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1. Sinds het einde van de vorige. eeuw heeft het betalingsverkeer een 
indrukwekkende ontwikkeling gekend. Vooral onder invloed van de 
intensivering van de economische bedrijvigheid, evenals van de ver
ruiming van de handelsmarkten, in het bijzonder op internationaal 
gebied, diende, ter ondersteuning van dit toegen,pmen handelsverkeer, 
meer betaalmiddel ter beschikking van de volkshuishoudingen gesteld 
te worden. Het fiduciair geld, waarvan de bloei tot de r9de eeuw terug
gaat, werd verdrongen door een soepeler betaalmiddel : het giraal
of boekgeld. Tezelfdertijd drong zich een aanpassing op in de tech
nieken waarmede over deze girale tegoeden kan worden beschikt. 
Nieuwe betaalinstrumenten werden in het leven geroepen : aan
vankelijk vooral gebruikt tussen handelaars, zouden zij enige tijd later 
ter beschikking van het ruime publiek gesteld worden (r). De ont
wikkeling van deze technieken heeft de aandacht van de juristen 
gaande gehouden. Immers, niet aileen hebben zij een juridisch effect 
tot doel, namelijk de betaling, maar daarenboven zijn zij dikwijls ge
steund op juridische mechanismen, waarvan zowel de vreemdsoortig
heid als de complexiteit de jurist moeten boeien. 

Sommige van de nieuwe betaalmiddelen richten zich hoofdzakelijk 
tot de hedendaagse verbruiker. Zij houden verband met twee op
vallende kenmerken in het gedragspatroon van onze tijdgenoten, 
namelijk hun sterk toegenomen mobiliteit en hun uitgesproken 
voorkeur voor onmiddellijke consumptie. Vandaar dat deze technieken 
een dubbel aspect vertonen : enerzijds dienen zij als betaalmiddel, 
anderzijds strekke11 zij tot kredietverlening. 

(1) Terecht onderstreept A. Jauffret dat de kredietkaarten een geschikt voorbeeld zijn 
van het ontstaan en de evolutie van de handelsrechtelijke instelling. Aanvankelijk ontstaan 
uit de praktijk, zijn deze instellingen eerst later het vqorwerp van reglementering, Aldus 
tracht men de instelling te versoepelen, desgevallend de misbruiken te verhinderen. Ook 
wijst hij op de uitbreiding van de commerciele techniek tot niet-handelaars. ]AUFFRET, A., 
Les cartes de credit, Algemeen verslag over de kredietkaarten op VIIIste Internationaal 
Congres voor Rechtsvergelijking, 1970, blz. 3· 



2. Zoals in de meeste W esterse landen ontmoet de kredietkaart oak in 
Belgie een ruime belangstelling. De bijval waarop dit instrument in 
vele landen werd onthaald is in belangrijke mate toe te schrijven aan 
het feit dat het een passende oplossing verschaft voor meerdere ver
eisten waaraan een hedendaags betaalinstrument client te voldoen. 
Kredietkaarten laten vooreerst toe betalingen te verrichten zonder 
overhandiging van specien. Het is kenschetsend voor de meeste van 
deze nieuwe betaalmiddelen dat zij in overwegende mate gesteund 
zijn op girale technieken. Het aanhouden van gelden in girale vorm, 
en meer algemeen het gebruik van girale betalingstechnieken, biedt 
immers belangrijke voordelen. Rekeningtegoeden, althans op zicht
rekeningen, zijn onmiddellijk en volledig beschikbaar : de girale 
techniek laat derhalve toe het hoofd te bieden aan onvoorziene uit
gaven, zonder de titularis te verplichten tot het aanhouden van grate 
hoeveelheden biljett~. Oak hebben rekeningtegoeden een persoon
lijk karakter : in principe kan alleen de rechtmatige titularis over het 
tegoed beschikken; hij loopt ·dan oak minder risico op het gebied van 
diefstal of verlies. Verder worden alle inkomsten en uitgaven op de 
rekening geregistreerd : dit vereenvoudigt de boekhouding en ver
schaft een bewijsmiddel voor de verrichtingen. 
Tei"lslott~ ~oet ;,arden be!ladrukt dat,-naarmate het giraal geld in de 
totale geldhoeveelheid aan relatief belang wint (1), velen de behoefte 
zullen gevoelen om nieuwe, soepeler technieken te kunnen gebruiken, 
en dit teneinde de effectieve beschikbaarheid van deze rekeningte
goeden te verzekeren. 
Het nieuw betaalinstrument moet daarenboven bruikbaar zijn in vele 
streken, zelfs in vele landen. Het is voorzeker geen toeval dat de 
kredietkaarten - en meer in het bijzonder de credit cards - hun 
bloei kennen in eeil periode waarin de mobiliteit van de bevolking 
een voorheen nooit gekende intensiteit kent. Zoals zijn middeleeuwse 
voorganger, ten tijde van het ontstaan van de wisselbrief, wenst oak 
de hedendaagse reiziger een gepast betaalinstrument. Het blijkt dat 
deze functie van ruim aanvaard internationaal betaalmiddel niet door 
de cheque kon worden vervuld : de onzekerheid omtrent de aan
wezigheid van het fonds, evenals reglementaire (2) en psychologische 

(r) Men kan in dit·verband verwijzen naar de inspanningen die in Belgie door de banken 
worden geleverd om de betaling van wedden en bezoldigingen door tussenkomst van een 
bankinstelling te Iaten geschieden. Voor een belangrijk, recent initiatief, zie de uitgifte van 
salarischeques die in menig opzicht gelijkenis vertonen met bankbiljetten aan order. 
(2) In sommige Ianden verbiedt de wisselreglementering de uitgifte van cheques in een 
andere munt dan die van het land van de trekker. 



oorzaken verklaren deze toestand. Daarentegen zijn sommige krediet
kaarten nu reeds uitgegroeid tot betaalmiddelen die in de gehele 
Westerse wereld en zelfs in sommige socialistische Ianden worden 
aanvaard. 

Behoudens een betaalfunctie vervullen deze instrumenten een be
langrijke kredietfunctie. Zij stellen de houder in staat zijn uitgaven 
later te regelen, het weze op het einde van de maand of op langere 
termijn. De kredietkaarten sluiten derhalve aan bij dit kenmerk van 
het gedragspatroon van de hedendaagse consument, namelijk zijn 
drang naar consumptief krediet. In Belgie is deze kredietfunctie tot 
op heden nog weinig op de voorgrond getreden : dit zou het gevolg 
zijn van de reglementering van de verkoop op afbetaling. 

Kredietkaarten bekleden derhalve een bijzondere plaats onder de 
hedendaagse betaal- en krediettechnieken. Naar oordeel van velen zijn 
zij geroepen om in de toekomst, niet in hun huidige, doch vermoedelijk 
veeleer in een gewijzigde vorm, een belangrijke rol te spelen, en- al
thans voor de kleine betalingen - de andere betaalmiddelen in sterke 
mate te verdringen. 

HooFDSTUK I 

BESCHRIJVING 

§ 1 • Soorten kredietkaarten en woordgebruik 

3. In het algemeen kan men de kredietkaart omschrijven als het 
document, op grand waarvan de titularis goederen en diensten kan 
verwerven zonder contante betaling. Hij geniet derhalve krediet. 

Het basismechanisme, waaruit de kredietkaart · is gegroeid, is vrij 
eenvoudig. Wanneer iemand regelmatig goederen koopt bij een ander, 
zullen partijen vlug geneigd zijn om eerst op bet einde van de maand 
af te rekenen. De verkoper, die aldus krediet geeft, moet niet aileen 
vertrouwen bebben in zijn klant, oak moet bij hem daarenboven 
persoonlijk kennen. In een grate bandelszaak, die meerdere vestigin
gen beeft, is dit persoonlijk contact niet meer mogelijk. Daarom geeft 
men aan de koper een bewijs, waaruit blijkt dat bij bet vertrouwen 
geniet van de onderneming, en bijgevolg mag kopen zonder contante 
betaling (1). Natuurlijk moet worden verzekerd dat aileen bedoelde 
koper bet document zal gebruiken : men zal zijn handtekening vragen 
op bet bewijs, en deze vergelijken met de bandtekening op de bestel-
bon. · 

(1) Voor een goede beschrijving van deze ontwikkeling, zie : Les cartes de credit, Comite 
beige de !a distribution, 1970-I, biz. 25. 



Vele kredietkaarten, die thans in gebruik zijn, beantwoorden aan dit 
basisschema. Zij kunnen alleen worden aangewend in de vestigingeri 
van het organisme dat de kaart heeft uitgegeven. De rechtsbetrekkin
gen blijven derhalve beperkt tot twee partijen, koper en verkoper. 

Soms kan de kaart niet alleen gebruikt worden in de vestigingen van 
de verkoper zelf, maar ook bij derden die daartoe met de verkoper 
een overeenkomst hebben gesloten. Dit is onder meer het geval met 
de benzinekaarten die in de Verenigde Staten door de meeste petro
leummaatschappijen worden uitgegeven. Aanvankelijk bedoeld om 
enkel gebruikt te worden in de eigen verkoopspunten van de maat
schappij, hebben sommige zelfstandige benzineverdelers aanvaard de 
benzinekaart als goede betaling te beschouwen. Alsdan ontstaan 
rechtsbetrekkingen tussen drie, juridisch onafhankelijke partijen (1). 

Een volgende fase in de evolutie houdt in dat het gebruik van de 
kaart wordt losgemaakt van de activiteit van de verkoper-uitgever 
van de kaart. Alsdan wordt de kaart uitgegeven door een gespeciali
seerd, daartoe opgericht organisme, dat optreedt als bemiddelaar 
tussen koper en verkoper, en onder meer aan de verkoper de gelden 
betaalt, die het ontvangt of zal ontvangen van de koper. De krediet
kaart is gegroeid van commercieel naar :financieel instrument. Zij zal 
kunnen worden gebruikt voor alle goederen of diensten, die door de 
aangesloten verkopers te koop worden gesteld (2). Zoals in het vorige 
geval treft men ook hier drie, juridisch onafhankelijke partijen aan. 
In hoofdorde heeft de krediethart derhalve een betaalfunctie : zij 
client ter betaling van uitgaven, waarvan het bedrag gewoonlijk op 
het einde van de maand globaal zal worden geind door de instelling 
die de kaart heeft uitgegeven. Daar er enkele dagen verlopen tussen 
het ogenblik van de aankoop en de dag van de aanbetaling door de 
kaarthouder, kan. men ook gewag maken van een kredietfunctie. 
Enkele jaren terug hebben sommige organismen, die kredietkaarten 
uitgeven, ruimere kredietfaciliteiten toegestaan aan hun kaarthouders. 
Mits betaling van een interest, mogen de kaarthouders de verschul
digde bedragen in meerdere termijnen terugbetalen, zonder dat zulks 
het verder gebruik van de kaart verhindert. Aldus is de kredietkaart 
van betaalinstrument uitgegroeid tot kredietinstrument (3). 

(1) STAUDER- WEISENSEE, Das Kreditkartengeschc:ift, Frankfurt, 1970, onderscheiden de 
kaarten van het twee-partijen-, en de kaarten van het drie-partijenstelsel. 
(2) In de Verenigde Staten kunnen sommige kredietkaarten zelfs gebruikt worden voor de 
betaling van de belastingen. 
(3) Whicule de credit schrijft CHABRIER, P. G., Les cartes de credit, P.U.F., 1968, biz. 11. 



4• Uit het voorgaande blijkt dat het begrip kredietkaart instrumenten 
dekt die van nogal uiteenlopende aard zijn. Het is derhalve aangewezen 
de verschillende soorten kredietkaarten te onderscheiden, en zo moge
lijk, elke categorie van een passende benaming te voorzien. 

Een eerste onderscheid vloeit voort uit de twee hoofdfuncties die deze, 
instrumenten vervullen : enerzijds dienen zij ter betaling van schulden 
anderzijds komen zij tussen bij een kredietverlening. Naargelang men 
de nadruk legt op de ene, dan wel op de andere functie, spreekt men 
van betaal-, respectievelijk kredietkaarten. 

Als meest algemene aanduiding kan met het begrip betaalkaart ge
noegen worden genomen. Het omvat zowel de chequekaart als de 
zogenaamde accreditiefkaart en de eigenlijke kredietkaart (r). Welis
waar kan aan het begrip betaalkaart geen eigenlijke juridische be
tekenis worden gehecht. Het wijst slechts op een der belangrijkste 
kenmerken, dat gemeen is aan de zoeven vermelde instrumenten, 
namelijk de tussenkomst in een betaalverrichting. 
Sommige auteurs onderscheiden de accreditiefkaarten (les cartes 
accreditives) en de eigenlijke kredietkaarten (cartes de credit reel). Aldus 
wordt de intensiteit van de kredietfunctie beklemtoond : de eerste 
dienen slechts om de houder te accrediteren, bij de derde, aan wie zij 
een waarborg van betaling verlenen. Vari eigenlijke kredietverlening 
is ternauwernood sprake. Bij de eigenlijke kredietkaart daarentegen is 
de kredietverlening overwegend : deze kaart verleent de houder het 
recht de terugbetaling van zijn uitgaven over een lange periode te 
spreiden. Onverminderd het feit dat deze indeling de bijzondere, bij
komstige rol van de chequekaart miskent, lijkt het voorgestelde 
onderscheid hoofdzakelijk van financiele aard te zijn. Daarbij komt 
dat het accreditief in onze rechtsorde een bijzondere, wettelijke 
betekenis heeft : artikel 66 van de chequewet onderwerpt de accredi
tieven aan de bepalingen van deze wet, inzover deze bepalingen 
verenigbaar zijn met de eigen aard van het document (2). Daarom is 
het verkieslijk eerstgenoemde kaarten aan te duiden als einde-maand
kaarten of kaarten voor uitgesteld contant. 

Een andere indeling gaat uit van de goederen of diensten die door 
middel van de kaart kunnen worden verworven (3). Aldus onder-

(1) Voor de chequekaarten, zie onze studie De chequekaart in Belgie. ]uridische aspei::teri, 
T.P.R., 1970, 265. 
(2) Oe. in artikel 66 chequewet bedoelde .documenten verschillen wezenlijk van de door 
hogervermelde auteurs bedoelde accreditiejkaarten. 
(3) ,Zie, voor een andere indeling : Les c:artes de credit, Comite beige de Ia distribution, 
1970-1, biz. 5· ' 



'II 
scheidt men de algemene kaarten (all purpose cards, shopping cards), 
die voor om het even welke goederen of diensten kunnen worden 
gebruikt, en de gespecialiseerde kaarten (zeals de oilcards, uitgegeven 
door petroleummaatschappijen, de reiskaarten, de hotelkaarten, de 
kaarten voor autoverhuring, enz.) waarvan het gebruik is voorbe
houden voor bepaalde handels- of dienstverleningsactiviteiten. Het 
is duidelijk dat deze indeling veeleer op commerciele dan op juridische 
verschillen duidt. 

Ook kunnen deze documenten ingedeeld worden volgens juridische 
maatstaven. Het juridisch mechanisme waarop. deze kaarten steunen, 
vertoont immers een sterke verscheidenheid. Op grond van een 
onderzoek van de voornaamste in Belgie gebruikte kaarten kan aldus 
volgend onderscheid gemaakt worden. Vooreerst de eigenlijke krediet
kaart of credit card, aan de hand waarvan de titularis goederen of 
diensten kan verwerven bij een aangesloten leverancier, terwijl d~ 
prijs ervan wordt betaald door een derde, emittent van de kaart. 
Vervolgens de koperskaart of rekeningkaart, die aan de titularis het 
recht verleent goederen te verwerven in de inrichtingen van de 
emittent van de kaart. Tenslotte de financieringskaart, waarbij de 
houderhet recht verwerft om van de emittent een lening op afbe
taling te bekomen (I). Deze drie instr~.ml.~fl.ten behoren, samen met 
de chequekaart tot de algemene categorie der beta;:tlkaarten. 

s. Alvorens de beschrijving aan te vatten van de bjjzondere vormen, 
waaronder deze kaarten zich voor het ogenblik in Belgie voordoen, 
is het nuttig de bij deze mechanismen betrokken partijen te identifi
ceren en te benoemen. Enerzijds heeft men de houder of titularis van 
de kaart : hij vervult uiteraard steeds de rol van koper. Anderzijds 
heeft men de verkoper, of leverancier of de persoon bij wie de kaart 
wordt aangewend voor het verwerven van goederen of diensten. Ten
slotte heeft men de ·emittent of het organisme dat de kaart aan de hou
der heeft uitgereikt en dat tussenkomt in. de betaling van de prijs aan 
de leverancier. In het geval der koperskaart zijn emittent en leveran
cier een en dezelfde vennootschap. 

(r) Deze studie zal verder niet meer handelen over de financieringskaart. Het rechtskarakter 
van het instrument is sterk verschillend van dat der beide voormelde kaarten. Overigens is 
het gebruik ervan vrij beperkt. Voor een beschrijving en proef van ontleding, zie aanhangsel, 
biz. 696 e.v. 



§ 2. Beschrijving van de in Belgie uitgegeven kredietkaarten 

A. BESCHRIJVING VAN DE IN BELGIE UITGEGEVEN KREDIETKAARTEN 

a) De drie kredietkaartstelsels 

6. Midden 1970 waren er in Belgie drie kredietkaarten in omloop : het 
zijn de Diners' Card, in Belgie uitgegeven door Diners' Club Benelux, 
de American Express Credit Card, uitgegeven door de American 
Express International Banking Corporation, filiale van de Ameri
kaanse vennootschap American Express Company, en Eurocard, 
uitgegeven door Eurocard Belgie, N.V. Daarnaast worden ook nog 
andere kredietkaarten in Belgie gebruikt. Zij worden evenwel niet 
uitgereikt aan Belgische ingezetenen. Dit is onder meer het geval 
voor Carte Blanche (r). 

Diners' Club Benelux is een naar Belgisch recht opgerichte naam
loze vennootschap. De overgrote meerderheid der aandelen is in 
handen van Belgische ingezetenen. De vennootschap heeft als hoofd
bedrijvigheid de uitgifte in de Beneluxlanden van de gelijknamige 
kredietkaart evenals de organisatie in deze landen van het verkoops
net, dat deze kaart zal aanvaarden. Evenwel kan de Diners' Card 
gebruikt worden bij alle leveranciers, die aangesloten zijn hetzij bij 
Diners' Club Inc., de oorspronkelijke Amerikaanse emittent, hetzij 
bij een der nationale Diners' Clubs. Aldus is de kaart bruikbaar in 
nagenoeg de gehele Westerse wereld (2). Verder verleent Diners' 
Club, op bijkomstige wijze, enkele andere diensten aan de houders 
van haar kredietkaarten. Deze diensten hebben allen betrekking 
op het reis- en vermaaksleven : bespreking van hotels, restaurants, 
schouwburgen, organisatie van reizen, levensverzekering of ver
zekering tegen werkonbekwaamheid voortvloeiend uit reisongevallen 
en onder meer uit vliegtuigongevallen (3). 

Op grand van bijzondere overeenkomsten, gesloten tussen Diners' 
Club Benelux en de Bank van Brussel, een van haar aandeelhouders, 
heeft de houder van een Diners' Card verder de mogelijkheid de 
financiele dienst van zijn rekening met Diners' Club aan deze bank 
op te dragen. Daartoe geeft hij een doorlopende betalingsopdracht 
aan de bapk; anderzijds bekomt hij aldus een kasreserve ten bedrage 
van zs.ooo F. Bij voornoemde bank, evenals bij sommige andere 

(r) Een ontleding van deze kredietkaart werd opgenomen in de mate dat zij kan bijdragen 
tot de juridische analyse van dit betaalmechanisme in het algemeen. 
(2) Ongeveer 350.ooo leveranciers, verspreid over 148 Ianden zijn bij Diners' Club aan
gesloten. 
(3) Vermoedelijk treedt Diners' Club alsdan op voor rekening van derden. 



instellingen, kan de Diners' Card verder als chequekaart worden 
gebruikt (r). 

In Belgie wordt de American Express Credit Card (ook Betaalkaart 
American Express genaamd) uitgegeven door een zestal banken (2). 
Deze beoordelen niet alleen de kredietwaardigheid van de kandidaat
kaarthouder, maar organiseren daarenboven. het net der aangesloten 
leveranciers. Ook deze kredietkaart is bruikbaar in de meeste Westerse 
Ianden. Zoals de Diners' Card kan de American Express kaart in 
sommige gevallen aangewend worden als chequekaart. Aldus heeft 
de houder van deze kaart het recht om bij aile kantoren van American 
Express contanten op te nemen of reischeques aan te kopen, tegen 
uitgifte van een gewone cheque en mits voorlegging van de kaart (3). 
Tenslotte worden bijzondere krediettermijnen voorzien met betrek
king tot de terugbetaling van door middel van de kaart gekochte vlieg
tuigbiljetten (4). 

Eurocard is een in overwegende mate Europese kredietkaart. Zij is 
aanvankelijk ontstaan uit een overeenkomst tussen twee nationale 
kredietkaartstelsels (5). Later werd de International Hotel Association 
bij dit initiatief betrokken, zodat deze kaart evolueerde in de richting 
van een reis- en vermaakskaart (6). Sindsdien is zij evenwel uitgegroeid 
tot een algemene kredietkaart, en werd haar financiele rol beklem
toond (7). Eurocard maakt deel uit van het Interbank-stelsel. Inter
bank is een groepering van Amerikaanse banken, die omwille van de 
in de Verenigde Staten geldende beperking van de bankactiviteit tot 

(I) Aldus werd voorzien dat de houder van een Diners' Card, samen met zijn chequeboekje 
of zelfs samen met een daartoe speciaal bestemde kaart, cliiintkaart genaamd, per week tot 
maximum zs.ooo F. kan opvragen op zijn tegoed bij deze bank. In sommige gevallen kan 
de Diners' Card, samen met het persoonlijk chequeboekje van de houder, bij enkele reis
agentschappen gebruikt worden ter aankoop van reischeques tot een maximum bedrag 
van $ 350. 
(z) De banken zijn : Kredietbank, Bank Lambert, Bank Nagelmackers, Bank van Parijs 
en van de Nederlanden, Bank van Rveselare en West-Vlaanderen en Gesbanque. 
(3) Dit recht is evenwel beperkt tot $300 (waarvan maximum $so in contanten). 
(4) Maximum twaalf maanden. 
(S) Namelijk georganiseerd door British Hotels and Restaurants enSkandinaviskNordkonto. 
Deze overeenkomst had tot voorwerp het leveranciersnet van beide kredietkaartstelsels 
open te stellen voor aile door hen uitgegeven kredietkaarten. Eenzelfde overeenkomst ligt 
aan de basis van het Interbank-systeem. 
(6) Deze kaart zou a!dus tot het gemeenschappelijk werkinstrument van de hotel- en 
restaurantnijverheid kunnen uitgegroeid zijn. Dit verklaart waarom enerzijds de commissies 
die ten laste van de aangesloten leveranciers werden opgelegd geringer waren, terwijl 
anderzijds sommige kveranciers slechts deze kredietkaart aanvaardden. 
(7) De deelname van enkele belangrijke financiele tussenpersonen aan deze onderneming 
ligt hieraan ten grondslag : Marine Midland Bank, Stockholms Enskilda Bank, de Franse 
financieringsvennootschap Sovac, United Dominion Trust behoren tot de belangrijkste 
aandeelhouders van Eurocard. 



de grenzen van elke deelstaat, overeengekomen zijn dat de krediet
kaarten, die door elk der aangesloten banken worden uitgegeven kun
nen worden gebruikt bij alle leveranciers, die bij een dezer krediet
kaartstelsels · zijn aangesloten. Aldus kan Eurocard worden gebruikt 
bij ongeveer 6oo.ooo leveranciers, terwijl meer dan 20 miljoen kaart
houders op deze wijze kunnen betalen bij de leveranciers, die tot het 
Eurocard systeem zijn toegetreden. 

b) Werking van dit betaalmechanisme 

7. Het mechanisme van de kredietkaart steunt op een stelsel van 
overeenkomsten, waarbij drie partijen betrokken zijn. De emittent, 
of de vennootschap die de kaart uitgeeft, is in de regel een daartoe 
in Belgie opgerichte vennootschap (1). De leverancier, bij wie de 
houder aankopen kan doen door middel van de kaart, behoort meestal 
tot de dienstensector. Nochtans stelt men vast dat de kring der aan
gesloten ondernemingen zich sterk heeft uitgebreid : oak handelaars 
buiten de oorspronkelijke sector der hotel-, restaurant- of reisbedrij
ven, zijn tot dit mechanisme toegetreden. Aangezien het gebruik van 
de kaart ruime betaal- en kredietmogelijkheden verschaft, is de kaart 
voorbehouden aan personen die over voldoende geldelijke middelen 
beschikken. 

