
PARALEGALE NORMEN EN LEX MERCATORIA 

I. INLEIDING 

door 

Prof. Dr. H. BRAECKMANS 

Docent Universiteit Antwerpen (U.I.A.) 

1. Het is algemeen aanvaard dat het rechtssysteem wordt be1nvloed 
door andere, niet-juridische normatieve systemen. Vooral vanuit een 
sociologische benadering van het recht - de Franse hoogleraar 
Carbonnier is een grote autoriteit op dit gebied - werd aandacht 
besteed aan het zogenaamd fenomeen van de ,internormativi
teit"(l): andere in de maatschappij bestaande normen (o.m. met 
betrekking tot economie, zeden, religie, hygiene, maten en gewich
ten, taal, techniek)(2) staan in verhouding tot en hebben een direct 
verband met het geheel van de juridische normen(3). Het merendeel 
van de rechtsregels ontlenen hun inhoud aan buiten het recht staande 
normatieve systemen. Slechts enkele (zoals b.v. de wetten inzake 
politie, waaronder het verkeersreglement) hebben een qua inhoud 
willekeurig aspect, zodat zij a.h. w. typisch juridische waarden sanc
tioneren(4). 
Opvallend bij het proces van internormativiteit is dat de be'invloeding 
niet wederkerig is: de juridische norm zou, in vergelijking met de 
niet-juridische, als karakteristiek hebben dat zij zich aan iedere 

(I) Zie vnl. CARBONNIER, J ., ,Les phenornimes d'inter-norrnativite'', in European Yearbook 
in Law and Sociology, 1977, 42-52. 
(2) Vele Ianden hebben een nationaal organisrne van norrnalisatie, dat aangesloten is bij de 
,International Organization for Standardization", waarvan het secretariaat te Geneve geves
tigd is. 
(3) Cf. CARBONNIER, J., o.c., in European Yearbook in Law and Sociology, 1977, 43-44; 
BoTHE, M., ,Legal and non-legal norms - a meaningful distinction in international rela
tions" ,NYIL, 1980,65, met verwijzing naarKELSEN, Reine Rechtslehre, 1960, 60 e.v.; HART, 
Der Begriff des Rechts, 1961, 1973, 17 e. v .; RADBRUCH, Einfuhrung in der Rechtwissenschajt, 
1952, 12 e.v.; zie ook de recente waardevolle publicaties van Prof. H. Cousy: CousY, H., ,Le 
rOle des normes non-juridiques dans le droit", in Rapports belges au Xle Congres de 
l'Academie internationale de droit compare, INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR RECHTS
VERGELIJKING (ed.), Antwerpen, K1uwer, 1982, 131-156 en ,Les normes techniques en 
doctrine et en jurisprudence", in Le droit des normes techniques et projessionnelles, COMMIS
SION DROIT ET VIE DES AFFAIRES, Spa-Ba!rnoraJ, 16 en 17 november 1983, 47 p. 
(4) CousY, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", in Rapports belges au Xle 
Congres de l'Academie internationale de droit compare, INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR 
RECHTSVERGELIJKING (ed.), Brusse!, Bruy!ant, 1982, 132. 
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andere sociale regel kan aanpassen, terwijl het omgekeerde niet het 
geval is. De juridische norm zou een ,neutraliteit" bezitten en zou 
in dat opzicht receptief zijn en openstaan voor andere normen. De 
neutraliteit situeert zich vooral op het vlak van de inhoud van de 
juridische norm, die abstract is en onbepaald: , ,les juristes parlent, 
ace propos, de la neutralite de la regie juridique. lis visent par la 
sa disponibilite, sa receptivite, son ouverture 'tous azimuts', et ils 
enseignent que c'est une des differences specifiques, sinon meme le 
signe diacritique par excellence, qui la separe de toutes les autres 
especes de normes. Toute norme sociale (ecrit le professeur Roger 
Pinto) est susceptible de devenir regie de droit: la technique des 
metiers, les recettes de cuisine, les regles de composition litteraire ... 
De tels echanges ne se concoivent pas entre les autres normes"(5). 

2. De be'invloeding van het rechtssystemen door niet-juridische nor
men roept een kwalificatieprobleem op: vanaf wanneer is een norm 
juridisch, welke hoedanigheid moet een norm bezitten om de drem
pel van het ,niet-recht" te overschrijden? Deze kwestie houdt uiter
aard verband met de vraag naar een omschrijving van de rechtsregel. 
Een (poging tot) omschrijving van de rechtsregel is niet aileen com
plex, maar is bovendien, volgens vooraanstaande hedendaagse au
teurs, waaronder rechtsfilosofen en rechtssociologen, ,myste
rieus"(6). Om die reden wordt een analyse van dit probleem in het 
raam van deze studie achterwege gelaten. 
Hoofddoel van deze bijdrage is op empirische wijze een beeld op te 
hangen van een aantal in de commerciele sector bestaande normen 
die op zich niet in rechte afdwingbaar zijn en die op zich niet als basis 
voor rechterlijke besluitvorming in aanmerking komen, doch die wei 
op een afgeleide wijze in het rechtssysteem kunnen worden gelntro
duceerd. Het is kenmerkend dat, thans meer dan ooit, een aantal 
normen van verschillende aard en strekking op uiteenlopende wijze 
in het recht (handels-, economisch en financieel recht) worden ge'inte
greerd: technische normen, professionele normen, deontologische 
normen, normen van financiele of boekhoudkundige aard. Het 
behoeft geen betoog dat de nationale en internationale sector van 

(5) CARBONNIER, J., o.c., in European Yearbook in Law and Sociology, 1977, 45, met 
verwijzing naar PINTO, R. en GRAWITZ, M., Methodes des sciences sociales, dl. I, 1964, 
nr. 69. 
(6) CARBONNIER, J., o.c., in European Yearbook in Law and Sociology, 1977, 42; La regie 
de droit, Travaux du Centre National de Recherche Logique, PERELMAN, Ch. (ed.), Brussel, 
Bruylant, 1971, 322 p. en vnl. FoRIERS, P., ,Regles de droit, essai d'une problematique", 
8 e.v., geciteerd in CousY, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", 132. 
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handel, economie en financien, meer dan welke andere ook, zeer 
receptief is ten aanzien van deze normen. 
Deze bijdrage koestert niet de pretentie van volledigheid inzake 
aanduiding van alle mogelijke paralegale normen. Het fenomeen is 
in dat opzicht te omvangrijk en te uiteenlopend. Wei zal getracht 
worden om, na een aanduiding van een aantal paralegale normen, 
een analyse te maken van de juridische relevantie(7) van deze nor
men, hun graad van formalisering en hun incorporatie in het recht. 
Bovendien blijkt dat sommige van deze normen transnationale di
mensies aannemen, zodanig dat verscheidene vooraanstaande bui
tenlandse commercialisten stellen dat op dit gebied een lex mercato
ria in ontwikkeling is(8). 
Het actueel karakter van de studie van de lex mercatoria blijkt o.m. 
uit het feit dat op hetzelfde moment als de postuniversitaire lessency
clus Prof. W. Delva, een deel van de ,Journees Rene Savatier" (24 
en 25 oktober 1985) aan dit onderwerp werden gewijd(9). 
In het raam van de studie van de paralegale normen rijst hierbij de 
vraag of de lex mercatoria kan worden gekwalificeerd als een species 
van het genus ,paralegale norm". Aan de lex mercatoria zal aan
dacht worden besteed in het tweede deel van deze studie. 

3. De tot op heden bestaande terminologie inzake aanduiding van 
deze paralegale normen is niet uniform. 
Sommige auteurs gebruiken de term ,soft law"(lO) en doelen hierbij 
waarschijnlijk op het niet rechtens afdwingbaar karakter van deze 
normen. Andere auteurs verkiezen de verzamelnaam ,niet-juridi
sche normen", waarbij wordt beklemtoond dat deze normen zich 
zouden onderscheiden van de juridische normen doordat de laatstge
noemde als normatieve basis kunnen dienen voor een rechterlijke 
beslissing (,justiciabilite")(ll). Ook wordt soms de benaming ,in
fra-juridisch" aangewend. 

(7) Cf. determinologie bij: MEESSEN, K.M., ,lnternationale Verhaltenskodizes und Sittenwi
drigkeitsclauseln", NJW, 1981, 1131 (,juristische Relevanz"). 
(8) Voor een verwijzing naar de omvangrijke rechtsleer: zie infra nrs. 45 e.v. 
(9) Zie het rapport van de Nederlandse hoogleraar A.V.M. STRUYCKEN, ,La lex mercatoria 
dans le droit des contrats internationaux", Journees Rene Savatier, 24 en 25 oktober 1985, 
Poitiers, 33 p. 
(10) MEESSEN, K.M., o.c., NJW, 1981, 1131; WYMEERSCH, E., ,Reglementaire en deontolo
gische voorschriften in verband met groepen van vennootschappen zoals toegepast of ontwik
keld door de Bankcommissie", 3, rapport te publiceren in Congresboek over ,Rechten en 
plichten van moeder- en dochtervennootschappen", Antwerpen, Kluwer, 1986. 
(11) CousY, H., ,LerOledesnormesnon-juridiques dansle droit", I.e., 132; MERTENS, H.J., 
,Leges praeter legem" (Helmut Coing zum 70 Geburtstag), AG., 1982, 29. 
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Geen van deze termen is onjuist. Zij hebben echter aile een negatief 
aspect. De term ,soft law" lijkt moeilijk bruikbaar in de niet-Anglo
saksische rechtsleer, de term ,niet-juridische norm" lijkt te strak 
omdat daardoor onvoldoende wordt aangeduid dat deze normen in 
aanmerking komen voor integratie in het recht en onder bepaalde 
omstandigheden een juridische relevantie kunnen bezitten. Om de
zelfde reden wordt het gebruik van de benaming ,infra-juridisch" 
achterwege gelaten. 
In navolging van het woordgebruik van de Duitse hoogleraar Mer
tens(12) en naar analogie met de term , ,illegaal'', kan de terminologie 
,paralegale norm(en)" worden voorgesteld. Deze term ,parale
gaal" duidt goed het domein aan waarin deze normen ontstaan en 
zich ontwikkelen nl. ,in de rand" van het recht: paralegale normen 
bereiken niet (of zelden) het niveau van een wet, maar zijn veeleer 
de emanatie van o.m. de techniciteit, bepaalde professionele structu
ren of deontologische gedragingen. Zij zijn niet uitgevaardigd door 
de wetgever. Toch behoren zij in een bepaalde optiek tot het domein 
van het recht nl. in de mate waarin aan deze normen juridische 
relevantie kan worden toegekend. In het raam van de zogenaamde 
bronnen van het recht, behoren de paralegale normen niet tot het van 
een staat uitgaand recht, maar vinden zij hun grond van bestaan in 
beslissingen van een bepaalde vereniging, of zelfs in de aanvaarding 
ervan binnen een bepaald milieu(13). In de Verenigde Staten zouden 
naar verluidt meer dan 400 private organisaties bestaan die betrok
ken zijn bij de uitbouw van normering(14). 

4. Het ,paralegaal" karakter van deze normen situeert zich bijge
volg op een dubbel vlak: enerzijds is het karakteristiek voor deze 
normen dat zij niet tot het van een staat uitgaand recht behoren, maar 
hun grond van bestaan vinden in private overeenkomsten, beslissin
gen van een bepaalde vereniging of zelfs de aanvaarding ervan binnen 
een bepaalde milieu. Anderzijds zijn deze normen ook paralegaal in 
die zin dat zij complementair zijn met de van de staat emanerende 
normen: paralegale normen vullen de van de staat uitgaande normen 
vooral aan op domeinen waar de staat niet optreedt. 

(12) MERTENS, H.J., o.c:, AG, 1982, 33; zie ook BOTHE, M., o.c., NYIL, 1980, 65. 
(13) Cf. de door Mertens ontwikkelde idee ,Recht ausserhalb legaler Rechtsquellen": MER
TENS, H.J., o.c., AG, 1982, 33. 
(14) FEDERAL TRADE COMMISSION, Standards and certification, Final Staff Report, april 
1983; voor een recent rapport dienaangaande: BLECHMAN, M.D., ,The legal significance of 
voluntary standards in the United States" in Le droit des normes techniques et projessionnel
les, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Spa-Balmoral, 16 en 17 november 1983, 
21 p. 
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II. DE PARALEGALE NORMEN 

a. Aanduiding van bepaalde paralega/e normen 

5. De technische normen vormen een belangrijk onderdeel van de 
paralegale normen. 
In de wet van 30 maart 1981 houdende o.m. goedkeuring van de 
overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen opgemaakt 
te Geneve op 12 april 1979 wordt een omschrijving gegeven van 
,termen en definities voor de specifieke toepassing van de Overeen
komst". De ,technische specificaties" worden omschreven als de 
specificaties die in een document voorkomen ter omschrijving van 
de kenmerken van een produkt, zoals kwaliteitsniveaus, prestatie, 
veiligheid of afmetingen. Met ,technische verordening" wordt be
doeld de technische specificatie, met inbegrip van de geldende admi
nistratieve bepalingen die verplicht in acht moeten worden genomen. 
Een ,norm" is volgens deze wettelijke regeling een technische speci
ficatie die door een erkende normalisatie-instelling voor herhaalde 
of voortdurende toepassing is goedgekeurd en die niet verplicht in 
acht moet worden genomen. In het raam van dit opstel worden de 
genoemde ,technische specificaties", de ,,technische verordenin
gen" en de ,normen" aangeduid met de term ,technische normen" 
(sensu lato)(15), zijnde de normen die de karakteristieken van een 
bepaald product omschrijven(l6). 

6. De technische normen kunnen zich voordoen onder verscheidene 
vormen en gradaties. 
In dat verband is van belang het proces van normalisatie(17) dat zich 
zowel op nationaal alsop internationaal vlak voltrekt. Dit normalisa
tieproces wordt op nationaal vlak gestimuleerd en/ of verder uitge-

(15) Cf. de bovengenoemde wet van 30 maart 1981, waarin ook de term ,technische norm" 
wordt aangewend. · 
(16) Cf. ERNST, B., ,Sources et effets dans l'ordre juridique etatique des normes techniques, 
professionnelles et deontologiques: premier inventaire", in Le droit des normes techniques et 
professionnefles, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Spa-Balmoral, 16 en 17 
november 1983, 1; zie ook FLAMME, M.A., ,Agreer les entreprises ou agreer et controler les 
produits? ou comment promouvoir Ia qualite dans Ia construction: analyse des experiences 
Beige et Fran~aise", T. Aann., 1981, vnl. 314-315. 
(17) CRooN, P., ,De normalisatie en de reglementering", Het lngenieursb/ad, 1981, nr. 9, 
p. 240 e.v.; Cousv, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", /.c., 136-140. In 
de besluitwet van 20 september 1945 betreffende de normalisatie wordt deze omschreven als 
, ,hetgeheel van technische specificatie-, eenheids- en vereenvoudigingsvoorschriften betreffen
de: a. de vorm, de samenstelling, de afmetingen, de natuurlijke en scheikundige eigenschappen 
en de kwaliteit der producten en waren, b. de terminologie en de grafische voorstelling, c. de 
berekenings-, proef- en meetmethodes, en de gebruikswijzen. 
De besluitwet van 20 september 1945 werd verlengd bij besluitwet van 28 februari 1947. 
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bouwd langs drie niveaus(18): door de administraties (zoals o.m. het 
Ministerie van Openbare Werken), door de organismen die specifiek 
bevoegd zijn inzake normalisatie en door bepaalde private organisa
ties, vnl. van professionele aard. 

7. Het organisme dat in Belgie specifiek bevoegd is inzake normali
satie is het Belgisch Instituut voor Normalisatie. In de besluitwet van 
20 september 1945 wordt bepaald dat de Koning aile nodige maatre
gelen mag nemen met het oog op de oprichting van een nationaal 
organisme voor normalisatie en dat dit organisme tot opdracht heeft: 
1. de studie en het ter studie uitgeven van de normalisatie op aile 
gebieden; 2. de centralisatie en samenordening der normalisatiewer
ken in Belgie; 3. de verspreiding in de betrokken middens van de 
uitslagen dezer werken; 4. de samenwerking, op het gebied der 
normalisatie, met gelijkaardige buitenlandse instellingen en de deel
neming aan de werken der internationale normalisatieorganismen. 
Het Belgisch Instituut voor Normalisatie werd opgericht bij een 
Regentsbesluit van 31 maart 1946. Conform aan artikel 3 van de 
bovengenoemde Besluitwet van 20 september 1945 werd het organis
me opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk 
(W. 27 juni 1921). De statuten van het Belgisch Instituut voor 
normalisatie werden goedgekeurd door de koninklijke besluiten van 
7 juli 1958, 13 mei 1969 en 10 april 1973. 
In het K.B. van 30 juli 1976 wordt een regeling opgenomen aangaan
de de bekrachtiging of de registratie van de door het Belgisch 
instituut voor normalisatie openbaar gemaakte normen. Op grond 
van dit K.B. kunnen de door het Belgisch instituut voor normalisatie 
openbaar gemaakte normen de vorm aannemen van gehomologeerde 
of geregistreerde normen. De beslissing om de norm ter bekrachti
ging voor te dragen of tot registratie over te gaan, wordt genomen 
door het bestuurscomite van het B.I.N., op voorstel van de commis
sie (of subcommissie) die deze normen uitwerkte of onderzocht. De 
teksten bestemd om door de Koning te worden bekrachtigd als norm 
worden vooreerst uitgewerkt in de vorm van een door het B.I.N. 
opgesteld normontwerp. De aanneming van normen of publicaties 
van de gelijkaardige buitenlandse instellingen gebeurt door registra
tie door het B.I.N. Dergelijke registratie is het resultaat van een 

(18) CROON, P., ,Normes techniques dans le choix et la qualite des materiaux", in Le droit 
des normes techniques et professionnelles, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), 
Spa-Balmoral, 16 en 17 november 1983, 2; zie voor de Nederlandstalige tekst van deze 
publicatie: T. Aann., 1984, 55. 
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eenparig akkoord in de bevoegde commissie die is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van o.m. producenten, openbare besturen, 
consumenten, universitaire, technische en handelsmiddens. 
Met betrekking tot de juridische relevantie van deze technische 
normen s.l. bepaalt artikel 5 van bovengenoemd K.B. dat de Staat 
en aile publiekrechtelijke personen de naleving van de door de 
Koning bekrachtigde normen verplicht kunnen steilen in de beslui
ten, de bestuursakten en bestekken bij wijze van eenvoudige verwij
zing naar de term van deze normen (cf. de door het Ministerie van 
Openbare Werken gebruikte modeilen van lastenboeken). In arti
kel 7 wordt bepaald: de Staat, en de andere publiekrechtelijke perso
nen, de privaatrechtelijke personen en de andere belanghebbenden 
beschouwen zowel de door de Koning bekrachtigde normen als de 
door het B.I.N. geregistreerde normen als regels van goed vakman
schap. 
Dergelijke bepaling regelt op expliciete wijze de invulling van de 
vraag welke de regels van goed vakmanschap zijn en kan uiteraard 
van belang zijn bij de beoordeling van bepaalde aansprakelijkheden. 
Uit deze bepaling mag echter niet worden afgeleid dat hij die de 
technische normen naleeft, meteen zou vrijpleiten van aansprakelijk
heid. Eerbiediging van de technische normen verkleint uiteraard in 
hoge mate de kans op fouten en biedt ingeval van betwisting, een 
middel tot verdediging(19). 
Op grond van het K.B. van 7 maart 1983 heeft het Instituut voor 
Normalisatie o.m. tot taak een repertorium te houden van de Belgi
sche en buitenlandse technische verordeningen, normen en certifice
ringssystemen alsook van de desbetreffende ontwerpen. Het Insti
tuut voor Normalisatie heeft krachtens bovengenoemd K.B. even
eens een informatietaak: aan de Belgische besturen, ondernemingen 
en verenigingen van ondernemingen wordt medegedeeld, a. de door 
het secretariaat van de Algemene Overeenkomst betreffende 
Tarieven en Handel (GATT) overgezonden kennisgevingen alsmede, 
op hun aanvraag en tegen betaling, de ermee verband houdende 
stukken en b. aile andere informatie waarin de overeenkomst inzake 
de handelsbelemmeringen (ondertekend te Geneve op 12 april 1979 
en goedgekeurd bij wet van 30 maart 1981) voorziet. 
De uitbouw van de technische normen op internationaal vlak wordt 
vooral gestimuleerd door de Economische Commissie voor Europa 
en door de E.G.-instanties, alsook door internationale organisaties 

(19) CROON, P., o.c., 17. 
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als de ISO (International Standarding Organisation) en de CEN 
(Comite Europeen de Normalisation)(20). 

