweemaal in een kalendermaand per belasting-
aanslag’.
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handelmet voorkennis, is daarover belasting verschul-
digd. Voor de belastingwet maakt het niet uit of inko-
men op een legitiememanier is verkregen; al het inko-
men komt voor belastingheffing in aanmerking; het
gaat om het feitelijk genoten inkomen.12 De Belasting-
dienst deelt aldus mee in de criminele opbrengst. Af-
hankelijk van de aard van de activiteiten kan de belas-
tingheffing – net als bij regulier inkomen – leiden tot
een heffing van 52%. Oneerlijk is dat niet; het zou on-
wenselijk zijn om criminele activiteiten niet in de belas-
tingheffing te betrekken, terwijl de opbrengst van
‘eerlijke’ arbeid wel wordt belast.
Kortom, nu ruilmiddelen waarde vertegenwoordigen
is het een uitgemaakte zaak dat zij in de belastinghef-
fing worden betrokken.

4. Een civielrechtelijke invalshoek

In civielrechtelijke zin kan de vraag worden gesteld
hoe we een spaarzegelboekje van Albert Heijn, spaar-
punten van Douwe Egberts, LETS13 alsook FreeBees
enAirMiles14moeten kwalificeren. In 2002 heb ik daar
al aandacht aan besteed,15want in steedsmeer plaatsen
zijn de afgelopen jaren netwerken opgezegd waarbin-
nen de deelnemers diensten en zaken met elkaar uit-
wisselen zonder dat daar geld aan te pas komt. Er
wordt gewerkt met bijvoorbeeld Dommetjes (Utrecht)
of PeperMunten (Zwolle16). Hoofdreden is dat geprofi-
teerd kanworden van elkaars kwaliteiten en capacitei-
ten zonder dat dit tot hoge rekeningen over en weer
leidt. Kort gezegd komt het systeem erop neer dat alle
deelnemers activiteiten verrichten en in ruileenheden
uitbetaald krijgen en met die ruileenheden bij andere
deelnemers kunnen afrekenen voor activiteiten die
deze anderen verrichten en waarvan zij profiteren. Zo
kan iemand ruileenheden verdienen door een cursus
te geven, de haren van iemand anders te knippen of
het LETS-maandblad te verspreiden. Er kunnen ook
eenhedenworden toegekenddoor ongebruikte spullen,
die op zolder staan, weer in ‘het economisch verkeer’
te brengen. De eenheden kunnen worden uitgegeven
aan bijvoorbeeld de kinderoppas bij een avondje ‘uit’,
een tweedehands computer of tuinonderhoud. Het
gaat ommeerhoeksruilhandelmet betaling anders dan
door geld. De vraag is dan of degene die heeft gepres-
teerd daadwerkelijke betaling kan afdwingen, hetzij
in euro’s hetzij in de ruileenheid.
Die vraag is met name relevant als de ruilhandel
grootschalig wordt opgezet. Waar voor sommigen
mogelijk het doel is belasting te ontduiken of een socia-
le uitkering niet in gevaar te brengen, daar zien anderen
de commerciële aspecten. Een organisatie die de com-
merciële aspecten zag, was Bartering BV in Heusden.
Die naammoet bewust gekozen zijn, want het Engelse
werkwoord ‘to barter’ betekent: ruilen, ruilhandel be-

drijven. In de specifieke wereld van radio, televisie en
kranten wordt eronder verstaan het ruilen van adver-
tentieruimte tegen de benodigde goederen die de be-
treffende contractpartij in haar bedrijfsvoering levert.
Bartering hanteerde als serviceorganisatie een ruileen-
hedenrekening: de zogenaamde Bartering-rekening.
Hetwas een rekening-courantsysteemvoor haar leden,
doormiddelwaarvan zij de betalingen in BarterEenhe-
den tussen de diverse leden uitvoerde.Het kwamerop
neer dat Bartering voor haar leden als bank optradmet
dien verstande dat zij niet werktemet euro’s,maarmet
BarterEenheden, welke een waarde van € 1 hebben.
Het was de bedoeling dat de leden door middel van
de BarterEenheden zaken en/of diensten van (aan) el-
kaar (ver)kochten en dat er doormiddel van de Barter-
Eenheden werd betaald. Volgens een krantenartikel
uit 2000 waren er 3400 leden in 250 branches, 16 perso-
neelsleden en een omzet van ƒ 60 miljoen.
Hoe nu te oordelen als een bedrijf een positief saldo
aan BarterEenheden bezit, maar een negatief banksal-
do? Kunnen dan de BarterEenheden worden aange-
merkt als vermogensbestanddelen welke voor beslag
en daarmee voor executie vatbaar zijn?
Die vraag is aan de orde gekomen in de rechtspraak17