De techniek van dit betaalmechanisme kan als volgt worden beschre
ven. De houder van de kaart heeft bepaalde aankopen gedaan, of 
bepaalde diensten genoten bij een aangesloten bedrijf. In plaats van 
in specien te betalen legt hij de kaart voor. De leverancier client alsdan 
de geldigheid van de kaart te onderzoeken : dit slaat onder meer op 
schrappingen of doorhalingen die op de kaart voorkomen, op de gel
digheidsduur en vooral op de protestlijsten waarop de nummers 
voorkomen van verloren, gestolen of voortijdig ingetrokken kaarten. 
De leverancier noteert de identiteit van de kaarthouder en het volg
nummer van de kaart op de leveringsnota, die hij tenslotte ter onder
tekening voorlegt. In een volgende stadium dienen de verbintenissen 
afgewikkeld te worden. De leverancier stuurt op gestelde tijdstippen 
alle aldus ·ondertekende nota's aan de emittent, die deze binnen een 
korte periode aan de leverancier betaalt. Zijnerzijds ontvangt de houder 

(1) Aldus onder meer hebben Eurocard en Carte Blanche een filiale in Belgie opgericht. 
Diners' Club Benelux, N.V. heeft evenwel minder hechte banden met de gelijknamige 
Amerikaanse vennootschap. Zoals de meeste andere nationale Diners' Clubs heeft Diner's 
Club Benelux een zogenaamde franchising overeenkomst met de Amerikaanse emittent 
aangegaan. Tenslotte wordt de American Express Credit Card georganiseerd door de succur
sale van de hogergenoemde Amerikaanse bank. 



iedere maand een uittreksel van zijn rekening met vermelding van de 
bedragen die hij op grand van deze aankopen verschuldigd is. Enkele 
dagen na de ontvangst van het uittreksel moet de houder betalen zoniet 
wordt hem bij wijze van straf een vrij hoge rente ten laste gelegd en 
kan de kaart zelfs worden ingetrokken. 

c) Beschrijving van de gebruikte overeenkomsten 

8. De betrekkelijke eenvoud van dit betaalmechanisme staat in 
scherpe tegenstelling tot de complexiteit van de rechtsbetrekkingen, 
waarop het is gesteund. Daarom is vereist dat alhier een vrij nauw
keurige omschrijving van deze overeenkomsten wordt gegeven. 

Voorafgaandelijk weze evenwel opgemerkt dat deze overeenkomsten. 
mede onder invloed van de vreemde oorsprong van dit instrument. 
gekenmerkt worden door een uitgesproken pragmatisme. De afwezig
heid van een globale benadering van dit betaalmechanisme is niet 
vreemd aan de schijnbare tegenstrijdigheden tussen 'sommige clausu
les. Bij de interpretatie zal evenwel gepoogd worden een samenhangend 
geheel uit ,te werken. Voor bijzonderheden met betrekking tot de 
verplichtingen van de partijen wordt verwezen naar bijgevoegde 
tabel (1). 

r 0 ) OVEREENKOMST TUSSENEMITTENT EN LEVERANCIER 

9· De overeenkomst tussen de emittent van de kaart en de leverancier 
bevat in hoofdzaak volgende verplichtingen : enerzijds belooft de 
leverancier de kaart tegen de gebruikelijke voorwaarden en zonder 
prijsverhoging te honoreren; anderzijds belooft de emittent de regel
matig ondertekende debetnota's binnen de overeengekomen tijd te 
betalen. Van wezenlijk belang voor de beoordeling van deze over
eenkomst is het feit dat de leverancier zich ertoe verplicht de door 
middel van de kaart gestelde verrichtingen enkel en aileen af te hande
len met de emittent. Aldus ontzegt hij zich het recht contante betaling 
te eisen, de koopprijs te brengen op een rekening die tussen hem en de 
kaarthouder zou bedongen worden, enz. Anderzijds belooft de 
emittent de debetnota's te betalen, ongeacht of hij zich al dan niet 
op de houder zal kunnen verhalen. Deze verplichting wordt evenwel 
niet steeds met dezelfde preciesheid omschreven. 

De overeenkomst die door Eurocard wordt gebruikt voorziet dat deze 
vennootschap alle regelmatig door het aangesloten bedrijf ingediende 
rekeningen zal vereffenen, zelfs ,indien de kaarthouder in gebr~ke 

(r) Zie verder, biz. 662. 



blijft het verschuldigde aan Eurocard te voldoen. In dit geval zal 
Eurocard dit verlies dragen!'. Minder duidelijk is de formulering 
die door American Express wordt gebruikt : ,Wij (d.w.z. American 
Express) zullen van U overnemen, en U zult aan ons overdragen alle 
rekeningen ontstaan uit aankopen van kaarthouders en wij zullen geen 
recht op terugvordering hebben in geval de kaarthouder niet zou 
betalen". Beperkter is het beding dat door Diners' Club wordt ge
bruikt: ,voor zover hogervermelde verplichtingen werden nageleefd, 
wegen de risico's van niet-betaling, insolvabiliteit en faillissement van 
de kaarthouders op Diners' Club, die uitdrukkelijk wordt gesubro
geerd in alle rechten van de leverancier" (1). Tenslotte vermeldt 
de door Carte Blanche gebruikte overeenkomst dat deze vennootschap 
ermee akkoord gaat te kopen en de leverancier ermee akkoord gaat 
aan haar te verkopen en over te dragen, alle vorderingen, die door het 
gebruik van de kaart ontstaan in overeenstemming met dit contract". 
Aldus blijkt dat de risico's wegens faillissement of insolvabiliteit van 
de kaarthouder door de emittent worden gedragen en dat zij bij ge
volg geen invloed uitoefenen op diens verbintenissen jegens de 
leverancier. 

Een bijzondere regeling geldt met betrekking tot de betwistingen die 
kunnen rijzen tussen de kaarthouder en de leverancier. De invloed 
van deze betwistingen op de verbintenissen van de emittent wordt 
op nagenoeg dezelfde wijze geregeld. American Express bedingt dat 
,iedere terugvordering of klacht, ontstaan uit aankopen door kaart
houders, rechtstreeks met de client zal worden geregeld en indien 
een kaarthouder, tengevolge van een of andere terugvordering of 
klacht, mocht weigeren te betalen, zal de leverancier aan American 
Express het betreffende bedrag vergoeden of zal American Express 
dit bedrag op latE~re bedragen aan de leverancier in mindering mogen 
brengen". Zo ook voorziet Eurocard dat hij zich ,niet zal mengen 
in of enige aansprakelijkheid accepteren met betrekking tot geschillen 
tussen de kaarthouder en het aangesloten bedrijf, betreffende de 
geleverde diensten en/of goederen die het voorwerp uitmaken van 
een afrekeningsbon. Eurocard behoudt zich nochtans het recht voor 
bij vereffening eventueel betwiste bedragen af te trekken, waarva~ de 
betaling door de kaarthouder werd geweigerd. In zulke gevallen draagt 
echter Eurocard al zijn rechten uit dergelijke schuldvorderingen aan het 
aangesloten bedrijf over, dat hierdoor gerechtigd wordt alle stappen te 
ondernemen tot inning van deze bedragen"(2). De door Carte Blanche 

(1) Vertaling door de auteur. 
(2) Deze clausule werd later gewijzigd door weglating van de twee laatste zinsneden. 
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gebruikte overeenkomst bevat een gelijkaardige regeling (1), terwijl 
de door Diners' Club aangewende overeenkomst, ten slotte, terzake 
geen bijzondere regelen bevat. 

Ofschoon men uit deze clausules kan afleiden dat de emittent niet 
verbonden is, indien de houder verweermiddelen laat gelden, waardoor 
de invordering door de emittent wordt verhinderd, lijkt deze vast
stelling onjuist. Daarbij client men tevens rekening te houden met de 
overeenkomst die de emittent met de kaarthouder heeft aangegaan, en 
waarbij laatstgenoemde zich verbindt om de emittent te betalen, on
geacht de verweermiddelen die hij tegen de leverancier zou kunnen 
opwerpen. Vermoedelijk gaat het hier veeleer om een schijnbare 
tegenstrijdigheid die niet afdoet aan de algemene draagwijdte van de 
verbintenis van de emittent. 

Weze hier ten slotte nag aangestipt dat minstens drie van de vier 
onderzochte overeenkomsten voorzien in een uitdrukkelijke inde
plaatsstelling van de emittent in aile rechten van de leverancier. 

2°) OVEREENKOMST TUSSEN EMITTENT EN KAARTHOUDER 

10. De in Belgie gebruikte overeenkomsten die de rechtsbetrekkin
gen tussen de emittent en de kaarthouder beheersen, vertonen groten
deels gelijkaardige kenmerken. 

De belangrijkste verbintenissen van de houder zijn : 

- de uitgaven, die hij met behulp van de kaart heeft gedaan, on
middellijk na ontvangst van de afrekening van de emittent te be
talen; 

- de kaart niet te gebruiken om contanten op te nemen, cheques te 
innen, leningen aan te gaan, enz. 

- de kaart op eerste verzoek aan de emittent terug te sturen. 

Ingeval van verlies of diefstal is voorzien dat de kaarthouder aan
sprakelijk blijft voor alle uitgaven die door middel van de kaart door 
een oneerlijke vinder of een dief zouden worden geregeld. Evenwel 
hebben sommige etnittenten dit risico ten bate van de kaarthouders 
verzekerd. Anderzijds is de kaarthouder van deze aansprakelijkheid 
ontlast van zodra hij de emittent in kennis heeft gesteld van het 

(I) .,Als de houder van een kaart de betaling van een vordering weigert met als voorwendsel 
dat hij een klacht (tegen de leverancier) zou hebben, zal Carte Blanche pogingen in het 
werk stellen om het geschil tot een oplossing te brengen en ieder voorstel tot een vriend
schappelijke regeling doen dat zij geschikt acht. Als een vriendschappelijke regeling als 
onmogelijk voorkomt, gaat (de leverancier) ermee akkoord het totaalbedrag van de betwiste 
vordering terug te betalen en deze kwestie rechtstreeks met de houder van de kaart te 
regelen"; 



verlies of van de vervreemding van: de kaart. Alsdan kan de emittent 
de aangesloten bedrijven verwittigen en draagt hij het risico voor 
verder ongeoorloofd gebruik van de kaart (1). In sommige gevallen 
verlenen de emittenten een premie voor elke verloren of gestolen 
kaart die door een leverancier wordt ingehouden. 

Voor bet goede begrip van de juridische ontleding weze ten slotte nog 
aangestipt dat de onderzochte overeenkomsten voorzien dat alle 
betwistingen tussen de kaarthouder en de leverancier in beginsel niet 
tegenstelbaar zijn aan de emittent : de kaarthouder is in elk geval tot 
betaling gehouden, en client zijn geschillen · rechtstreeks met . de 
leverancier te regelen (2). In het licht van de wijze waarop de behan
deling van deze geschillen is geregeld in de rechtsbetrekkingen tussen 
de emittent en de leverancier, lijkt het recht van tegenboeking, dat 
de emittenten zich jegens de leveranciers hebben voorbehouden, 
vooral een veiligheids- of een beschermingsmaatregel te zijn. 

10bis. Een bijzondere vermelding verdient hier het recent door 
Eurocard ingevoerde systeem van kredietverlening. De houders van 
deze kredietkaart hebben voortaan het recht te genieten van een, 
weliswaar beperkt krediet. Het maximum bedrag van de krediet
omloop wordt vastgesteld bij de toekenning van de kaart : bij aan"' 
betaling wordt het beschikbare krediet gereconstitueerd, tot beloop 
van het verschil tussen de maximumkredietomloop en het, na aan
betaling, nog verschuldigde saldo (dit is het zogenaamde revolving 
credit). 

Rekening houdend met de in Belgie toepasselijke beperkingen op 
afbetalingskrediet maken de rekeninguittreksels onderscheid tussen 
twee soorten uitgaven, die elk aan een afzonderlijk regime op het vlak 
van de kredietverlening zijn onderworpen. Enerzijds zijn er de uit
gaven voor reis en vermaak (hotel, restaurant, reisbiljetten, huur van 
auto), evenals alle uitgaven waarvan het bedrag, per verrichting, de 
som van drieduizend frank niet overschrijdt. Anderzijds zijn er de 
andere uitgaven, hoofdzakelijk dan diegene die meer dan drieduizend 
frank bedragen. Voor de eerste categorie is voorzien dat de kaart-

(1) Onder voorbehoud van de aansprakelijkheid van de leverancier met betrekking tot de 
op hem wegende controleverplichtingen. 
(2) Aldus is de houder van de Diners' Card tot een niet verder omschreven betaalplicht 
gehouden. American Express daarentegen voorziet uitdrukkelijk dat ,iedere reclamatie 
over de op de kaart verkregen .goederen en diensten en ieder geschil tussen de houder en 
het bedrijf moet worden· vereffend door de houder en het bedrijf zelf. Het bestaail van een 
dergelijke reclamatie of geschil ontslaat de houder niet van de verplichting aile uitgaven 
integraal te betalen -aan American Express". De door Eurocard gebtuikte overeenkomst 
bevat een gelijkaardige clausule. · 



houder het recht heeft de betaling ervan uit te stellen, mits minstens 
een tiende wordt aanbetaald; na verloop van tien maanden zal de 
gehele som derhalve terugbetaald zijn. Vanzelfsprekend zal hij alsdan 
een bepaalde rente en een bepaalde bijdrage in de fi.nanciele lasten 
verschuldigd zijn. Voor de andere categorie uitgaven is voorzien dat 
deze moeten worden terugbetaald in drie afkortingen waarvan de 
vervaldagen onveranderlijk op eind april, eind augustus en eind 
december zijn bepaald; de eerste aanbetaling moet gebeuren op 
diegene van deze data die het eerste aanbreekt (1). 

Een andere, niet minder opvallende vernieuwing, houdt verband met 
de akkoorden die Eurocard onlangs heeft gesloten met enkele be
langrijke distributie- en dienstverleningsbedrijven, voornamelijk uit 
de sector van de kleding, postorderverkoop en garage. Deze bedrijven 
geven zelf een - kosteloze - kredietkaart uit onder eigen .naam : 
de houder van de kaart kan ze gebruiken in alle vestigingen van het 
bedrijf; ingeval van schriftelijke of telefonische bestelling hoeft hij 
enkel zijn kaartnummer te vermelden. De terugbetaling van de uit
gaven kan geschieden overeenkomstig de hierboven vermelde voor
waarden van kredietverlening. Deze kredietkaartstelsels, die vanuit 
commercieel standpunt veel gelijkenis vertonen met de hierna be
schreven koperskaarten, verschillen er evenwel van daar het gehele 
mechanisme door een derde, namelijk Eurocard, wordt beheerd. 
Het gaat hier veeleer om gewone kredietkaarten die door de leveran
cier zelf, en onder zijn handelsnaam worden uitgereikt. 

d) Enkele voor- en nadelen van dit betaalmechanisme 

II. Het valt niet te betwisten dat talloze voordelen verbonden zijn 
aan het bezit van een kredietkaart. De soepelheid van dit betaal
mechanisme, de uitgebreide, in sommige gevallen zelfs wereld
omvattende gebruiksmogelijkheden hebben in belangrijke mate bij
gedragen tot de bloei van dit instrument. De houder van een krediet
kaart zal op geen enkel ogtmblik bevreesd moeten zijn. dat zijn liqui
diteiten zouden tekort schieten om eeil bepaald voorwerp aan te 
kopen. Niet alleen behoeft hij geen specien meer, hij geniet daaren
boven van een in feite onbeperkt krediet. De aankopen in de vreemde 
munt worden hem in rekening gebracht overeenkomstig een volgens 
objectieve gegevens bepaalde wisselkoers ten dage van de aankoop. 

(1) Dit stelsel verschilt niet wezenlijk van het door G.B.-Bedrijven gebruikte stelsel; 
voor ontleding en beoordeling weze ernaar verwezen. Aileen client toegevoegd te worden 
dat bepaa!de, aan de wet van 9 juli I9S7 niet onderworpen verrichtingen, hier ook kunnen 
genieten van de ruimere krediettermijnen. 
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Voor de houder zijn de kosten van dit mechanisme vrij gering : be
houdens een jaarlijkse bijdrage, die enkele honderden franken be
draagt, wordt de totaliteit van de werkingskosten op de leverancier 
afgewenteld. Tenslotte wordt het bezit van een kredietkaart door 
velen als een bewijs van kredietwaardigheid aangevoeld : zij draagt 
bij tot de standing van de houder. 

In hoofde van de leverancier houdt het belang van dit betaalmecha
nisme in hoofdorde verband met het verruimd clienteel dat hem aldus 
wordt aangebracht. Ofschoon de commissielonen, die te zijnen laste 
worden gelegd, vrij hoog zijn (zij zouden tussen I en IO% varieren), 
oordeelt hij dat de aanbreng van nieuw clienteel, dat door deze betaal
faciliteit wordt aangetrokken, voldoende opweegt tegen de kosten en 
tegen de administratieve verplichtingen, die de toetreding bij een 
kredietkaartstelsel ·met zich medebrengen. In sommige omstandig
heden wordt deze toetreding zelfs als verplicht gevoeld, namelijk zo 
aile mededingers het gebruik van de kaart toestaan. 

Evenwel dienen oak enkele nadelen van deze mechanismen aangestipt 
te worden. Ofschoon men in hoofde van de kaarthouder een neiging 
naar overconsumptie zou kunnen vrezen, is dit bezwaar van onder
geschikt belang omdat de personen, die van deze kaarten gebruik 
maken vooralsnog tot de meer gegoede bevolkingslaag behoren (I). 
Oak zou men kunnen opwerpen dat in de mate dat het gebruik van 
deze kaarten de kostprijs van de betaling doet toenemen, er een kans 
bestaat dat deze zal doorgerekend worden in het globaal kosten
niveau (2). In de mate dat deze opwerping bewaard zou worden, 
client zij te worden uitgebreid tot het risico, dat in sommige gevallen 
door de leverancier wordt ondergaan en dat betrekking heeft op aan
kopen met kaarten die werden verloren of gestolen. 

B. DE KOPERSKAART 

a) Werking van dit betaalmechanisme 

12. Een tweede betaalkaart die met de kredietkaart een treffende 
gelijkenis vertoont, is de koperskaart. De koperskaart is het docu
ment dat sommige grootwarenhuizen - in Belgie de naamloze 
vennootschap G.B. Bedrijven en de naamloze vennootschap lnno 

(x) In Engeland werd door Spendacard een techniek uitgewerkt die kan bijdragen tot een 
doelmatige beheersing van het kredietvolume : de houder ontvangt een document waarop 
aile verrichtingen worden genoteerd. Het saldo kan op elk ogenblik vergeleken worden met 
een op de kaart afgedrukte kredietbegrenzing. 
(2) In Frankrijk heeft men vastgesteld dat handelaars prijsverminderingen toestonden voor 
contante betaling. 



B.M. (1) - ter beschikking stellen van hun clienteeL Door middel 
van deze kaart kan de houder aankopen op krediet verrichten. In 
tegenstelling tot de kredietkaart kan de koperskaart aileen gebruikt 
worden bij de vestigingen van de emitterehde vennootschap. 

Op grand van een bijzondere overeenkomst met de emittent ontvangt 
de klant een koperskaart. Bij iedere aankoop die een bepaald bedrag 
niet overschrijdt, heeft de houder het recht de kaart voor te leggen : 
alsdan zal van hem geen betaling in contanten geeist worden, doch 
wordt de koopprijs gedebiteerd op de rekening die de emittent op naam 
van de houder heeft geopend. Op voorlegging van de kaart is de aan
gestelde van het grootwarenhuis gehouden de geldigheidsduur van 
de kaart na te zien ; ook zal hij nagaan of het nummer niet voortkomt 
op de lijs.t der verloren, ingetrokken of gestolen kaarten. De naam van 
de houder evenals het volgnummer van de kaart worden daarna, door 
middel. van een doordruk~oestel op de aankoopbon afgedrukt ; deze 
laatste wordt de houder ter ondertekening aangeboden. 

Iedere maand ontvangt de houder de samenvattende staat van zijn 
rekening. Deze bevat een overzicht van de verrichtingen : dag en 
plaats van de aankoop, nummer van de aankoopbon, bedrag der 
aankopen en der eventuele teruggaven of aanbetalingen, totaal debet. 
De houder is niet verplicht het globaal bedrag ineens aan te zuiveren : 
voor zover een bedrag dat in functie van zijn kredietwaardigheid is 
vastgesteld, niet is overschreden, client hij slechts een fractie (I/3 
of x/6) onmiddellijk te betalen. Op het saldo wordt een rente aan
gerekend. 

b) Beschrijving van de gebruikte overeenkomsten 

13. De overeenkomsten waarop de drie in Belgie gebruikte kopers
kaarten zijn gesteund vertonen vele analoge kenmerken. 

De overeenkomst die door de N.V. Inno-B.M., afdeling Bon Marche, 
wordt gebruikt houdt vooreerst de opening van een rekening, waarop 
bedragen zullen worden geboekt, die voortspruiten uit door middel 
van de kaart geste1de aankopen. In een :verklarende nota wordt deze 
rekening aangeduid als rekening-courant. Verder bevat deze overeen
komst een beschrijving der formaliteiten, die bij het gebruik van de 
kaart moeten worden vervuld, evenals de voorwaarden van terug
betaling van het saldo der individuele aankopen. Onder voorbehoud 

(z) Deze vennootschap is ontstaan uit de fusie van twee distributiebedrijven, die elk een 
koperskaart uitgaven. Aangezien een van beide kaarten tegen dezelfde voorwaarden wordt 
uitgegeven als de koperskaart van de n.v.· G.B.-Bedrijven, zal zij niet afzonderlijk onder
zocht worden. 
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van een maximumbegrenzing, kan de kaarthouder het saldo ofwel 
ineens terugbetalen, ofwel het terugbetalen in maximum drie termijnen 
van een maand. Op het verschuldigde saldo wordt een rente van.I % 
aangerekend. Verder wordt voorzien dat de kaarthouder aansprakelijk 
is voor alle uitgaven die door middel van de kaart worden geregeld. 
Ingeval van verlies of diefstal client hij de emittent te verwittigen ; 
de overeenkomst bevat geen regeling met betrekking tot de aan
sprakelijkheid na deze kennisgeving. Tenslotte bevat de overeenkomst 
een loonafstand, binnen de perken van de wet van 12 april 1965. 