8. Het verschijnsel van de paralegale norm manifesteert zich in hoge 
mate in de nationale en internationale banksector(21). De hoge 
frequentie van paralegale normen in deze sector is verklaarbaar door 
het groot aantal financiele verrichtingen, die de standaardisatie in de 
hand werken. 

9. Ben eerste vorm van standaardisatie had betrekking op de wissel
brief. Aan de door de wisselwet gestelde vormvereisten (o.m. ge
schrift, handtekeningen) werden in verschillende Ianden vormvereis
ten toegevoegd door gedrukte formulieren met geijkte materiele 
vorm en afmetingen en plaatsen voorbehouden voor de verschillende 
wisselrechtelijke verklaringen(22). In Belgie werd het initiatief hier
toe genomen door de Belgische V ereniging van Bank en, met de 
goedkeuring van de Nationale Bank, het HWI en het Ministerie van 
Financien(23). De toevoeging van de verschillende vormvereisten 
werd doorgevoerd onder de vorm van een technische norm door het 
Belgisch Instituut voor Normalisatie. De eerste uitgave verscheen in 
1951, de tweede in 1953, de derde in 1961. Overeenkomstig de 
bovengenoemde Besluitwet van 20 september 1945 werd zij bekrach
tigd bij K.B. van 12 februari 1962 (B.S. 3 maart 1962). 
Hoofdoorzaak van de herhaalde herzieningen waren bepaalde tenge
volge van onduidelijkheid gerezen betwistingen. Het aanvankelijk 
opgelegde typeformulier vereiste met het oog op herdiscontering de 
vermelding van het fonds naast de woorden ,Waarde getrokken in 
vertegenwoordiging van (aard en hoeveelheid) ...... volgens factuur 
nr(s) ...... of contract( en) nr(s) ...... de dato ...... (24). Hoewel in de 
heersende rechtspraak werd geoordeeld dat deze vermelding uitslui
tend was opgelegd met het oog op herdiscontering en hieraan bijge
volg op wisselrechtelijk gebied geen gevolg mocht worden gehecht, 
werd hieraan in een minderheidsopvatting toch een wisselrechtelijk 

(20) Voor een beschrijving van de werkzaamheden van deze organisaties: CROON, P., o.c., 
3-11. 
(21) Zie vnl. WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardisees dans les 
operations financieres" en PARDON, 1., ,Quelques normes propres au secteur bancaire", in 
Le droit des normes techniques et projessionnel/es, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES 
(ed.), Spa-Balmoral, 16 en 17 november 1983, resp. 85 p. en 40 p. 
(22) Zie vnl. RONSE, J., Wisselbrief en orderbriefje, A.P.R., I, nr. 74, p. 31, nr. 101, p. 41 
en nr. 208, p. 74. 
(23) Merk op dat de normalisatie niet betrekking had op het orderbriefje. 
(24) RONSE, J., o.c., nr. 208, p. 74. 
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gevolg toegekend (nl. m. b. t. excepties uit de onderliggende rechtsver
houding)(25). De verplichting tot vermelding van het fonds werd om 
die reden scherp bekritiseerd in de rechtsleer(26). 
In de nieuwe uitgave van 1961 (K.B. van 12 februari 1962) werd elke 
dubbelzinnigheid weggenomen. Onder de ruimte voor de vermelding 
van het fonds wordt voortaan gedrukt , , vermelding vereist voor de 
herdisconto-instellingen, doch zonder gevolg voor de wisselverbinte
nissen van de ondertekenaars. Op die wijze is duidelijk dat de 
vermelding van het fonds de geldigheid van de wisselbrief niet 
aantast. De aanwijzing tot betalen met dergelijke loutere verwijzing 
naar de onderliggende verbintenis, is geenszins van het bestaan van 
deze verbintenis of van haar bedingen afhankelijk gesteld(27). 

10. Het op initiatief van de in Europa gevestigde banken uitgebouwd 
eurochequesysteem is een vorm van paralegale normering. De creatie 
van dit systeem was een reactie van de banken op de dreigende chaos 
in het chequeverkeer tijdens de tweede helft van de jaren zestig. De 
chaos was veroorzaakt doordat vele financH~le instellingen een eigen 
chequesysteem invoerden(28). Door de internationalisering van de 
handel ontstond een uitgebreid netwerk van bilaterale akkoorden 
tussen banken van verschillende landen, hetgeen werkingsproblemen 
veroorzaakte en hoge kosten met zich bracht(29). 
Teneinde de verschillende systemen te harmoniseren werd het euro
chequesysteem ingevoerd. De daartoe geredigeerde ,handleiding" 
(,Manuel") bepaalde: ,Le systeme eurocheque est un service mis a 
la disposition de la clientele par les banques, pour faciliter les 
paiements, tant au plan national qu'a l'etranger. Ses fondateurs ont 
entendu offrir un service commode, efficace et peu couteux, surtout 
dans !'interet de la clientele"(30). 
Het eurochequesysteem bestaat op twee niveaus: het internationaal 
niveau omvat het eurochequesysteem ,sensu stricto" (de zogenaam-

(25) Zie de door Ronse aangehaalde rechtspraak: RoNSE, J., o.c., nr. 208, p. 74 en de 
minderheidsopvatting in: Kh. Luik, 19 januari 1955, Jur. Liege, 1954-55, 197 en Rev. Banque, 
1955, 66. 
(26) DEL MARMoL, Ch., ,A propos de la mention de la provision sur les lettres de change", 
J.T., 1955, 377 e.v. 
(27) RONSE, J., o.c., nr. 208, p. 75. 
(28) Zie o.m. WYMEERSCH, E., ,De chequekaart in Belgie. Juridische aspecten", T.P.R., 
1970, 270 e.v.; RAYMAECKERS, M.A., ,Les cartes-garantie de cheque: un premier bilan", T. 
Bank, 1968, 698 e.v.; BELLEFROID, P., ,Eurocheque", Rev. Banque, 1972, 706 e.v. 
(29) Zie o.m. ,15 jaar eurocheque", Weekberichten, Kredietbank, 21 mei 1984. 
(30) Cf. de zogenaamde ,Manuel", 13. 
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de ,eurochequegemeenschap"), het nationaal niveau bestaande uit 
- wat Belgie betreft- de Belgische Eurocheque Gemeenschap. 
Het eurochequesysteem , ,sensu stricto'' is een internationaal cheque
garantiesysteem dat de verhouding tussen twee financiele instellingen 
regelt: de financiele instellingen gaan de verbintenis aan om onder 
bepaalde voorwaarden aan andere instellingen de betaling te garan
deren van cheques, uitgeschreven op vertoon van een garantiekaart. 
De financiele instellingen zijn lid via nationale organen die de in hun 
staat gegroepeerde banken vertegenwoordigen. Onder de Ianden van 
de aangesloten financiele instellingen wordt onderscheid gemaakt 
naargelang deze instellingen, naast het uitbetalen van cheques, uitge
schreven op vertoon van een garantiekaart, ook chequekaarten in 
omloop brengen of niet. Er bestaan zogenaamd actieve en passieve 
Ianden. 
Binnen het systeem functioneren allerlei organen met verschillende 
bevoegdheden. Het hoogste beslissingsorgaan is de Eurocheque 
Working Group met subgroepen als het veiligheidscomite en de 
verzoeningscommissie(31). Daarnaast bestaat het Eurochequecon
gres, een soort van algemene vergadering van aile actieve en passieve 
Ianden met de mogelijkheid om onderling informatie uit te_ wisse
len(32) en het Internationaal Eurocheque Secretariaat dat zorgt voor 
de voorbereiding van de werkzaamheden van de Working Group en 
voor de uitvoering van de beslissingen van dat orgaan(33). Op 
initiatief van enkele actieve Ianden werd besloten tot de uitgifte van 
een uniforme chequekaart en een uniform chequeformulier, zodanig 
dat het betaal- en incassoproces kon worden geuniformiseerd. Het 
uniform eurochequesysteem wordt aangeduid met de term ,Package 
Deal Akkoord". 
De Belgische Eurocheque Gemeenschap groepeert aile financiele 
instellingen die op nationaal terrein behoren tot het uniform euroche
quesysteem. Het beleid en de krachtlijnen van de Belgische Euroche
que Gemeenschap, zowel qua interne organisatie als op internatio
naal vlak, worden bepaald door het comite(34). De beslissingen 
worden genomen met eenparigheid van stemmen. Daarnaast bestaan 

(31) Cf. de ,Manuel", C 5. 
(32) Cf. de ,Manuel", C 5. 
(33) Cf. de ,Manuel", C 6. 
(34) Het comite bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de drie grootbanken, een 
vertegenwoordiger van de prive- en middelgrote banken en van de Belgische banken met 
buitenlandse affiliaties en een vertegenwoordiger van de prive-spaarkassen. Twee vertegen
woordigers van de open bare kredietinstellingen zetelen in bet comite als leden zonder stemrecht 
(,Manuel", F 4). 
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werkgroepen die met specifieke bevoegdheden worden bekleed en het 
dagelijks bestuur dat optreedt als verbindingsorgaan tussen het direc
tiecomite en de werkgroepen en dat princiepsgeschillen met betrek
king tot de eurochequegarantie kan beslechten(35). In het dagelijks 
bestuur is eveneens eenparigheid vereist. Het Belgisch Eurocheque 
Secretariaat is een studie-, coordinatie- en uitvoeringsorgaan(36). 
Jaarlijks wordt minstens een informatievergadering gehouden ,ter 
evaluatie van het verleden en om te spreken over de toekomst"(37). 
Aile in Belgie gevestigde financiele instellingen mogen vragen om tot 
de Belgische Eurocheque Gemeenschap en tot het inteniationaal 
niveau te worden toegelaten. De toetreding moet worden bekrachtigd 
door het directiecomite. 
De toetreding krijgt concreet gestalte door de uitdrukkelijke en 
schriftelijke aanvaarding van de bestaande paralegale normering en 
van de eventuele wijzigingen die deze (zowel voor binnen- als voor 
buitenland) zou ondergaan. Het onder de banken verspreid interna
tionaal document, de zogenaamde , ,eurocheque Manuel'', bevat een 
verzameling van beslissingen van de Eurocheque Working Group en 
de Eurocheque Assembly en wordt aangevuld met nationale beschik
kingen van de Belgische Eurocheque Gemeenschap. 
Deze vorm van paralegale normering bevat alle bepalingen inzake 
lidmaatschap, structuur, werking, administratie en interne geschil
lenregeling en vormt de basis van het hele systeem. 

11. Het s. w.I.F.T.-systeem {,,Society for Worldwide Interbank Fi
nancial Telecommunications'') is een door de internationale banken
gemeenschap uitgebouwd systeem voor de telecommunicatie, trans
missie en verzending van internationale financiele boodschap
pen(38). Het systeem kwam op 3 mei 1973 tot stand door de oprich
ting van een cooperatieve vennootschap, naar Belgisch recht(39). 

(35) Manuel, F 5. 
(36) Manuel, F 5. 
(37) Manuel, F 5. 
(38) Voor een goede bespreking met aanduiding van juridische problemen (o.m. aansprake
lijkheid in het algemeen, fraude e.a.): LINGL, H.E., ,Risk allocation in international interbank 
electronic fund transfers: CHIPS & SWIFT", Harv. Int LJ, 1981, 621-660; Zie ook WEBER, K., 
,Het SWIFT-project", Bank- en Effectenbedrijf, 1973, 179-182; X., ,s.w.I.F.T., een interna
tionaal telecommunicatiesysteem voor financiele instellingen", Weekberichten, Kredietbank, 
1976, nr. 32, p. 1-5; MoNIEZ, J.C., ,Le demarrage du reseau s.w.r.F.T.", Banque, 1978, 
87-88, LEITERMANN, H., ,Drei Jahre SWIFT: Lautlose Revolution im Auslands- Zahlungsver
kehr", Die Bank, 1980, 418-423; LAMBRECHT, Th., ,Oil va !'arbitrage-devises", Bank Fin., 
1980, 586; PENNEY, N. en BAKER, D.I., The law of electronic fund transfer systems, New 
York, Warren Gorham & Lamont, 1980, 9/14 - 9/16 en 16/15 - 16121. 
(39) B.S., Bijlagen 1973, 15217. 
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Financiele instellingen die door de Raad van bestuur van SWIFT zijn 
aanvaard en die zich onderwerpen aan de ,general terms and condi
tions of SWIFT'' ( 40) worden als lid toegelaten. De financiele instelling 
die tot het systeem toetreedt, moet zich uitdrukkelijk akkoord ver
klaren met deze ,general terms and conditions". Naar verluidt telt 
SWIFT op dit ogenblik meer dan 1000 !eden en zouden soms meer dan 
200.000 berichten per dag worden geregistreerd. De te verzenden 
berichten bevatten cliententransfers, banktransfers, arbitragever
richtingen, documentaire incassi, en speciale berichten. 
De boodschappen komen slechts in aanmer~ing voor communicatie 
in de mate waarin zij beantwoorden aan de technische voorschriften 
die op gedetailleerde wijze zijn neergelegd in een code (,manual"). 
Alhoewel noch de statuten, noch de ,,terms and conditions'' uitdruk
kelijk verwijzen naar deze ,manual", mag worden aanvaard dat 
banken, die het SWIFT-systeem gebruiken, (stilzwijgend) toestemmen 
met de in de code opgenomen regelen. In die optiek kunnen uit de 
code bepaalde verbintenissen voortvloeien voor de deelnemende 
banken. Als voorbeeld kan o.m. worden aangehaald de verbintenis 
voor de deelnemende bank om vervangingsterminals te plaatsen 
zodat zij steeds dringende berichten kunnen aannemen ingeval de 
hoofdterminal defect zou zijn(41). 
In het ,User Handbook" wordt uitdrukkelijk bepaald dat aile uit 
het gebruik van het systeem ontstane rechten en verbintenissen 
worden beheerst door Belgisch recht(42). 

12. V erschillend van het communicatiesysteem SWIFT, doch tevens 
essentieel voor het interhationaal betalingsverkeer is het CHIPS
(Clearing House Interbank Payment System, New York) en het 
CHAPS-systeem (Clearing House Automated Payments System, Lon
den). Ieder van beide systemen heeft tot voorwerp transferten van 
fondsen te realiseren door middel van een geautomatiseerd systeem 
van verrekening tussen de !eden. Het CHIPS-systeem is o.m. van 
belang voor een vlotte afwikkeling van de eurodollarverrichtingen 

(40) PENNEY, N. en BAKER, D.l., o.c., 16/19 - 16121 en 24/13 - 24/14. 
(41) Dergelijke verbintenis vanwege de deelnemende bank kan bepaalde rechten creeren in 
hoof de van derden. Vraag is of de bestemmeling van de boodschap kan inroepen dat de bank 
haar contractuele verbintenissen als SWIFT-participant niet heeft nageleefd. Volgens Wy
meersch kan het antwoord positief zijn, indien de bestemmeling met de bank een contractuele 
verhouding heeft: WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardisees dans les 
operations financieres", I.e., 32. 
(42) s.W.J.F.T., User Handbook, 1981, § 7, Hfst. 7, 3: ,All relations including the rights and 
obligations between s.W.J.F.T. and the users shall be governed by the laws of Belgium."; 
LINGL, H.F., o.c., Harv. lnt LJ, 1981, 623. 
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tussen buiten de Verenigde Staten gevestigde banken(43). Het sys
teem wordt beheerst door zogenaamde ,rules" die een regeling tot 
functionering inhouden(44). 