en bij de beantwoording van die vraag speelde met
name een rol dat het rekeningsaldo overeenkomstig
de lidmaatschapsvoorwaarden van Bartering niet in
contanten zou kunnen worden opgeëist. Het ligt voor
de hand dat Bartering daarmee heeft beoogd beslag en
executie uit te sluiten. De vraag is echter of iemand op
grond van een overeenkomst zaken de facto beslagvrij
zou kunnen maken. In de verhouding schuldeiser-
schuldenaar bestaat daartegen geen bezwaar, en acht
de wetgever dat op grond van art. 3:276 BWmogelijk,
maar als ook derden door een dergelijke afspraak
zouden kunnenworden gebonden, zou dat in verband
met de negatieve gevolgen voor andere schuldeisers
vergaande consequenties hebben voor het executie- en
beslagrecht. In dat geval zal iedereen proberen te berei-
ken dat zijn bezittingen ‘beslagvrij’ zijn en dat kan be-
tekenen dat leveranciers enkel nog zaken willen doen
tegen contante betaling, enz.
In de zaak die uiteindelijk bij de Hoge Raad belandde
ging het om eerdergenoemde Bartering BV die ruim
75 000 BarterEenheden ter waarde van ƒ 1 van Bon
Patron Partyservice onder zich had. Op die waarde
van circa ƒ 75 000 (iets meer dan € 34 000) wilde de
Ontvanger der Rijksbelastingen uit Lelystad zich ver-
halen. De Ontvanger wilde allereerst een bedrag in
‘harde’Nederlandse guldens van circa ƒ 75 000 en voor
het geval die vordering zouworden afgewezen: 75 000
ruileenhedenmet de bepalingdat deOntvanger gerech-
tigd zou zijn de ruileenheden te verkopen aan een
willekeurige derde. Eventueelwilde deOntvanger ook
noggenoegennemenmet verkoopvande ruileenheden

HR 20 juni 1951, B 9055.12.
LETS staat voor Lokaal Economisch TransactieSysteem; er zijn circa 100 ruilkringen.13.
Dit is te zien als een elektronisch spaarsysteem.14.
A.W. Jongbloed, Bijzondere beslagen, Deventer: Kluwer 2003, p. 10-18. Onderstaande alinea’s borduren daarop voort.15.
Vgl. ‘Nieuwbetaalmiddel: deZwolse PeperMunt’, de Stentor 8 april 2015: ‘Zwolle kent vanaf nu een nieuwbetaalmiddel: deZwolse PeperMunt.
Deze kan gebruikt worden als ruilmiddel door Zwollenaren die diensten aan elkaar verlenen, maar bij een aantal bedrijven en winkels kan
er ook mee betaald worden. (…) Eén PeperMunt is in de deelnemende winkels één euro waard.’

16.

HR 5 november 1993, NJ 1994/640 (Ontvanger Lelystad/Bartering BV).17.

81Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015-3

Bitcoins: virtueel geld, beslag op gebakken lucht?