De overeenkomst die door G.B. Bedrijven wordt gebruikt, steunt op 
eenzelfde mechanisme. Ofschoon zij geen gewag maakt van het 
openen van een rekening, wordt in feite wel aldus te werk gegaan. 
Ook hier wordt aan de kaarthouder het recht verleend het saldo hetzij 
ineens, hetzij in meerdere termijnen te betalen. In het laatste geval is 
vereist dat de kaarthouder minstens een zesde van het saldo per 
maand ultimo betaalt. Op het verschuldigde saldo wordt een rente 
van x,so% aangerekend. Evenwel vermeldt de overeenkomst dat een 
gewone overeenkomst tot financiering van een verkoop op afbetaling 
moet worden opgesteld indien de kaart · wordt gebruikt ter aankoop 
van goederen, die aan de wet van 9 juli 1957 onderworpen zijn en 
waarvan de prijs het wettelijk minimum (3 ooo F) overschrijdt en 
de terugbetaling over meer dan drie termijneri wordt gespreid. Ten
slotte houdt deze overeenkomst een regeling in terzake veriies of 
diefstal : na kennisgeving van het verlies of de diefstal aan de emittent, 
zal de kaarthouder niet meer aansprakelijk zijn voor het ongeoorloofd 
gebruik (x). 

c) Enkele voor- en nadelen van de koperskaart 

14·· De koperskaart situeert zich in een samenhang, die weinig ge
lijkenis vertoont met die der kredietkaarten. In hoofdorde streeft deze 
kaart naar een verhoging van de. verkbopsomzet der emitterende 
vennootschappen. Door de vestiging van nieuwe, nauw gevolgde 
betrekkingen met het clienteel, gepaard gaaride met, weliswaar be
perkte kredietfaciliteiten hebben deze vennootschappen zonder twijfel 
een belangrijke vernieuwing gebracht op het vlak van de verkoops
promotie en haar technieken. Verder kan deze techniek bijdragen tot 
een beter financieel beheer, in de mate dat de ontvangsten gespreid 
worden over een langere periode en aldus seizoenschommelingen 

(r) De tekst is weliswaar dubbelzinnig op dat punt : ,zonder deze melding (of kennis
geving) worden de aankopen ten onrechte door een derde met mijn klantenkaart gedaan 
verder aan mij aangerekend". 
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Diners' Card I American Express I Eurocard 

A. Overeenkomst tussen emittent en leverancier 

I I. Verplichtingen in verband met het gebruik van de kaart : 
a) verplichting de kaart te aanvaarden ja ja ja 
b) verbod contante betaling te eisen, of op rekening te verkopen ja ja ja 
c) gebruik beperkt tot de gebruikelijke goederen en diensten ja ja ja 
- geen aansprakelijkheid van ernittent voor kredieten toegestaan of ja ja ja 

cheques ontvangen door de leverancier ja ja ja 
d) verbod van prijsverhoging voor kaarthouders ja ja ja 
e) beperkingen in verband met het bedrag van de verrichting $300 per 30 dagen 12500 F (I) 
- sanctie : invordering onder voorbehoud van goede afloop ja ja ja 
f) verplichting tot naleving der controleprocedures 
- naam; handtekening, volgnummer i ja ja ja 
- controle van de protestlijst ja ja ja 
- sanctie : invordering onder voorbehoud van goede afloop ja ja ja 
2. Verrekening der verrichtingen 
a) terrnijn voor de toezending der leveringsnota's I maal per maand IO dagen 7 dagen 
- sanctie : invordering onder voorbehoud van goede afloop na 6o dagen ja ja 
b) terrnijn van betaling der leveringsnota's IS dagen wekelijks (2) 

B. Overeenkomst tussen de emittent en de kaarthouder 
r. Voorwaarden van uitgifte en gebruik van de kaart 
a) uitgifteprijs 750 F 750 F 6oo F (5) 
b) automatische jaarlijkse hernieuwing voorzien ja ja ja 
c) persoonlijk karakter van de kaart bedongen . ja ja ja 
d) intrekking ad nutum voorzien ja ja ja 
e). verbodvan gel9leningen ja (3) ja (3) ja 
f) • .diefstahn·verlies · 
- aansprakelijkheid van houder voor kennisgeving aan de ernittent ja ja ja 
- begrenzing dezer aansprakelijkheid of verzekering geen 5 ooo F geen 
- geen aansprakelijkheid meer na kennisgeving ja ja ja 
2. Verrekening der verbintenissen 
a) verplichting tot onrniddellijke aanbetaling ja ja (4) ja (S) 
- terrnijn van uitvoering dezer verplichting onrniddellijk ma.x. 2 5 dagen ma.x. I 5 dagen 
b) sanctie in geval van laattijdige aanbetaling 
- intrekking van de kaart mogelijk 
- intresten per maand 
c) geschillen tussen kaarthouder en leverancier 
- met leverancier af te handelen 
- aanbetalingsplicht blijft 

(I) Voor Eurocard geen b~erki,ng; voor .de andere Interbank
kaarten is een beperking ingesteld die functieis van de aard 
van de goederen of diensten. 

ja ja 
niet voorzien I,S% 

impliciet ja 
impliciet ja 

I 
(3) Zie evenwel biz. 652, voetnoten (I) en (3). 
(4) Voor de uitzonderingen; zie tekst. 
(5) Zie tekst, nr. ro bis. 

ja 
I% 

neen 
ja 

I 

I 
Carte Blanche 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

ja 
ja 
ja 

IO dagen 
ja 

IS dagen 
-

Wordt niet 
in Belgie 

uitgegeven 
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worden vermeden. Tenslotte vermijdt deze techniek het gebruik van 
specien, en verleent zij aile voordelen die voortvloeien uit het gebruik 
van girale betaalmiddelen. 

In hoofde van de verbruiker zijn belangrijke voordelen verbonden 
aan het gebruik van deze kaart : hij kan genieten van aile voordelen 
van de girale betaling, en daarenboven beschikken over een voor hem 
niet onbelangrijk krediet. Ook de koper kan de last van zijn uitgaven 
over een langere periode spreiden, en aldus op meer doordachte wijze 
zijn budget beheren. Daarenboven ontvangt hij maandelijks om
standige uittreksels van aile verrichtingen die hij met de kaart heeft 
gesteld. 
Het is vooral met betrekking tot de koperskaarten dat moet gewezen 
worden op het gevaar van overconsumptie. Daar deze kaart zich in 
het bijzonder richt tot het ruime publiek, zou, bij · een verruiming 
van de kredietfaciliteiten, een neiging tot overconsumtpie kunnen 
ontstaan. Derhalve moet oak hier het belang van de oordeelkundige 
selectie der kaarthouders, en dit zowel in het belang van de emittent 
als van de kaarthouder zelf, benadrukt worden. Een nauwgezette 
controle op de evolutie der rekeningen sluit hierbij aan. 

HooFDSTU;K II 

JURIDISCHE ONTLEDING 

§ 1. Kwalificatie van deze betaalmechanismen 

15. Nadat een overzicht werd gegeven van de belartgrijkste uitgifte
voorwaarden van deze betaalkaarten, kan worden overgegaan tot de 
juridische ontleding van het mechanisme waarop deze nieuwe betaal
technieken gesteund zijn. Daarbij zal een verklaring worden voor
gesteld die enerzijds aanleunt bij een der bekende rechtsfiguren 
uit het burgerlijk- of handelsrecht, en die anderzijds aansluit bij 
het wezen van deze rechtsfiguur, zoals dit voortvloeit uit de regelen 
van het gemeen recht. 
Tegen deze werkwijze zal ongetwijfeld worden ingebracht dat het 
onjuist is de nieuwe rechtstechnieken, zoals deze door het handels
leven worden ontwikkeld, steeds te willen terugbrengen tot een dezer 
vertrouwde categorieen van het privaat- of handelsrecht. Bezwaarlijk 
kan men deze zienswijze onderschrijven : de juridische theorie heeft 
immers slechts waarde indien en voor zover zij doelmatig is. voor 
het begrijpend beheersen van de rechtsstof, en om, bij wijze van 
voorzichtige hypothese, oplossingen · voor betwiste vragen te Iaten 



vinden (r). be al te eenzijdige benadrukking van het zogenaamd auto
noom karakter van het handelsrecht draagt zelden bij tot een samen
hangende en bevattelijke verklaring van de onderzochte instelling. 

A. DE KREDIETKAART 

r6. · Op juridisch vlak speelt de kredietkaart zelf een ondergeschikte 
rol. Zij is slechts het document waarvan het gebruik voor gevolg 
heeft dat een complex, driepartijen-mechanisme in werking treedt. 
De kaart bevat dan ook geen verbintenissen of voorwaarden die af
wijken van de tussen betrokkenen gesloten overeenkomsten. 

Vandaar dat men, bij de ontleding van de kredietkaart, moet uitgaan 
van de kwalificatie van het contractueel mechanisme waardoor men 
het effect verwezenlijkt dat door dit betaaliristrument wordt beoogd. 
Meerdere verklaringen kunnen aldus worden voorgesteld. Achtereen
volgens zal aandacht worden besteed aan de overdracht van schuld
vorderingen, aan de betaling met indeplaatsstelling, aan het invorde
ringsmandaat en aan de delegatieovereenkomst. 

a) De overdracht van schuldvordering 

Volgens een eerste benadering zou men kunnen voorhouden dat dit 
betaalmechanisme gesteund is op de bedongen overdracht der schuld
vorderingen, die voortspruiten uit de verkopen met gebruik van de 
kaart. De leverancier zou er zich toe verbinden alle vorderingen, die 
hij ten laste van zijn clienten kaarthouders verwerft, aan de emittent 
te verkopen (2). 

Deze uitlegging sluit zonder twijfel aan bij de bewoordingen die in 
minstens twee van de vier onderzochte overeenkomsten worden ge
bruikt. Overeenkomstig artikel 1694 B.W. draagt ook bier de emittent
cessionarishet risico van de ongegoedheid van de schuldenaar. 

T egen deze verklaring werd opgeworpen dat niet voldaan is aan de 
voorwaarden gesteld bij artikel 1690 B.W .. (3). Misschien zou men 
kunnen gewag maken van een stilzwijgende verzaking van de kaart
houder van de formaliteit der kennisgeving of aanvaarding (4). Verder, 

(r) RoNsE, J., T.P.R., 1967, I 59; - HAMEL, noot onder Cass. fr. req., 26 januari I926, 
D· .• 1926, I, 20I, 202. 
(2) Vgl. CHABRIER, P. G., Les cartes de credit, biz. 79; - GERMAIN, J, C., La carte de 
cheque et Ia carte de credit, Rev. Banque, 1970, 342. Beide auteurs verwerpen deze verklaring, 
zij het om enigszins verschillende motieven. 
(3) Zie aldus CHABRIER, P. G., o.c., I.e.; -GERMAIN, J. C., o.c., I.e.;- vgl. met betrekking 
tot de kwalificatie van factoringverrichtingen : GAVALDA, Ch., en STOUFFLET, J,, Le contrat 
dit de .,factoring", ].C.P., 1966, nr. 2.044; - GAVALDA. Ch., Le factoring, un instrument de 
mobilisation de creances a court terme et de gestion commerciale, Rev. Banque, 1969, sn. 
(4) Aldus wordt de overdracht als tegenstelbaar beschouwd aan de schuldenaar, die van de 



en ofschoon alhier niet van toepassing, zou een verklaring kunnen 
gevonden worden in de voorschriften van de wet van 31 maart 1958 
betreffende het endossement van de factuur (r). Volgens deze ziens
wijze overigens zou de overdracht betrekking bebben op vorderingen, 
waarvan niet aileen bet bedrag,_ of de oorzaak, maar ook bet bestaan 
nog onzeker zijn ten dage van het sluiten van de overeenkomst. Of
schoon de rechtspraak de overdracbt van onbepaalbare aanspraken 
verwerpt, volstaat, voor de geldigheid ervan, dat de toekomstige 
vorderingen bepaald of bepaalbaar waren bij het sluiten van de 
overeenkomst (2). 

Tenslotte wordt aldus geen verklaring verscbaft voor de bijzondere 
regeling inzake verweermiddelen, die een der hoofdkenmerken is van 
het stelsel der kredietkaarten. De verweermiddelen die voortvloeien 
uit de rechtsverhouding tussen de leverancier en de kaarthouder zijn 
aan de emittent niet tegenstelbaar. De kaarthouder is in elk geval tot 
betaling verplicht. Deze volstrekte betaalplicht kan niet worden be
reikt op grond van een overdracht van schuldvordering (3). 

Anderzijds is de emittent gehouden de hem voorgelegde, uitwendig 
regelmatige rekeningen te betalen, en dit ongeacht de verweermidde
len die de kaarthouder laat gelden. De betaling is ook definitief : men 
client beroep te doen op een conventionele opheffing van de vrij
waringsplicbt van de cedent zoals deze neergelegd is in artikel r 693 
B.W., teneinde het volstrekt karakter van de betaling door de emittent 
te kunnen verklaren (4). 

overdracht op de hoogte was. Zie : DEPAGE, H., Traite, Dl. IV, nr. 400, E, 4°, biz. 385; -
KLUYSKENS, A., De contracten, nr. 170, biz. 197, en de door deze auteurs geciteerde recht
spraak; - R.P.D.B., Tw. Transport (cession de creances), nr. 49 e.v. Weze er verder op 
gewezen dat deze kennisgeving, zij het niet in de vormen van artikel 1690 B.W., uiteinde
lijk geschiedt op het ogenblik dat de emittent de vordering komt innen bij de kaarthouder. 
Vgl.: Cass., 1ojuni 1909, Pas., 1909, I, 309. Daar deze vormen van kennisgeving afwijken 
van bet voorschrift van artikel 1690 B.W. hebben zij slechts een beperkte tegenstelbaarbeid 
voor gevolg. Dit kan aanleiding geven tot betwistingen met de schuldeisers van de cedant; 
- Cass., 22 februari 1952, Pas., 1952, I, 367; - Cass., 3 september 1959, Pas., 1960, 
I, r; - Hrb. Verviers, 24 december 1964, fur. Liege, 1964-65, 221. 
(1) Krachtens bet derde lid van artikel 16 van de wet van 25 oktober 1919, gewijzigd door 
de wet van 31 maart 1958, is het endossement van een factuur aan een bank of daartoe 
door de Koning aanvaarde instelling tegenstelbaar door het !outer endossement. 
(2) Cass., 9 april 1959, R. W., 1959-60, 655; Pas., 1959, I, 793; R.C.J.B., 1961, 32, met 
noot HEENEN. 
De oudere rechtspraak en rechtsleer vereisten dat minstens het principe van de overgedra
gen vordering in het patrimonium van de cedant ten tijde van de overeenkomst client aan
wezig te zijn : Cass., 29 oktober 1885, Pas., 1885, I, 259; - Luik, 25 november 1937, 
Pas., 1938, II, 89; - LAURENT, Droit civil, Dl. XXIV, nr. 465, biz. 456; --,- R.P.D.B., 
Tw. Transport (cession de creances), nr. 20 en de geciteerde rechtspra<_lk. 
(3) Cass., 25 maart 1965, Pas., 1965, I, 788. 
(4) In dezelfde zin STAUDER-WEISENSEE, o.c., biz. 78, die van oordeel is dat men in het 
Iicht van deze niet-tegenstelbaarhei(i typologisch niet me~r van een cessie van schuld
vorderingen kan spreken. 
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b) De betaling met indeplaatsstelling 

17. De betaling met indeplaatsstelling, rechtsfi.guur die in vele op
zichten gelijkenis vertoont met de overdracht van een schuldvordering, 
zou eveneens in aanmerking kunnen komen als verklaring voor bet 
mechanisme van de kredietkaart (1). Volgens deze verklaring zou de 
emitte~t. die de schuld van de kaarthouder betaalt, gesubrogeerd 
worden in de rechten van de leverancier en aldus tegen de schuldenaar 
kunnen optreden. 

Soms werd de nadruk gelegd op de afwezigheid van een uitdrukkelijke 
verklaring van subrogatie (2). Hoger werd er op gewezen dat in drie 
van de vier ontlede gevallen partijen uitdrukkelijk gewag maken van 
een indeplaatsstelling. 

Bezwaarlijk kan men het mechanisme van de kredietkaart herleiden 
tot een betaling met indeplaatsstelling. Aldus client, overeenkomstig 
artikel 1250, I 0 B.W. de bedongen indeplaatsstelling niet alleen uit
drukkelijk, maar daarenboven gelijktijdig met de betaling te ge
schieden (3). lndien de indeplaatsstelling voor de betaling, onder 
meer in algemene termen, werd bedongen, kan zij gelden als belofte 
van indeplaatsstelling of nag als overdracht van een eventuele schuld
vordering (4}. -o.m- a:ls indepla:atsstelling te gelden dienen de partijen, 
bij de betaling zelf, de subrogatie te bevestigen ; dit geschiedt door 
middel van een subrogatiekwijting (5). Ook client men op te merken 
dat de gesubrogeerde slechts in de rechten en vorderingen van de 
subrogant treedt tot beloop van het bedrag dat hij aan deze laatste 

(I) }AUFFRET, A., o.c., biz. r I, steunt de terugilordering van de emittent jegens de houder 
op de wettelijke subrogatie. 
(2) GERMAIN, J. C., o.c., biz. 342. 
(3) Cass., I7 maart I952, Pas., I952, i, 448;- Brussel, 5 juli I884, Pas., I884, II, 398;
Luik, 24 februari I887, Pas., I888, II, 66;- Cass. fr. comrn., I4 december_I965, Gaz. 
Pal., I966, I, 278, met noot. . 
(4) Parijs, IJ december 1965, ].C.p., I966, .nr. I4784, met noot RoniERE ,!a subrogation 
conventionnelle exige une manifestation expr:esse de !a volonte de subroger, au moment 
meme des paiements; une reiteration de volonte, ou une reference a !a promesse anterieure, 
aurait done ete necessaire au moment des versements des fonds ... ". Vgl.: DE PAGE, H., 
Traite, Dl. III, 1967, nr. 524, blz. 531 en nr. S28, biz. 534; - CoLIN-CAPITANT, Cours 
e!ementaire de droit civilfranrais, D!. II (1921), biz. 93;- PLANIOL-RIPERT, Traite e!emen
taire de droit civil Jran9ais, D!. VII, nr. 1222, biz. 628; - RoDIERE, noot onder Parijs, 
I3 december 1965, gecit.; -JossERAND, Cours de droit civil positif Jran9ais, D!. II (I930), 
nr. 889, biz. 476; - noot onder Cass., I7 maart 1952, gecit.; - Cass. fr. req., 25 juli 
I865, S .. i:865, r, 4I7; - Cass. fr. civ., 13 november 1928, D.H., 1928, 2, 6os; - Cass. 
fr. comrn., 14 december 1965, gecit.; - Besan~on, 6 april 1898, D.P., 1898, 2, 425, met 
kritische noot PLANIOL; - Parijs, 21 maart 1905, D.P., 1906, 2, 185, met noot CAPITANT; 
- Parijs, 13 december 1965, gecit. 
(5) Deze kwijting is alleen vereist ad probationem. Vgl. : DEKKERS, Handboek van burgerlijk 
recht, D!. II, nr, 561, biz. 313; -DE PAGE, Traite, Dl. III (1967), nr. 525, biz. 531; -
Cass., 17 maart 1952, Pas., 1952, I, 448. 
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heeft betaald (1). De emittent van de kredietkaart zou derhalve de 
provisies, die thans ten laste van de leverancier worden gelegd, niet 
op de schuldenaar kunnen verhalen. Tenslotte weze er aan herinnerd 
dat de betaling met indeplaatsstelling dezelfde bezwaren oproept 
op het vlak der niet-tegenstelbaarheid der excepties, als werden ont
moet terzake overdracht van schuldvorderingen (2). 

Zoals later zal worden uiteengezet kan de indeplaatsstelling een be
langrijke, zij het bijkomstige rol vervullen in dit betaalmechanisme (3). 

c) Een invorderingsmandaat 

18. De enige systematische verklaring van het mechanisme van de 
kredietkaart treft men aan bij P. G. Chabrier (4). Op grond van een 
nauwgezette ontleding van de overeenkomsten die door American 
Express en door Diners' Club in Frankrijk worden gebruikt, meent 
deze auteur te mogen vooropstellen dat dit mechanisme op volgende 
overeenkomsten is gesteund. 

Een eerste contract is de stilzwijgende lastgeving, waarbij de leveran
cier aan de emittent opdracht geeft de vorderingen, die hij lastens de 
kaarthouder heeft verworven, bij laatstgenoemde in te vorderen. 
Aangezien de risico' s van wanbetaling op de leverancier blijven wegen, 
zou de emittent de goede afloop van de vordering gewaarborgd hebben 
(delcrederebeding). De emittent verschiet de opbrengst van zijn 
opdracht, onder aftrek va~ zijn provisie, van bij de uitvoering van 
zijn opdracht. Verder zou de emittent optreden als makelaar in 
koopwaren (courtier en marchandises) : zijn taak bestaat er in partijen 
bij elkaar te brengen en hun akkoord vast te stellen. Zoals elke make
laar staat hij in voor de gegoedheid van de partijen die hij samen
brengt. Dit is de betekenis van het onderzoek dat de uitreiking van de 
kaart voorafgaat. T enslotte treft men een contract van dienstver
huring aan : bijkomstig ten opzichte van de lastgeving slaat deze 
overeenkomst vooral op de vermelding van de leverancier onder de 
lijst der aangesloten bedri]ven. 

Deze vrij complexe verklaring is ongetwijfeld van aard om een nieuw 
Iicht te werpen op meerdere aspecten van dit betaalmechanisme. 

(x) KLUYSKENS, Verbintenissen, nr. 176, biz. 167; - DEKKERS, Handboek, Dl. II, nr. 578, 
biz. 322; - CouN-CAPITANT, o.c., Dl. II, biz. 102; - DE PAGE, Traite, Dl. III (1967), 
nr. 552, biz. 555; - PLANIOL-RIPERT, Traite elementaire de droit civil jrdnfais, Dl. VII, 
nr. 1236, biz. 646;- Cass., 15 maart 1928, Pas., 1928, I, 111. 

(2) In tegenstelling tot de cedant van een vordering (art. 1693 B.W.) is de subrogerende 
schuldeiser evenwel tot geen vrijwaring gehouden. · 
(3) Zie verder, nr. 20, biz. 670. 
(4) CHABRIER, P. G., o.c., biz. 74 e.v. 



Evenwel kan men betwijfelen of aldus de· werkelijke geest van de 
instelling wordt weergegeven, terwijl ook vanuit technisch oogpunt 
deze verklaring geen volledige voldoening biedt. 

Ofschoon er geen bezwaar van principiele aard bestaat tegen een 
ontledingswijze, die elk beding als een afzonderlijk contract om
schrijft, client men er evenwel voor te waken dat aldus de samenhang 
tussen de clausules niet teloorgaat. Het is immers duidelijk dat de 
overeenkomsteri tussen emitteht en enerzijds kaarthouder, anderzijds 
leverancier deel uitmaken van eenzelfde opzet. 