13. Een belangrijke stroming van paralegale normen vindt haar 
grond in de zogenaamde protocols tussen jinanciiHe instellingen 
(waaronder naast banken o.m. ook spaarkassen) en de respectievelij
ke controle- en voogdij-instanties. Deze protocols zijn privaatrechte
lijke overeenkomsten, die niet aileen tot doel hebben een verbetering 
van de productiviteit van de banken en van de financiele sector, maar 
ook beogen bet algemeen belang beter te dienen. Een voor bet 
financieel verkeer belangrijk protocol is dat inzake de standardisatie 
van de nummers van de bankrekeningen, zodanig dat de clienten in 
bet onderling verkeer tussen deze financiele instellingen nog slechts 
worden aangeduid met een nummer(45). Hierbij weze opgemerkt dat 
bet niet aan de bank toekomt om een onvolledige opdracht tot 
overschrijving in te vullen: de bank die zulks wei doet, begaat een 
fout en de betaling is niet bevrijdend(46). 
Andere protocollen hebben o.m betrekking op de vermelding van de 
B.T.W.-nummers op de handelseffecten, op de introductie van een 
uniform document in bet chequeverkeer en op de circulaire che
que(47). 
In vele gevallen wordt bet gebruik van gestandaardiseerde formulie
ren (b.v. deze inzake cheque) door de banken opgelegd aan hun 
clienteel op grond van de algemene bankvoorwaarden. 
Het achtste protocol heeft tot voorwerp de introductie van bet 
U. C. V .-systeem (Uitwisselingscentrum van te verrekenen verrichtin.:. 
gen van bet Belgisch Financieel Systeem). Dit systeem doet (voorals-

(43) Cf. BRAECKMANs, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten in eurodeviezen, 
Antwerpen, Maarten Kluwer's lnternationale Uitgeversonderneming, 1985, nrs. 34-35, 
pp. 26-27 en de omschrijving van de eurodollar: nrs. 10 e.v., p. 12 e.v. 
(44) Zie aangaande de ,CHIPS-rules": PENNEY, N. en BAKER, D.l., o.c., 16/16- 16/19 en 
24/16- 24/17. 
(45) De vervanging van de identiteit van partijen door nummers van bankrekeningen heeft 
aileen betrekking op de rechtsverhouding tussen de financiele instellingen. 
(46) Kh. Charleroi, 18 mei 1978, niet gepubliceerd, besproken in SIMONT, L. en BRUY
NEEL, A., ,Chronique de droit bancaire prive", Rev. Banque, 1980, nr. 49, p. 112; zie ook 
Mons, 13 februari 1984, Rev. Reg. Dr., 1984, 281. 
(47) O.m. wordt het gebruik van andere dan deze gestandaardiseerde chequeformulieren 
verboden: cf. aangaande de geldigheid van dit beding: VANRYN en HEENEN, Principes, III, 
nr. 540, p. 44; FREDERICQ-DEBACKER, IX, nr. 261, p. 457. 
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'nog alleen)(48) dienst als netwerk voor communicatie en verrekening 
tussen financiele instellingen(49). 
De praktische organisatie van het U.C.V.-systeem werd uitgebouwd 
onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht 
op 24 juli 1974. Dergelijke structuur heeft belangrijke juridische 
consequenties voor de !eden: de op de participanten rustende verbin
tenissen worden bepaald door de vooral in de statuten uitgebouwde 
associatieve structuur en de op grond van deze associatieve structuur 
uitgebouwde regelen (b.v. reglementen van interne orde, de moge
lijkheid tot uitsluiting van een of meerdere leden)(50). 

14. Op het gebied van de ejjectenverrichtingen situeren zich ook 
verscheidene vormen van paralegale normering. De grote omvang en 
frequentie van de effectenverrichtingen, zowel op de beursmarkten 
als op de markten buiten beurs, hebben initiatieven tot standaardisa
tie en vormen van marktnormering teweeg gebracht. De standaardi
satie door gebruik van o.m. de telematica, situeert zich vooral op het 
gebied van de vaststelling van de koersen en de verhandeling van 
effecten. Als vormen van marktnormering kunnen o.m worden 
aangehaald de gedragscodes die zowel van toepassing kunnen zijn op 
de op deze markt optredende professionelen alsop hun opdrachtge
vers. 
Bepaalde nationale gedragscodes kunnen nader worden toegelicht nl. 
de Duitse ,lnsider-regeln" en de Britse gedragscode. 
In de Bondsrepubliek Duitsland hebben de professionele organisaties 
twee gedragscodes met betrekking tot beursoperaties: de ,lnsider
handels-Richtlinien" hebben betrekking op het misbruik van voor
wetenschap in de effectenhandel, de ,Handler- und Beraterregeln" 
onderkennen het potentieel belangenconflict bij beursoperaties dat 
in hoofde van de banken kan ontstaan(51). 

(48) Clienten van banken hebben nog geen toegang tot dit systeem, zij kunnen aileen optreden 
via hun bank. Bij een verdere vooruitgang van de techniek (b.v. ,home banking") is niet 
uitgesloten dat de clienten rechtstreeks in het systeem worden ingeschakeld. 
(49) Zie o.m. VANDEPUTTE, R., ABRAHAM, J.P. ENLEMPEREUR, Cl., HetBelgisehFinaneie
wezen, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1982, II, 74-75; WYMEERSCH, E., ,Regles profes
sionnelles et regles standardisees dans les operations financieres". I.e., 12-13. 
(50) De tussen financiele instellingen met betrekking tot het U .C. V. systeem tot stand gekomen 
akkoorden kunnen worden gekwalificeerd als bewijsovereenkomsten: de aanvaarding van en 
de toetreding tot het systeem houdt in dat de partijen ermee akkoord gaan dat de door het 
systeem ontworpen methoden van bewijs (o.m. via electronica) gelden in plaats van de 
gemeemechtelijke regelen inzake bewijs door geschrift: cf. WYMEERSCH, E., ,Regles profes
sionnelles et regles standardisees dans les operations financieres", I.e., 17. 
(51) Zie aangaande de tekst van deze regelen: ScHWARK, E., Borsengesetz, Miinchen, Beck, 
1976, 489 e.v. 
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Zeer kenmerkend voor de Britse nationale effectenmarkt is dat zij 
hoofdzakelijk wordt beheerst door private normering (,self-regula
tion"), uitgebouwd door professionele organisaties (vnl. de leden 
van de ,Stock Exchange"). De auto-reglementering is vooral ge
steund op de associatieve structuren en op het overeenkomstenrecht. 
Anderzijds worden bepaalde regelen vrijwillig, zonder enige juridi
sche verbintenis daartoe, nageleefd door de leden van de Londense 
financiele gemeenschap. Een vrijwaring van de belangen van de hele 
Londense financiele gemeenschap en het behoud van de primordiale 
plaats van Londen als financieel centrum zijn medebepalend voor 
deze houding. 

Als voorbeeld van gedragscodes kan worden aangehaald de ,City 
Code on Take overs and Mergers", die een gedetailleerde regeling 
bevat aangaande een openbaar aanbod tot aankoop van aandelen. 
De toepassing - en het waken over de naleving van deze code -
werd toevertrouwd aan het ,Panel on Take - Overs and Mergers", 
een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de professionele organisaties, het beurs
wezen en de Bank of England. De instrumentaria van optreden van 
het panel vertonen een gradatie: overleg met de betrokkenen, of 
andere subtiele, doch efficiente middelen zoals een veroordeling en 
de daarmee gepaard gaande negatieve publiciteit voor de overtreder. 
Anderzijds verplichten de Londense beursinstanties hun leden om de 
gedragscode na te Ieven en zijn ondernemingen die beursnotering 
aanvragen, ertoe gehouden een overeenkomst te ondertekenen waar
in zij verklaren de beginselen van de bovengenoemde code te aan
vaarden. 

Naast deze code kunnen nog worden aangehaald: Code of conduct 
for dealers in securities, Rules governing substantial acquisitions of 
shares, Guidelines for personal dealings by fund managers. AI deze 
codes zijn de resultante van overleg tussen de voor de ,city" van 
Londen representatieve organisaties (waaronder ook de Bank of 
England) binnen de schoot van de in 1978 opgerichte ,Council for 
the Securities Industry'' . 

15. De internationale geld- en kapitaalmarkten worden in hoge mate 
beheerst door vormen van paralegale normering. 

Als typische voorbeelden van dit fenomeen kunnen worden aange
haald: de voor de interbankenmarkt bestemde gedragscodes voor 
arbitragisten (Forex), de door de, ,Association of International Bond 
dealers" geredigeerde regelen bij het optreden op de secundaire 
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markt van de euro-obligaties en de uniforme technieken bij de 
syndicatie van emissies van euro-obligaties en van consortiumkredie
ten in eurodeviezen. 

16. Een zeer vruchtbaar domein voor de ontwikkeling van paralegale 
normen is het domein van de nationale en internationale interban
kenmarkt waar dagelijks door gebruik van telefoon en telex, zeer 
omvangrijke verrichtingen worden afgesloten tussen arbitragis
ten(52). Ook dealers van multinationale ondernemingen treden 
rechtstreeks op deze markt op (vnl. voor de plaatsing van deposito's 
op korte termijn). Snelheid van handelen en efficientie, gepaard met 
een binnen het professioneel milieu aanvaard gegeven van ,trouw 
aan het gegeven woord" (,my word is my bond") hebben tot gevolg 
dat de verrichtingen op een soepele, weinig geformaliseerde manier 
tot stand komen: akkoord via de telefoon, redactie van een , ,interne 
nota'' voor de bank en bevestiging per telex zijn de geijkte wijzen 
van contractsluiting. 
Op initiatief van de internationale vereniging van arbitragisten (de 
zogenaamde ,Association Cambiste Internationale")(53) werden 
bepaalde gedragsregelen en aspecten van de beroepsethiek geformali
seerd. Het op 6 juni 1980 door de algemene vergadering van deze 
vereniging aangenomen ,charter" bepaalt in artikel 1: ,L' Associa
tion Cambiste Internationale is a non-commercial organisation, ba
sed on the fellowship of cambistes, with the sole objective of the 
furtherance of the profession, without discrimination of any sort". 
Op grond van artikel 5 van dit charter werd een gedragscode (,,Code 
of behaviour in dealing") opgesteld, zijnde een ,code of conduct, 
practice and standard terminology, setting up minimum standards 
for dealers and brokers, which all members would be expected to 
observe, both in the letter and in spirit". Gedragsregels werden 
uitgewerkt met betrekking tot de gegeven prijzen en kwotaties (,,firm 
prices should always be honored, provided responses are made 
reasonably quickly. Time limits on prices and quotations should be 
respected"), met betrekking tot het confidentieel karakter van de 
verrichting en aangaande de mondelinge conversatie (,,banks and 
brokers are equally responsible for the maintenance of confidentiali
ty and have common interest in preserving the anonymity of the 

(52) Zie aangaande een beschrijving van deze markt: BRAECKMANS, H., Juridische aspecten 
van consortiumkredieten, dl. I, 5 e.v. en dl. VII, 402 e.v. 
(53) Deze vereniging met secretariaat te Parijs overkoepelt de nationale vereniging van 
arbitragisten. 

16 



market" ... Much of the dealing which takes place is done by word 
of mouth and unless very high standards are maintained the market 
cannot operate properly. This applies both to dealer-to-dealer and 
to dealer-to-broker contacts and a very high degree of ethical conduct 
is required at all times from all participants in the market"). 
Naast de van deze internationale organisatie uitgaande gedragsre
gels, werden ook op nationaal vlak initiatieven genomen. In Belgie, 
Groot-Brittannie en de Bondsrepubliek Duitsland bestaat een ge
dragscode voor deviezenverrichtingen. De Belgische , , Gids van de 
marktpraktijken'' kwam in 1977 tot stand op initiatief van de Belgi
sche Vereniging van Banken, de Britse ,Code of conduct for princi
pals and brokers in the sterling deposit market'' werd geredigeerd op 
initiatief van de Bank of England, de Duitse code werd opgesteld 
door het ,Bundesverband Deutscher Banken". 

17. De door de Association of International Bond dealers (A.I .B.D.) 
ontworpen regels situeren zich ook op een paralegaal domein(54). 
Deze vereniging werd opgericht in 1969 en heeft haar zetel te Ziirich. 
Zoals elke privaatrechtelijke vereniging bestaat zij uit een algemene 
vergadering, een raad van bestuur, een controleorgaan (de zoge
naamde ,commissaire aux comptes") en een secretariaat. 
Een van de objectieven van deze vereniging is bepaalde gedragsregels 
uit te vaardigen bij de verhandeling van euro-obligaties(55). Artikel 2 
van de statuten bepaalt: ,The objects of the Association are: 1. to 
promote friendly relations between members and between their 
delegates 2. to provide a basis for joint examination and discussion 
of questions relating to the international securities markets and to 
issue rules governing their functions 3. to establish and maintain a 
close liaison between the primary and secondary markets in interna
tional securities"(56). 

(54) Zie o.m. daarover: WIGNY, D., ,AIBD: une experience d'auto-discipline", Rev. Banque, 
1983, 255-270; WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardisees dans les 
operations financieres", I.e., 54-60. 
(55) De euro-obligatiemarkt (of ,eurobond" -markt) is een internationale effectenmarkt, waar 
obligaties op lange termijn worden uitgegeven door multinationale ondernemingen of staten 
buiten bet land van oorsprong van deze emittenten. De markt is gekenmerkt door buitenlandse 
indicatoren: emittent en belegger zijn gevestigd in een verschillend land, de obligaties zijn 
uitgegeven in een munt, andere dan deze van emittent of belegger, uitgifte en latere negociaties 
vinden plaats buiten de nationale markten. 
Zie over de juridische aspecten van de uitgifte van euro-obligaties: HoRN, N., Das Recht der 
Internationalen Anleihen, Frankfurt am Main, Athenaum Verlag, 1972, 572 p.; JACQUE
MONT, A., L 'emission des emprunts euro-obligataires, Parijs, Librairies Techniques, 1976, 
509 p. en de defiuitie p. 25-28; WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardi
sees dans les operations financieres", I.e., 42 e.v. 
(56) Cf. WIGNY, D., o.c., Rev. Banque, 1983, 258. 
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Het doel van de redactie van dergelijke code was om voor de 
internationale financiele gemeenschap een uniformiteit te scheppen 
bij de verhandeling van euro-obligaties. In de praktijk rezen immers 
problemen doordat de optredende partijen ieder hun eigen, locale 
gebruiken toepasten zodanig dat meningsverschillen konden ont
staan o.m. bij de bepaling van de reeds verlopen interesten en bij de 
bepaling van de valuta. Ook was er nood aan een gestandaardiseerd 
model bij de bevestiging van de verrichtingen (o.m. met betrekking 
tot de inhoud van de bevestiging)(57). 
De code met , ,regels en aanbevelingen'' kwam reeds tot stand in 
1970. De ,regels" waren bindend voor de leden, de ,aanbevelingen" 
hadden slechts een adviser end karakter. Het bindend karakter houdt 
in dat het lid dat deze regels niet naleeft, kan worden gesanctioneerd: 
de raad van bestuur kan krachtens de statuten het lidmaatschap 
schorsen of het lid zelfs uitsluiten. 
De grote verdienste van deze regels is de creatie van een uniformiteit 
en standaardisatie bij de verhandeling van euro-obligaties: de leden 
kunnen onderhandelen zonder vereiste tot precisering van bepaalde 
in de code neergelegde praktijken zoals o.m. inzake termijn van 
levering, voorwaarden inzake betaling;de ,,clearing" van-de effecten 
e.a. In de bevestiging van een verrichting wordt vermeld dat zij wordt -
uitgevoerd overeenkomstig de binnen de vereniging vastgestelde 
regels. Ook onderneemt de A.I.B.D. pogingen om bepaalde markt
verstorende praktijken te bannen. De A.I.B.D. heeft echter geen 
voldoende ruime consensus kunnen bereiken ten aanzien van de 
zogenaamde ,grey market": de praktijk bestaat erin dat bepaalde 
dealers (vnl. te Londen) overgaan tot verrichtingen beneden pari 
v66r de uitgifte van de obligaties, wanneer zij meenden dat de 
voorwaarden van de uitgifte te laag waren gesteld. In dat geval kon 
immers worden verwacht dat de banken die de vaste overname (van 
deze obligaties) deden, kortelings na de uitgifte zouden overgaan tot 
de verkoop van deze titels, zodat zich een daling van de kwotering 
manifesteert. Ook bestond geen voldoende ruime meerderheid om op 
te treden tegen de zogenaamd valse markthouders, die door hun 
optreden een verstoring van de markt veroorzaken(58). 
Teneinde de markttransparantie te verbeteren, publiceert de A.I.B.D 
een lijst van koersen (en rendement) van het merendeel van de 

(57) WIGNY, D., o.c., Rev. Banque, 1983, 258-259. 
(58) Cf. WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardisees dans les operations 
financieres", I.e., 57. 
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euro-obligaties. Onder invloed van de technische vooruitgang (o.m. 
telecommunicatie) kunnen deze koersen zeer snel worden verspreid. 
Ben voor de ontwikkeling van paralegale normen belangrijk comite 
in de schoot van de A.I.B.D. is het ,comite voor marktpraktijken" 
(Committee for market practices). Dit comite is niet zozeer bezig met 
het opstellen van regelen over de verrichtingen zelf, maar heeft 
vooral tot doel een consensus te bereiken over de gebruiken (,usan
ces"), bij de marrier van optreden op de markt. O.m. werd een 
consensus bereikt over het optreden van de markthouder: hij moet 
steeds twee prijzen geven (aankoop- en verkoopprijs) en moet bereid 
zijn deze prijszetting uit te voeren voor een minimum van 100.000 $. 
Op die wijze wordt verhinderd dat gewone marktdeelnemers zich 
zouden opwerpen als markthouder(59). 
De A.I.B.D. is ook bekommerd om een vlotte functionering van de 
primaire markt. Op initiatief van het , ,Primary Market Committee'' 
werd de materiele voorstelling van de obligaties veranderd en werd 
een regeling uitgebouwd tot bepaling van de termijnen die de leidende 
bank( en) moet in acht nemen bij de uitbetaling van commissielonen 
aan de leden van het consortium (probleem van de laattijdige betaling 
van deze commissielonen). 