aan een bij Bartering aangesloten derde of de besteding
van de ruileenheden bij een bij Bartering aangesloten
derde.
De beslissende vraag is echter of er in een dergelijk
geval sprake is van vermogensbestanddelen waarop
beslag kanworden gelegd.Gaat het niet omzogenaam-
de zaken buiten de handel?
Onder zaken buiten de handel werden vroeger zaken
verstaan die zich niet voor menselijke beheersing
leenden (zoals de lucht die wij inademen), zaken be-
stemd voor de eredienst en begraafplaatsen en ten
slotte zaken die tot gebruik en tot nut van iedereen
waren bestemd (zoals openbare wegen en gebouwen).
Thans wordt een dergelijke onderverdeling niet meer
gemaakt en kennen we slechts in art. 436 en 703 Rv de
regel dat geen beslag kan worden gelegd op voor de
openbare dienst bestemde zaken. De wetgever heeft
willen voorkomen dat de overheidstaak niet kan wor-
den uitgevoerd omdat iemand beslag heeft gelegd.Het
is dus niet mogelijk dat iemand die het niet eens is met
het kabinetsbeleid en nog een belastingteruggave krijgt,
het Torentje van premier Rutte laat verkopen.
Dat het in dit geval niet ging om ‘voor de openbare
dienst bestemde zaken’, is niet moeilijk te begrijpen en
dat betekende dat Bartering het onderspit dolf op dat
punt: er kon beslag worden gelegd. De gedachtegang
verder doortrekkende, kunnen we opmerken dat
BarterEenheden op één lijn kunnen worden gesteld
met geld dat een rechthebbende van een willekeurige
derde, zoals een bank, te vorderen heeft en dat niet van
belang is dat de leden de BarterEenheden niet in con-
tant geld kunnen opeisen en dat zij deze slechts binnen
de Bartering-organisatie kunnen gebruiken.
Een andere vraag is of Bartering de rekening-courant-
vorderingmet haar leden contractueel onoverdraagbaar
konmaken. Als we dewet raadplegen, blijkt dit inder-
daadmogelijk te zijn: art. 3:83 lid 2 BW biedt daarvoor
een wettelijke grondslag. Maar, zo wordt algemeen
aangenomen, aan beslag en executie kan een dergelijke
contractueel bedongen onoverdraagbaarheid niet in
de weg staan.
Ligt er dan een beletsel in de contractuele beperking
dat Partyservice haar vordering in BarterEenheden niet
van Bartering in guldens zou kunnen opeisen? Nee,
dit moeten we niet uitleggen als een uitsluiting van de
vordering tot nakoming, het is nietmeer dan een beper-
king van de prestatie waartoe Bartering zich door
middel van de overeenkomstmet haar leden verbindt.
Tot slot was door Bartering en Partyservice overeenge-
komen dat Partyservicemet de BarterEenheden slechts
betalingen kon doen aan andere leden van de service-
organisatie van Bartering. Maar ook in dit geval is het
een toelaatbare beperking van de verbintenis van
Bartering.

Bartering dolf het onderspit op het punt van de niet-
vatbaarheid voor beslag en executie, maar betoogde
met succes dat zij op grond van de algemene voorwaar-
den niet tot afgifte in geld, maar alleen tot afgifte van

de BarterEenheden kon worden veroordeeld, want de
BarterEenheden bestaan niet in tastbare vorm: het zijn
slechts ruileenheden. Of de Ontvanger in casu blij was
met de uitspraak enhoedeBarterEenheden zijn besteed
blijkt verder niet, maar duidelijk is dat dergelijke ruil-
eenheden als vermogensbestanddelenmoetenworden
aangemerktwelke voor beslag en executie vatbaar zijn.

Dit zo zijnde geldt dat een deurwaarder beslag kan
leggen op bijvoorbeeld FreeBees, Air Miles of Albert
Heijn-spaarzegelboekjes. Niet altijd zal het dan gaan
omgrote saldi c.q. bedragen,maar er zijn ook personen
en instanties die het grootscheeps aanpakken. Zo is het
mogelijk omAirMiles te doneren aan deDoeEenWens
Stichting Nederland, welke stichting de Air Miles ten
goede laat komen aan ‘het goede doel’ in de ruimste
zin des woords.18 Ook is het mogelijk om Air Miles te
sparen in groepsverband: voor de Paralympics in
Sydney, Australië; in 2000 werden de reiskosten voor
een belangrijk deel bijeengebracht via Air Milesdona-
ties.
Trekken we de lijn door, dan komenwe bij de bitcoins.
Dan gaat het in de regel wel over grote(re) bedragen.

Inmiddels is er een uitspraak van de Rechtbank Over-
ijssel 14 mei 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2667, JOR
2014/266; Prg. 2014/177.19

De rechtbank overwoog dat de vordering tot € 14 168
kan worden toegewezen. Echter, de (koers)schadever-
goedingwordt niet toegewezen, omdat de bitcoin geen
geld is in de zin van afdeling 6.1.11 BW. De bitcoin is
slechts een ruilmiddel. Derhalve is art. 6:125 BW niet
van toepassing. Weliswaar kan een gebruiker zijn bit-
coins bewaren in een ‘wallet’ bij een aanbieder van
meerdere (gebundelde) ‘wallets’, maar datmaakt deze
aanbieder nog geen giro-instelling ex art. 6:114 BW. Ex
art. 10 en 11 Verordening (EG) 974/98 hebben alleen
de eurobiljetten en euromunten de status van wettig
betaalmiddel. De euro is bij uitsluiting van alle andere
geldmiddelen een wettig betaalmiddel in Nederland.
Voorts valt de bitcoin volgens de Minister van Finan-
ciën niet onder de definitie van (elektronisch) geld in
de zin van de Wet op het financieel toezicht en kan de
bitcoin niet als wettig betaalmiddel worden gezien,
maar als ruilmiddel tussen particulieren (BriefMinister
van Financiën van 19 december 2013, kenmerk:
FM/2013/1939 U).