Ook lijkt de opdracht tot invordering moeilijk verenigbaar met de 
door de partijen ondertekende overeenkomsten. Deze maken aileen 
gewag van een loutere betalingsverplichting, of nog van een over
dracht van een vordering (I). De lastgeving beantwoordt niet aan de 
geest van bet mechanisme ; de goede werking van een kredietkaart 
veronderstelt dat de leverancier van bij de ondertekening van de 
debetnota door de kaarthouder de zekerheid verwerft dat de emittent 
zal betalen. 

Het beroep op een niet uitdrukkelijk bedongen delcrederebeding lijkt 
veeleer een juridische kunstgreep dan een werkelijke verklaring voor 
de afwezigheid van een verhaalsrecht in hoofde van de emittent tegen 
de leverancier. Deze betalingszekerheid zou eveneens kunnen worden 
gesteund op de overdracht van een vordering : de artikelen I 693 tot 
I695 B.W. laten de partijen vrij omtrent de draagwijdte van hun 
overeenkomst. Tenslotte verschaft bet delcrederebeding geen ver
klaring voor de in absolute termen gestelde betaalplicht van de kaart
houder. 

d) Een delegatieovereenkomst 

19. De organisatie . van een betaaltechniek als de kredietkaart ver
onderstelt dat de overeenkomsten, die de werking van bet mechanisme 
beheersen, nauw aansluiten bij de nagestreefde economische en 
financiele doeleinden. 

Daar de kredietkaart in hoofdorde als betaalmiddel wordt gebruikt, 
client zij nagenoeg dezelfde v~ordelen als de betaling in specien te 
waarborgen. De leverancier zal er slechts in toestemmen geen con
tante betaling te eisen, zo hij reeds van bij het gebruik van de kaart 

(1) Daarentegen zou de verklaring van het invorderingsmandaat kunnen aanvaard worden 
voor de debetnota' s die buiten de bedongen periode aan de emittent worden overgemaakt. 
Alsdan betaalt de emittent onder voorbehoud van goede afloop. Zie: STAUDER-WEISENSEE, 

o.c., hi. 75· 
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de zekerheid heeft dat de emittent hem in elk geval zal betalen (1). 
Daartoe client de emittent niet alleen een waarborg van goede afl.oop 
te verlenen, maar moet zijn verbintenis losstaan van eventuele ge
schillen of betwistingen, die de kaarthouder zou kunnen opwerpen. 
Heeft de emittent zich aldus aan de ene zijde op volstrekte onvoor
waardelijke wijze verbonden, dan zal hij ook tegenover de kaarthouder 
een volstrekt, onvoorwaardelijk recht op betaling bedingen. Daarom 
is de kaarthouder tot betaling gehouden, ongeacht de excepties die 
hij tegenover de leverancier zou kunnen doen gelden. T enslotte 
client het gebruik van de kaart de rechtsverhouding tussen de leveran
cier en de kaarthouder te laten bestaan : men mag niet vermoeden dat 
de leverancier vooraleer hij betaling heeft ontvangen van de emittent, 
de bedoeling heeft gehad zijn aanspraken tegen de kaarthouder prijs 
te geven; evenmin wil de leverancier slachtoffer worden van het on
vermogen van de emittent. Anderzijds moet ook de kaarthouder 
gerechtigd blijven zijn aanspraken tegen de leverancier te laten gelden. 

Indien men het mechanisme van de kredietkaart in het licht van deze 
doelstellingen onderzoekt is het opvallend hoezeer de delegatie
overeenkomst een gepaste techniek bevat tot het verwezenlijken van 
de economische en financiele rol van dit instrument. Treffend is de 
gelijkenis met het onherroepelijk documentair krediet, een der meer 
recente toepassingen van de delegatieovereenkomst (2). De delegatie
overeenkomst is een driepartijenovereenkomst waarbij een persoon, 
delegant genaamd, die een prestatie mag verwachten van een ander, 
de gedelegeerde, aan deze laatste opdracht geeft om zich persoonlijk 
en rechtstreeks te verbinden jegens een derde, de delegataris, die van 
de eerste een prestatie verwacht (3). De emittent van de kredietkaart 
(gedelegeerde) zou zich derhalve persoonlijk en rechtstreeks verbinden 
jegens de leverancier (delegataris), die op zijn beurt. een prestatie 
mag verwachten van de kaarthouder (delegant). De overeenkomst 
wordt aangegaan tussen die partijen, die elk een afzonderlijk belang 

(r) In tegenstelling tot de techniek van. de factoring berust de motivering van de krediet
verlening door de leverancier op deze onvoorwaardelijke betaalplicht van de emittent. 
(2) DE PAGE, H., Traite, Dl. III (1967), nr. 612, biz. 6rr;- HAMEL-LAGARDE-]AUFFRET• 
Traite de droit commercial, Dl. II, nr. 1823, blz. 850; - EscARRA-EScARRA-RAULT, Prin
cipes de droit commercial, Dl. VI, nr. 714, blz. 530 e.v.; - HAMEL, noot onder Cass. fr. 
req., 26 januari 1926, D.P., 1926, r, 201;- DrERYCK, Les ouvertures de credit, nr. 281 e.v., 
blz. 295 e.v., en de geciteerde rechtsleer en rechtspraak; -Nov., Droit bancaire, nr. 335, 
blz. 279; -AsQUIN!, A., Pagamento mediante .,Rimborso di banca", Riv. Dir. Com., 1922, 
r, 225;- LEscoT, noot onder Cass. fr., 20 oktober 1953, S., 1954, r, 121. 
(3) A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst door J. RoNSE, nr. r, blz. 19, waarnaar wordt 
verwezen voor bijzonderheden met betrekking tot deze overeenkomst; - vgl. DE PAGE, H., 
Traite, Dl. III (1967), nr. 603 e.v., blz. 599 e.v. 
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hebben bij de sluiting ervan evenals bij de uitvoering van de onder
scheiden verbintenissen. 

20. Teneinde de overeenstemming tussen de techniek van de krediet
kaart en de rechtsfiguur van de delegatieovereenkomst te verduide
lijken, zullen de rechtsbetrekkingen tussen de partijen, die bij dit 
betaalmechanisme betrokken zijn, getoetst worden aan de kenmerken 
van de delegatieovereenkomst. 

De specifieke eigenschappen van dit betaalmechanisme vloeien voor
eerst voort uit de bijzondere aard van de rechtsbetrekkingen tussen 
de emittent en de leverancier. 

De emittent is tot betaling gehouden van zodra de debetnota op regel
matige wijze is totstandgekomen. Het behoort tot de wezenlijke keQ
merken van dit betaalmechanisme dat de leverancier een vorderings
recht op de emittent verwerft van zodra hij de kaarthouder zonder 
contante betaling laat vertrekken (1). 

Deze verplichting is in absolute termen gesteld : de emittent moet 
betalen ongeacht de gebreken die kunnen kleven aan de rechtsver
houding waarop deze verplichting betrekkirig heeft. Zoals in de dele
gatieovereenkomst is de verbintenis van de emittent gesteund op zijn 
belofte de schuld van de houder te voldoen. Door deze belofte is de 
emittent persoonlijk en als hoofdschuldenaar gehouden (2). De 
betaling door de emittent is de uitvoering van deze persoonlijke 
verbintenis : ten opzichte van de leverancier betaalt de emittent, niet 
in naam en voor rekening van de houder, maar op grand van zijn 
persoonlijke overeenkomst met de leverancier. Vandaar dat de 
emittent z~als de gedelegeerde, tot betaling gehouden is, ongeacht 
de solvabiliteit van de kaarthouder. Daarom ook heeft de verbintenis 
van de emittent een oorzaak die losstaat van zijn rechtsverhouding 
met de houder, evenals van deze tussen houder en leverancier. De 
verweermiddelen die aan deze rechtsverhoudingen kleven zijn niet
tegenstelbaar in de rechtsverhouding tussen emittent en leverancier. 

(r) Dit recht kon worden gesteund niet aileen op de delegatieovereenkomst zelf- die 
alsdan veeleer client ter waarborg dan ter betaling - maar ook op de bijzondere aard van 
de overeenkomst tussen de betrokken partijen. Ofschoon men de rechtsverhoudingen 
tussen de partijen kan ontleden als een stel verbintenissen aangegaan onder voorwaarde, 
zijnde het gebruik van de kaart door de kaarthouder, lijkt het verkieslijk gewag te maken 
van een normatief contract. Dit is de overeenkomst waarbij richtlijnen worden vastgelegd 
volgens dewelke de. partijen hun toekomstjge rechtsbetrekkingen zullen Iaten beheersen; 
zie : AscARELLI, T., Studi in tema di contratti, biz. 146; - vgl. : RivEs-LANGE, M. Th., 
Lecompte courant en droitfranrais, biz. 52 e.v., die deze techniek verwerpt inzake rekening
courant; - vgl. : CARBONNIER, Droit civil, Dl. II, nr. 147-148, biz. 488 e.v. 
(2) Aldus, STOUFFLET, J., Les cartes de credit en France, Frans verslag op het Vlllste Inter
nationaal congres voor rechtsvergelijking, 1970, nr. 39, biz. 208. 
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Derhalve treft men ook hier het abstract karakter aan van de ver
bintenis van de gedelegeerde (1) (2). 
Zoals inzake onherroepelijk krediet zal ook hier de emittent geen reke
ning moeten houden met het verzet of het verbod tot betaling dat de 
kaarthouder in zijn handen heeft betekend : immers, de aanvaarding 
door de delegataris van de verbintenis van de gedelegeerde heeft de 
onherroepelijkheid van de lastgeving tot betalen, zoals deze tussen 
delegant en gedelegeerde bestaat, voor gevolg (3). 
De leverancier kan van de emittent eerst de nakoming van diens ver
bintenissen eisen, voor zover hij zich gedraagt naar de regels die 
deze partijen in hun overeenkomst hebben vastgelegd (4). Deze 
hebben vooreerst betrekking op de naleving van de formaliteiten die 
bij het gebruik van de kaart zijn opgelegd (5). Verder client de leveran
cier tijdig de bedongen handelingen te verrichten, met name de 
bestelnota's binnen de overeengekomeri termijn voorleggen. lti beide 
opzichten vertoont het mechanisme van de kredietkaart gelijkenis 
met het onherroepelijk krediet, waar de prestatie van de bank even
eens onderworpen is aan de voorlegging van conforme documenten 
binnen de bedongen termijn (6). 

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan is de emittent niet tot 
betaling gehouden. Zo hij toch betaalt, gebeurt dit niet op grand van 
de delegatieovereenkomst, maar op grand van een meestal uitdrukke-

(I) STOUFFLET, J., Les cartes de credit en France, nr. 35, biz. 206, is van oordeel dat de 
emittent de betaling niet mag weigeren omdat hij derde is ten opzichte van de overeenkomst 
tussen houder en leverancier; - in dezelfde zin : JAUFFRET, A., o.c., biz. IO. 

(2) DE PAGE, H., Traite, Dl. III (I967), nr. 612, biz. 6u;- DE PAGE, H., De !'obligation 
abstraite en droit interne et en droit compare, biz. 47 en 48; deze auteur maakt een voor
behoud met betrekking tot de weerslag van een tussen delegant en delegataris onbestaande 
rechtsverhouding en verwijst in dit verband naar de regelen inzake onherroepelijk krediet. 
STOUFFLET, J., Le credit documentaire, nr. 385, biz. 322 onderzoekt deze toestand op nauw
keurige wijze en besluit tot de absolute betaalplicht van de bank (nr. 390, biz. 326);- vgl.: 
Hrb. Brugge, 10 juni I952, Rev. Banqud, I952, 583; fur. P.A., I952, I62. Het abstract 
karakter van de verbintenis verstrekt nochtans geen bescherming voor nietigheden, voort
vloeiend uit de ongeoorloofde oorzaak van de verbintenissen van de houder of de leveran
cier (zie : DIERYCK, o.c., nr. 267, biz. 279 e.v.;- A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door 
Jan RoNSE, nr. I6o, blz. 84. 
(3) A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door Jan RoNsE, nr. 92, biz. 59; - STOUFFLET, J., 
Le credit documentaire, nr. 206, blz. 2oo en nr. 363, blz. 307. 
(4) Over het karakter van het recht van de leverancier voor de vervulling van deze formali
teiten vergelijke men met de toestand van een begunstigde van een onherroepelijk krediet. 
Zie desbetreffend de opvattingen uiteengezet in STOUFFLET, J., Le credit documentaire, 
nr. 396-397, biz. 329-330. 
(5) Over het formalisme in het kader van het giraal geldverkeer, zie :RIVES-LANGE, J. L., 
La monnaie scripturale, in Melanges Cabrillac, blz. 409. 
(6) Vgl., inzake documentair krediet : VAN RYNcHEENEN, Principes, Dl. III, nr. · 2193, 
biz. 397· Vanzelfsprekend.is het formalisme minder sterk doorgetrokken dan inzake docu
mentair krediet. 



lijk bedongen invorderingsmandaat : hij verschiet de sommen waar
voor hij van de leverancier opdracht tot inning heeft gekregen. Zijn 
hetaling is voorwaardelijk : indien de emittent er niet in slaagt van de 
kaarthouder betaling te ontvangen, zal hij zich op de leverancier 
verhalen en de verschoten sommen terugvorderen. Aldus wordt de 
delegatie afgetakeld om aan de overeenkomst gelijkenis te verschaffen 
met een invorderingsmandaat, of met een overdracht van schuld
vordering (1). 

Weze tenslotte nog opgemerkt dat de indeplaatsstelling die de emittent 
bedingt niet onverenigbaar is met het wezen van de delegatie. De 
indeplaatssteiling vervult hier de rol van bijkomende waarborg ter 
invordering van de rechten die de emittent lastens de houder kan doen 
gelden (2). Overigens zou zij kunnen steunen op de wet zelf : uit 
artikel 1250, 3° B.W. vloeit voort dat de emitteht, die samen met 
de houder tot betaling van de schuld gehouden is, van rechtswege in 
de plaats van de schuldeiser wordt gesteld (3). 

21. Ook de rechtsverhouding tussen de kaarthouder en de emittent 
beantwoordt getrouw aan de provisieverhouding tussen delegant en 
gedelegeerde. 

Indien men zich zou beperken tot de clausules van de overeenkomst, 
die de rechtsverhouding tussen de kaarthouder en de emittent be
heersen, zou men dienen vast te steilen dat de uitgifte van een krediet
kaart aileen verplichtingen in hoofde van de kaarthouder doet ont
staan. Deze benadering is klaarblijkelijk onjuist : het mechanisme van 
de kredietkaart vormt een geheel, waarbij geen abstractie kan worden 
gemaakt van de rechtsverhoudingen van deze partijen met de andere, 
rechtstreeks betrokken partij. De rechtsverhouding tussen de kaart
houder en de emittent hangt wezenlijk samen met de verplichtingen 
van de emittent jegens de leverancier. 

Men kan derhalve vooropstellen dat de verplichting van de emittent, 
om aile bedragen te vergoeden die verschuldigd zijn op grond van 
aankopen die met behulp varr de kaart werden gesteld, teruggaat tot 
de overeenkomst tussen de emittent en de kaarthouder. In de rechts
verhouding tussen de emittent en de kaarthouder, doet . deze ver-

(1) A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door Jan RoNSE, biz. 81, nr. 152, en verwijzing ;
vgl., inzake onherroepelijk krediet: Hrb. Brussel, 7 november 1948, fur,. P.A., 1949, 231. 
(z) DE PAGE, H., Traite, Dl. III (1967). nr. SIJ, biz. sis. 
(3) Vgl. : STOUFFLET, J., Les cartes de credit en France, nr. 38, blz. 207. Dit onverminderd 
de juiste draagwijdte van deze subrogatie, onder meer met betrekking tot de terugvordering 
van de door de emittent afgehouden provisie. 
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plichting zich voor als een opdracht (iussum) tot betaling, door de 
kaarthouder gegeven : de uitvoering van de verbintenis van de 
emittent jegens de kaarthouder is derhalve de overeenkomst tussen 
de emittent en de leverancier (1). 

Op grand van laatstgenoemde overeenkomst is de emittent gehouden 
te betalen aan de leverancier : deze verplichting bestaat onafgezien 
van het voorafgaandelijk fonds tot betaling, dat de emittent vanwege 
de kaarthouder zou hebben ontvangen. Derhalve staat de emittent 
aan de kaarthouder een kredietopening toe waarvan de verwezen
lijking geschiedt onder de vorm van de uitvoering van de eigen 
verbintenis van de emittent jegens de leverancier. 

De terugvordering door de emittent van de bedragen die hij aldus aan 
de leverancier heeft betaald, geschiedt op grand van deze krediet
opening en in het licht van haar wijze van uitvoering. 

De niet-tegenstelbaarheid der verweermiddelen, die voortvloeien uit 
de onderliggende rechtsverhouding tussen de houder en de leveran
cier, treft men oak hier aan : in de verhouding houder-emittent spruit 
zij onmiddellijk voort uit de voorwaarden en modaliteiten waaronder 
de emittent ter uitvoering van zijn overeenkomst met de kaarthouder, 
zich jegens de leverancier heeft verbonden (2). Derhalve zal de emit
tent zich kunnen verhalen op de kaarthouder zo blijkt dat hij zijn 
verbintenissen, onder meer met betrekking tot de controle van de 
documenten, op redelijke wijze heeft nageleefd (3). Immers de ver
bintenis die de emittent jegens de leverancier aangaat is de uitvoering 
van zijn overeenkomst met de kaarthouder. 

22. De rechtsbetrekkingen tussen de kaarthouder en de leverancier 
blijven in beginsel onderworpen aan het gemeen recht. In bepaalde 
opzichten zullen zij evenwel de invloed ondergaan van het bestaan 
van dit betaalmechanisme. 

De leverancier behoudt het recht te weigeren om met een bepaalde 
kaarthouder te contracteren (4). Indien hij evenwel gecontracteerd 
heeft, en de houder door middel van de kaart wenst te betalen, is 

(1) DE PAGE, H., Traite, Dl. III (1967), nr. 6o7, biz. 603, die voorhoudt dat bij afwezigheid 
van een iussus de verrichting ·ais adpromissio of expromissio moet gekwalificeerd worden; 
deze toestand heeft evehwei ge·en invioed op de aard van de rechtsbetrekkingen (ibidem, 
nr. 561, biz. 571). Het beiang van dit onderscheid houdt verband met de afwezigheid van 
de toestemining van de schuidenaar. 
(2) J. STOUFFLET, Les cartes de credit en France, nr. 35, biz. 206; - vgl. : DE PAGE, H., 
Traite, Dl. Ill (1967), nr. 612, biz. 6ro. 
(3) EscARRA-RAULT, Principes de droit commercial, Dl. VI, nr. 697, biz. 518. 
(4) STAuDER-WEISENSEE, o.c., biz. 87. 



de leverancier gehouden deze betalingswijze te aanvaarden. Ter 
verklaring van dit recht kan beroep worden gedaan op een beding 
dat door de emittent ten gunste v~n de kaarthouders werd gestipu
leerd (1). Overigens, een delegatieovereenkomst groeit dikwijls uit 
een beding ten gunste van een derde (2). 

Anderzijds heeft de toetreding tot het kredietkaartstelsel niet voor 
gevolg dat de houder van zijn schuld jegens de leverancier bevrijd 
zou zijn. Bij afwezigheid van een duidelijke verklaring tot dat doel, 
mag niet worden vermoed dat de leverancier deze vordering zou 
hebben prijsgegeven. Bijgevolg zal de houder in geval van niet-uit
voering door of onvermogen van de emittent de houder terecht mogen 
aanspreken (3). Met andere woorden, de delegatie heeft geen schuld
vernieuwend karakter, zij geeft aan de delegataris een andere schulde
naar naast de oorspronkelijke, de delegant. 
Nochtans zal de leverancier geen betaling mogen vorderen van zijn 
beide schuldenaars. Hij moet zich eerst tot de emittent wenden en zal 
de kaarthouder slechts mogen aanspreken indien de . emittent in ge': 
breke is gebleven. De kaarthouder mag immers opwerpen dat hij 
redelijkerwijze mocht verwachten dat de leverancier, die de jegens 
hem aangegane_verbip.tep.is varu:le E!mitt~11ta_a.nvaardde, deze laat~t~ 
oak eerst zou aanspreken in betaling (4). Overigens doet de gehele 
werking van het mechanisme van de kredietkaart vermoeden dat de 
leverancier zijn recht verzaakt heeft om beide schuldenaars tegelijker
tijd aan te spreken. 
De betaling die de emittent heeft verricht, zal de bevrijding van de 
kaarthouder voor gevolg hebben. W eliswaar betaalt de emittent op 
grand van zijn persoonlijke verbintenis die hij tegenover de leveran
cier heeft aangegaan; doch terzelfdertijd betaalt hij voor rekening van 

(1) Aldus : JAuFFRET, A., Les cartes de credit, blz. 9. 
(z) A.P.R., Tw., Delegatieovereenkomst, door Jan RoNsE, nr. 47, blz. 41. 
(3) SToUFFLET, J., Les cartes de credit en France, nr. 43, blz. 209; - DE PAGE, H., 
Traite, Dl. III (1967), nr. 6rz, r0 , blz. 609;- STOUFFLET, J., Le credit documentaire, nr. 154, 
biz. 159. 
(4) A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door Jan RoNSE, nr. r ro, blz. 66; - vgl. STOUFFLET, 
J,, Le credit irrevocable, nr. 155, e.v., blz. 159, die deze verplichting terugvoert tot de be
doeling van de partijen in de verkoopovereenkomst, evenals tot de functie van het onher
roepelijk krediet als betaalmiddel; -: HEENJ>N, J., Le e1:edit irrevocable, Rev. Banque, 
1952, blz. 461;- vgl. verder: artikel rz68, tweede lid en 1530, eerste lid van het Italiaans 
Codice civile. Men merke in dit verband op dat de overeenkomsten uitdrukkelijk voorzien 
dat de leverancier zich het recht ontzegt om van de houders van kredietkaarten contante 
betaling te eisen. Men kan zich afvragen of deze clausule slaat op de verplichting van de 
leverancier om de betaling enkel door middel van het kredietkaartmechanisme te laten 
geschieden, dan wel of zij een verzaking inhoudt van het recht om beide schuldenaars 
tegelijkertijd aan te spreken. De economie zelf van het mechanisme, en onder meer de 
kosten die ermee verbonden zijn, pleiten voor de eerste veronderstelling. 



de kaarthouder en delgt hij diens schuld. De leverancier zal derhalve 
geen tweede maal betaling kunnen eisen van de houder (r). 

De betaling door de emittent verhindert evenwel niet dat kaarthouder 
en leverancier, op grand van hun onderlinge rechtsverhouding, de 
verrichting die tot deze betaling aanleiding gaf, zouden ontbinden, of 
schadevergoeding zouden eisen (2). In beginsel komt de emittent in 
deze betwistingen niet meer tussen. 