18. Bij de organisatie van een uitgifte van euro-obligaties (de zoge
naamde ,primaire markt") en bij de totstandkoming van consorti
umkredieten in eurodeviezen wordt door de internationale bankenge
meenschap gebruik gemaakt van uniforme technieken, teneinde de 
uitgifte respectievelijk het krediet op een snelle, efficH~nte marrier tot 
stand te brengen. 
De procedure tot uitgifte van euro-obligaties vangt aan met voorbe
sprekingen tussen de emittent en de leidende bank. Wanneer deze tot 
een goed resultaat leiden, zal de leidende bank andere banken aan
zoeken teneinde een fractie van de emissie op te nemen (vaste 
overname) of opdat dezen zich zouden inspannen om de euro-obliga
ties te plaatsen in de markt (de zogenaamde ,underwriting agree
ments"). Ook worden banken aangezocht om de verkoop van de 
euro-obligaties op zich te nemen (zogenaamde selling-agree
ments)(60). 
Bij de voorbereiding van een consortiumkrediet in eurodeviezen zal 

(59) Zie hierover WIGNY, D., o.c., Rev. Banque, 1983, 260. 
(60) Zie voor een juridische analyse van deze procedure: HoRN, N., o.c., 89-216; JACQUE
MONT, A., o.c., 45-194. 
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de door de potentiele kredietnemer aangezochte leidende bank( en) 
een offertebrief aanbieden aan eerstgenoemde met de belangrijkste 
voorwaarden van het krediet. De kredietnemer zal in de opdracht
brief (,,mandate letter'') aan een of meerdere leidende banken de 
opdracht geven het krediet tot stand te brengen door het aanzoeken 
van andere banken (de zogenaamde participanten)(61). De totstand
koming van het consortiumkrediet verloopt volgens een binnen de 
internationale bankengemeenschap algemeen aanvaarde procedure, 
hoofdzakelijk neergelegd in telexberichten en in de door alle aan het 
krediet participerende banken ondertekende kredietovereenkomst. 

19. Verscheidene nationale instellingen in de financiele sector heb
ben de hun bij de wet toegekende bevoegdheden aangewend tot 
uitbouw van een domein van paralegale normering. 
De waarschijnlijk meest actieve instelling bij de uitbouw van een 
paralegale normering in de financiele sector is de Bankcommissie, die 
op het vlak van de bankcontrole en meer nog, op het gebied van de 
controle van de emissie van effecten een door de wet bepaalde 
algemene bevoegdheid heeft. Voortgaande op de samenhang en 
functie van deze wetsbepalingen heeft de Bankcommissie zich niet 
beperkt tot de strikte tenuitvoerlegging van deze bepalingen, maar 
heeft zij zich beschouwd als bekleed met een invulrecht(62), ten 
aanzien van die normen. De uitoefening van dit invulrecht heeft de 
Bankcommissie afgeleid uit de samenhang en de functie van de 
bestaande wettelijke bepalingen(63). De invulling van deze algemene 
bepalingen geschiedde op verscheidene niveaus en onder verschillen
de vormen: reglementen(64), administratieve circulaires (vooral inza-

(61) Voor een juridische analyse van deze fases: BRAECKMANS, H., ,Enkele juridische 
aspecten van de consortiumstructuur bij de kredietverlening in eurodeviezen", T.P.R., 1984, 
1295-1303; BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten, 94 e.v. 
(62) Aangaande deze term: WYMEERSCH, E., ,Reglementaire en deontologische voorschrif
ten in verband met groepen van vennootschappen zoals toegepast of ontwikkeld door de 
Bankcommissie", nr. 2, p. 2; zie ook o.m. WYMEERSCH, E., ,De quasi-jurisdictionele 
functie", T.P.R., 1982, 871-877. 
(63) Cf. het Verslag aan de Koning dat het Bankbesluit voorafgaat: ,zij zal raad ...... geven, 
aanbevelen ...... ". 
(64) Zulks geschiedt op grond van een delegatie van bevoegdheid door de wetgever. In het 
merendeel van de gevallen is hierbij de goedkeuring van een of meerdere ministers vereist. 
Onder de vormen van reglementair optreden van de Bankcommissie zonder tussenkomst van 
de Minister kan worden vermeld art. 19, 7° van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen dat 
de interesten op spaarboekjes gedeeltelijk vrijstelt als deze beantwoorden aan de door de 
Bankcommissie vastgestelde criteria. 
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ke banken en revisorale controle)(65), protocols onder de vorm van 
administratieve contracten waarin de gedragsnormen (na overleg 
tussen de overheid en de geadministreerde) formeel worden uitgestip
peld(o.m. het protocol op de autonomie van de bankfunctie(66), 
aanbevelingen die aspecten van financiele deontologie bevatten)(67). 
Ook is de Bankcommissie bevoegd om een vorm van normering uit 
te bouwen naar aanleiding van de individuele toelatingen, o.m. bij 
de publieke uitgifte van effecten (,nihil obstat"). 

AI deze door de Bankcommissie ontwikkelde normen zijn van parale
gale aard in die zin dat zij niet in een wet zijn neergeschreven en als 
dusdanig niet afdwingbaar zijn. Schending van deze paralegale nor
men leidt tot optreden van de Bankcommissie onder verscheidene 
vormen: bij schending van een overeenkomst of protocol zal zij 
protest aantekenen(68), bij niet-inachtname van regelen van finan
ciele deontologie nodigt de Bankcommissie de onderneming uit haar 
gedrag aan te passen, verplicht zij deze onderneming de nodige 
informatie bekend te maken en maakt zij hiervan op anonieme wijze 
melding in haar jaarverslag. 

Onder de regelen van financiele deontologie die door de Bankcom
missie eenzijdig als normatief voorschrift werden geformuleerd, 
kunnen worden vermeld: democratie van de algemene vergade
ring(69), fiduciaire plicht van bestuurders en controle-aandeelhou-

(65) De administratieve circulaire is de meest gebruikte vorm. In bepaalde gevallen hebben 
deze circulaires aileen een informatief karakter. Anderzijds kan de Bankcommissie de circulai
res afdwingbaar maken ten aanzien van de financiele instellingen door de interventies inzake 
controle (o.m. door optreden van de bankrevisoren). 
(66) Zie o.m. HENRION, R., ,La concertation et l'autonomie bancaire", J. T., 1972, 293; 
WTTERWULGHE, R., ,La commission bancaire, une experience originale de magistrature 
economique" in Actes du col/oque sur Ia magistrature economique, Louvain, Oyez, 1976; 
WTTERWULGHE, R. en PHILIPPE, D., ,Le protocole bancaire, un code de comportement", 
Ref/ets et perspectives de Ia vie economique, 1978, 347; LEBRUN, J ., ,Les normes profession
nelles dans !'action de Ia Commission bancaire", in Le droit des normes techniques et 
projessionnel/es, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Spa-BaJmoraJ, 16 en 17 
november 1983, 26. 
(67) WYMEERSCH, E., ,Reglementaire en deontologische voorschriften in verband met groe
pen van vennootschappen, zoals toegepast of ontwikkeld door de Bankcommissie", I. c., m. 3, 
p. 3. 
(68) Dit gebeurde bij de schending van het protocol op de onafhankelijkheid van de bankfunc
tie: zie Bankcommissie, Jaarverslag, 1969-70, 32-34: ,In de loop van het verslagjaar heeft de 
portefeuillemaatschappij die 's lands tweede bank controleert, aan een buitenlandse bank een 
aanzienlijk dee! afgestaan van haar participatie, die intussen via verscheidene kapitaalverho
gingen van de betrokken bank was teruggebracht tot tweederde van wat ze oorspronkelijk 
vertegenwoordigde. De Bankcommissie werd daarvan a posteriori op de hoogte gebracht. Ze 
heejt onmiddellijk geprotesteerd tegen een daad die ontegensprekelijk een miskenning was van 
het hierboven bedoeld protocol (eigen cursivering). 
(69) Zie Bankcommissie, Jaarverslag 1935-1960, 161; WYMEERSCH, E., ,Reglementaire en 
deontologische voorschriften in verband met groepen van vennootschappen, zoals toegepast 
of ontwikkeld door de Bankcommissie", I.e., nr. 4, p. 4. 
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ders tegenover de minderheid, eenheidsbenadering bij groepsuit
zwerming (vooral in de banksector). Regelen die aanvankelijk als 
regelen van recht kunnen worden aangeduid (b.v. inzake inkoop van 
eigen aandelen of inzake overdracht van controleparticipaties(70)) 
werden, mede onder invloed van de doctrine, door de Bankcommis
sie afgezwakt tot voorschriften van financiele deontologie (, ,feno
meen van de dalende norm")(71). 
De opinievorming van de Bankcommissie over de regelen van finan
ciele deontologie is geen administratieve, noch jurisdictionele juris
prudentie, aangezien zij niet tot stand komt volgens een geformali
seerde procedure, niet-contradictoir is en de beslissing op niet-strikt 
verbindende wijze wordt geformuleerd (,wij bevelen aan", ,wij 
nodigen u uit"). De Bankcommissie doet uitspraak in een algemene 
regel, waarbij niet de feiten maar wei de gedachtengang die van de 
feiten naar de oplossing leidt, als essentieel naar voren komen. 

20. Het optreden en de aanbevelingen van de Nationale Bank van 
Belgie situeren zich ook in een paralegaal domein. 
De wet van 28 december 1973 met betrekking tot de budgettaire 
voorstellen 1973~74-heeft de praktijk van optreden van de Nationale 
Bank uitdrukkelijk geregeld(72). De wet bepaalt dat de Nationale 
Bank inzake geldpolitiek aanbevelingen kan verstrekken aan de 
banken, de private spaarkassen, de ondernemingen die vallen onder 
toepassing van de wet van 10 juni 1964 en aan de verschillende 
categorieen van financiele instellingen van de overheidssector en aan 
de verschillende categorieen van instellingen die bij de wet verplicht 
zijn wiskundige reserves te vormen(73). 

(70) Aangaande de eerste casus dienaangaande: Bankcommissie, Jaarverslag 1965, 106, e.v.; 
zie dienaangaande o.m. LEMPEREUR, C., ,De Belgische Bankcommissie en de openbare 
aanbiedingen tot aankoop", TVVS, 1976, 293-301 en ,Cessions de majorite et protection des 
actionnaires rninoritaires en droit compare'', R.P.S., 1979, nr. 5975, 91. 
(71) WYMEERSCH, E., ,Reglementaire en deontologische voorschriften in verband met groe
pen van vennootschappen, zoals toegepast of ontwikkeld door de Bankcommissie" ', I. c., 
nr. 4, p. 5; zie in algemene zin aangaande het fenomeen van de opgaande en dalende norm: 
CARBONNIER, J., o.c., European Yearbook in Law and Sociology, 1977, 42 e.v. 
(72) LEBRUN, J., ,Le cadre juridique de la politique monetaire du credit", Ann. Dr., 1977, 
373 e.v.; PARDON, J., ,Quelques normes propres au secteur bancaire", I.e., 9-10. 
(73) Cf. CousY, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", I.e., 141 en de 
verwijzing naar BrusE, J.P., ,De aanbevelingen van de Nationale Bank van Belgie inzake 
geldpolitiek: situering van deze aanbevelingen in het kader van het opstellen van de rechtsnorm 
en ontleding van de daarvoor aangewende methode", Rev. Banque, 1975, 124 e.v. 
Instrumentaria hiertoe zijn de vaststelling van minimum- of maximumverhoudingen tussen de 
verschillende bestanddelen (of sommige bestanddelen) van hun actief- en passiefstructuren, 
het vormen bij de Nationale Bank van al dan niet renteloze deposito's, het bepalen van 
maximum rentepercentages toepasselijk op de verschillende categorieen verbintenissen. 
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In de wet wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Nationale Bank vooraf 
het akkoord vraagt van de bevoegde Minister en dat de aanbevelin
gen slechts worden verstrekt na overleg met de betrokken financiele 
instellingen of met de organen die ze vertegenwoordigen. Deze 
aanbevelingen krijgen (pas) bindende waarde in een reglement, uit
gaande van de bevoegde controle-instanties (Bankcommissie). De 
aanbevelingen, reglementen (en besluiten) houden krachtens arti
kel 2 van bovengenoemde wet van rechtswege op zes maanden nadat 
zij van kracht geworden zijn. Zij kunnen een- of meermaals voor 
eenzelfde duur worden verlengd. 
Van belang voor de aanduiding van vormen van paralegale norme
ring is dat uit de parlementaire voorbereiding van de bovengenoemde 
wet blijkt dat de nieuwe wettelijke regeling niet belet dat de bestaan
de, op overleg gesteunde methoden, verder blijven bestaan(74). Het 
is een van oudsher bestaande praktijk dat de banken zich vrijwillig 
onderwerpen aan de monetair-economische maatregelen van de Na
tionale Bank (o.m. maatregelen inzake disconto, verplichte reserve
ring e.a.) die gebaseerd zijn op de positie van de Nationale Bank als 
,uitlener in laatste instantie" (,preteur en dernier ressort, lender of 
last resort"). De auteurs Heenen, Bruyneel en Van Overbroek stellen 
dat de Nationale Bank optreedt op grond van gebruiken telkenmale 
zij maatregelen neemt die niet formeel steunen op tussenkomsten van 
de wetgever, de regering of een publiekrechtelijke rechtspersoon(75). 
De met betrekking tot gebruiken gestelde normen (praktijken, de 
, ,opinio iuris necessitatis' ') zouden volgens deze auteurs aanwezig 
zijn. Ook in een van de Belgische Vereniging der Banken uitgaande 
publicatie wordt gesteld dat ,de bankier op monetair vlak de voor
schriften van de Nationale Bank moet nakomen conform de machten 
die zij uitoefent krachtens het gebruik dat onlangs werd bevestigd 
door de wet van 28 december 1973"(76). Opvallend hierbij is dat aan 
de door de Nationale Bank genomen maatregelen een overlegproce
dure voorafgaat met de banken. De maatregelen kunnen de vorm 

(74) Par/. St., Kamer, 1973-74, 694, nr. I, 5; cf. met Frankrijk: VASSEUR, M., ,Le pouvoir 
de la Banque de France de prendre des reglements et d'edicter des normes professionnelles", 
D., Chronique, 1981, 25-32 en Cass. fr., 22 april 1980, D., 1981, 48. 
(75) Iura Europae, Droit bancaire et boursier, Parijs, Ed. Techniques, Miinchen, Beck, 
20.61.4: ,Le controle du credit est exerce par la Banque Nationale de Belgique sur base d'un 
usage qui veut que la Banque partage le pouvoir monetaire avec le gouvernement et prenne 
les mesures de politique monetaire jugees necessaires au maintien de l'equilibre, chaque fois 
que ces mesures ne relevent pas formellement de la competence du legislateur, du gouverne
ment, d'une personne de droit public ou d'interet public", zie ook PARDON, J., ,Quelques 
normes propres au secteur bancaire", I.e., 8-9. 
(76) BELGISCHE VERENIGING DER BANKEN, ,Bijzondere mechanismen", Aspecten en Docu
menten, nr. 14, februari 1983, 9. 
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aannemen van een akkoord, een aanbeveling of een ,op woord van 
eer gemaakte afspraak" (,gentlemen's agreement"). 

21. Met betrekking tot de paralegale normering op internationaal 
vlak gaat een stuwende kracht uit van de Internationale Kamer van 
Koophandel. Tot de belangrijkste, op haar initiatief uitgewerkte 
regelen kunnen worden geciteerd deze met betrekking tot de docu
mentaire kredieten. De ,uniforme regelen en usances" inzake docu
mentaire kredieten werden herzien in 1983(77). De voornaamste 
wijzigingen hebben betrekking op de volgende aspecten: 1. De basis
beginselen maken thans deel uit van de tekst zelf en mogen niet meer 
worden beschouwd als een louter theoretische inleiding. In de tekst 
wordt beklemtoond dat de verbintenis van de bank van uitgifte 
abstract is en dat de koper de verplichting heeft in klare en duidelijke 
termen de vereiste documenten en voorwaarden te preciseren 2. De 
standby letters of credit worden ook onderworpen aan de Uniforme 
Regels 3. De nieuwe regels maken onderscheid tussen documentair 
krediet met betaling op zicht en met uitgestelde betaling 4. Nieuwe 
regels werden ingevoerd met betrekking tot de documenten: nieuwe 
soorten documenten worden aanvaardbaar verklaard, wat zeer prak
tijkgericht is, gelet op de automatisering in het handelsverkeer. 
Zonder vooruit te lopen op de analyse van de juridische relevantie 
van de paralegale normen, weze beklemtoond dat, als partijen uit
drukkelijk verwijzen naar deze uniforme regelen, de juridische grond 
voor de gelding van deze paralegale norm voor de hand ligt nl. de 
wilsautonomie. In de rechtsleer wordt aanvaard dat, als partijen niet 
uitdrukkelijk naar deze regelen verwijzen, zij niettemin van toepas
sing zijn(78). 