5. Afronding

Geconcludeerd kan worden dat de bitcoin vaak wordt
aangeduid als ‘een vorm van elektronisch geld’ (vol-
gens Wikipedia) of ‘virtuele munt waarmee men op
internet voor bepaalde producten en diensten kan be-
talen’ (volgens VanDale), maar daarvan is in juridische
zin geen sprake. Omdat de bitcoin niet als geld in de
zin van art. 6:112 BW kan worden beschouwd, is een
geslaagd beroep op koersverlies ex art. 6:125 BW bij
wanprestatie of onrechtmatige daad nagenoeg kans-

Vgl. www.makeawishnederland.org.18.
Vgl.W.A.K. Rank, ‘Betaling in bitcoins: geld of ruilmiddel, betaling of inbetalinggeving?’,AA 2015, p. 177-185. Zie al eerder: J.W.A. Biemans,
‘Air Miles en andere spaarsystemen nader beschouwd’, NJB 2009/869.
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loos. Daaraan doet evenwel niet af dat sprake is van
een ruilmiddel dat in het economisch verkeer een zeke-
re waarde vertegenwoordigt. Als de bitcoin wordt be-
kekenmet een strafrechtelijke, een fiscale en een civiel-
rechtelijke bril dan voldoet de bitcoin aan de in die
rechtsgebieden te stellen eisen.
In zijnArs Aequi-bijdrage plaatst Rank vraagtekens: de
bitcoin zou noch een zaak (geen stoffelijk object) zijn
noch een vermogensrecht:

‘[p. 183] Een vermogensrecht is een aan een bepaald
persoon toekomend recht, dat deel uitmaakt van zijn
vermogen. Van een persoonlijk of relatief recht – dat
de actieve zijde van een verbintenis vormt – kan bij een
bitcoin geen sprake zijn. Tegenover een dergelijk recht
staat immers altijd een passief vermogensbestanddeel,
een schuld. In het geval van een bitcoin is er geen uit-
gever, dus geen debiteur en geen schuld. Een bitcoin
is een reeks codes die een bepaalde waarde vertegen-
woordigt, digitaal opgeslagen. Een bitcoin geeft de
eigenaar echter geen recht op dewaarde die de bitcoin
vertegenwoordigt, maar belichaamt zelf die waarde.
(…) [p. 184] Een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn
de invoering van een bepaling voor virtuelewaardebe-
standen die zou kunnen worden opgesteld langs de
lijnen van het in 2011 voor dieren ingevoerde artikel
3:2a BW en die zou bepalen dat de regels voor vermo-
gensrechten op deze bestanden van toepassing zijn
voor zover dit in overeenstemming is met hun aard.’

Civielrechtelijk is sprake van een ruilmiddel dat in het
economisch verkeer de nodige waarde vertoont en
derhalve kan er beslag op de bitcoins worden gelegd.
In de praktijk zal datmoeilijk zijnwant de deurwaarder
zal allereerstmoetenweten dat de schuldenaar bitcoins
bezit en daarna moeten ze worden gelokaliseerd. Het
is daarom niet vreemd dat bij de nu verschenen kran-
tenartikelen er niet een is die de kop heeft ‘Deurwaar-
der legt beslag op bitcoins’. Maar wat niet is kan nog
komen en in ieder geval is de Belastingdienst bedacht
op het bezit van bitcoins.
Tot slot. Volgens NRC Handelsblad 27 maart 2015 moe-
ten we ons niet meer richten op bitcoins, maar vormen
blockchains de nieuwe hype. Een blockchain is een
openbaar onlineregister (grootboek) van transacties.
De technologie zou kunnen worden gebruikt om
transacties te controleren die numoetenworden gecon-
troleerd door een derde partij. Te denken aan het slui-
ten van contracten, het uitbrengen van een stem bij
verkiezingen en aandelenhandel, maar ook betalingen
kunnen via een blockchain snel en veilig worden afge-
handeld.
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