23. De overeenstemming tussen de rechtstechniek die ten grondslag 
ligt van het mechanisme van de kredietkaart en de delegatieovereen
komst is derhalve treffend. 
Zoals in de delegatieovereenkomst berust de kredietkaart op een 
overeenkomst tussen drie partijen, waarbij elke partij een belang na
streeft, dat onderscheiden is van dat der andere partijen. Jegens de 
kaarthouder treedt de emittent op credendi causa: hij staat hem een 
kredietopening toe waarvan de verwezenlijking onderworpen is aan 
het gebruik van de kaart. Jegens de leverancier verbindt de emittent 
zich persoonlijk solvendi causa: zoals in de delegatieovereenkomst 
heeft oak deze verbintenis een abstract karakter. Anderzijds stemt 
de leverancier er in toe geen contante betaling te eisen van de kaart
houder, omdat hij reeds van bij de ondertekening van de nota over 
een onmiddellijke, persoonlijke verbintenis ten laste van de gedele
geerde beschikt. 
De omschrijving van het mechanisme van de kredietkaart als steunend 
op een delegatieovereenkomst verschaft een duidelijke, samenhangen
de grondslag aan dit mechanisme evenals aan sommige der bijzondere 
kenmerken, die volgens de andere verklaringen het beroep op kunst
grepen noodzakelijk hebben gemaakt. Verder sluit deze kwalificatie 
nauw aan bij de door de partijen gebruikte overeerikomsten, terwijl 
zij eveneens beantwoordt aan de economische doeleinden van dit 
instrument (3). Tenslotte laat deze verklaring toe sommige aspecten 

(1) A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door Jan RoNsE, nr. II2, biz. 66;- DE PAGE, H., 
Traite, Dl. III (I967), nr. 612, 3°, biz. 6Io die deze regel steunt op enerzijds de eenheid van 
voorwerp van de verbintenissen van de delegant en van de gedelegeerde, anderzijds op de 
wil van de partijen om door een enkele betaling de schuld te delgen; - PLANIOL-RIPERT, 
Droit civil fran9ais, Dl. VII, nr. I278, blz. 6o4; - BAUDRY-LACANTINERIE-BARDE, Des 
obligations, Dl. III, 1753, biz. 66; - vgl. in het wisselrecht : LEscoT-ROBLOT, Les effets 
de commerce, Dl. I, nr. 83 e.v., biz. I04; - FoNTAINE, De Ia lettre de change et du billet 
a ordre, nr. I I34· biz. 297; - enigszins anders : VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. II, nr. 
1572 en 1573, biz. 460. 
(2) ]AUFFRET, A., Les cartes de credit, biz. 9· 
(3) jAUFFRET, A., Les cartes de credit, blz. 10; - STAUDER, Les cartes de credit en droit 
suisse, VIIIste Internationaal Congres voor rechtsvergelijking, biz. I 2, die de assignation, 
een met de delegatieovereenkomst sterk verwante, rechtsfiguur, als verklaring voorstelt. 
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van deze techniek in het daglicht te stellen die bij de beschrijving 
van de door de partijen gebruikte overeenkomsten minder duidelijk 
naar voor waren getreden. 

B. DE KOPERSKAART 

24. In tegenstelling tot de kredietkaart heeft de koperskaart alleen 
betrekking op de rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper. De 
verkoper is immers tevens emittent van de kaart. Dit verklaart de 
betrekkelijke eenvoud van dit betaalsysteem. 

Overeenkomstig een vaststaande rechtspraak en rechtsleer doet de 
verkoper die zijn koopwaar met vermelding van de prijs voor het 
publiek uitstalt, een juridisch volmaakt aanbod (1). Dit aanbod slaat 
op een verkoop tegen de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de 
contante betaling. De overeenkomst op grand waarvan de kopers
kaart wordt uitgereikt heeft tot doel een wijziging te brengen in deze 
verkoopsvoorwaarden : ten overstaan van de houders van de kaart 
wordt het aanbod van de verkoper omgezet van een aanbod tegen 
contante betaling in een aanbod tegen de overeengekomen betalings
voorwaarden. De aanvaarding van een aanbod, of met andere woorden 
de verkoop van een bepaalde zaak geeft aanleiding tot een verkoop 
op krediet. 

Het mechanisme van de koperskaart kan derhalve worden gesteund 
op een eenzijdige overeenkomst, op grand waarvan de verkoper, bij 
afwijking van de gebruikelijke verkoopsvoorwaarden, zich ertoe ver
bindt alle door hem aangeboden waren op krediet te verkopen aan de 
titularis van de kaart. Het is een belofte van verkoop op krediet. 

Het belang van deze omschrijving zal verder blijken in verband met 
de juridische kwalificatie van de door de partijen gebruikte rekening. 
De toepasselijkheid van de wet van 9 juli 1957 op de verkoop op af
betaling hangt hiermede eveneens samen. 

Weze er tenslotte op gewezen dat in tegenstelling tot de bewoordingen 
die door een der ontlede overeenkomsten worden gebruikt de emittent 
geen kredietopening toestaat aan de titularis van de kaart. Hij stelt 
geen fondsen ter beschikking van de titularis, waarover deze naar 
goeddunken zou kunnen beschikken (2). Hij verbindter zich enkel 
toe de prijs van de met behulp van de kaart gekochte goederen alleeh 
te vorderen in overeenstemming met de bedongen voorwaarden. 

(1) DE PAGE, H., Traite, Dl. II (1964), nr. 525, biz. 517. 
(2) DIERYCK, Les ouvertures de credit, nr. 28, biz, 37; - FREDERICQ, Traite, Dl. IX, nr. 
164, biz. 271;- VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. III, nr. 2122, biz. 348. 



§ :z. Enkele bijzondere juridische vraagstukken 

A. AARD VAN DE DOCUMENTEN 

25. Nadat in een vorige afdeling de contractuele verhoudingen werden 
ontleed waarop deze betaalmechanismen zijn gesteund, zal thans 
aandacht worden besteed aan het rechtskarakter van de documenten 
waarvan het gebruik bedoelde mechanismen in werking stelt. 
Boven is gebleken dat deze betaalmechanismen in hoofdorde zijn 
gesteund op contractuele verhoudingen tussen betrokken partijen. 
Deze verhoudingen bestaan vooraleer het mechanisme effectief in 
werking treedt. Op zichzelf vervult de kaart een eerder ondergeschikte 
rol: meestal bevat zij voor de betrokken partijen geen nieuwe rechten 
of plichten. Uit deze contractuele verhoudingen put de kaarthouder 
zekere rechten. De titularis van de kredietkaart heeft het recht om, 
zo de aangesloten leverancier tot contracteren heeft toegestemd, de 
prijs door middel van het voorafbestaand betaalmechanisme te 
regelen. De houder van een koperskaart zijnerzijds mag eisen dat de 
emittent hem uitstel van betaling zou verlenen voor alle goederen die 
hij door rniddel van de kaart aankoopt. In beide gevallen moet men 
duidelijk onderscheiden tussen enerzijds het recht van de leverancier, 
respectievelijk het grootwarenhuis om de verkoop van goederen of 
het presteren van diensten te weigeren, en anderzijds de verplichting 
van diezelfde partijen om de betaling door middel van het kaart
mechanisme te laten gebeuren, eens de verkoop is tot stand gekomen 
of de diensten werden geleverd. 

Kenmerkend voor beide kaarten is dat de houder het recht, dat de 
kaart verleent, slechts kan uitoefenen nadat hij de kaart heeft vocir
gelegd. Behoudens bijzonder akkoord van de emittent kan de houder 
de uitvoering van dit recht niet vorderen zo hij niet in het bezit is 
van de kaart. Zelfs indien hij kan bewijzen dat hij met de emittent de 
overeenkomst heeft aangegaan die voor de uitgifte van de kaart 
gewoonlijk wordt gebruikt, zal de schuldenaar van de kredietver
bintenis (de leverancier, respectievelijk het grootwarenhuis) deze be
talingswijze kunnen weigeren (1). In het systeem van de kredietkaart 
kan men zich overigens moeilijk indenken dat een leverancier bereid 
zou zijn de betaling volgens de regelen van dit betaalmechanisme te 

(r) Alsdan beroept een niet formeel gelegitimeerde zich op zijn materiele legitimatie. De 
bedoeling der partijen zal aanwijzen of dit toelaatbaar is. In hetwisselrecht wordt hierop soms 
bevestigend geantwoord; - vgl. : CARRY, P., Legitimationformelle et legitimation materielle 
en matiere d'effets de change, Semaine judiciaire (Geneve), 1955, biz. 338;- RoNsE, J., 
noot onder Gent, 13 november 1969, R. W., 1969-1970, 1000; - RoNsE, J., Formele en 
materiiile legitimatie van de houder van de wisselbrief, B.R.H., 1970, I, 733 e.v. 



laten geschieden zonder tezelfdertijd over de zekerheid te beschikken 
dat de emittent hem zal terugbetalen. Deze zekerheid kan alleen be
komen worden indien de kaarthouder de kaart voorlegt. In dit ver
band kan men opmerken dat de contracten meestal voorzien dat de 
door de kaarthouders ondertekende debetnota' s een doordruk moeten 
bevatten van de gegevens die op de kaart vermeld staan. 

Evenwel is het louter voorleggen van de kaart niet voldoende opdat 
de kaarthouder op zijn rechten aanspraak zou kunnen maken. De 
schuldenaar is immers gehouden bepaalde controles uit te voeren : 
hij moet nazien of de kaart uitwendig regelmatig is, of zij niet voor
komt op de lijst der verloren, gestolen of ingetrokken kaarten, of de 
handtekeningen overeenstemmen, enz. Zo aan deze controles voldaan 
is, zal de schuldenaar zich met goed gevolg kunnen wenden tot de 
emittent, zonder te moeten vrezen dat deze het gebruik van de kaart 
als onrechtmatig zou kunnen beschouwen, en bijgevolg dat hij 
betaling zou weigeren. Vandaar dat de schuldenaar bevrijdend zal 
mogen presteren in handen van de ogenschijnlijke titularis. Hij zal 
niet moeten nagaan of deze oak de rechtmatige eigenaar is. Met 
andere woorden, ten overstaan van de schuldenaar van de krediet
verbintenis volstaat dat de houder formeel gelegitimeerd zou zijn. 
Daarom oak mag de schuldenaar bevrijdend presteren in handen van 
de formeel gelegitimeerde, zoals hij zich in dezelfde voorwaarden op 
de emittent zal kunnen verhalen. 

26. Documenten die aan deze beschrijving beantwoorden behoren 
tot de categorie van de legitimatiepapieren (1). Zij strekken ertoe het 
bewijs van de hoedanigheid van schuldeiser te vereenvoudigen door 
een bijzondere techniek van verkorte bewijsvoering (2). Deze kan 
steunen op het bezit van het papier, op bepaalde formele vermeldin
gen, of op heiden. De alhier onderzochte documenten legitimeren ten 

-----------,-,-
(!) Zie desbetreffend: REHFELDT-ZOLLNER, Wertpapierrecht (1970), § 27, biz. 128 e.v.;
WrEFELS, Recht der Wertpapiere (1967), biz. 31; - LEoNHARD, Besonderes Schuldrecht 
des B.G.B., biz. 379 e.v.; - HuEcK, Recht der Wertpapiere (1942), § 25, biz. 127; -
MoLENGRAAFF, Leidraad Nederlandsch Handelsrecht, biz. 3II, die legitimatie omschrijft 
als bewijs van recht, in het bijzonder van identiteit (Ausweispapiere, schrijft LEoNHARD, 
o.c., § 201, biz. 396), van het feit dat men is de rechthebbende of diens vertegenwoordiger, 
met name buiten proces ... De bedoeling is ... de werkelijk rechthebbende de uitoefening 
van zijn recht gemakkelijk te maken en de schuldenaar te ontheffen van de verplichting 
tot nader onderzoek van de identiteit en van het recht van diegene die zich als schuldeiser 
... aanmeldt" ; - zie oak : voN GIERKE, Das Recht der Wertpapiere, biz. 34· 
(2) ScHELTEMA-W1ARDA, Handboek van het Nederlandse handels- en faillissementsrecht, 
Dl. Ill, biz. 136, grondvest het legitimerend karakter van deze documenten op de bedoeling 
der partijen en breidt deze grondslag uit tot toonder- en orderpapier, ofschoon deze laatste 
door de wet meestal zijn gereglementeerd. 



behoeve van de schuldenaar (1). Enerzijds wijzen zij aan wie als 
rechthebbende van de verbintenis kan worden beschouwd, en er 
zich bijgevolg kan op beroepen. Anderzijds hebben zij vooral voor 
gevolg dat de schuldenaar bevrijdend presteert in handen van deze 
formeel gelegitimeerde houder, zonder te moeten nagaan of deze 
tevens materieel gelegitimeerde was, met andere woorden of deze 
ogenschijnlijke titularis tevens de werkelijke begunstigde is van de 
kredietverbintenis (2). 

De legitimatiepapieren, tenslotte, hebben gemeen met de waarde
papieren dat het bezit van het papier vereist is voor de uitoefening van 
het recht. Zij worden ook soms gerekend tot de waardepapieren in de 
ruimere zin (3). Zij verschillen er evenwel van doordat zij het recht, 
dat op het papier wordt vermeld, niet belichamen. Dit recht spruit 
voort uit andere rechtsverhoudingen. Het is slechts overdraagbaar 
volgens de regelen van het gemeen recht (4). In tegenstelling tot het 
echte waardepapier heeft het bezit van het gewone legitimatiepapier 
niet voor gevolg dat de houder in rechte moet worden vermoed recht
matige titularis te zijn, zoals dit het geval is met de houder van 
toonderpapier (s). Het verleent aan de schuldenaar enkel het recht in 
handen van de formeel gelegitimeerde bevrijdend te presteren (6). 

B. AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE 
KAART (7) 

27. Kredietkaarten en koperskaarten mogen alleen gebruikt worden 
door hun rechtmatige titularis. Daarom voorzien alle emittenten dat 

(r) LARENZ, K., Lehrbuch des Schuldrechts, Dl. II, § 6o, biz. 299. 
(2) ScHELTEMA-WIARDA, o.c., Dl. Ill, biz. 137;- MoLENGRAAFF, o.c., biz. 3II;- REH
FELDT-ZoLLNER, o.c., biz. 129; -AsQUIN!, A., Titoli di credito (1966) duidt deze docu
menten ook aan als passief legitinwtiemiddel; - vgl. : § 8o8, B. G.B. (de zogenaamde quali
fizierte Legitimationspapiere); artikel 976, tweede lid van de Zwitserse Code des obligations. 
(3) WrEFELS, o.c., biz. 7; - nochtans bestaan er fundamentele verschillen, WrEFELs, 
o.c., biz. 3 r. 
(4) Zo bijvoorbeeld zijn de kredietkaarten steeds voorzien van een vermeiding naar luid 
waarvan de kaart als strikt persoonlijk geldt. 
(5) Vgl. voor een toondercheque : Banque, 1970, 720; - LARENZ, o.c., § 6o, biz. 304. 
(6) Doch anderzijds is de schuidenaar niet bevrijd van zijn algemene verpiichting de ge
bruikeiijke goede trouw te eerbiedigen. Zo werd de vraag gesteld of de schuldenaar be
vrijdend presteert wanneer hij uitvoert in handen van een formeel gelegitimeerde die hij 
vermoedt een oneerlijke vinder van bet document te zijn, zonder dat hij evenwel bet bewijs 
van bet gebrek in hoofde van de houder kan leveren. Leonhard onderwijst dat hij aisdan 
niet moet uitvoeren, tenzij hij door deze weigering zeer zware schade zou ondergaan 
(LEONHARD, O.C., § 201, bJz. 397). 
(7) Met uitzondering van de financieringskaart die geen regelen bevat met betrekking 
tot onregelmatig gebruik van de kaart. Onverminderd de identificatiemiddelen, die terzake 
sterker worden uitgewerkt, zal bet gebruik van deze kaart in de praktijk steeds een persoon
lijke contactname met de emittent vereisen. Doch in geval van rnisbruik lijkt dezelfde 
re2eiing ais inzake kredietkaart toepasselijk. 



de kaart een strikt persoonlijk karakter heeft. Doch het is gebeurd dat 
derden die . de kaart in handen hebben gekregen, deze voor eigen 
profijt hebben misbruikt : zij hebben de kaart gevonden, of zelfs 
ontvreemd en zijn erin geslaagd de leveranciers te verschalken. In 
deze gevallen moet worden uitgemaakt wie het verlies voor deze 
onrechtmatige handelswijze zal dragen. 
De overeenkomsten, die de werking van dit betaalmechanisme be
heersen, bevatten twee reeksen voorzieningen in dit verband. Ener
zijds legt de overeenkomst tussen de emittent en de leverancier 
aan laatstgenoemde de verplichting op het regelmatig gebruik van 
de kaart vast te stellen. Met betrekking tot de controle van de recht
matige titel van de houder, bestaat deze yerplichting vooreerst in de 
vergelijking van de handtekeningen die voorkomen enerzijds op de 
kaart zelf, anderzijds op de door de houder ondertekende debetnota 
of factuur. Verder moet de leverancier nagaan of het nummer van de 
kaart niet werd vermeld op de lijsten der ongeldig verklaarde kaarten, 
die door sommige emittenten worden verspreid. Tenslotte heeft de 
leverancier een algemene verplichting om nate zien of de kaart niet 
duidelijk onregelmatig is, en bij voorbeeld geen uiterlijke tekenen 
van vervalsing of namaak vertoont. 
De overeenkomsten tussen de emittenten en de kaarthouders voorzien 
dat laatstgenoemden in beginsel aansprakelijk zijn voor alle aan
kopen, die door middel van de kaart worden gesteld, en zulks ongeacht 
het feit dat men de koper niet als de materieel gelegitimeerde kan 
aanzien. Deze strikte aansprakelijkheidsregeling wordt evenwel ge
milderd, enerzijds door middel van een clausule waarbij de houder 
van elke aansprakelijkheid wordt outlast voor aankopen gesteld nadat 
hij de emitteJ!t in kennis heeft gestel,d vari het verlies of de diefstal 
van de kaart, anderzijds door middel van een verzekering, aangegaan 
door de emittent ten behoeve van de kaarthouders, waarbij het risico 
voor onrechtmatig gebruik tot een bepaald bedrag wordt beperkt. 

28. Zo derhalve blijkt dat de aansprakelijkheid voor onrechtmatig 
gebruik in hoofdorde weegt op de kaarthouder, is d~ze aansprakelijk
heid ondergeschikt aan de nauwkeurige uitvoering van de verbintenis
sen van de andere betrokkene partijen. Aldus zou de emittent - en 
bijgevolg evenmin de houder - niet tot betaling gehouden zijn 
indien de leverancier wist, of moest weten, of nag, ko~ vermoeden, 
dat de kaart op onregelmatige · wijze werd gebruikt. · Immers de 
emittent is alleen gehouden te betalen tegen conforme documenten (1). 

(I) V gl. de verplichting van de bank inzake, onherroepelijk documentair krediet : VAN 
RYN-HEENEN, Principes, Dl. III, nr. 2192 e.v., biz. 396 e.v.; :- Brussel, 20 januari 1965, 
Pas., 1966, II, 19. 
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De emittent zal betaling mogen weigeren wanneer de kaart werd ge
bruikt na het verstrijken van haar geldigheidsduur, wanneer de debet
nota niet werd ondertekend, of nog, wanneer het kaartnummer ver
meld werd op de aan de leveranciers medegedeelde lijst der ongeldig 
verklaarde kaarten. Dit zal eveneens het geval zijn wanneer de hand
tekening op de kaart duidelijk verschilt van de handtekening van de 
koper ; nochtans zal men niet mogen vereisen dat de levet'anciers 
schriftdeskundigen zouden zijn. Verder kan de leverancier eveneens 
op zijn hoede gebracht worden door wijzigingen die aan de kaart 
werden aangebracht : dit zal vooral bet geval zijn zo de handtekening 
op de kaart klaarblijkelijk werd vervalst. T enslotte zou men de 
leverancier voor aansprakelijk kunnen houden indien hij uit de om
standigheden van de verrichtingen had kunnen afleiden dat de kaart 
niet voor gewone, lopende uitgaven werd gebruikt (x). In deze zin 
werd gevonnist toen gebleken was dat de kaart werd gebruikt door 
een autobestuurder voor de aankoop van grote hoeveelheden benzine, 
die normalerwijze niet konden bestemd zijn voor het gebruik in de 
wagen van deze bestuurder (2). 

Veelal zal de emittent bet verlies dat uit het onrechtmatig gebruik 
van de kaart voortvloeit, voor zich nemen : een strikte houding van
wege de emittent zou in vele gevallen het vertrouwen van de leveran
ciers in dit betaalmechanisme aantasten. In enkele omstandigheden is 
de emittent daarentegen verplicht dit verlies te dragen. Onder voor
behoud van een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van de leveran
cier, draagt de emittent elk verlies, voortspruitend uit bet onrecht
matig gebruik van de kaart gedurende de tijdspanne die verloopt 
tussen de kennisgeving door de kaarthouder aan de emittent van bet 
verlies of de diefstal, en de kennisgeving door de emittent aan de 
leveranciers van de ongeldigverklaring van de kaart. Derhalve zou 
de emittent dit verlies eveneens moeten dragen indien laatstbedoelde 
kennisgeving niet, of onjuist is geschied. In sommige omstandigheden 
heeft men zelfs beweerd dat de emittent verplicht zou zijn ambtshalve 
over te gaan tot ongeldigverklating van de kaart, en bijgevolg tot 
kennisgeving van deze ongeldigverklaring aan de leveranciers. Aldus 
werd beslist dat de emittent voor aansprakelijk kon worden gehouden 
indien op de rekening van de kaarthouder, na een lange periode van 
inactiviteit, plots een abnormaal groot aantal verrichtingen wordt 
geboekt (3). 

(1) Vgl., inzake legitimatiepapieren in het algemeen : MoLENGRA.,FF, p.r;., plz. JII. 
(2) Vgl. : Gulf Refining Co. v. Williams Roofing Co., geciteerd door DALZELL, J., Creflit 
card law, North Carolina Central Law journal, 1970, 46. · 
(3) Un~-Serv Corporation v. Friede, geciteerd door DALZELL, J., o.c., biz. so. 
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De aansprakelijkheid van de kaarthouder, tenslotte, heeft een resi
duair karakter. Hij is tot betaling gehouden in de mate dat de emittent 
zijn verbintenissen die hij tegenover de houder heeft aangegaan, op 
nauwgezette wijze heeft nageleefd. De aansprakelijkheid van de 
houder is alsdan niet gesteund op de regelen van de delegatieovereen
komst, maar op een conventionele risicoregeling, die enerzijds ver
want is met de burgerrechtelijke aansprakelijkheid wegens fout, en 
anderzijds in vele opzichten gelijkenis vertoont met de aansprakelijk
heid die kracht~ns artikel 35bis van de chequewet ten laste van de 
eigenaar van een chequeboekje wordt gelegd. 

29. Deze strenge oplossing wordt door de auteurs bekritiseerd zij 
betogen dat deze kaarten werden ontworpen door de emittenten die 
er het overwegend fi.nancieel voordeel uit trekken (r). Deze rede
nering kan bezwaarlijk worden bijgetreden : zoals inzake aansprake
lijkheid voor gestolen of verloren cheques, dringt zich hier een juiste 
beoordeling op van de wijze, waarop de leverancier, en zelfs de 
emittent, hun verbintenissen hebben uitgevoerd. Verder verleent een 
wijziging in de aansprakelijkheidsregeling geen oplossing voor het 
werkelijke probleem. Deze client veeleer gezocht te worden in een 
verbetering van de technische middelen ter identifi.catie van de 
titularis (2). Aldus werd overwogen een onuitwisbare fotografi.sche 
afbeelding van de titularis op de kaart aan te brengen. Het gebruik 
van electronische communicatietechnieken zou eveneens kunnen 
bijdragen tot de vlugge opsporing van onrechtmatig gebruikte kaarten. 
Aldus zou tevens de weg worden geopend naar het betalingsmiddel 
van de toekomst, namelijk de overboeking door middel van een op 
time-sharing aangesloten electronisch brein. 