(77) Voor een goede commentaar: DELIERNEUX, M. en MARTIN, Cl., ,La revision 1983 des 
Regles et Usances uniformes relatives aux credits documentaires (R.U.V.)", T.B.H., 1985, 
501-528 en de verwijzingen aldaar; MARTIN, C., ,Les problemes actuels du credit documentai
re", Rev. Banque, 1983, 623-636. De herziening van 1983 is de vierde. 
(78) Over de grond tot toepassing bestaat onenigheid: zie voor een goed overzicht: 
WYMEERSCH, E., ,Reg!es professionnelles et regles standardisees dans les operations financie
res", I.e., 20-21. Sommige auteurs kwalificeren deze regelen als internationale handelsgebrui
ken die a1s zodanig gelding hebben {EISEMANN, F. en BoNTOUX, F., Le credit documentaire 
dans le commerce exterieur, Parijs, 1981, 20); anderen menen dat sommige bepalingen van 
deze uniforme regelen gebruiken zijn in de zin van art. 1135 B. W. (SCHONLE, H., ,Die 
Rechtsnatur der Einheitlichen Richtlinien und Gebrauche fiir Dokumentenakkreditive", 
NJW, 1968, 726; Bank- und B6rsenrecht, 2e ed., 119; STOUFFLET, J., Le credit documentaire, 
Parijs, 1957, 109). De ,minimalistische" visie is deze regelen als ,algemene bankvoorwaar
den" te beschouwen, hetgeen aileen een situering van deze regelen op contractueel niveau 
inhoudt: CANARIS, C., Bankvertragsrechts, 765, Anm. 365; cf. DE VUYsT, B., Documentaire 
kredieten, in A.P.R., nrs. 24 e.v.; zie ook Cass. fr., 14 oktober 1981, o.m. besproken door 
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22. In het domein van het boekhoudrecht is ook plaats voor parale
gale normering(79). Reeds in 1936 publiceerde de ,American Ac
counting Association" een aantal beginselen van boekhouden onder 
de naam , ,A tentative statement of accounting principles underlying 
corporate financial statements". Deze publicatie was o.m. de aan
vang van de uitbouw van een heel normatief systeem dat gesteund 
was op professioneel overleg. Later redigeerde de ,Accounting 
Principles Board" en de ,Financial Accounting Standards Board" 
de algemeen bekende ,General Accepted Principles", zijnde boek
houdkundige regelen die algemeen in de V.S.A. worden aanvaard. 
De V.S.A.-doctrine lag ook aan de basis van de creatie in 1973 van 
het ,International Accounting Standards Committee (IASC)". Op 
dit ogenblik zouden meer dan tachtig organisaties van een zestigtal 
Ianden deel uitmaken van dit instituut. De voornaamste objectieven 
van dit instituut zijn de redactie en publicatie van internationale 
boekhoudregelen en de promotie van de acceptatie van deze regels 
op mondiaal vlak. 
De Belgische wetgever heeft het belang van deze internationale 
boekhoudregelen uitdrukkelijk onderstreept. In het rapport aan de 
Koning van het K.B. van 29 november 1977 met betrekking tot de 
jaarrekening van portefeuillemaatschappijen stelt de regering dat de 
norm van het IASC het ,goed gebruik inzake consolidatie" is(80). 
Met het oog op een aanduiding van paralegale normen in het domein. 
van het boekhoudrecht, moet worden gewezen op het bestaan van 
bepaalde basisveronderstellingen van de boekhoudtheorie zoals de 
eenheidsonderstelling, de continulteitsonderstelling, de geldwaarde
uitdrukkingsonderstelling, de onderstelling van de historische kost
prijs, de periode-onderstelling, de realisatie-onderstelling en de over
eenstemmingsonderstelling. N aast deze basisveronderstellingen 
(zijnde concepten waarvan de gebruiker van de jaarrekening aan
neemt dat ze toegepast zijn) zijn een aantal postulaten aanwijsbaar 
die kunnen worden aangeduid als concepten waarvan de gebruiker 
eist dat ze worden nageleefd zoals: de consistentie, de materialiteit, 
de uniformiteit of vergelijkbaarheid, de voorzichtigheid, de objecti-

VASSEUR, D., 1982, 301-305; zie ook MARTIN, C., o.c., Rev. Banque, 1983, 626 en de 
verwijzingen aldaar o.m. naar MARTIN, L.M., Banque, 1982, 524-526; BoumNOT, A., 
Banque, 1982, 595-597; DE VUYST, B.M., R. W., 1982-83, 245-248. 
(79) Zie o.m. OLIVIER, H., ,Normalisation en matiere de comptabilite et de revision des 
comptes", in Le droit des normes techniques et projessionnelles, COMMISSION DROIT ET VIE 
DES AFFAIRES (ed.), Spa-Balmoral, 16 en 17 november 1983, 54 p. 
(SO) B.S., van 21 december 1977; zie VAN CRoMBRUGGE, S., ,Boekhoudrecht en boekhoud
theorie", T.P.R., 1981, 1012. 
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viteit. Verscheidene van deze basisveronderstellingen en postulaten 
werden expliciet opgenomen in de Belgische boekhoudwetgeving, 
andere liggen hierin impliciet vervat of vloeien hieruit voort(81). 
Bijzonder relevant voor de ontwikkeling van paralegale normering 
in het boekhoudrecht is de door de wet van 17 juli 1975 opgerichte 
,,Commissie voor Boekhoudkundige Normen''. Deze commissie 
heeft geen rechtspersoonlijkheid. Vertegenwoordigers van het lnsti
tuut van Bedrijfsrevisoren, van de Bankcommissie en van de sociale 
partners, alsook bepaalde experten maken ervan deel uit. Deze 
commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan regering en 
par lement ( op hun verzoek of uit eigen beweging) en door middel van 
adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de 
leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelma
tige boekhouding. De ,adviezen en aanbevelingen" worden ver
strekt, niet aileen aan de overheid, maar ook aan particulieren, 
waaronder ondernemingen, bestuurders, revisoren, accountants e.a. 
De Commissie is niet bevoegd om advies uit te brengen in concrete 
problemen van ondernemingen of revisoren. Zij kan echter wel 
algemeen geformuleerde vragen behandelen en alzo een ,advies van 
algemene strekking'' uitbrengen. Door de behandeling van deze 
vragen en de publicatie ervan in het van: deze Commissie uitgaande 
Bulletin werd reeds een belangrijke boekhouddoctrine uitgebouwd. 
Het optreden van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 
draagt bij tot de paralegale normering(82) doordat de wetgever bij 
zijn optreden steeds geconfronteerd wordt met de moeilijke keuze 
tussen de omschrijving van algemene beginselen en de uitbouw van 
een volledige, gedetailleerde reglementering. Wanneer de Commissie 
b. v. de betekenis en de toepassing aanduidt van de artikelen 34 en 
35 van het K.B. van 8 oktober 1976 op de meerwaarde en de 
vervangingsmeerwaarde doet de Commissie meer dan alleen maar 
een interpretatie geven. Zij bepaalt de kenmerken van de in artikel 34 
neergelegde herwaardering, duidt de optiek van artikel 35 aan en 
formuleert zelfs bepaalde complementaire voorwaarden(83). 
Een andere voorbeeld van paranormerend optreden van de Commis-

(81) Zie voor een algemene bespreking: VAN CROMBRUGGE, S., o.c., T.P.R., 1981, 982-998. 
(82) Cf. WYMEERSCH, E., o.c., T.P.R., 1982, 877 die uitdrukkelijk stelt: ,De Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen heeft geen jurisdictionele bevoegdheid. Zij is eerder een orgaan 
van paranormering vermits zij de abstracte norm moet vaststellen die in de concrete boekhoud
praktijk behoort nageleefd te worden". 
(83) COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN, Bulletin, nr. 2, december 1977, 9-11. 
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sie is haar advies met betrekking tot de herstructureringskosten(84). 
De vraag rees of een onderneming die haar activiteiten herstructu
reert de daaruit voortvloeiende kosten onmiddellijk ten laste moet 
nemen dan wei of deze kosten op het actief mogen worden geboekt 
met de bedoeling ze door afschrijvingen ten laste te leggen van latere 
boekjaren. De Commissie was van oordeel dat de boeking op het 
actief van uitgaven in het kader van een herstructurering slechts 
gerechtvaardigd is voor zover: 1° het gaat om uitgaven met een 
uitzonderlijk karakter, die nauwkeurig zijn omschreven en die ver
band houden met een ingrijpende wijziging in de structuur of de 
organisatie van de onderneming; 2° deze uitgaven, naar het oordeel 
van het beheersorgaan van de onderneming, een blijvende en gunsti
ge weerslag hebben op de rendabiliteit van de onderneming. 
De door de Commissie gegeven adviezen kunnen soms leiden tot 
normering in wetten of vooral in uitvoeringsbesluiten. In die zin zijn 
deze adviezen ,prele'gislatief"(85). Vraag blijft echter welk de optiek 
is van deze adviezen. Uit de aard van het advies kan worden afgeleid 
dat het niet de bedoeling is om formele rechtsregels te redigeren, 
aangezien geschikte instrumentaria hiertoe aangewezen zijn. Ander
zijds lijken deze adviezen de pretenties van een !outer theoretische 
studie te overschrijden. In die optiek kan worden gesteld dat zij 
vormen van paralegale normering zijn met als objectief een bepaalde 
praktijk aan te duiden in een evolutief domein waar rigide van de 
staat uitgaande normering er niet toe komt om aile aspecten op 
exclusieve wijze te regelen. 

23. Een zeer treffend voorbeeld van de opname of verwijzing naar 
paralegale normen in overeenkomsten zijn de verzekeringscontrac
ten(86). 
Hierbij kunnen in hoofdzaak twee types worden onderscheiden nl. 
enerzijds de uitdrukkelijke opname van deze normen in de overeen
komst en anderzijds de verwijzing naar de regels van behoorlijk 
vakmanschap. 

(84) Herstructureringskosten kunnen van verschillende aard zijn: uitzonderlijke afschrijvin
gen, studiekosten, verhuizingskosten, opzeggingsvergoedingen, invoering van conventioneer 
brugpensioenstelsel, kosten voor de herscholing van personeel, aankoop van nieuw materiaal 
e.a. 
(85) VAN UYTV ANCK, J., , Competences et responsabilites respectives dans l' etablissement des 
comptes annuels", Belgische Vereniging van bedrijjsjuristen, 24 september 1980; OLIVIER, H., 
o.c., 30. 
(86) Zie vnl. FoNTAINE, M., ,Les normes non-juridiques et le secteur des assurances" I.e., 
26 p. 
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In de algemene voorwaarden van de brandpolis 1936-1960 wordt 
bepaald dat de verzekerde moet melding maken van de risico's als 
deze niet conform zijn aan de vastgestelde normen. Ben ,gebouw" 
wordt in deze polis omschreven op grond van conformiteit met 
vereisten inzake constructie, dakbedekking, Iicht. 
De polis diefstalverzekering vermeldt dat een gebouw moet beant
woorden aan de speciale voorwaarden o.m. inzake afsluiting en 
vergrendeling. 
De polis B.A. uitbating sluit uit van dekking de risico's te wijten aan 
een zware fout, met name een miskenning van de regels van behoor
lijk vakmanschap. 
Miskenning van deze regels wordt op verscheidene wijzen gesanctio
neerd: nietigheid (cf. art. 9 van de wet van 11 juni 1874)(87), ontbin
ding van de overeenkomst, behoud van de overeenkomst met aanpas
sing van de premie, niet-dekking van bet risico. 

24. Ook met betrekking tot de controle van de activiteit van verzeke
ring wordt een beroep gedaan op bepaalde paralegale normen. 
Op grond van artikel 8 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen kan ,een toelating slechts 
worden verleend aan ondernemingen die doen blijken dat hun finan
ciele toestand alle gewenste waarborgen biedt voor een goede uitvoe
ring van hun verbintenissen en dat hun organisatie in overeenstem
ming is met de regels van de verzekeringstechniek'' ( eigen cursive
ring). Het toepassingsgebied van deze regels kan op een ruime wijze 
worden gelnterpreteerd nl. enerzijds een aantal door de wet voorge
schreven normen (zoals o.m. de verplichte reservering, neergelegd in 
art. 16 van de bovengenoemde wet) en anderzijds bepaalde techni
sche normen die niet voortvloeien uit een wet (zoals b.v. de medever
zekering ingeval van verzekering van zware risico's)(88). Miskenning 
van deze regels wordt zwaar gesanctioneerd nl. door weigering van 
de toelating. 
Op grond van artikel 29 van bovengenoemde wet kan de , , Controle
dienst voor de Verzekeringen" verordeningen bepalen, waaraan de 
verzekeringsondernemingen moeten worden onderworpen opdat 
hun verrichtingen in overeenstemming zouden zijn met de verzeke
ringstechniek, de eisen van billijkheid en bet algemeen belang van de 
verzekerden en de begunstigden van verzekeringscontracten. De 

(87) Deze sanctie is de uitzondering. De meeste polissen bevatten een andersluidend beding. 
(88) Cf. FONTAINE, M., o.c., 9. 
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verordenende bevoegdheid van deze controledienst wordt derhalve 
bepaald o.m. door een niet juridisch criterium nl. de verwijzing naar 
de verzekeringstechniek(89). De door de controledienst uitgebrachte 
verordeningen zelf hebben wei een juridisch karakter: zij zijn onder
worpen aan het advies van de Commissie voor Verzekeringen en aan 
de goedkeuring van de Minister en worden in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt. 
Anderzijds richt de controledienst bepaalde mededelingen aan de 
verzekeringsondernemingen. Dergelijke mededelingen hebben 
meestal een I outer informatief en/ of expliciterend karakter en beo
gen niet om juridische regels te formuleren(90). 
Een ander relevant fenomeen in de verzekeringssector is de redactie 
van bepaalde overeenkomsten tussen verzekeraars, zoals o.m. de 
R.D.R.-overeenkomst tot vlotte afwikkeling van schadegevallen. 
Het door partijen geredigeerde ,barema" hield een regeling in van 
de aansprakelijkheid in de voornaamste type-ongevallen. De inacht
name van dit barema werd uitdrukkelijk opgenomen in de overeen
komst en is in die optiek juridisch afdwingbaar tussen contractanten. 
Het barema heeft echter wei een paralegaal karakter in die zin dat 
het een redactie is van op grond van de rechtspraak ontworpen 
modeloplossingen en slechts bindende waarde heeft op grond van een 
tussen partijen gesloten overeenkomst. 

25. Aan de uitoefening van een bepaald beroep kunnen ook parale
gale normen verbonden zijn. Hierbij worden vooral bedoeld de 
deontologische normen die betrekking hebben op het gedrag van de 
beoefenaars van een (vrij) beroep en op de conformiteit van dit 
gedrag met de objectieven en de organisatie van dit beroep. 
De vormen van paralegale normering van de deontologische normen 
zijn verscheiden. In dalende lijn inzake juridische relevantie kan 
worden aangestipt: wetgevend optreden tot uitvaardiging of be
krachtiging van een deontologische norm waarbij de paralegale norm 
als basis voor legislatief optreden dienst doet(91), formulering van 
de norm in een van de Orde uitgaand reglement, aan het betrokken 

(89) Met verwijzing naar een toespraak van Vandeputte, stipt Fontaine het onduidelijk 
karakter van dit criterium aan: FONTAINE, M., o.c., 10. 
(90) Fontaine, M., o.c., 16. 
(91) Zoals o.m. de regel inzake onverenigbaarheid van het beroep van architect en dat van 
aannemer (art. 6 van de wet van 20 februari 1936). Deze regel is m.i. een legale neerslag van 
een (meer algemene) paralegale norm volgens dewelke een uitoefenaar van een (vrij) beroep 
zich ervan moet onthouden op te treden wanneer bij dit optreden een belangenconflict zou 
rijzen. 
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beroep verbonden gedragsregels, die als dusdanig niet op formele 
wijze werden gelibelleerd. 
In een van haar recente publicaties beklemtoonde de Belgische Vere
niging der Banken de beroepsplichtenleer van de bank: ,In het kader 
van de beroepsplichtenleer, een gebied dat niet onder de wet ressor
teert, moet de bankier een reeks plichten naleven, zoals eenieder die 
een beroep uitoefent. Die plichten zijn niet geordend als regels 
samengebracht in een wetboek, maar vloeien voort uit de gebruiken 
van het beroep, als die algemeen aanvaard zijn en een zekere samen
hang vertonen, en uit maatstaven die een algemene bepaling geven 
van hoe men zich in dat beroep behoorlijk gedragen moet ten aanzien 
van zijn clienten, van zijn collega's en van de maatschappij binnen 
dewelke men zijn bedrijvigheid uitoefent. Het artikel 391id 2 (13) dat 
bij wet van 30 juni 1975 werd toegevoegd aan het K.B. nr. 185 van 
9 juli 1935 m.b.t. de controle op de banken is in die zin origineel dat 
het in het vlak van het recht gestalte heeft gegeven aan sommige van 
die regels van goed gedrag en van de naleving ervan een wettelijke 
verplichting heeft gemaakt. De aldus bekrachtigde norm zou kunnen 
worden verwoord in die zin dat de bankier ten aanzien van een client 
geen blijk zou mogen geven van een soort inschikkelijkheid door te 
zijner intentie , ,stelselmatige procedes die een her haling impliceren 
van verrichtingen welke worden uitgevoerd in omstandigheden die 
vreemd zijn aan de normale bankpraktijk ... "(92). 
De professionele discretieplicht van de bankier is een voorbeeld van 
een aan de uitoefening van het beroep verbonden paralegale norm. 
Het beroep van bankier is niet onderworpen aan artikel 458 
S.W.(93). Als regel van gewoonterecht wordt algemeen aanvaard dat 
ieder die een bepaalde vertrouwenspositie inneemt in het maatschap
pelijk verkeer, tot een aan deze vertrouwensrelatie verbonden discre
tieplicht gehouden is(94). De omvang van de discretieplicht kan 
uiteraard, naargelang van de omstandigheden, bepaalde gradaties 
vertonen (cf. het fenomeen van de stijgende of dalende norm). In die 
optiek kan worden gesteld dat het gebruikelijk is dat een bank 
meewerkt aan het door een onderzoeksrechter geleid strafrechtelijk 