C. RECHTSKARAKTER VAN DE INSCHRIJVING OP REKENING 

30. In de werking van deze betaalmechanismen vervult de inschrij
ving op rekening een belangrijke rol. Deze rekening ontvangt, aan 
haar debetzijde, alle door de kaarthouder verschuldigde bedragen, 
samen met de bijhorigheden van deze laatste (interesten, lidgeld), 
terwijl op de creditzijde de aanbetalingen van de kaarthouder worden 
geboekt. 

(I) CHABRIER, P. G., o.c., biz. ns. 
(z) De wetgeving in de Staat New York voorziet dat een clausule, waarbij de kaarthouder 
aansprakelijk .wordt gehouden in geval van verlies of diefstal van de kaart, alleen effect 
sorteert zo zij op duidelijke wijze op de kaart wordt afgedrukt; daarenboven neemt deze 
aansprakelijkheid een einde na kennisgeving van het verlies aan de emittent. 
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Het belang van de juridische kwalificatie van deze rekening situeert 
zich hoofdzakelijk op het vlak van de toepasselijkheid van de wetgeving 
op de verkoop op afbetaling. Indien de verrekeningen geschieden door 
middel van een rekening-courant, verliezen de ingebrachte vorderin
gen hun eigenheid en gaan zij als vordering teniet (1). De voorschotten 
zijn dan oak geen betalingen van een bepaalde schuld (2). Om deze 
reden zou naar het oordeel van de commentatoren van de wet op 
de verkoop op afbetaling deze wet geen toepassing vinden op de door 
middel van een rekening-courant ten uitvoer gelegde overeenkomst 
van verkoop of lening op afbetaling (3). 

Vooralsnog zijn de andere gevolgen van de rekening-courant van 
eerder theoretisch belang : verlies van de zakelijke zekerheden (voor
recht van de onbetaalde verkoper, artikel 20, 5° Hyp. W.), bijzondere 
toestand in geval van faillissement van een der correspondenten 
(artikel 567, tweede lid Faill. W.), wijze van berekening der in
teresten (artikel 1153 B.W. is niet van toepassing) enz. 

Twee zienswijzen kunnen terzake worden verdedigd. Volgens een 
eerste opvatting is deze rekening een gewone rekening van debet en 
credit, rekening waaraan geen zelfstandig juridisch effect wordt toe
gekend (4). De rekening is enkel de boekhoudkundige voorstelling 
van de aankopen van de kaarthouder en het debetsaldo is slechts de 
samentelling van de krachtens de individuele aankopen verschuldigde 
bedragen. De verplichting tot aanbetaling is de uitvoering van de oor
spronkelijke verbintenis van kredietverlening of aankoop, welke 
integraal deel uitmaakt van de gehele overeenkomst. 

In een andere, tegengestelde oplossing zou men het beding van reke
ning-courant afzonderen van de overige bedingen van de overeen
komst. Alle aan de emittent verschuldigde bedragen, evenals de aan
betaling worden als voorschotten in rekening-courant beschouwd. 
De eisbaarheid van het debetsaldo, ongeacht of dit slaat op de totali
teit of op een deel van dit bedrag, vloeit voort, niet uit de rekening-

(I) VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. III, nr. 2098, biz. 325; - RtPERT, Traite elementaire ' 
de droit commercial, Dl. I (1968), nr. 2032, biz. 985. 
(2) VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. III, nr. 2100, biz. 327;- RIPERT, o.c., Dl. I (1968), 
nr. 2037, biz. 988. 
(3) HoUTEKIER, A., Het afbetalingscontract (1958), nr. 28, biz. 32; - DE CALUWE, Les 
ventes, les prets et les prets personnels a temperament (1965), nr. 35bis, biz. 53· Deze opvatting 
die door de meeste auteurs niet in twijfel wordt getrokken, blijkt evenwel betwistbaar. 
lmmers, men client onderscheid te maken tussen de afbetalingen, die eeri wettelijke toe
passingsvereiste zijn, en de verrekening ervan tussen de partijen volgens het mechanisme 
van de rekening-courant; - vgl. onduidelijk : HouTEKIER, o.c., I.e., biz. 33· 
(4) VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. III, nr. 204, biz. 284; - FREDERICQ-DEBACKER, 
Traite, Dl. X, nr. 127, blz.224; -PIRET, Lecompte courant(1932), nr.31, blz.44;- Juris
classeur commercial, Tw., Banque, bourse, change, fasc. 40, nr. 6, door H. CABRILLAC. 



courant, maar uit afzonderlijke losstaande clausules die de houder 
van de kaart deze betalingen opleggen. 

31. Ret onderscheid tussen een rekening-courant en een rekening 
van debet en credit steunt op onduidelijke, moeilijk bruikbare cri
teria. Niet ten onrechte schrijven VanRyn en Reenen dat de rekening
courant het rijk van de onzekerheid is (1). 

Twee gevallen kunnen worden onderscheiden : in het ene geval is 
de kaarthouder verplicht de totaliteit van het debetsaldo op het einde 
van de maand ineens aan de emittent te betalen. Zo hij in gebreke 
blijft kan de emittent de kaart terugeisen en de rekening sluiten. Ret 
is duidelijk dat deze rekening geen rekening-courant uitmaakt. De 
ene partij is slechts tot het inbrengen van een voorschot gehouden 
op het ogenblik dat de andere opgehouden heeft remises te doen (2). 
In het tweede geval, dat veel delicater is, mag het debetsaldo in 
meerdere termijnen worden aangezuiverd, terwijl het door verdere 
aankopen en tegelijkertijd kan worden verhoogd. Sommige gegevens 
zouden het bestaan van een rekening-courant kunnen doen vermoeden. 
Aldus kan men voorhouden dat elke aanbetaling door de kaarthouder 
een voorschot uitmaakt terwijl deze voorschotten afwisselen met die 
van de emittent (3). Sommige andere elementen kunnen evenwel aan 
het bestaan van een rekening-courant doen twijfelen. 

(I) VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. III. nr. 2089, biz. 3I8; ,- vgl. ook: EscARRA-RAULT, 
Principes de droit commercial, Dl. III, nr. 463, biz. 29I : .,En reaiite, toutes ces distinctions 
sont peu precises et il restera toujours tres delicat de determiner quand un compte presente 
les caracteres juridiques indiscutes d'un compte courant". 
(2) Cass. fr. civ., 2 juli I89o, (arresten Credit Lyonnais), D., I89I, I, 377; S., I89I, I, 177, 
met noot WAHL;- HAMEL, Banques et operations de banque, Dl. I (1933), nr. 361, biz. 567 
die er op wijst dat de voorschotten, behoudens wederkerig, ook afwisselend (enchevetrees) 
moeten zijn; - FREDERICQ-DEBACKER, Traite, Dl. IX, nr. I26, biz. 223; - PIRET, o.c., 
nr. 8, biz. 20; nr. 3 I, biz. 45 en de geciteerde rechtspraak; -VAssEUR-MARIN, Les comptes 
en banque, nr. 243, biz. 4I4, die de bedoeling van de partijen om een rekening-courant te 
sluiten rechtstreeks afleiden uit de vervulling van beide voormelde voorwaarden; -
CABRILLAC, H., in Jurisclasseur commercial, Tw., Banque, bourse, change, fasc. 40, nr. 
I35 e.v. verwerpt deze bijkomende voorwaarde, en is van oordeel dat de enkele wederkerig
heid volstaat; de door deze auteeur aangevoerde elementen houden even we! veeleer ver
band met de andere eigenschappen van het contract van rekening-courant; -VANRYN
HEENEN, Priricipes, Dl. III, nr. 2091, biz. 320;- vgl. verder: RIVEs-LANGE, M. Th., 
Lecompte courant en droit frans;ais (I969), nr. ISI e.v., biz. 92 en 93, die de opvatting ver
dedigt dat noch de wederkerigheid, noch het afwisselend karakter van de voorschotten ver
eist zijn, doch dat de rekening-courant gekenmerkt wordt door de mogelijkheid een on
beperkt aantal voorschotten in te brengen; - Cass. fr. civ., 2 juli I89o, D., I89I, I, 377 
(arrest Clapanlde); - Cass. fr. civ., 3 december I90I, D.P., I903, I, 6oi; - Cass. fr. 
comm., Io juni I949• f.C.P., I949, 2, 5Io6, met noot CABRILLAC; - Parijs, 2 augustus 
I900, S., I903, 2, 289, met noot WAHL;- Brussel, 18 april I863, fur. P.A., I863, I. 
IS6;- Hrb. Antwerpen, IO maart 1883, fur. P.A., 1883, I, 147;- Hrb. Antwerpen, 
12 november I89I, fur. P.A., 1892, I, 62;- Hrb. Luik, 25 november 1920, fur. Liege, 
1921, 47· 
(3) Derhalve zou voldaan zijn aan de vereisten van wederkerigheid en afwisseling inzake 
voorschotten (zie vorige voetnoot). 



Aile auteurs zijn bet er mee eens dat bet bestaan van een rekening
courant afhankelijk is van de bedoeling van de partijen om hun weder
zijdse rechten en plichten volgens deze bijzondere rechtstechniek 
te regelen (1). Aangezien men inzake betaalkaarten over geen duide
lijke, onweerlegbare aanduidingen beschikt, zal men de bedoeling 
van de partijen moeten afleiden uit de gedragslijn die zij in feite 
hebben gevolgd (2). Anderzijds volstaat bet niet dat de partijen hun 
overeenkomst als rekening-courant hebben aangeduid, zo zij in feite 
niet als dusdanig werkt (3). 
Terecht wijzen meerdere auteurs op bet algemeen karakter van de 
rekening-courant (4). Als bijzonder middel ter afhandeling van hun 
wederzijdse rechten en plichten, dienen beide correspondenten de 
verrekening overeenkomstig deze bijzondere techniek toe te passen 
op al hun vorderingen en verbintenissen. Het doel zelf van de reke
ning-courant vereist dat bet evenwicht tussen de correspondenten 
niet zou worden verbroken door aan de ene partij het recht te verlenen 
contante betaling te eisen, terwijl de andere gehouden is krediet te 
verlenen voor de in rekening gebrachte vorderingen. De voorschotten 
dienen elkaar tot waarborg (s). In het alhier onderzochte toepassings
geval zal de vraag naar bet algemeen karakter van de rekening slechts 
uitzonderlijk rijzen : de rechtsbetrekkingen tussen partijen hebben 

(I) Jurisclasseur commercial, Tw. Banque, bourse, change, fasc. 40, nr. 2I, door H. CA
BRILLAC die er op wijst dat geen bijzonder intentioned element (zoals affectio societatis) 
vereistis, maar slechts het algemeen be grip van de inhoud van de overeenkomst;- in dezelfde 
zin : VAN RYN-HEENEN, Principes, Dl. III, nr. 2086, blz. 3I6; - FREDERICQ-DEBACKER, 
Traite, Dl. Ill, nr. I I8, biz. 21 I, die evenwel strenger zijn;- RivEs-LANGE, M. Th., o.c., 
nr. 132 e.v., blz. 84 en 85, wijst er terecht op dat in het Iicht van de identiteit van de par
tijen, hun bedoeling kan afgeleid worden, nu eens uit de algemene bestemming van de in 
rekening te begrijpen bewerkingen (o.m. verhouding bankier-client), dan weer uit de 
vorming van een aan een eenvormig juridisch regime onderworpen saldo (Rb. Brussel, 
6 december 1930, Pas., I93I, Ill, 42). 
(2) Vgl. : FREDERICQ-DEBACKER, Traite, Dl. III. nr. u8, biz. 2II; - Jurisclasseur com
mercial, Tw. Banque, bourse, change, fasc. 40, nr. I52, door H. CABRILLAC. 
(3) FREDERICQ-DEBACKER, Traite, Dl. IX, nr. I I8, biz. 2I I;- EscARRA-RAULT, Principes, 
Dl. VI, nr. 443, biz. 272 en nr. 463, biz. 292;- Jurisclasseur commercial, Banque, bourse, 
change, fasc. 40, nr. 152, door H. CABRILLAc; - Cass. fr. comm., 27 december I950, 
].C.P., 195I, 2, 6r65, met noot D.L.; - Parijs, 2 augustus I900, S., I903, 2, :z89; -
Parijs, 6 april I906, D.P., I9IO, 2, 76; - Rijsel, :zo april I93:z, D.H., I932, 359· · 
(4) VAN RYN-Hl!:ENEN, Principes, Dl. III, nr. :z094. biz·. 3:z:z;- PIREt, o.c., nr. I3, biz. 25; 
-HAMEL, o.c., Dl. I (I933). nr. 356, biz. 556;- VASSEUR-MARIN, Les comptes en banque, 
nr. 238, biz. 40I, die er op wijzen dat de rechtspraak geoordeeld heeft dat een niet over
eengekomen uitsluiting van een bepaalde vordering de burgerrechtelijke (en zelfs de straf
rechtelijke) aansprakelijkheid van de remettant in het gedrang kan brengen; - RIVES
LANGE, M. Th., o.c., nr. 105, biz. IOI, verwerpt de algemeenheid als specifiek kenmerk 
van de rekening-courant. 
(5) VASSEUR-MARIN, o.c., nr. :z38, biz. 401 en geciteerde rechtspraak; - vgl. : Jurisclasseur 
commercial, Tw. Banque, bourse, change, fasc. 40, nr. I23 door H. CABRILLAC;- EscARRA
RAULT, o.c., Dl. VI, nr. 460, blz. 289 waar dezelfde grondgedachte in verband met de 
vereiste der wederkerigheid der voorschotten wordt aangehaald. 



een te uitgesproken eenvormig karakter. Nochtans kan men zich af
vragen of aan deze voorwaarde voldaan is wanneer men vaststelt dat 
de andere betalingen, die door een kaarthouder kunnen verschuldigd 
zijn, zoals op grond van een verkoop op afbetaling, niet in de rekening 
worden begrepen. Inzake koperskaarten kan deze vraag ook gesteld 
worden bij contante aankopen : volgens het beginsel van de algemeen
heid, en bij afwezigheid van een andersluidend beding, zou men ook 
deze betalingen in de rekening dienen te begrijpen (1). 

Een wezenlijk element om tot het bestaan van een rekening-courant 
te mogen besluiten is dat de partijen elkaar wederzijds voorschotten 
of remises toestaan (z). De remise is zowel de materiele als juridische 
voorstelling van elke verrichting die, indien zij niet werd ingeschreven 
op de debet- of creditzijde van de rekening, een vordering zou doen 
ontstaan in hoofde van de partij die ze heeft verricht (3). Men kan 
bezwaarlijk vermoeden dat de emittenten van deze kaarten de be
doeling hebben gehad hun vorderingen als niet eisbaar te beschouwen. 
Slechts de sluiting van de rekening zou de eisbaarheid van het saldo, 
voor zover dit voortvloeit uit eisbare vorderingen, voor gevolg heb
ben. Volgens deze zienswijze zou de verplichting van de kaarthouder 
om iedere maand minstens een deel van het saldo te betalen, moeten 
gesteund worden op een verplichting die losstaat van de schuld, 
waarop zij betrekking heeft. De eenheid van de overeenkomst wordt 
aldus miskend. Daarentegen doet men geen geweld, noch aan de 
bedoeling van de partijen, noch aan de globale opzet van de overeen
komst, zo men voorhoudt dat de door de kaarthouder betaalde som 
client ter regeling van het door hem verschuldigde bedrag. De loutere 
betaling van voorafbestaande, eisbare schulden, beantwoordt dan ook 
niet aan het begrip van het voorschot in rekening-courant (4) (5). 

( 1) Men zal vanzelfsprekend opwetpen dat de partijen niet hebben bedoeld deze aankopen 
aan hun overeenkomst te onderwerpen. Men kan zich evenwel afvragen of deze toestand 
niet een aanduiding te meer is van het feit dat deze rekening alhier niet de functie vervult 
die partijen gewoonlijk voor ogen hebben bij het sluiten van een rekening-courant. 

- (2) De klassieke rechtsleer is unaniem op dit punt;- zie onder meer: VASSEUR-MARIN,o.c., 
nr. 241 e.v., biz. 409; - Cass. fr. comm., r6 februari 1965, Bull. Civ., 1965, III, nr. 126, 
biz. 107;- anders: RrvEs-LANGE, M. Th., o.c. (1969), nr. 153 e.v., biz. 94-95· 
(3) EscARRA-RAULT, o.c., Dl. VI (1936), nr. 452, biz. 182. 
(4), PIRET, o.c., nr. 8, biz. 20; - zoals de aanmerking van een bepaalde betaling op een 
bepaalde schuld voor gevolg heeft dat deze verrichting buiten de rekening-courant 
wordt gehouden (VAsSEUR-MARIN, o.c., nr. 239, biz. 405), zo is er geen rekening-courant 
voorhanden wanneer aile betalingen van de ene partij dienen ter aanzuivering van zijn 
schuld (Cass. fr. comm., 27 december 1950, J.C.P., 1951, 2, 6165. 
(5) Soms werd ook beweerd dat het aanrekenen van interesten de rekening-courant ken
merkt: Luik, II rnaart 1871, Pas., 1871, II, 376;- Parijs, 4 april 1906, D.P., 1910, 2, 76. 
Deze stelling wordt heden ten dage evenwel verlaten : PIRET, o.c., nr. 77, biz. rro; -
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32. De rekening-courant beantwoordt aan een toestand die sterk 
verschillend is van de alhier onderzochte verhoudingen (1). De 
rekening-courant is in de eerste plaats ontstaan tussen handelaars 
die, veeleer dan hun wederzijdse rechten en plichten telkens afzonder
lijk af te handelen, deze aan een gemeenschappelijk regime hebben 
onderworpen, en dit welke ook de rechtsbron weze van de in de 
rekening opgenomen verrichtingen (2). 

De rekening-courant die aldus haar bestaansreden put uit de nood
zaak de handelsbetrekkingen te vereenvoudigen, onderscheidt zich 
van een gewone rekening omdat zij, zoals een auteur het onlangs 
formuleerde, behoudens een besparing van de inspanningen, daaren
boven nag een economie de pensee nastreeft (3). De alhier ontlede tech
nieken hebben een gans ander karakter. Men client in dit verband 
de eenvormigheid van de op rekening gebrachte bedragen te bena
drukken : het zijn steeds aankopen die gedebiteerd worden; het is 
steeds de betaling van een eisbare schuld die op het credit wordt 
geplaatst. Ofschoon de verscheidenheid van de in rekening gebrachte 
verrichtingen naar het oordeel van de auteurs (4) niet tot het wezen 
zelf van de rekening-courant behoort, draagt zij bij tot verduidelijking 
van de wil van de partijen (5). Hier strekt de rekening er niet toe de 

HAMEL-LAGARDE-}AUFFRET, o.c., nr. I224, biz. 312; -VASSEUR-MARIN, o.c., nr. 273, 
biz. 466; - noot LACOUR onder Cass. fr., 27 juli I909, D.P., I9IO, I, 345; -de afwezig
heid van interesten werd evenwel soms als teken aanvaard voor de bedoeling van de par
tijen om een loutere rekening van debet en credit te sluiten; - PIRET, o.c., nr. 77, biz. I I I 
en de geciteerde rechtspraak; - vgl. eveneens : Douai, 28 november I901, D., I 90S, 
2, 457· 
(I) De rechtspraak aarzelt tussen een uitbreidende interpretatie van de wil van de partijen, 
waarbij omzeggens elke rekening het karakter van een rekening-courant zou krijgen, en 
een strekking die deze kwalificatie als uitzonderlijk beschouwt (Parijs, 9 november I949• 
J.C.P., I950, 2, 53II, met kritische noot CABRILLAc; - voor de eerste strekking, zie : 
Cass. fr., IO juni I949, J.C.P., I949, 2, 5Io6, met noot CABRILLAC, die deze stelling bij
treedt, doch wijst op de zeer sterke uitbreiding die aldus aan het begrip wordt gegeven). 
Daar de rekening-courant meestal slechts ontleed wordt in·het kader van de rechtsbetrekkin
gen tussen handelaars, wordt slechts gering belang gehecht aan de overweging dat deze 
regeling afwijkt van het gemeen recht en bijgevolg beperkend moet worden toegepast of 
uitgelegd. 
(2) Het schuldvernieuwend effect van de rekening-courant is een van de hoofdelementen 
van deze overeenkomst; het spruit voort uit de wil zelf van de correspondenten. Vgl. : 
RIVES-LANGE, M. Th., o.c., nr. 107, biz. 68 : ,.le compte courant pourrait etre defini 
comme le resultat d'une convention par laquelle les parties decident que leurs cn!ances 
reciproques formeront un soide au regime unitaire". 
(3) RIVEs-LANGE, M. Th., o.c., nr. 79, biz. 49· 
(4) HAMEL, o.c., Dl. I (1933), nr. 352, biz. 547; - Jurisclasseur commercial, o.c., nr. 89. 
De eenvormigheid van de in rekening opgenomen bewerkingeil. kan de wil van de partijen 
reveleren: Luik, II maart 1871, Pas., 1871, II, 376;- vgl.: Hrb. Brugge, 20 maart 1951, 
R. W., 1950-51, I233· dat terzake evenwel niet gemotiveerd is. 
(5) Vgl. : Jurisclasseur commercial, Tw., Banque, bourse, change, fasc. 40, nr. 132 door 
CABRILLAC; - dit kenmerk van de rekening moet evenwel in verband gebracht worden 
met de regel der algemene affectatie van de voorschotten (zie in dit verband : RivEs
LANGE, M. Th., o.c., nr. 133, biz. 84. 



betrekkingen tussen de partijen te vereenvoudigen; partijen hebben 
niet bedoeld vele soorten verrichtingen aan een eenvormig juridisch 
regime te onderwerpen. Men mag vermoeden dat de partijen hebben 
gewild dat deze rekening aileen zou worden gebruikt voor een wel
omschreven soort bewerkingen. Daarentegen vervult deze rekening 
slechts een loutere boekhoudkundige functie : zij is de schematische 
voorstelling van de individuele aankopen ; zij client ten slotte slechts 
ter bepaling van het eisbare saldo. 

D. TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGLEMENTERING OP DE VERKOOP OP 
AFBETALING 

33· De vraag of de wet van 9 juli 1957 op de verkoop op afbetaling 
en zijn financiering toepassing vindt op de verrichtingen die door 
middel van deze betaalkaarten worden geregeld is van groat praktisch 
belang. lmmers, in de mate dat deze wetgeving client nageleefd te 
worden, zal het gebruik van deze kaarten in feite onmogelijk worden 
gemaakt. Noch de vormvereisten, noch zelfs de grondvoorwaarden 
(rente, voorschot) kunnen nageleefd worden voor elk der ontelbare 
verrichtingen die op deze wijze worden geregeld. Daarom moet 
worden nagegaan in welke gevallen deze kaarten aan de wetgeving 
onderworpen zijn. 

a) de kredietkaart 

In het algemeen beantwoordt het mechanisme van de kredietkaart aan 
de beginseldefinitie van het tweede lid van artikel een van deze wet. 
Aldaar wordt de lening op afbetaling omschreven als ,.elke overeen
komst, ongeacht onder welke benaming of in welke vorm, waardoor 
een ander persoon dan de verkoper, hetzij aan de verkoper in plaats 
van de verkrijger, hetzij aan de koper binnen de perken van de wet, 
de prijs ter hand stelt van een lichamelijk roe~end goed of een dienst, 
die eraan onderworpen is ... ". Evenwel is de wet slechts van toepassing 
in zover de terugbetaling geschiedt in minstens drie termijnen. Aan
gezien de in Belgie gebruikte kredietkaarten allen voorzien in de 
verplichting de uitgaven bij het einde van de maand te regelen, zijn 
zij aan het toepassingsveld van deze wet onttrokken (1). 

Sommige in het buitenland gebruikte kredietkaarten verlenen langere 
krediettermijnen. Indien men deze kredietvoorwaarden ook tot 
Belgie zou uitbreideh, zou men moeten besluiten tot de toepassing 
van de wet, met betrekking tot enerzijds alle aankopen van lichame
lijke roerende goederen, anderzijds de onderworpen dienstprestaties. 

(x) Zie evenwel, voor de meest recente evolutie, hoven nr. xobis, biz. 657. 
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Dit kan onder meer het geval zijn met kredietkaarten die aan de titula
ris het recht verlenen reisbiljetten die door middel van de kaart 
worden gekocht, op een lange periode terug te betalen (I). 

Tenslotte client nog opgemerkt te worden dat, ongeacht de modali
teiten van terugbetaling, de kredietkaarten, die worden uitgeteikt 
voor de betaling van beroepsuitgaven van de door de wet opgesomde 
personen (handelaars, nijveraars, landbouwers, ambachtslieden, vrije 
beroepen), niet onderworpen zijn aan bedoelde wetsbeschikkingen (2). 

b) de koperskaart 

In het mechanisme van de koperskaart financiert de verkoper-emittent 
van de kaart zelf de kredietverrichting. Deze kaart valt dus in beginsel 
onder toepassing van de reglementering op de verkoop op afbetaling 
(artikel I, eerste lid). 
Evenwel is deze reglementering slechts van toepassing voor zover 
enerzijds de prijs geregeld wordt in meer dan drie termijnen, of 
anderzijds elke verrichting de bij koninklijk besluit bepaalde som van 
3 ooo F niet overtreft (3). Tenslotte is de wet niet van toepassihg op 
d~ dienstprestaties, tenzij deze bij koninklijk besluit werden aan
gewezen. 
De overeenkomsten die de uitgifte en het gebruik van de koperskaart 
beheersen, eerbiedigen nauwgezet voormelde bepalingen. Aldus 
voorziet de ene overeenkomst dat de titularis alle uitgaven in minstens 
drie termijnen moet terugbetalen. De andere overeenkomst beperkt 
het gebruik van de kaart tot aankopen die het bedrag van 3 ooo F 
niet overtreffen, terwijl zij een verwijzing inhoudt naar de voor
schriften van de wet inet betrekking tot verrichtingen die dit bedrag 
overschrij den. 

34· Aldus blijkt dat de in Belgie uitgegeven betaalkaarten de wet op 
de verkoop op afbetaling nauwgezet eerbiedigen (4). Het zou noch-

(I) K.B. 23 december 1957, artikel 1. 

(2) Artikel 2, 6° W. 9 juli 1957, zoals gewijzigd door W. 5 maart I965, art. 2, c; - zie: 
Beknopt verslag, Senaat, 15 december 1964, biz. 89, en de tussenkomst van senator Van 
Cauwelaert; - de uitbreiding tot persop.en in dienstverband, behoudens op grand der 
lastgeving, schijnt niet geoorloofd. 
(3) K.B. 23 december 1957, artikel 2, gewijzigd bij K.B. IS juni 1967, artikel 1. 

(4) Dit geldt eveneens voor het krediet dat wordt verleend aan de houders van bepaalde 
chequekaarten. Aangezien dit krediet terugbetaalbaar is naar goeddunken van de rekening
houder, is niet voldaan aan de voorwaarde gesteld in fine van het derde lid van artikel I· 

van de wet, en kan de kredietverlening vanuit technisch oogpunt niet worden beschouwd 
als een persoonlijke lening op afbetaling. 



tans aanbeveling verdienen dat de Belgische wetgever op dit vlak een 
bijzondere, aangepaste reglementering zou uitwerken (1). 

De afwezigheid van een aangepast regime leidt thans tot rechtsonzeker
heid, zodat de objectieven van deze wetgeving, zoals onder meer de 
bescherming van de verbruiker en de eerbiediging van algemeen
economische doelstellingen in het gedrang kunnen worden gebracht. 
Tenslotte leidt de huidige toestand tot de paradox dat de financiering 
op afbetaling van de louter consumptieve bestedingen, die naar oar
dee! van de wetgever van 1957 diende geweerd te worden (2), thans 
wordt verwezenlijkt zonder dat de beschermende en beperkende 
bepalingen kunnen worden toegepast. 

In afwachting van een wetswijziging die men trouwens slechts be
zwaarlijk zou kunnen inpassen in de bestaande reglementering op 
de afbetalingsfinanciering, kan men nochtans denken aan andere 
technieken die kunnen bijdragen tot de verruiming van de krediet
functie van de kredietkaart. Meer in het bijzonder zou de emittent 
aan de kaarthouder een kredietopening kunnen toestaan, waarvan 
de terugbetalingsmodaliteiten dusdanig zijn bedongen dat zij niet 
onderworpen zouden z}jn aan de wet van 9 juli 1957. lmmers deze 
wet omschrijft de lening op afbetaling evenals de persoonlijk~Jepi.f1g 
op afbetaling als diegene die wordt toegestaan aan een persoon die 
zich verbindt de lening in minstens vier termijnen terug te betalen. 
Een kredietopening, die in hoofde van de kredietbegunstigde niet de 
verplichting inhotidt om in een voorafbepaald aantal termijnen terug 
te betalen, zou derhalve niet onderworpen zijn aan deze reglemen
tering. W el zou de kaarthouder verplicht zijn om het krediet op be
paalde tijdstippen, bijvoorbeeld om de zes maanden, of minstens bij 
de jaarlijkse hernieuwing van de kaart, aan te zuiveren. 

(1) In Frankrijk heeft de Conseil National du Credit geoordeeld dat de wetgeving op de 
verkoop op afbetaling van toepassing is op .de kredieten toegestaan ten gevolge van het 
gebruik van een accreditiefkaart of elk ander document dat een gelijkaardig effect sorteert. 
De Raad oordeelt dat de betaling per maandultimo met een contante betaling kan worden 
gelijk gesteld en dat de kredietverlening slechts plaatsgrijpt van af het ogenblik dat de 
kaarthouder gebruik maakt van zijn recht om de uitgave over een langere periode terug 
te betalen. Voldoet derhalve aan de reglementaire vereiste der betaling van het voorschot, 
de betaling die geschiedt voor de toekenning van het eigenlijke krediet, en ten laatste 
veertig dagen na de dagtekening van de verrichting voor dewelke langere betaaltermijnen 
worden gevraagd. Aangezien de Franse reglementering het bedrag van het voorschot en 
de duur van de kredietverlening bepaalt in functie van de aard der verworven goederen~ 
werd voorzien dat aankopen die worden gefinancierd door middel van kredietkaarten zullen 
worden geklasseerd onder de categorie andere goederen (art. 4 van de beslissing van de Conseil 
National du Credit van 28 juni 1967). Evenwel moet worden opgemerkt dat de Franse wet
geving op de verkoop op afbetaling sterk verschillend is van de Belgische. 
(2) Zie a.m. : Verslag van de bijzondere Commissie, Senaat, 17 januari 1957, Pasin, 1958, 
37;- debatten, ibidem, biz. 74 en So. 



Deze werkwijze doet evenwel bepaalde bezwaren rijzen en vooral 
stelt zij de emittenten bloat aan zekere risico's. Bij afwezigheid van 
een voorafbepaald programma van periodieke aanzuivering van het 
debetsaldo zal de emittent gedurende meerdere maanden in de on
zekerheid verkeren omtrent de terugbetaling op de overeengekomen 
datum. Nochtans dienen de emittenten de beperkingen van dit risico 
te zoeken, niet zozeer in de wijze van terugbetaling van hun voor
schotten, maar in een oordeelkundige selectie van hun clienteel. 

Overigens, en in afwachting dat de geldigheidsduur van de kaart 
verstrijkt, kan de emittent die vaststelt dat de kaarthouder misbruik 
maakt hetzij van de kaart, hetzij van de kredietfaciliteiten die er aan 
verbonden zijn, steeds de kaart intrekken en de terugbetaling vorde
ren van alle hem verschuldigde voorschotten. Ten aanzien van de 
leveranciers kan hij deze intrekking tegenstelbaar maken door het 
nummer van de kaart te vermelden op de lijst der verloren, gestolen 
of ongeldig verklaarde kaarten. 

Besluit : kritische beoordeling van deze betaalkaarten 

35· Uit de voorafgaande beschrijving is gebleken dat deze nieuwe 
betaal- en kredietmechanismen vermoedelijk geroepen zijn om een 
grate ontwikkeling te kennen. Zij kunnen in belangrijke mate bij
dragen tot een versoepeling van het betalingsverkeer en bijgevolg tot 
een meer doelmatig gebruik van de beschikbare geldhoeveelheid. Oak 
verschaffen zij een vrij goede oplossing voor de noodwendigheden van 
de hedendaagse geldcirculatie, die steeds meer beroep doet op giraal 
betaalmiddel. 

Op het juridische vlak doen deze nieuwe technieken geen onover
winbare moeilijkheden ontstaan. Aangezien zij kunnen steun vinden 
op de klassieke rechtsbegrippen, zullen zij zich op eenvoudige wijze 
kunnen inschakelen in ons rechtsstelsel. Derhalve kan de algemene 
rechtsgeldigheid van deze technieken niet in twijfel worden getrokken. 
Evenwel doen deze kaarten, zoals zij alhier werden ontleed, enkele 
bezwaren rijzen. De ontleding van deze bezwaren strekt er geenszins 
toe het duidelijk nut van deze nieuwe betaaltechnieken in twijfel te 
trekken. Zij worden veeleer aangehaald om de gevaren aan te wijzen 
die een verantwoorde en evenwichtige ontwikkeling van deze betaal
middelen in de weg kunnen staan. Zij houden verband, enerzijds met 
de effecten van de gekozen rechtstechniek, anderzijds met bepaalde 
sociale en economische gevolgen die zich zouden kunnen voordoen 
indien dit betaalinstrument een ruime verspreiding zou kennen. 



36. De alhier onderzochte betaalkaarten zijn uitsluitend gesteund op 
een verbintenisrechtelijke grondslag. Aldus onderscheiden zij zich van 
sommige andere betaalmiddelen die hetzij door de wet, hetzij door 
ruim aanvaarde gebruiken van een aangepast juridisch statuut werden 
voorzien. Indien in de toekomst deze kaarten op een volwaardige 
wijze hun rol willen venrullen van substituut van de betaalmiddelen 
die tot op heden worden gebruikt, zal men ze moeten voorzien van 
een grotendeels eenvormig statuut. Daartoe is overleg tussen de 
emitterende organismen onontbeerlijk. In gebeurlijk geval, en indien 
het fenomeen voldoende uitbreiding kent, zal de wetgever geroepen 
zijn om in deze materie tussen te komen. 

Immers, in de huidige toestand ontwaart men heel wat onduidelijk
heden. De verschillende systemen zijn onderling sterk uiteenlopend 
en zowel de economische als de juridische werkingsvoorwaarden 
kunnen niet licht vergeleken worden. Uit deze verscheidenheid 
vloeit rechtsonzekerheid voort wat niet verenigbaar is met de functie 
van betaalmiddel, waartoe deze kaarten geroepen zijn. 

Deze onderlinge verscheidenheid wordt verder versterkt door de 
onduidelijkheid van de gebruikte overeenkomsten. Niet aileen ont
waart men tegenstrijdigheden in de schoot van een bepaald mecha
nisme zelf (zoals, bij voorbeeld, met betrekking tot de tegenstelbaar
heid der excepties), maar daarenboven blijven de contracten soms 
stilzwijgend met betrekking tot wezenlijke voorwaarden van werking 
van het stelsel (volstrekte betaalplicht van de houder, behandeling 
van de geschillen met de leverancier, regeling ingeval van verlies of 
diefstal). Onverminderd de onderlinge verschillen zijn de meeste 
overeenkomsten, waarop het gebruik van deze betaalkaarten steunt, 
vatbaar voor verduidelijking en verbetering. Ook zou men moeten 
verzekeren dat de partijen steeds duidelijk en voorafgaandelijk in 
kennis worden gesteld van de door hen aangegane verbintenissen, 
evenals van de werking van het gehele mechanisme. 

37. Vooral op het vlak van de risicoregeling schijnt de bescherming 
van de betrokken partijen op een te suinmiere wijze geregeld te zijn. 
De afwenteling van de residuaire aansprakelijkheid op de kaart
houder houdt niet steeds rekening met de lichtvaardigheid waarmede 
vele leveranciers nalaten de identiteit van hun medecontractant te 
controleren. Anderzijds werd de kaarthouder niet altijd voldoende 
voorgelicht omtrent de gevaren die voortvloeien uit het onrechtmatig 
gebruik van de kaart. Alhier zou dienen onderzocht te worden of de 
risicoregeling, hetzij in rechte, hetzij in feite, niet kan worden aan-



gewend ter verscherping van het toezicht op het onrechtmatig ge
bruik van de kaart. Teneinde misbruiken te voorkomen zou men 
vooral naar meer doeltreffende identificatietechnieken kunnen zoeken. 
Ook zou men het stelsel van de lijsten die de nummers vermelden van 
de kaarten die werden gestolen, verloren of ingetrokken op meer doel
matige wijze kunnen uitbouwen. In sommige gevallen kan dit stelsel 
worden aangevuld met voorafgaandelijk telefonisch overleg met een 
centraal informatieblireel. 

Het louter privaatrechtelijk statuut van deze betaalkaarten heeft voor 
gevolg dat misbruiken alleen kunnen worden beteugeld op grand van 
het algemeen strafrecht. Weliswaar voorzien sommige overeen
komsten dat elk misbruik, zoals onder meer het gebruik van de kaart 
na de intrekking ervan, zal worden aanzien als een wanbedrijf. Men 
kan zich slechts afvragen wat de waarde is van een dergelijk beding. 
De omschrijving van het misdrijf moet immers geschieden aan de 
hand van de criteria die in de strafwet vervat zijn. Men kan zich 
trouwens afvragen welke de waarde is van de strafsancties in deze 
materie : de negatieve ervaring, die men inzake cheques heeft op
gedaan, illustreert de betrekkelijke doelmatight!id van de strafsanctie 
als dusdanig. Veeleer moet men de nadruk leggen. op de oordeel
kundige keuze van het clienteel en dit zowel bij de uitreiking als bij 
de hernieuwing van de kaart. Zoals inzake leningen op afbetaling, 
dringt zich ook hier een ernstig onderzoek op naar de kredietwaardig
heid van de kaarthouders. Overleg tussen de emittenten van krediet
kaarten kan daartoe eveneens in sterke mate bijdragen. 

:Oe meeste bezwaren van juridische aard kunnen worden tegemoet 
gekomen door middel van een aanpassing van de overeenkomsten en 
van de technische aspecten van het mechanisme. De bezwaren van 
sociale en van economische aard daarentegen vereisen een globale 
benadering van deze materie. 

38. Vooreerst de bescherming van de verbruiker. In alle moderne 
samenlevingen werden beschikkingen uitgevaardigd om de verbruiker 
te· beschermen. In zaken van financiele aard streeft men meestal 
na de verbruiker in staat te stellen een oordeelkundige keuze te 
treffen. Anderzijds wil men hem beschermen, - dikwijls tegen zijn 
wil in - tegen de verlokkingen om uitgaven te doen die zijn financiele 
draagkracht te hoven gaan. Aldus heeft de Belgische wetgever, in 
navolging van vele anderen, maatregelen genomen om te verhinderen 
dat de verbruiker beroep zou doen op ontleende gelden tegen ab
normale voorwaarden, terwijl hij anderzijds een remgeld heeft in
gevoerd teneinde overconsumptie te vermijden. 



De veralgemening van de betaalkaarten is van aard om deze objectie
ven in sterke mate in het gedrang te brengen. De verrichting die door 
middel van een betaalkaart wordt geregeld, onderscheidt zich bij de 
aankoop geenszins van een aankoop tegen contanten. Het krediet, het 
weze op korte of middellange termijn, kan onmiddellijk worden aan
gesproken, zonder dat de procedure van de kredietaanvraag haar 
remmende wer~ing kan laten gelden. Overigens wordt het krediet 
niet verleend voor bepaalde, duidelijk omschreven bestedingen, 
waarvan de gebruiksduur over meerdere jaren is gespreid, maar kan 
het voor om het.even welk soort bestedingen, zelfs voor de verwerving 
van onmiddellijk verbruikbare goederen, worden aangewend. Talloze 
andere motieven, hoofdzakelijk van psychologische aard hebben 
voor gevolg dat de rechthebbende vlugger geneigd zal zijn beroep te 
doen op deze kredietvorm. Het gevaar van een overconsumptie die 
kan voortvloeien uit een veralgemeend gebruik van de betaalkaarten, 
is derhalve niet denkbeeldig. 

Wanneer, zoals thans reeds in beperkte mate het geval is, krediet
mogelijkheden aan deze kaarten verbonden zijn, kunnen de regelen 
die de wetgever in de wet van 9 juli 1957 heeft neergelegd, bezwaarlijk 
toepassing vinden. Dit geldt,-onder meer, met betrekking tot de rege
len van het voorafgaandelijk voorschot, van de bedenktijd, van het 
verplicht gebruik van een schriftelijk contract. De rentelasten, die 
door de emittent aan de kaarthouder worden aangerekend, zijn aan 
geen enkele beperking onderworpen, behoudens ingeval van woeker
interesten. Ook zal de rechter hen niet kunnen verminderen. 

In de huidige stand van de wetgeving en van de opvattingen inzake 
consumptief krediet kan een veralgemening van deze kaarten leiden 
tot een uitholling van de reglementering op de afbetalingsfinanciering. 
De bescherming van de verbruiker zou juist daar achterwege blijven 
waar zij, gezien de soepelheid van deze kredietvorm, het meest aan
gewezen lijkt. Het verdient dan ook aanbeveling dat de emittenten 
deze wetgeving minstens in haar geest zouden eerbiedigen, onder 
meer met betrekking tot de voorlichting van de kaarthouder en de 
berekening van de rente. . 

Tens lotte kan men overwegen de wetgeving op de afbetalingsfinan,. 
ciering te wijzigen, teneinde aan de houders van deze kaarten dezelfde 
kredietvoorwaarden te verlenen als in het buitenland gebruikelijk is. 
Vermoedelijk zou deze wetswijziging belangrijke verschuivingen kun
nen veroorzaken in de onderscheiden vormen waarin de afbetalings
financiering ,thans geschiedt. Het is daarom noodzakelijk dat vooraf
gaandelijk wordt onderzocht in welke mate de filosofie die aan de 



grondsiag iigt van de wetgeving op de afbetaiingsfi.nandedng in onze 
huidige samenleving nog geldt, en in gebeurlijk geval of zij aan de 
hand van dezelfde middelen kan worden verwezenlijkt. 

39. Enkele andere bedenkingen kunnen hier verder aan toegevoegd 
worden. Ofschoon zij van niet juridische aard zijn, zullen zij samen 
met de zoeven aangehaalde vragen, de verdere ontwikkeling van deze 
betaalinstrumenten mede bepalen. 
Vooreerst kan men opwerpen dat het gebruik van deze betaalinstru
menten prijsverhogend zou kunnen werken. In de huidige systemen 
worden de kosten van werking in hoofdorde door de aangesloten 
handelaars gedragen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze kosten, 
ten dele althans, in de prijzen worden doorgerekend. Aldus zouden 
alle verbruikers, ongeacht of zij al dan niet houder zijn van een kaart, 
de gevolgen van de veralgemehing van deze betaaltechniek onder
gaan. Vooral inzake koperskaarten kan men verwachten dat deze 
effecten zich op meer duidelijke wijze zulkn manifesteren. Het ware 
dan ook wenselijk dat de weerslag van deze prijsverhogende factor 
met zekerheid zou worden vastgesteld. Zo mogelijk zou men kunnen 
overwegen een deel van de kosten ten laste te leggen van de begun
stigden, de kaarthouders zelf. Daarbij zou men kunnen voortbouwen 
op het mechanisme dat sommige emittenten hebben aangewend en 
waarbij zij de leveranciers eerst betaalden nadat zij van de kaart
houders betaling hadden ontvangen. Daarentegen zou de opheffing 
van de volstrekte betaalplicht van de emittent - met andere woorden, 
de herleiding van het mechanisme tot een louter invorderingsman
daat - ongetwijfeld op ernstige bezwaren stuiten, en de betekenis 
van het mechanisme zelf ondermijnen. Weze hierbij opgemerkt dat 
de chequekaart op dit vlak niet dezelfde bezwaren oproept, aangezien 
de kosten van het chequekaartstelsel enerzijds uiterst gering zijn, 
anderzijds door de houders en de emitterende instellingen worden 
gedragen. 
Voor de aangesloten handelaars zou de veralgemening van deze 
betaalkaarten indrukwekkende administratieve verplichtingen mede
brengen. Zij moeten de documenten nazien, klasseren, verzenden, 
enz. Meestal duurt het meerdere dagen vooraleer hun rekening wordt 
gecrediteerd. Ook lopen zij steeds het risico dat de emittent betaling 
zou weigeren omdat, bijvoorbeeld, de handtekening op de bestelnota 
niet volledig conform is met die van de rechtmatige titularis van de 
kaart. Het is duidelijk, althans wat de eigenlijke kredietkaart betreft, 
dat de lasten van het gehele mechanisme in te sterke mate op de 
leverancier werden gelegd. 



Andere bedenkingen hangen samen met de plaats die de emittenten 
van deze kaarten in het financieel bestel innemen. In de huidige om
standigheden worden twee van de drie in Belgie uitgegeven krediet
kaarten verspreid door organismen die met in het land gevestigde 
bankinstellingen nauw verwant zijn. In de toekomst kan men ver
wachten dat oak de andere bank- en kredietinstellingen ruime be
langstelling zullen betonen voor het kredietkaartmechanisme, vooral 
wanneer hieraan ruimere kredietfaciliteiten kunnen worden ver
bonden. Met betrekking tot de emittentert van koperskaarten rijst 
een bijzonder probleem, enerzijds omdat deze emittenten niet zijn 
ingeschakeld in de bestaande controlemechanismen van financiele 
aard, anderzijds gezien de grate verscheidenheid van deze sector. Men 
kan zich derhalve afvragen of de tussenkomst van private organismen 
in de organisatie van de betaal- en vooral van de kredietverrichtingen 
kan geschieden zonder dat deze organismen worden betrokken bij de 
door de bevoegde overheden gevoerde financiele politiek. lmmers 
alle onderzochte krediet- en koperskaarten houden een min of meer 
belangrijke kredietverlening in. Meestal is dit krediet op korte termijn 
bedongen: het is in feite begrensd tot ongeveer zestig dagen. Daaren
tegen is het niet steeds aan een maximumgrens onderworpen. Reke
ning houdend met het groat aantal begunstigden evenals ten gevolge 
van de afwezigheid van clausules waarbij de emittent de gebruiks
mogelijkheden van de kaart in gebeurlijk geval zou kunnen beperken, 
kan worden vermoed dat de beheersing van dit kredietvolume op 
ernstige moeilijkheden zal stuiten, vooral indien de kredietfaciliteiten 
verder worden uitgebreid. 