(92) BELGISCHE VERENIGING DER BANKEN, Bijzondere mechanismen, Aspecten en documen
ten, 14 februari 1983, 13. 
(93) Cf. Cass., 25 oktober 1978, J. T., 1979, 37 en de noot van BRUYNEEL, A. 
(94) Zie o.m. HENRION, R., Le secret projessionnel du banquier, U.L.B., lnstitut de sociolo
gie, 1968, 7; PARDON, J., o.c., 15; Arbrb. Namen, 22 mei 1978, Pas., 1979, III, 28 ... mais 
que le secret confie a toutes personnes investies d'une fonction ou d'une mission de confiance 
ne peut etre revele, le secret fiit-il constitue par la loi, la tradition ou les mceurs. 
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onderzoek(95). Buiten de hypothese van een dergelijk strafrechtelijk 
onderzoek wordt aangenomen dat de bankier behoedzaam moet zijn 
bij het afleggen van verklaringen of getuigenissen, vooral met 
betrekking tot gegevens die hij in het raam van een gerechtelijke 
procedure zou releveren terwijl hij zulks niet zou hebben gedaan als 
hij hierom op directe wijze wordt gevraagd(96). In fiscale zaken werd 
de algemeen aanvaarde paralegale norm gelegaliseerd in het door de 
wet van 8 augustus 1980 gewijzigd artikel 224 van het wetboek op 
de inkomstenbelastingen: ,onverminderd de toepassing van de arti
kelen 221 en 222 is de administratie niet gemachtigd in de rekenin
gen, boeken en documenten van de bank-, wissel-, krediet- en spaar
instellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten 
van hun clienten". 
De wetgever heeft echter uitdrukkelijk afgeweken van de bestaande 
paralegale norm door de invoering van artikel 224 al. 2: indien 
evenwel de op grond van de artikelen 221 en 222 ingestelde enquete 
concrete gegevens aan het Iicht brengt die het bestaan kunnen doen 
vermoeden van een mechanisme dat de organisatie van inbreuken op 
de fiscale wet ten doel of tot gevolg heeft en dat een medeplichtigheid 
insluit tussen de instelling en de client, met het oog op belastingont
duiking, kan de directeur-generaal van de administratie van de 
bijzondere belastinginspectie, met de toestemming van de admini
strateur-generaal van de belastingen, een ambtenaar met de graad 
van ten minste inspecteur ermee belasten uit de rekeningen, boeken 
en documenten van de instelling de inlichtingen te putten, die het 
mogelijk maken de enquete te voltooien en de door deze client 
verschuldigde belastingen te bepalen. Dergelijk onderzoek kan plaats 
hebben ter opsporing van bijzondere mechanismen die kunnen wor
den aangeduid als een systematisch geheel van beschikkingen, ver
richtingen of houdingen met een welbepaald doel, die gekenmerkt 

(95) Ainsi est consacre !'usage selon lequel, au cours d'une information ou d'une instruction 
judiciaire, les banques se soumettent aux demandes emanant des juges d'instruction, procu
reurs du Roi, auditeurs militaires et leurs substituts ou d'une personne agissant a Ia suite d'une 
requisition par commission rogatoire d'un de ces magistrats, mais pas d'un simple officier de 
police judiciaire agissant d'initiative: SPREUTELS, J.P., , ,Secret bancaire et droit penal'', Rev. 
Dr. Penal, 1979, 444 en de talrijke verwijzingen aldaar; Anders: BRUYNEEL, A., o.c., J.T., 
1979, 371, nr. 9 en PARDON, J., o.c., 15: behoudens ingeval van een ernstig misdrijf, zou de 
bankier niet moeten meewerken aan een door de Procureur des Konings geleid onderzoek. 
Art. 30 inzake strafprocedure op grond waarvan ieder burger moet meewerken aan een 
strafrechtelijk onderzoek, kan stuiten op de beroepsplicht tot geheimhouding. 
(96) Cf. Artt. 877,878 en929 Ger. W.; ,Le secret bancairepourrait ... etre invoqueenmatiere 
civil par un banquier appele a temoigner' mais le tribunal procedera a une comparaison 
rigoureuse des interets en presence avant d'accueillir !'objection": DUQUESNE, A., FoNTAINE, 
M., e.a. ,La procedure de production de documents dans le code judiciaire et le secret 
professionnel", Ann. Fac. Dr. Liege, 1970, 289; PARDON, J., o.c., 16. 
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zijn door hun bijzondere aard (nl. verrichtingen die niet tot de 
normale activiteit van de financiele instelling behoren) en door hun 
repetitief karakter en die door de banken zelf zijn ingesteld(97), 
waarbij in hoofde van de derde een duidelijke band bestaat met 
fiscale fraude(98). Als concreet voorbeeld kan worden aangehaald 
het verlenen van diensten met betrekking tot buitenlandse roerende 
inkomsten, niet gepaard met of niet gevolgd door het inhouden van 
de roerende voorheffing, wanneer de financiele instelling zeker weet 
of er te goeder trouw niet ontwetend kan van zijn dat de dienst 
betrekking heeft op roerende ink omens waarop de roerende voorhef
fing van toepassing is of onder dezelfde omstandigheden, het verle
nen van diensten met betrekking tot het betalen of het toekennen van 
roerende inkomsten van Belgische oorsprong, betaald zonder inhou
ding van de voorheffing krachtens vrijstellingsbepalingen voorzien 
in de uitvoering van het Wetboek op de Inkomstenbelasting. 
Een ander voorbeeld van paralegale normering bij het beroep van 
bankier zijn de in acht te nemen regels bij de kredietverlening. In de 
rechtsleer wordt aanvaard dat de bank in het raam van haar krediet
verlening moet handelen met inachtname van ,financiele normen" 
en bepaalde aan het beroep eigen gedragsregels(99). Als ,financiele 
normen" kunnen o.m. worden aangestipt: het vereiste van inzicht 
van de bank in de oorsprong van de door haar ter beschikking 
gestelde gelden (cf. ook het reglement op het eigen vermogen), het 
beginsel dat de uitgeleende sommen moeten voortvloeien uit een 
normale industriele of commerciele cyclus, het vereiste van beschik
baarheid tot terugbetaling van de uitgeleende gelden, de norm dat 
de bankier vrij en met kennis van zaken moet kunnen beslissen. 

26. De binnen een bepaalde sector van handel en industrie heersende 
gebruiken (markt, haven, beroep) zijn ook vormen van paralegale 
normen. Een opsomming van deze gebruiken is al te omvangrijk en 
valt buiten het raam van dit rapport(lOO). 

(97) Onafgezien van de vraag op wiens verzoek; Cf. Part. Hand. Senaat, 15 mei 1975, 743-744; 
Bankcommissie, Jaarverslag 1975-76, 47-50 en Jaarverslag 1978-79, 20. 
(98) Merk op dat geen intentie vereist is. 
(99) PARDON, J., o.c., 22-24, vnl. 23 en de verwijzingen aldaar. Henrion wendt de term 
,normes financieres" aan als titel van een van de hoofdstukken van zijn studie: HENRION, 
R., Aspects juridiques et economiques du credit a court terme, Brussel, ULB, 1973, 71 e.v. 
(100) Zie o.m. LECLERCQ, J.F., ,Usages civils et usages commerciaux", J. T., 1973, 157-162; 
zie b.v. aangaande een gebruik in de diamantsector: Arbitrage Beurs voor Diamanthandel te 
Antwerpen, R. W., 1948-49,496 en in hogerberoep: R. W., 1948-49, 497; zie ook KLERK-LEE
NEN, A.P .A., ,Aanvulling van de overeenkomst door wet, gebruik of bestendig gebruikelijk 
beding", in Contractenrecht, BLOEMBERGEN, A.R. en KLEYN, W.M. (ed.), IV, 151 e.v. 
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b. Juridische relevantie van de paralegale normen 

27. Een beschrijving van de paralegale normen doet de vraag rijzen 
of deze normen enige juridische relevantie kunnen krijgen: langs 
welke regels of structuren vindt de paralegale norm ingang in het 
recht en wordt hij daardoor afdwingbaar. 
In het objectief recht ontbreekt een algemene verwijzing naar de 
paralegale normen. Aileen in artikel 1135 B.W. wordt het gebruik 
aangeduid als aanvullend bestanddeel van de inhoud van de uit 
overeenkomst voortvloeiende verbintenis. 
Paralegale normen kunnen echter op een afgeleide wijze een juridi
sche relevantie verwerven door toepassing van regelen van objectief 
recht. De juridische relevantie van de paralegale normen is in bepaal
de omstandigheden niet duidelijk aflijnbaar aangezien deze normen 
zelf niet vatbaar zijn voor een rigide caesuur en typologie: het proces 
van juridisering van de paralegale normen is niet steeds bepaalbaar 
en voltrekt zich niet steeds volgens geheel te rationaliseren banen (cf. 
met de term ,pretoriaans recht")(lOl). 
De gradatie inzake juridische relevantie van de paralegale nor
men(102) is afhankelijk van verscheidene factoren zoals o.m. de 
onderhevigheid aan tijd en ruimte of de graad van formalisering van 
de norm. 
Op dezelfde wijze als de legale norm verschilt de inhoud van de 
paralegale norm in functie van de binnen een bepaalde gemeenschap 
(staatsgemeenschap of andere) heersende concepten en wordt de 
juridische relevantie beinvloed door het in de maatschappij bestaan
de normenbesef. 
Het formaliseringsproces van de paralegale norm draagt bij tot en/ of 
beinvloedt zijn juridische relevantie: reeds form eel neergelegde regels 
helpen niet aileen bij een betere uitbouw van deze normen, maar zijn 
bovendien beter waarneembaar (en naleefbaar) en kunnen om die 
reden gemakkelijker in een rechtsverhouding tussen partijen worden 
ingebouwd. Het op gang brengen van het formaliseringsproces vindt 
vaak plaats in de besloten kring van bepaalde professionele milieus 
(b.v. door een organisatie geredigeerde gedragscode) of op initiatief 
of door tussenkomst van een met autoriteit beklede instantie. 

(101) VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, II, nr. 1373, p. 341; in de latere rechtsleer werd 
deze term algemeen aangewend: zie o.m. BRUYNEEL, A., ,La Commission bancaire beige", 
Banque, 1972, 134; WYMEERSCH, E., ,Reglementaire en deontologische voorschriften in 
verband met groepen van vennootschappen, zoals toegepast of ontwikkeld door de Bankcom
missie", I.e., nr. 9, p. 8. 
(102) Cf. MERTENS, H.J., o.c., AG, 1982, 36. 
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Een goed voorbeeld van opgaande normering en formalisering van 
de paralegale norm is de huidige regeling met betrekking tot het 
voorkeurrecht van de oude aandeelhouders(l03). 
V66r de totstandkoming van de wet van 5 december 1984 was het 
voorkeurrecht van de oude aandeelhouders niet wettelijk geregeld. 
De Bankcommissie en de rechtsleer toonden zich voorstander van de 
toekenning van een voorkeurrecht aan de oude aandeelhouders. 
Wijziging van de machtsverhoudingen tussen de aandeelhouders en 
eventueel verlies ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen beneden 
de waarde van de oude (overheveling van substantie) zijn de voor
naamste argumenten voor de toekenning van dit voorkeurrecht(104). 
Doordat het voorkeurrecht van de oude aandeelhouders werd opge
nomen in de statuten van bijna aile ter beurs genoteerde vennoot
schappen, strekte deze norm tot wet tussen de partijen (art. 1134 
B.W.). De opgaande lijn in de normering zette zich voort wanneer 
deze regel, mede onder impuls van de Belgische vertegenwoordigers 
bij de Commissie, in artikel 29 van de Tweede Richtlijn werd opge
nomen. 
Uiteindelijk werd het karakter van volledig legale norm bereikt door 
de totstandkoming van de Wt!t van 5 _<le~e:tllber 1984 . .t\rtik~l_34 bis 
bevat een uitgebreide, gedetailleerde regeling dienaangaande(l05). 

28. De paralegale norm heeft een juridische relevantie doordat hij 
opgenomen wordt in een wet in materiele zin(l06) nl. in een door een 
bevoegd overheidsorgaan uitgevaardigde rechtsregel. Uiteraard is 
dergelijke methode slechts aangewezen als de te incorporeren normen 
een voldoende stabiliteit vertonen(107). In de optiek van een derge
lijk incorporatieproces hebben de paralegale normen een prelegisla
tieve functie: de paralegale norm dient in casu tot voorbereiding van 
de wet en is vaak niets anders dan een formele, legale neerlegging van 

(103) Zie voor andere voorbeelden supra nr. 7 (technische normen) en nr. 9 (wisselbrief). 
(104) Zie o.m. RoNSE, J ., ,Overzicht van rechtspraak, vennootschappen", T.P.R., 1964, 
nr. 134, p. 131; T.P.R., 1967, nr. 173, p. 717; T.P.R., 1978, nr. 248, pp. 857-858; VANRYN, 
J ., Principes, I, nr. 831, p. 496; FREoERICQ, L., Traite, V, nr. 521, p. 740. 
(105) Zie aangaande deze bepaling: MERCHIERS, Y., ,De oprichting en de kapitaalverhoging 
bij de naamloze vennootschap", in Het nieuwe vennootschappenrecht, WYMEERSCH, E. en 
BRAECKMANS, H. (ed.}, Antwerpen, Kluwer, 1985, 26-30; VAN BRUYSTEGEM, B., De Ven
nootschappenwet '84, Antwerpen, Kluwer, 1984, 43-47; BRAEcKMANs, H., ,De nieuwe 
vepnootschapswet van 5 december 1984", R. W., 1984-85, 2462-2463. 
(106) Het weze herhaald dat onder deze verzamelnaam vallen zowel de wet in de formele zin 
van het woord (voor zover zij een algemene rechtsregel poneert) als de besluiten en reglementen 
uitgaande van de executieven en van de provinciale en gemeentelijke overheden: VAN GERVEN, 
A., Algemeen dee/, 41. 
(107) Cf. CousY, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", I.e., 146. 
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reeds algemeen aanvaarde normen(108). In die optiek bestaat tussen 
de paralegale en de legale norm een internormativiteit(109). Als 
voorbeeld kan o.m. worden aangehaald de technische norm, open
baar gemaakt door het Instituut voor Normalisatie en bekrachtigd 
door een K.B. (zie supra nr. 7). Ook illustratief zijn de door de 
wetgever uitgevaardigde deontologische normen: zij zijn bindend 
voor de beroepsbeoefenaars en kunnen ook door derden worden 
ingeroepen. Ook de door de wetgever bekrachtigde deontologische 
normen hebben dezelfde draagwijdte. Een ander voorbeeld is de 
opname in het Belgische boekhoudrecht (wet 1975, K.B. 1976) van 
reeds bestaande basisveronderstellingen en postulaten(llO). 
Naast dergelijke incorporatie is mogelijk dat de paralegale norm een 
explicerende functie heeft: de paralegale norm vindt ingang door 
verwijzing in de wet naar een administratieve overheid die overgaat 
tot uitvaardiging. Als voorbeeld hiervan kunnen de aanbevelingen 
van de Nationale Bank van Belgi<! met betrekking tot de geldpolitiek 
worden aangehaald (wet van 28 december 1973 betreffende de bud
gettaire voorstellen 1973-74: zie supra nr. 20). 

29. Vraag is welk de juridische relevantie is van deontologische 
normen die uitsluitend uitgaan van de deontologische overheid. In 
de mate waarin aan de Orden een algemene normatieve bevoegdheid 
zou worden gegeven, zijn zij gerechtigd - in het raam van een 
delegatie van normerend optreden - om norm en uit te vaardigen die 
bindend zijn, zowel ten aanzien van de beroepsbeoefenaars als ten 
aanzien van derden. De door de Orden uitgevaardigde deontologi
sche normen zouden in dergelijk geval niet aileen de plichtenleer van 
de beroepsbeoefenaar kunnen beschrijven, maar ook de inhoud van 
de contractuele verhouding tussen de beroepsbeoefenaar en zijn 
client. In de bestaande wetgeving is de aan de Orden toegekende 
normerende bevoegdheid echter beperkt: de wetgever heeft zelf de 
basisregels uitgevaardigd en heeft aan de Orden slechts de (beperkte) 
bevoegdheid toegekend om deze te concretiseren en te preciseren. De 
door de Orden uitgevaardigde normen hebben aileen tot voorwerp 

(108) Zie in algemene zin: CARBONNIER, J., o.c., European Yearbook in Law and Sociology, 
1977' 42-52. 
(109) Zie b.v. supra nr. 25 aangaande de ,bijzondere mechanismen" en de besluitvorming 
dienaangaande van de Belgische Vereniging der Banken: ,In de eerste plaats stelt men vast 
dat de wetgever bet bestaan van bepaalde beroepsnormen heeft erkend en zich daarop steunt 
om gedragingen te verbieden die er niet mee overeenstemmen: BELGISCHE VERENIGING DER 
BANKEN, ,Bijzondere mechanismen", Aspecten en documenten, februari 1983, nr. 14, 13. 
(110) Zie supra nr. 22; zie vi. VAN CR\>MBRUGGE, S., o.c., T.P.R., 1981, 998 e.v .. 
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een organisatiestructuur van het betrokken beroep te maken en 
houden als dusdanig geen regeling in van de rechtsverhouding tussen 
de beroepsbeoefenaars en de met hen contracterende clienten(lll). 
In het raam van een delegatie van bevoegdheid door de wetgever is 
de deontologische norm, die strijdig zou zijn met de door de wetgever 
nagestreefde doelstellingen, nietig(112). 

30. De paralegale norm heeft ook een onrechtstreekse invloed op de 
wetgeving. In de optiek van een stijgende paralegale norm en een 
bepaalde juridische relevantie komt een ontwikkelingsproces van 
paralegale normering op gang, dat in vele gevallen nog aileen kan 
worden omgebogen door een wet. Ben typisch voorbeeld hiervan is 
het nieuw artikel 224 al. 2 van het Wetboek op de Inkomstenbelas
tingen. De algemeen aanvaarde regel dat het in principe verboden is 
om in het raam van een onderzoek bij een financiele instelling 
inlichtingen te nemen over een client met het oog op een evaluatie 
van zijn fiscale toestand, werd zelfs beklemtoond tijdens de parle
mentaire voorbereiding en werd door de administratie overgeno
men(113). In dergelijk stadium van ontwikkeling is slechts mogelijk 
om deze paralegale norm om te buigen door een uitdrukkelijke 
tussenkomst van de wetgever. De wet fungeert in die optiek als een 
middel om de verdere ontwikkeling enformalisering van de paralega
le norm te stuiten. 