Als besluit kan men vooropstellen dat deze betaalinstrumenten zon
der enige twijfel een belangrijke bijdrage leveren tot de ontwikkeling 
van de toekomstige betaaltechnieken. W eliswaar kunnen zij nag 
worden verfijnd en client de plaats ervan in de financiele mechanismen 
nag bepaald te worden. 

AANHANGSEL 

DE FINANCIERINGSKAART 

§ 1. Beschrijving 

a) Werking van dit betaalmechanisme 

40· De financieringskaart is het document dat wordt uitgereikt door 
sommige ondernemingen, die bedrijvig zijn inzake financiering van 
verkopen op afbetaling, en op grand waarvan de houder van de kaart 
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het recht wordt verleend aanspraak te maken op de financiering van 
een door hem op afbetaling gekocht voorwerp. 

Midden 1970 waren twee financieringskaarten in gebruik : de ene 
werd uitgegeven door een der grote Belgische banken, de andere door 
een vootaanstaande financieringsmaatschappij. 

Behoudens zo hij . de verrichting zelf financiert, is het bij ons ge
bruikelijk dat de verkoper een actieve rol speelt bij de totstand
koming van de kredietverstrekking : in vele gevallen kiest hij de 
vennootschap, bij wie de lening wordt aangevraagd, regelt hij zelf de 
formaliteiten en ontvangt hij, op grond van een clausule van last
geving, de ontleende gelden rechtstreeks van de financieringsmaat
schappij. Evenwel kan het onderzoek van de kredietwaardigheid van 
de koper meerdere dagen in beslag nemen. Daarotn bieden sommige 
financieringsmaatschappijen aan, dit onderzoek te verrichten voor
aleer de toekomstige koper zijn keuze doet. In een geval heeft een 
financieringsmaatschappij dit voordeel zelfs automatisch toegekend 
aan diegene van haar clienten die in het kader van een vorige finan
ciering hun verplichtingen op stipte wijze hadden nageleefd. De 
financieringskaart is derhalve het document waaruit blijkt dat de 
houder beantwoordt aan de kredietwaardigheid vereist in verhouding 
tot het toegezegde krediet. 
Het gebruik van de financieringskaart situeert zich bijna uitsluitend 
op het terrein van de verkopen op afbetaling, zoals deze werden ge
reglementeerd bij de wet van 9 jtili 1957. In de regel kan de kaart 
alleen worden aangewend bij handelaars met wie de financierings
maatschappij voorafgaandelijk in contact is getreden (1). Evenwel 
bestaat er desbetreffend geen overeenkomst tussen de handelaar en 
de financieringsmaatschappij. 

Nadat de verkoop gesloten is en de koper zijn bedoeling heeft te 
kennen gegeven om de prijs door middel van ontleende gelden te 
betalen, overhandigt hij, behoudens het wettelijk voorschot, de 
financieringskaart aan de verkoper. Deze laatste client alsdan de 
-identiteit van de houder (2), de conformiteit van diens handteke
ning (3) en de geldigheidsduur van de kaart na te ·zien. Daarna wordt 
een contract van lening op afbetaling volgens een door de financie
ringsmaatschappij verstrekt formulier opgesteld. Dit wordt samen 

(1) In een van beide stelsels blijkt zulks uit het aanbrengen van een vignet op het uitstal
raam van de winkelier. Evenwel zou de kaart ook bij andere handelaan kunnen worden 
gebruikt. 
(z) Vergelijking met de identiteitskaart wordt verplicht gesteld. 
(3) Vergelijking met de handtekening voorkomend op de bestelbon. 



met de kaart aan de financieringsmaa:tschappij voorgelegd. In prin
cipe wordt de lening toegestaan zonder verdere controle tenzij met 
betrekking tot de regelmatigheid van de documenten. 

b) Beschrijving van de gebruikte bewoordingen 

41. Bij de beschrijving van de juridische kenmerken van de finan
cieringskaart client men zich enkel te steunen op de clausules die op 
de kaart zelf staan afgedrukt. Daarbij client men er op te wijzen dat 
geen andere documenten worden gebruikt bij het uitreiken van de 
kaart. 

De wijze waarop de verbintenissen van de emittent van de kaart zijn 
geformuleerd, zijn naargelang het beschouwde systeem sterk uiteen
lopend. Het ene document bevat een onbetwistbare verbintenis van 
de emittent, op grond waarvan deze zich ertoe verbindt door de 
aflevering van de kaart en tegen de gebruikelijke voorwaarden ~n 
modaliteiten een lening op afbetaling aan de houder toe te staan. Het 
andere document daarentegen is minder duidelijk : het vermeldt 
dat het de houder toegelaten is het gewenste krediet te bekomen, en 
dit zo11der dat de emi!t~ntza~_moeten wo!'del:l_ geraadpleegd. _ 

Verder client opgemerkt te worden dat eerstgenoemd instrument 
een clausule bevat waarbij de emittent zich ertoe verbindt, binnen 
de perken van het op de kaart aangeduide bedrag, de wissels die de 
verkoper ter financiering Vqn de aankoop heeft laten aanvaarden door 
de koper in disconto te nemen. 

Bij het gebruik van de kaart wordt een contract van lening op af
betaling opgesteld. Deze overeenkomst client alhier niet nader · be
schreven te worden daar zij niet afwijkt van de inzake lening op 
afbetaling gebruikelijke overeenkomsten. Gewoonlijk bevatten deze 
contracten een lastgeving, zodat · de financieringsmaatschappij ge
machtigd is rechtstreeks aan de verkoper te betalen. 

Tenslotte weze nog opgemerkt dat beide kaarten een aantal gelijk
aardige gegevens vermelden : naam en adres van de houder, uiterste 
geldigheidsduur, overhandiging van de kaart aan de verkoper die de 
geldigheidsduur evenals de identiteit van de houder client na te gaan, 
toepasselijkheid van en verwijzing naar de voorschriften van de 
wet van 9 juli 1957 (1). Het bedrag van de lening wordt eveneens op 
de kaart aangegeven : in een van beide gevallen is een maximum . 
v~n 125 ooo F voorzien. 

(1) Slechts een van beide kaarten vermeldt de handtekening van de houder. 



e) Enkele voor- en nizdelen van de financieringskaart 

42. Voor de koper houdt het bezit van de financieringskaart tastbare 
voordelen in : hij heeft de zekerheid dat de lening hem zal worden 
toegestaan bij de vennootschap en aan de voorwaarden die hem voor
afgaandelijk bekend waren. Hij zal zich dus met een grotere vast
beradenheid op de m~rkt kunnen begeven. Daar bij alle verkopers 
dezelfde voorwaarden van financiering zullen gelden, zal hij hun 
prijzen gemakkelijker ktinnen vergelijken. Anderzijds moet op
gemerkt worden dat niet alle handelaars met dit instrument vertrouwd 
zijn : de vooropgestelde soepelheid zal slechts haar volledige uit
werking hebben bij die handelaars met wie de financieringsmaat
schappij voorafgaandelijk contact heeft opgenomen. Tenslotte kan 
dit instrument slechts eenmaal doch voor vrij belangrijke bedragen 
gebruikt worden : dit kenmerk is conform met de plaats die het in
strument bekleedt in de techniek der afbetalingsfinanciering. 
In hoofde van de financieringsmaatschappij, emittent van de kaart 
strekt dit instrument ertoe de houder aan te zetten een eventuele 
lening op afbetaling bij haar op te nemen. Aldus zal de keuze van de 
financieringsmaatschappij bepaald worden door de ontlener zelf. Dit 
kan leiden tot het doorbreken van het net van aangesloten handelaars, 
dat de meeste financieringsmaatschappijen hebben opgebouwd. 
Tenslotte vereenvoudigt het gebruik van deze kaart de administra
tieve procedures, terwijl zij ook als publiciteitsargument een zekere 
rol heeft te vervullen. 

Tot op heden hebben de financieringskaarten slechts een beperkte 
bijval gekend. 

§ 2. Juridische ontleding 

43· Vooraleer over te gaan tot de juridische ontleding van de finan
cieringskaart client een voorbehoud gemaakt te worden. Een van 
beide in Belgie gebruikte financieringskaarten is niet op voldoende 
duidelijke wijze opgesteld. om als grondslag van dit onderzoek te 
kunnen dienen. Evenwel zal worden vermoed dat beide instrumenten 
op een grotendeels gelijkaardig mechanisme berusten. 

De financieringskaart bevat de verbintenis van de emittent om aan 
de titularis een lening op afbetaling toe te staan tot beloop van het 
door hem gewenste bedrag, en binnen de beperkingen die op de 
kaart worden afgedrukt. Verder bevat de kaart de belofte om de 
wissels in disconto te nemen die de verkoper door de koper heeft 
laten accepteren. 



Zoals in het geval van de koperskaart zou men oak hier gewag kurinen 
maken van een belofte van een bepaald contract, met name van een 
belofte van le~ing. Het is de eenzijdige overeenkomst waarbij de 
emittent zich verbindt een bepaalde som aan de titularis te over
handigen. De lening grijpt plaats op het ogenblik, niet dat de titularis 
de optie licht, doch dat de gelden ter hand worden gesteld. Aldus 
treedt een nieuwe, eenzijdige en zakelijke overeenkomst in de plaats 
van een vorige, eveneens eenzijdige overeenkomst. 
Deze verklaring, die ongetwijfeld verenigbaar is met het gemeen 
recht, lijkt evenwel vrij kunstmatig. Overigens houdt zij in mindere 
mate rekening met de bijzondere wijze van verwezenlijking door het 
in disconto nemen van wissels. Tenslotte zou men kunnen betwijfe
len of de emittent in elk geval tot afgifte van de gevraagde som 
gehouden is, zelfs indien blijkt dat de solvabiliteit van de ontlener 
sinds het uitreiken van de kaart, in het gedrang werd gebracht. Men 
mag immers niet vermoeden dat de erpittent zich niet het recht zou 
voorbehouden hebben om in deze omstandigheid de fondsen niet 
te verschieten (1). 

Een andere verklaring kan daarom gezocht worden in de krediet
opening. Het is de overeenkomst waarbij een persoon, hier de emittent, 
de verbintenis aangaat een zekere som gelds ter beschikking van zijn 
client te houden; deze zal deze som mogen gebruiken binnen de 
bepaalde termijn en overeenkomstig de bedongen voorwaarden (2). 
De kredietopening is een consensuele, wederkerige overeenkomst, 
die intuitu personae is aangegaan. 

Er heerst grate onenigheid tussen de rechtsgeleerden omtrent de 
vraag of een kredietopening gesteund is op een belofte van lening. 
Sommigen wijzen deze verklaring van de hand wanneer het krediet 
kan worden opgenomen hetzij in meerdere malen, hetzij op ver
schillende wijzen (3). Anderen beschouwen als kredietopening elke 
belofte van lening die in geld kan worden verwezenlijkt (4). 

(I) Weiiswaar zou de emittent het persoonlijk karakter van zijn verbintenis kunnen op
werpen, vgl. :DE PAGE, Traite, DI. II (I964), biz. 432, nr. 46obis; aisdan zou men het door 
de emittent beweerde verlies aan kredietwaardigheid op dezeifde voet als het faillissement 
moeten behandeien. Ook zou men kunnen beroep doen op een herroepingsrecht ad nutum; 
vgl. : DE PAGE, o.c., nr. 46obis, biz. 434; -in gebeurlijk gevai zou evenwei schadever
goeding kunnen verschuidigd zijn, vgl. : artikel I794 B.W. 
(2) FREDERICQ, Handboek, Dl. I, nr. 256, biz. 230. 
(3) DIERYCK, Les ouvertures de credit, nr. IS, biz. 26; - FREDERICQ-DEBACKER, Traite, 
Dl. IX, nr. 165, biz. 272; - RIPERT, Traite e!ementaire de droit commercial, Dl. I, nr. 
2085, biz. 1011;- Jurisclasseur commercial, Tw., Banque, bourse, changes, fasc. 31, nr. 31. 
(4) MAzEAUD-MAZEAUD, Ler;ons de droit civil, Dl. II, nr. 83, biz. 68. 



Belangrijk voor de kwalificatie van de financieringskaart lijkt evenwel 
het recht dat aan de kredietgever op grand van de kredietopening 
wordt verleend om de betaling van· het beloofde te weigeren zo de 
solvabiliteit van de kredietnemer zich sedert de afgifte van de kaart 
In o~gunstige zin heeft ontwikkeld (1). Daartoe kan, sanien met 
de billijkheid, de wederkerigheid van de verbintenissen, die het 
contract van kredietopening kenmerkt, als juridische grondslag 
weerhouden worden (2). Daarenboveh client aangestipt dat het in 
disconto nemen van wissels een der vertrouwde manieren is waarop 
kredietopeningen worden verwezenlijkt (3). 

Om deze redenen lijkt de financieringskaart slechts e;en betrekkelijke 
waarborg te verstrekken aan de beneficiant van deze kaart. De uit
oefening van het vorderingsrecht, dat op de kaart staat vermeld, is 
ondergeschikt niet aileen aan de betaling van het bij de wet op de 
verkoop op afbetaling en zijn financieri:ng (4) verplicht gestelde 
wettelijk voorschot, maar tevens aan de vaststelling van de gegoed~ 
heid van de titularis op het ogenblik van de verwezenlijking van de 
kredietopening. 
Deze toestand strookt met de bedoeling van de emitterende instel
lingen. Zij zijn bereid gewone, voorzienbare risico1s te dragen, zonder 
evenwel te moeten instaan voor volstrekt onverwachte omstandig
heden. Nochtans bereikt het instrument het doel waarvoor het werd 
ontworpen, namelijk verzekeren dat de titularis de financiering bij 
de em:ittent zou aangaan. 

{1) DIERYCK, o.c., nr. 126, biz. 134, die deze handelswijze als praetoriaans ·aanduidt; -
FREDERICQ-DEBACKER, Traite, Dl. IX, nr. 176, biz. 288, die dit recht afleidt uit het persoon
lijk karakter van de overeenkomst;- zie oak: VAN RYN-HEENEN, Traite, Dl. III, nr. 2125, 
bli. 350; ~ Jurisclasseur commercial, Tw. Banque, bourse, changes, fasc. 31, nr. 16. 
{2) Vgl. : artikel n84 B.W. Oak de regel dat diegene qui certat de damno vitando bescher
rning behoeft hoven diegene qui certat de lucro captando kan alhier worden toegepast; - zie 
verder, Belgisch verslag op het VIIIste internationaal congres voor rechtsvergelijking, biz. 
354; - vgl. verder : MEYER&, Aanvulling en uitlegging van overeenkomsten door een der 
partijen, in Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, biz. 16 e.v. De2e auteur verkiest de 
regel die door Domat werd geformtileerd, miar luid waarvan 'de beoordelingsbevoegdheid 
van de partij die krachtens de overeenkomst deze vermag uit te leggen of aan te vullen, 
client getoetst te worden aan het criterium que ce qui sera regie sera raisonnable, hoven het 
criterium dat door de Hoge Raad wordt voorgehouden volgens wie de handeling recht
matig is onder voorbehoud van een duidelijk te kwader trouw handelen van hem die val
gens het beding beslissen kan. 
(3) De gelijkehis met het leveranciersdisconto is opvallend; nochtans moet worden op
gemerkt dat inzake verkoop en lening op afbetaling de wissels gewoonlijk zonder regres 
worden geendosseerd. 
(4) Artikel 14 W. 9 juli 1957, vervangen door artikel 4 W. 8 juli 1970; - de sanctie is de 
ambtshalve vermiridering van de verbintenissen vari de ontlener tot het norninaal bedrag 
van de lening; - artikel 5 W. 8 juli 1970. 
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SOMMAIRE 

ASPECTS JURIDIQUES DES CARTES DE CREDITS 

La diffusion de cartes de credit en Europe est encor~ assez recente. Sous I' influence 
de divers facteurs, celles-ci n'ont pas rec;:u l'accueil qu'on leur a reserve Outre
Atlantique. L'interet d'une analyse juridique de ces techniques de paiement 
reside non seulement dans le fait que l'on peut s'attendre a une utilisation de 
plus en plus large de ces cartes, mais egalement parce qu'elles pretigurent les 
moyens de paiement du futur, qui seront largement automatises. 

L'etude est divisee en deux parties. La premiere est essentiellement descriptive 
et traite des quatre principales cartes de paiement actuellement emises en Bel
gique, a savoir : la carte de cheque, la carte de credit, la carte de detail et la carte 
de financement. Les cartes de credit et de detail font !'objet d'une description 
plus detaillee, ou l'accent est mis sur les conventions qui regissent le fonctionne
ment du systeme. 

La deuxieme partie traite des aspects juridiques. Plusieurs qualifications sont 
proposees. Celie de la delegation semble le mieux convenir a !'institution analysee. 
Elle explique certains traits marquimts du systeme, notamment l' obligation 
absolue de payer, dans le chef aussi bien du porteur de la carte que de l'emetteur, 
vis-a-vis respectivement de l'emetteur et du fournisseur. L'analogie avec le 
credit irrevocable est soulignee a plusieurs reprises. Quant_ a la carte de detail, 
celle-ci peut s'analyser comme reposant sur une convention portant promesse 
de vente a credit. 

Une autre section traite de certaines questions juridiques connexes. Les cartes 
en tant que documents sont qualifiees documents de legitimation. Les consequences 
de !'utilisation abusive de cartes perdues ou volees sont etudiees, d'une part sur 
base des conventions, d'autre part dans la lumiere des rares decisions judiciaires 
qui ont ete publiees en la matiere aux Etats-Unis. La nature juri clique de !'in
scription en compte par l'emetteur des montants dus par le porteur de la carte 
pose Ull probleme juridique delicat. L'auteur croit pouvoir ecarter !'existence 
d'un compte-courant. Ceci est de nature a influencer l'applicabilite de la legisla
tion sur les ventes a temperament, legislation dont la portee exacte dans le cas 
envisage est d'ailleurs eclaircie. 

Enfin, dans un chapitre final, quelques remarques et critiques sont formulees. 
Dans certains cas, l'auteur indique la voie dans laquelle des ameliorations du 
systeme peuvent ~tre recherchees. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE RECHTSPROBLEMEN DES KREDITKARTEN 

In Europa haben die Kreditkarten erst in den letzten Jahren Eingang gefunden. 
Aus verschiedenen Grunden haben sie nur eine relativ geringe Expansion ge
kannt. Man kan aber erwarten, daB in einer nahen Zukunft Europa dem Vorbild 
anderer U.i.nder folgen wird. W eiter liegt die Bedeutung dieser Mechanismen 
besonders in der Tatsache, daB sie als Vorlaufer betrachtet werden konnen von 
den zuki.inftigen, vollig automatisierten, Zahlungsmitteln. 

702 



---~-~-----1 

Die Studie umfaBt zwei 'Teile : der erste Teil ist iiberwiegend deskriptiv. Nach 
einer zusammenfassenden Beschreibung von den vier wichtigsten Zahlungs
karten (Chequekarte, Kreditkarte, Kundenkarte und Finanzierungskarte) wird 
die Bedeutung von Kreditkarten und von Kundenkarten naher beleuchtet. Die 
wichtigsten Merkmalen dieser Karten werden beschrieben, mit Nachdruck auf 
dem kontraktuellen Verhaltnis der Parteien. 

lm zweiten Teil werden die Rechtsaspekte dieser Zahlungstechniken behandelt. 
In einem ersten Abschnitt wird eine adequate Qualifikation fiir diesen Mechanis
mus gesucht. Nachdem einige Definitionen verworfen sind, meint der Autor 
die Delegation als Erklarung fiir die Kreditkarte beibeahmten zu konnen. 
Auf dieser Weise konnen die meisten Kennzeichen dieses Zahlungsmecha
nismus erklart werden, so wie die absolute Zahlungsverpflichtung, die auf 
dem lnhaber ·so wie auf dem Lieferant wiegt. Es wurd manchmal eine Paralelle 
gezogen mit dem unwiderruflichen Kr~dit. In Bezug auf den Kundenkarten stellt 
der Autor fest, daB sie auf Vertrage beziiglich dem Kreditverkauf gestiitzt sind. 

Ein zweiter Abschnitt behandelt einige ahnliche Rechtsproblemen. Betrachtet 
man die Karten als Dokument an sich, dann handelt es sich urn Legitimations
papieren. Auch wird die Aufmerksamkeit gezogen auf der Regelung hinsichtlich 
Verlust oder Diebstahl der Karte. Der Rechtscharakter der Rechnung, auf der 
der Emittent die von dem Inhaber der Karte verschuldeten Betragen bucht, 
werden analysiert als eine nur Debet und Kreditrechnung. Die Frage ist nur 
wichtig hinsichtlich der Anwendbarkeit der Gesetzgebung auf dem Ratenzahl
ungsverkauf, dessen Wichtigkeit und Tragweite angegeben werden. 

SchlieBlich werden einige SchluBbemerkungen gemacht in Bezug auf den Haupt
problem in diesem Zahlungsmechanismus. Manchmal wird eine Losung sugge
riert. 

SUMMARY 

LEGAL PROBLEMS CONCERNING CREDIT CARDS 

Credit cards have been introduced very recently in Continental Europe. For 
different reasons, they have known but a rather limited expansion. But one may 
expect that in the near future Europe will follow the same evolution as the other 
countries. Further it should be remarked that credit cards present a certain 
interest as they can be considered as the forerunners of the future fully automated 
payment devices. 

The study is divided in two parts : the first one is essentially descriptive. After 
a short description of the four main types of payment cards - viz. chequecards, 
credit cards, shopping cards and instalment credit cards -, the study essentially 
focuses on the credit and shopping types. The principal characteristics of these 
are described with special attention to the contractual relationships between 
the parties involved. 

The second part deals with the legal aspects of these payments techniques. In a 
first section, a qualification for the credit card within the existing legal framework 
is proposed. The most satisfactory qualification for the credit card scheme is the 
delegation contract, a to legal writers well known institution (see this review, 



i969, 175). This qualification explains several typical aspects of the credit card 
mechanism, such as the absolute duty, of the cardholder as well as of the issuer, 
to pay the amounts due by use of the card.· On several occasions, analogies with 
the irrevocable credit agreement are indicated. As to the shopping cards, these 
seem to be mere promises to sell on ·credit. 

In a further section, four more specific legal problems are dealt with. As to the 
legal nature of the card itself as a document, it is proposed to qualify these 
instruments as documents of legitimation. Special questions arise when the card 
has been lost, or stolen; courts have tried to balance the principal liability of 
the cardholder against the liabilities of the two other parties concerned. The 
legal nature of the account on which the issuer mentions all payments due by the 
cardholder is analysed. This question is mainly relevant in connection with the 
applicability of the instalment credit regulations. 

In a final chapter some points of criticism are put forward and in some instances 
elements to avoid eventuel shortcomings of the system are pointed at. 