31. Ben in de praktijk frequent voorkomende basis voor de juridi
sche relevantie van de paralegale normen is de overeenkomst (1134 
B.W.): partijen kunnen hetzij expliciet, hetzij impliciet, een parale
gale norm opnemen in hun overeenkomst (wilsautonomie). 
De expliciete opname van paralegale normen in de overeenkomst 
stelt geen probleem: de paralegale norm geldt als beding van de 
overeenkomst en moet door partijen ,als wet" worden nageleefd. 
Vraag is of de paralegale normen van toepassing zijn als partijen 
hiernaar niet uitdrukkelijk verwijzei1. Het antwoord is positief in de 
mate waarin de paralegale normen kunnen worden aangeduid als 

(111) Cf. HANNEQUART, Y. en HENRY, P., ,Les normes deontologiques et leurs caracteres 
specifiques", in Le droit des normes techniques et professionnelles, COMMISSION DROIT ET 
VIE DES AFFAIRES (ed.), Spa-Balmoral, 16 en 17 november 1983, 22. 
(112) HANNEQUART, Y. en HENRY, P., o.c., 22. 
(113) Par/. St., Kamer, 1961-62, nr. 264, 1, 110 (cf. de zinsnede: ,de Regering is inderdaad 
van oordeel dat, in dit stadium, het bankgeheim geeerbiedigd rnoet blijven" .) 
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gebruikelijke bedingen (feitelijke gebruiken)(l14). De bindende 
kracht van de gebruikelijke bedingen (feitelijke gebruiken) is aileen 
gesteund op de wil van partijen (art. 1134 B.W.): het beding moet 
(expliciet of) stilzwijgend aanvaard zijn(115). 
Deze kwalificatie lost niet aile problemen op omdat in discussie blijft 
welke paralegale normen door partijen stilzwijgend werden aan
vaard. Illustratief terzake is een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel waarin werd geoordeeld dat de bij controle van de kwaliteit 
van wer ken inzake thermische en akoestische isolatie in acht te nemen 
normen, deze zijn die, in algemene zin, moeten worden geeerbiedigd 
bij de constructie van een woning voor eenzelfde prijs en in dezelfde 
omstandigheden( 116). 
Met betrekking tot de kwestie van deal of niet stilzwijgende aanvaar
ding in de overeenkomst van paralegale normen kan de homogeniteit 
en beslotenheid van het milieu waarin de overeenkomst tot stand 
komt, indicatief zijn: uit het feit zelf van op een bepaalde markt op 
te treden en/ of bepaalde verrichtingen te doen die voorkennis van 
in acht te nemen regels veronderstelt, kan worden afgeleid dat de 
optredende partijen stilzwijgend bepaalde paralegale normen hebben 
aanvaard. Het kan b.v. worden geargumenteerd dat de arbitragist, 
die in opdracht van een bank optreedt op de interbankenmarkt, de 
aldaar heersende gebruiken en gedragsregelen al of niet neergelegd 
in een gedragscode, stilzwijgend heeft aanvaard als toepasselijk op 
de met een andere arbitragist gesloten overeenkomst (zie ook supra 
nr. 16)(117). Deze overweging kan b.v. ook als argument worden 
aangewend om de toepasselijkheid van de uniforme regelen inzake 
documentaire kredieten te bepleiten bij gebrek aan uitdrukkelijke 
afspraak tussen partijen (cf. supra nr. 21). 
Bij de beoordeling van de contractuele aansprakelijkheid naar aanlei
ding van de uitvoering van de overeenkomst, kan een beroep worden 

(114) Het gebruikelijk beding kan worden omschreven als een beding dat partijen bij het 
sluiten van een bepaalde soort overeenkomsten steeds of in elk geval doorgaans plegen op te 
nemen of te maken: PABBRUWE, H.J., Gebruik en gebruikelijk beding, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1961, 11-13; AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, II, Algemene leer der overeenkom
sten, Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 230-231; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak, 
verbintenissen", T.P.R., 1983, nr. 99, p. 600. 
(115) Het gebruikelijk beding is m.a.w. geen aanvullende rechtsbron als de gewoonte 
(art. 1135 B.W.); KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, nr. 99, p. 600; Cass., 29 maart 1974, 
Arr. Cass., 1976, 874. 
(116) Brussel, 8 maart 1974, R.J.I., 1974,205, besprokeninFLAMME, M.A. en Ph., ,Chroni
que de jurisprudence 1966-1975", J. T., 1976, 343; CousY, H., ,Les normes techniques en 
droit et en jurisprudence", I. c., 25. 
(117) In dezelfde zin: dealer op de secundaire markt van euro-obligaties: supra nr. 17. 
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gedaan op o.m. technische normen(118). De ,Aanbevelingen van het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf'' 
worden ingeroepen bij de beoordeling , , volgens de regels van de 
kunst" van een aanneming van sanitaire installaties(119). Ook kan 
o.m. gebruik worden gemaakt van technische normen bij de beoor
deling van meerwerken die niet specifiek vermeld zijn in de overeen
komst, doch die een complementair bestanddeel uitmaken van de 
hele aanneming. 

32. Een bijzonder aspect van de juridische relevantie van paralegale 
normen door een beroep op de wilsautonomie is de gelding door 
associatieve structuren, al of niet gesteund op types van vennoot
schap of vereniging. De associatieve structuur is zeer goed geschikt 
tot uitbouw van paralegale normering: de regelvorming vindt in vele 
gevallen plaats door een binnen een bepaalde professionele structuur 
aangeduid overlegorgaan en de acceptatie en de naleving van de 
paralegale norm geschiedt door toelating van het lid tot de groepering 
(,milieu", ,club"). De meerpartijenovereenkomst vormt in die 
optiek veelal de onderbouw voor de juridisch bindende waarde van 
paralegale normen(120). 
Voorbeelden waar de overeenkomst (meerpartijenovereenkomst, 
vennootschapsvorm of vereniging) als basis geldt voor de juridische 
relevantie en afdwingbaarheid van de paralegale norm zijn uiteenlo
pend: het eurochequesysteem (,manual") (supra nr. 10), het SWIFT

systeem (,,manual'' en cooperatieve vennootschap naar Belgisch 
recht(121) (supra nr. 11), de Forex-regelen en de A.I.B.D.-regelen 
(supra nrs. 16 en 17), de tussen financiele instellingen en met de 
overheid gesloten protocols (supra nr. 13), de Britse ,self-regula
tion" inzake effectenverrichtingen (supra nr. 14), de uniforme clau
sules in overeenkomsten geredigeerd bij de uitgifte van euro-obliga
ties en bij de totstandkoming van consortiumkredieten in eurodevie
zen, of meer algemeen, in alle vormen van internationale overeen-

(118) Cf. CROON, P., o.c., 14. 
(119) Zie Brussel, 8 mei 1980, T. Aann., 1981, 141, noot, met verwijzing naar Rb. Brussel, 
31 mei 1977; zie ook Brussel, 21 januari 1969, T. Aann., 1969, 220, noot FLAMME, M.A. 
(technische norm nr. 284 inzake dakbedekking). 
(120) Zie hierover in algemene zin: DIRIX, E., ,Meer-partijen-overeenkomsten", R. W., 
1981-82, 1585-1610 en ,De meerpartijenovereenkomst", T.P.R., 1983, 757-792; DRION, H., 
,De meerpartijenovereenkomst en zijn problemen", Lugdunum Batavorum Juri Sacrum 
1882-1982, Deventer, Kluwer, 1-11. 
(121) Merk op dat de cooperatieve vennootschap na de totstandkoming van de wet van 5 
december 1984 een ,vluchtvorm" wordt doordat verscheidene· op N.V. en B.V.B.A. toepasse
lijke regels niet van toepassing zijn. 
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komsten (b.v. overmacht-imprevisie en aanpassingsclausules) (supra 
nr. 18), de tussen financiele instellingen gesloten overeenkomsten 
met een enigszins deontologisch karakter waarin zij zich ertoe verbin
den o.m. om elke verwarring onder mekaar te vermijden, om zich 
ervan te onthouden opzettelijk of onopzettelijk valse geruchten te 
verspreiden en om geen clienten te benaderen van andere banken, 
wiens naam hun b~kend is tengevolge van de afwikkeling van een 
financiele operatie, de in verzekeringscontracten opgenomen parale
gale norm en (supra nr. 23), de uniforme regels inzake documentaire 
kredieten (supra nr. 21). 

33. De overeenkomst als juridische onderbouw voor de gelding van 
paralegale norm en heeft niet alleen gevolgen ten aanzien van partij
en, maar ook ten aanzien van derden (art. 1165 B.W.). Hierbij rijst 
de vraag of een derde bepaalde rechten kan putten uit een overeen
komst, waarvan hij geen partij is (behoudens ingeval een derdenbe
ding bestaat(122)). Aanvaard mag worden dat de professioneel die 
schade toebrengt aan een derde door een gedrag dat afwijkt van het 
in de overeenkomst omschreven gedrag van de normale, zorgvuldige 
professioneel, aansprakelijk kan zijn (art. 1382 B.W.)(123). In die 
optiek vindt de paralegale norm toepassing in het recht, niet als 
contractuele regel, maar als gedragsregel van de normale zorgvuldige 
professioneel. 

34. Met betrekking tot de vraag naar de invloed van paralegale 
normen op de uit overeenkomst voortvloeiende verbintenissen tot 
vrijwaring (zoals b.v. de vrijwaring voor verborgen gebreken in de 
koop-verkoop) is van belang het door Cousy aangehaald arrest van 
het Hof van Cassatie van 6 november 1959(124): het bestreden vonnis 
besliste terecht dat de door het Belgisch lnstituut voor Normalisatie 
gestelde normen in geen geval wijzigingen kunnen brengen aan de 
wettelijke regeling van de vrijwaring inzake koop-verkoopovereen
komsten; geen enkele bepaling van de besluitwet van 20 september 
1945 tot inrichting van het B.I.N. machtigt dit instituut of de Koning 
om gezegde wettelijke regelen te wijzigen, en onder meer om bij 

(122) Cf. WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et reg!es standardisees dans les opera
tions financieres", I.e., 67. 
(123) WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardisees dans les operations 
financieres" , I. c. , 67. 
(124) Cass., 6 november 1959, R. W., 1960-61,521; CousY, H., ,Les normes techniques en 
doctrine et en jurisprudence", I. c., 26-27. 
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toepassing van artikel 1643 B.W. de draagwijdte van het begrip 
verborgen gebrek te beperken(l25). 

35. Paralegale normen inzake deontologie hebben een invloed op de 
contractuele rechtsverhouding tussen de titularissen van een vrij 
beroep en de clienten. 
De deontologische plichten van de beroepsbeoefenaar kunnen een 
invloed hebben op de geldigheid van de door hem met zijn clienten 
afgesloten overeenkomsten. Wanneer de professioneel bij de tot
standkoming van de overeenkomst een essentiele beroepsplicht zou 
negeren, kan de overeenkomst zelfs worden nietig verklaard door de 
rechter. Dergelijke hypothese deed zich voor in een casus, waarbij 
de verkoper van een onroerend goed aan de koper de keuze van een 
bepaalde architect had opgelegd. Deze laatste liet na de genoemde 
koper-opdrachtgever op de hoogte te brengen van de zeer nauwe 
banden die hij had met de verkoper. De rechter oordeelde over dit 
deontologisch verzuim dat het de hele door de architect opgenomen 
opdracht bezwaarde, en verklaarde de overeenkomst tussen architect 
en opdrachtgever nietig(126). 
De exoneratiebedingen in overeenkomsten tussen beoefenaars van 
een vrij beroep en hun clienten waarin eerstgenoemden hun deonto
logische plichten wegbedingen, zijn onwettig. De algemeen aanvaar
de uitzondering op de geldigheid van exoneratiebedingen nl. dat zij 
onwettig zijn als ze tot gevolg hebben dat het voorwerp van de 
verbintenis teniet wordt gedaan en derhalve elke zin of betekenis 
daaraan ontnemen, kan in deze hypothese worden toegepast{l27). 
Dergelijk exoneratiebeding kan ook nietig worden verklaard wegens 
het bestaan van bedrog in hoofde van de beoefenaar van het vrij 
beroep(l28). 
Bepaalde dubbelzinnige of vage clausules in overeenkomsten tussen 
de beoefenaar van een vrij beroep en zijn clienten kunnen worden 
aangevuld door de rechter op grond van bestaande deontologische 
normen(129). 
Het bewijs van het bestaan en de inhoud van een overeenkomst is 

(125) Zie ook infra nr. 39. 
(126) Brussel, 28 december 1976, Pas., 1979, III, 62; zie ook HANNEQUART, Y. en HENRY, 
P., o.c., 26. 
(127) Zie in algemene zin dienaangaande: KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, nr. 123, p. 631. 
(128) Zie in algemene zin: KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, nr. 122, p. 631. 
(129) Cf. HANNEQUART, Y. en HENRY, P., o.c., 28. 
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in beginsel(l30) niet onderworpen aan het vereiste inzake geschrift 
neergelegd in artikell341 B.W., ofschoon de rechtsverhouding zich 
niet situeert tussen handelaars. Aanvaard wordt dat de client het 
recht heeft de overeenkomst ad nutum, zonder enig motief, te 
beeindigen, met als enige verbintenis de professioneel te vergoeden 
voor de gepresteerde diensten(l31). Bij niet-betaling van het honora
rium mag de professioneel de uitvoering van de overeenkomst slechts 
opschorten mits de inachtname van voldoende voorzorgen(l32). 
Vele overeenkomsten met beoefenaars van een vrij beroep zijn in 
algemene bewoordingen geredigeerd. In dergelijke gevallen heeft de 
beoefenaar van het vrij beroep een discretionaire bevoegdheid om 
een de wederpartij bindende partijbeslissing te nemen. Dergelijke 
partijbeslissing komt in aanmerking voor marginale toetsing door de 
rechter(133). De paralegale normen inzake deontologie kunnen even
tueel door de rechter worden aangewend als de concrete omstandig
heden om tot dergelijke marginale toetsing over te gaan (b.v. de 
waardigheid van het beroep, de bescherming van het rechtmatig 
vertrouwen in hoofde van het cW!nteel, in codes van deontologie 
opgenomen bepalingen). · 

36. Naast de overeenkomst (1134 B.W.) is een belangrijke invals
hoek voor juridische relevantie van paralegale normen de zogenaam
de blanco-norm, die tengevolge van zijn algemene formulering voor 
invulling in aanmerking komt. 
Verscheidene blanco-normen zullen hierna worden besproken. 

37. Het domein van het aansprakelijkheidsrecht (1382 e.v. B.W.) 

(130) Met betrekking tot de architect wordt in de heersende mening aanvaard dat de overeen
komst tussen architect en opdrachtgever wordt bewezen door een geschrift. Het bewijs door 
getuigen of vermoedens is toegelaten indien de architect een begin van bewijs kan voorleggen 
zoals een van de client uitgaande brief, eenlastenboek e.d.: RIGAux, P., L 'architecte, nr. 328, 
p. 251; HANNEQUART, Y. enHENRY,P., o.c., voetnoot 31 endeverwijzingennaarDELVAUX, 
Traitejuridique des botisseurs, nr. 214, p. 374; FLAMME en LEPAFFE, Le contrat d'entreprise, 
nr. 381; HANNEQUART, RASIR, DESARD, SIMAR, DEL VAUX en HENRY, Le contrat d'architec
ture, Droit et pratique de Ia construction de logements, Facultes universitaires de St. Louis, 
maart 1980, 7. 
(131) DE PAGE, H., Traite, IV, 860; aangaande de betwisting in de rechtspraak of art. 1794 
B.W. (verbreking door de opdrachtgever na aanvang van bet werk, mits hij de architect 
schadeloos stelt voor aile uitgaven, arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen 
winnen) van toepassing is, rekening houdend met de wet van 26 juni 1963: HANNEQUART, 
Y. en HENRY, P., o.c., voetnoot 32. 

(132) De geneesheer moet nog de vereiste zorgen toedienen als de ziektetoestand van de patient 
zulks vereist. 
(133) Zie dienaangaande de partijbeslissing en de marginale toetsing vnl.: RoNSE, J., ,Margi
nale toetsing in bet privaatrecht", T.P.R., 1977, 207-220. 
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biedt nuttige aanknopingspunten bij de analyse van de juridische 
relevantie van paralegale normen. Voor iedere analyse weze aange
stipt dat zich in dit domein een belangrijke evolutie heeft voorgedaan 
naar een uitbreiding van de objectieve aansprakelijkheid: niet de 
fout, maar het enkel feit van de schade is een grond van aansprake
lijkheid. Een analyse van het foutbegrip is in die optiek uiteraard van 
minder belang(134). 
Ondanks deze evolutie blijft het foutbegrip de basis van het gemeen 
aansprakelijkheidsrecht(135). De door L. Dabin geformuleerde om
schrijving van fout, die in de hedendaagse rechtsleer nog altijd als 
valabel wordt gekwalificeerd, bevat een verwijzing naar technische 
of professionele regels: ,Est constitutif de faute tout manquement, 
si minime soit-il, volontaire ou involontaire, par acte ou par omis
sion, a une norme de conduite preexistante. Cette norme a sa source 
soit dans la loi ou les reglements (droit penal, droit civil, droit 
administratif ... ) edictant une obligation, determinee ou indetermi
nee, soit dans une serie de regles de la vie sociale, de morale, de 
convenance ou de technique (eigen cursivering) non formulees en 
textes legislatifs: loyaute, bienseance, sang-froid, prudence, diligen
ce, vigilance, habilete, deontologie projessionnelle (eigen cursive
ring) ... le tout selon le critere de l'homme normal de l'epoque, du 
milieu, de la region"(136). De schending van een in se niet juridisch 
afdwingbare norm kan als foutief worden gekwalificeerd wanneer 
het gedrag niet beantwoordt aan dat van een normaal zorgvuldig 
professioneel( 137). 
Bij het ophangen van het beeld van de , ,zorgzame en omzichtige 
burger" (of professioneel) (1382-1383 B.W.) als abstracttype bij de 

(134) Toepassingsgevallen van de objectieve aansprakelijkheid zijn o.m. de 19de eeuwse 
wetgeving op de mijnen, de wetgeving inzake arbeidsongevallen, de interpretatie in de 
rechtspraak van art. 1384 lid 1, de theorie inzake burenhinder. 
(135) De risicoleer of de theorie van de objectieve aansprakelijkheid zijn als dusdanig niet 
belnvloedend voor het foutbegrip, zij het dat hiervan wel een invloed kan uitgaan in de zin 
van een strenge beoordeling van de fout: DALCQ, R.O., o.c., 15. 
(136) DABIN, L., ,Examen de jurisprudence, 1939-1948", R.C.J.B., 1949, nr. 15, p. 57; 
DALCQ, R.O., ,Responsabilite quasi delictuelle et normes techniques et professionnelles", in 
Le droit des normes techniques et projessionnelles, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES 
(ed.), Spa-Balmoral, 16-17 november 1983, 13. 
(137) DALCQ, R.O., o. c., 13; zie ook aangaande de juridische relevantie van dergelijke normen 
in het USA-recht: BLECHMAN, M.D., ,The legal significance of voluntary standards in the 
United States, in Le droit des normes techniques et projessionnelles, COMMISSION DROIT ET 
VIE DES AFFAIRES (ed.), Spa-Balmoral, 16 en 17 november 1983, 2-3: ,However, a voluntary 
standard may constitute relevant evidence as to what a reasonable men would do insofar as 
it reflects the generally accepted practices in a particular industry". 
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foutbeoordeling(138) zal de rechter zich Iaten leiden door bepaalde 
paralegale norm en (die al of niet werden gerealiseerd: cf. b. v. bepaal
de bij K.B. gehomologeerde technische normen)(139). Met het oog 
op oordeelvorming zal de rechter zich vaak door expertise Iaten 
bijstaan(140). Alhoewel hij niet verplicht is om het advies van de 
experten te volgen (art. 962 Ger.W.), is het normaal dat het experti
severslag, zeker als het niet wordt betwist, bijdraagt tot de oordeel
vorming. De expert en, via expertiseverslagen, de rechter zullen 
derhalve vaak op zoek gaan naar paralegale, meestal (hoog) techni
sche normen. De ,rechtsvinding" zal uiteraard vergemakkelijkt 
worden door een bepaalde vorm van formalisering van de paralegale 
norm. 

38. Bij de ,invulling" van het abstract beoordelingscriterium rijst 
de vraag naar de draagwijdte van artikel 7 van het K.B. van 30 juli 
1976 nl. , de staat en de andere publiekrechtelijke personen, de 
privaatrechtelijke personen en de andere belanghebbenden beschou
wen zowel de door de Koning bekrachtigde normen als de door het 
B.I.N. geregistreerde normen als regels van goed vakmanschap" en 
naar de draagwijdte en juridische relevantie van technische normen 
die niet bekrachtigd of gehomologeerd zijn. 
Het wordt niet betwist in rechtspraak en rechtsleer dat de , ,regels van 
goed vakmanschap" die op technisch gebied moeten worden nage
leefd, niet bperkt zijn tot de in het raam van bovengenoemd 
artikel 7 bekrachtigde of gehomologeerde normen: ook andere dan 
de in artikel 7 bedoelde regels kunnen in aanmerking komen als 
regels van goed vakmanschap bij de beoordeling van de aansprake
lijkheid(141). 
Het verschil tussen de bekrachtigde of geregistreerde normen ener
zijds en de niet bekrachtigde of ongeregistreerde normen anderzijds 
ligt derhalve slechts in de formalisering (nl. formele libellering in het 
ene geval, rechterlijk optreden in het andere) en niet in de juridische 
relevantie op grond van artikel 1382 B. W.: alle technische normen 

(138) Cf. DALCQ, R.O., o.e., 17; VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAME
LINK, P., ,Overzicht van rechtspraak, Onrechtmatige daad", T.P.R., 1980, 1158 en 1164. 
(139) Zie o.m. FLAMME, M.A., o.e., T. Aann., 1981, 317 e.v. 
(140) CousY, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", I.e., 149. 
(141) Brussel, 8mei 1980, inhoudend een bevestigingvanRb. Brussel, 31 mei 1977, J. T., 1980, 
617; zie FLAMME, M.A., ,Agreer les entreprises ou agreer et controler les produits? Ou 
comment promouvoir la qualite dans la construction: analyse des experiences beige et francai
se", T. A ann., 1981, 323; CousY, H., ,Les normes techniques en doctrine et en jurispruden
ce", I.e., 14-15. 
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komen in aanmerking voor de beoordeling van de aansprakelijk
heid(142). 

39. Vraag hierbij is echter of de ,regels van goed vakmanschap" (cf. 
het K.B. van 30 juli 1976) als een volledige invulling kunnen gelden 
van de algemene zorgvuldigheidsplicht, neergelegd in artikel1382 
B.W. Met name rijst de vraag of de eerbiediging van technische 
normen zou inhouden dat aan deze plicht van zorgvuldigheid en 
nauwgezetheid is voldaan zodanig dat de professioneel, die de voor
geschreven normen heeft gerespecteerd, geen fout heeft begaan 
(feitelijk vermoeden). 
Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Volgens verschei
dene auteurs kan de in artikel1382 B.W. neergelegde algemene 
zorgvuldigheidsplicht niet volledig worden ingevuld door een respect 
van de specifieke, voorgeschreven technische normen(143). De op 
grond van artikel 1382 B.W. te nemen voorzorgen zijn niet limitatief 
en moeten naargelang van de omstandigheden worden beoordeeld. 
Eventueel kan derhalve noodzakelijk zijn om, hoven de voorgeschre
ven technische normen, bijkomende voorzorgen te nemen. 
Een voorbeeld uit de rechtspraak kan deze zienswijze verduidelijken. 
Een met de dakbedekking van een gebouw belaste arbeider is van het 
dak gevallen toen hij steunde op een dakgoot. Het Hof van Beroep 
oordeelde dat ,ondanks de voorschriften voor een goede uitvoering 
van de dakbedekking, dakgoten voldoende stevig moeten zijn om het 
gewicht van een man te dragen". Volgens de bij K.B. goedgekeurde 
norm 306-1° van het Belgisch Instituut voor N ormalisatie met betrek
king tot dakbedekkingen moest de dakgoot in casu alleen stevig 
genoeg zijn om het gewicht van het water te dragen en om te 
weerstaan aan de inwerking van de wind en is niet vereist dat hierop 
mag gelopen worden. De dakgoot moet, volgens het algemeen ge
bruik, voldoende stevig zijn zodanig dat , ,het gewettigd vertrouwen 

(142) Cf. impliciet: FLAMME, M.A., noot onder Brussel, 21 januari 1969, T. Aann., 1969, 
224. 
(143) ,L'obligation generale de prudence se superpose aux obligations legales": DALcQ, 
R.O.,Lescausesde responsabilites, Les Novelles, V, 1, 164, nr. 304; CousY, H., ,Les normes 
techniques en doctrine et en jurisprudence", l. c., 17-18; cf. Het onroerend goed in de praktijk, 
Contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, IV, C 1, 10; cf. ook met de cassatie-recht
spraak waaruit blijkt dat een product dat beantwoordt aan de door het Instituut voor 
Normalisatie goedgekeurde normen, wel behept kan zijn met een verborgen gebrek: Cass., 4 
november 1955, R. W., 1960-61,524 e.v.; Cass., 6 november 1959, Pas., 1960, I, 277; CousY, 
H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", I.e., 150; zie supra nr. 34. 
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van het slachtoffer in de stevigheid der hanggoot door de fout van 
aanvrager werd beschaamd"(144). 
Op grond van deze analyse kan derhalve worden gesteld dat de 
technische normen (regels van goed vakmanschap) moeten worden 
in acht genomen(145) doch dat dergelijke inachtname op zich onvol
doende is om vrij te pleiten van een eventuele aansprakelijkheid 
krachtens artikel 1382 B.W.(146). 

40. Naast een beroep op de technische normen in het raam van het 
aansprakelijkheidsrecht, zijn nog andere voorbeelden aanwijsbaar 
van de juridische relevantie van paralegale normen door toepassing 
van artikell382 B.W. 
Aanvaard mag worden dat de partij die van een bestaande paralegale 
norm wil afwijken, een informatie- of waarschuwingsplicht heeft 
waarvan de miskenning kan worden gesanctioneerd op grond van 
artikel 1382 B.W.(147). In die optiek kan o.m. worden gesteld dat 
de bank die wil afwijken van de uniforme regelen inzake documentai
re kredieten of van bepaalde algemeen aanvaarde procedures of 
bedingen bij de totstandkoming van internationale kredieten, een 
waarschuwingsplicht heeft jegens de client(148). 

41. Ben belangrijke invalshoek tot juridisering van technische nor
men is artikel 1384lid 1 en 1386 B.W. Ben bepaalde zaak kan met 
een intrinsiek gebrek behept zijn in de mate waarin schade werd 
toegebracht doordat bij de fabricatie van het goed bepaalde techni
sche normen niet werden gerespecteerd. Artikel 1384lid 1 B.W. kan 
in dergelijk geval worden ingeroepen(149). lndien een onroerend 

(144) Gent, 3 maart 1962: Zie de korte inhoud: T. Aann., 1973, 266; Het onroerend goed in 
de praktijk, IV, C 1, 10; Cass., 3 december 1962, T. Aann., 1973, 266. 
(145) Zie o.m. Brussel, 14 mei 1981, J. T., I981, 445: een verbruikersvereniging is aansprake
lijk wegens de niet-eerbiediging van door een organisatie van normalisatie uitgebouwde regels 
inzake vergelijkende proeven tussen producenten en diensten; CousY, H., ,Le role des normes 
non-juridiques dans le droit", I.e., 150. 
(146) CousY, H., ,Les normes techniques en doctrine et en jurisprudence", I.e., 18; Cf. supra 
nr. 34 (leer der verborgen gebreken). 
(147) Cf. Parijs, 1 juli 1970, J.C.P., II, 16820, noot PEDAMON, M. 
(148) Cf. WYMEERSCH, E., ,Regles professionnelles et regles standardisees dans les opera
tions financieres", I.e., 2I. 
(149) Opmerkenswaardig hierbij is wei dat art. 1384lid I B. W. kan worden ingeroepen tegen 
hij die de zaak onder zich heeft, zijnde in bet merendeel van de gevallen de gebruiker. 
Behoudens in uitzonderlijke gevallen (b.v. als bet ongeval zich voordoet tijdens de fabricatie) 
kan de schending van de technische norm door de dader niet op directe wijze worden 
gesanctioneerd. In het klassiek schema verloopt de procedure als volgt: de derde- schadelijder 
wegens een gebrek in de zaak- kan op grond van art. 13841id I B.W. ageren tegen degene 
die de zaak onder zich heeft. Laatstgenoemde zal in dat geval de verkoper (of de fabricant, 
of beiden) in zake roepen op grond van art. 164I e.v. B.W. De schending van de technische 
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goed instort tengevolge van een schending van een technische norm, 
is de eigenaar op grond van artikel1386 B.W. aansprakelijk tegen
over derden(150). 

42. Een andere blanco-norm die kan leiden tot toepassing van para
legale normen zijn de in de vennootschapswet en het gemeen recht 
neergelegde bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid (vnl. 
art. 62 lid 1 en 1382 B.W.). 
Het is mogelijk dat de aansprakelijkheid van bestuurders mede wordt 
beoordeeld op grond van de adviezen van de Commissie voor Boek
houdkundige Normen (zie supra nr. 22), die de correcte boekhoud
praktijk uitmaken. De grond tot aansprakelijkheid is in deze hypo
these 62 lid 1, aangezien de strikte aansprakelijkheid op grond van 
artikel 62lid 2 Venn. W. die voor een overtreding van de in artikel 77 
neergelegde bepalingen kan gelden, niet in aanmerking komt bij 
overtreding van paralegale normen(151). 
De door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen geformu
leerde adviezen kunnen ook worden aangewend tot beantwoording 
van de vraag of de onderneming ,een voor de aard en de omvang 
van bet bedrijf passende boekhouding voert en de bijzondere wets
voorschriften betreffende dat bedrijf in acht neemt" (art. 2 van de 
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 
ondernemingen). Hierbij kan b.v. relevant zijn bet advies van juni 
1960 van de bovengenoemde Commissie(152). De vraag werd gesteld 
of bet aanleggen van individuele leveranciers- of klantenrekeningen 
verplicht is en zo ja of in deze rekeningen zowel de mutaties als de 
saldi dan wei enkel de saldi moeten tot uiting worden gebracht. De 
Commissie adviseerde dat de toepassing van de wettelijke bepalingen 
inzake boekhouding en meer bepaald van bet beroep tussen hande
laars wegens handelsdaden met zich brengt dat ten allen tijde elke 
verrichting met een met name genoemde derde kan worden terugge
vonden en gei"dentificeerd in de boekhouding. Dit doe! wordt volgens 
de Commissie best bereikt door bet aanleggen van een individuele 
rekening voor de betrokken derde (klant of leverancier naargelang 

norm zal derhalve worden bepaald door de regels inzake contractuele aansprakelijkheid ten 
aanzien van de professionele verkoper (of fabricant). De derde kan uiteraard ageren op grond 
van art. 1382 en 1383 B.W. tegen de professioneleverkoper of de fabricant (doch niet op grond 
van art. 1384 al. 1 B.W.): DALCQ, R.O., o.c., 14. 
(150) Bij schending van dergelijke technische norm kan de eigenaar zich eventueel verhalen 
op de aansprakelijke derde op basis van een contractuele rechtsverhouding (onder voorbehoud 
van verstrijken van de tienjarige termijn). 
(151) Cf. WYMEERSCH, E., o.c., T.P.R., 1982, 878. 
(152) COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN, Bulletin, juni 1980, nr. 7, p. 1. 

46 



van het geval) vooral als de onderneming veelvuldige contacten met 
deze derde onderhoudt. 
De in de rechtsleer ontwikkelde stelling dat de adviezen van de 
Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de standaarden van 
accountantsorganisaties meer zijn dan !outer met een moreel gezag 
beklede normen is in het aansprakelijkheidsrecht relevant: volgens 
Van Crombrugge(153) moet de betekenis van de norm en en standaar
den gezocht worden in de richting van een vermoeden: de naleving 
ervan zal normaliter leiden tot een jaarrekening die een waar en 
getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiele positie en de 
resultaten van de onderneming. Als een onderneming nauwgezet een 
advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen of, bij 
gebreke daarvan, bijvoorbeeld een standaard van het I.A.S.C. zou 
hebben toegepast, zal het bewijs dat de jaarrekening geen waar en 
getrouw beeld geeft van de toestand der onderneming moeten gele
verd worden, ingeval van strafvervolging, door het Openbaar Minis
terie en ingeval van aansprakelijkheidsvordering ex vennootschap
penwet of gemeen recht, door de tegenpartij. 

43. Artikel 54 W.H.P. biedt ook een aanknopingspunt om schen
ding van paralegale normen toch te beteugelen door een vordering 
tot staking ( eventueel aangevuld met een vordering tot schadevergoe
ding voor de gewone rechter). De invulling van de kwalificatie van 
een ,met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad" kan gebeuren 
aan de hand van paralegale normen. 
In de heersende mening dient aangaande het begrip , ,eerlijke han
delsgebruiken" het accent te worden gelegd eerder op het materieel 
element nl. de feitelijke eerbiediging van de gebruiken dan op het 
psychologisch element nl. de overtuiging van de betrokkenen dat zij 
hun gedrag moeten aanpassen aan deze gebruiken(154). Om uit te 
maken of een eerlijk gebruik werd geschonden, zal men niet uitslui
tend mogen letten op de opvattingen die in de betrokken beroeps
groep leven(155). Volgens Van den Bergh kan een beroepsdeontolo
gie niet meer zijn dan een beoordelingselement voor de rechter die 

(153) VAN CROMBRUGGE, S., o.c., T.P.R., 1981, 1013. 
(154) STUYCK, J. en VAN GERVEN, W., Handels- en economisch recht, Mededingingsrecht, 
Handelspraktijken, Gent, Story-Scientia, 63 en de verwijzingen aldaar; contra: DE VROEDE, 
P., Handboek van het Belgisch Economisch Recht, Antwerpen, 1981, nr. 1240. 
(155) Zie voor een aanduiding van een aantal beroepsdeontologieen: VAN DEN BERGH, R., 
,Beroepsdeontologieen en eerlijke handelsgebruiken: geen synoniemen", R. W., 1983-84, 
547-549. Cf. ook aangaande het begrip eerlijke handelsgebruiken: DE VROEDE, P ., ,,La notion 
'usages honnetes en matiere commerciale' '', noot onder Brussel, 27 november 1977, R. C. J.B., 
1982, 65-82. 
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moet oordelen of inbreuk werd gemaakt op de eerlijke handelsge
bruiken. De rechter zal volgens deze auteur een afweging moeten 
doorvoeren van de belangen van de georganiseerde beroepsgenoten, 
van buitenstaanders (nl. concurrenten die de deontologische code 
niet aankleven) en van de overige marktdeelnemers (nl. handelaars 
op andere distributietrappen en consumenten). Een inbreuk van de 
eerlijke handelsgebruiken van artikel 54 mag slechts worden vastge
steld als zulks niet aileen de belangen van de regelgevende beroeps
groep maar tevens het algemeen belang dient(l56). 

44. Tenslotte weze aangestipt dat de paralegale normen een belang
rijke jeitelijke relevantie kunnen hebben, die, onder omstandighe
den, verdergaande gevolgen kunnen hebben dan de juridische. De 
arbitragist die de in de code neergelegde regelen niet zou eerbiedigen 
(b.v. voortijdig intrekken van een kwotering, marktmanipulatie of 
acceptatie van steekpenningen) wordt in elk geval gesanctioneerd 
door de zeer efficiente - en verstrekkende - sanctie van uitsluiting 
uit de markt. 

Ill. DE LEX MERCATORIA 

a. Algemene beschouwingen 

45. De lex mercatoria is een fenomeen waaraan in de rechtsleer 
van de ons omringende Ianden tijdens het laatste decennium uitvoe
rig aandacht werd besteed. De auteurs die op dit gebied autori
teit hebben verworven zijn Goldman(157) en Kahn(l58) (Frank-

(156) VAN DEN BERGH, R., o.c., R. W., 1983-84, 568. 
(157) GoLDMAN, B., ,Le droit des societes internationales", J. Dr. Int., 1963, vnl. 326 en 
384-389; ,Les conflits de lois dans I' arbitrage de droit prive", Rec. Cours, 1963, II, vnl. 
474-480; ,Frontieres du droit et 'lex mercatoria'", Archives de Philosophie du droit, 1964, 
IX, 177-192; ,Le contrat international", in Renaissance du phenomene contractuel, 443-485; 
,La lex mercatoria dans les contrats et ]'arbitrage internationaux: realite et perspectives", J. 
Dr. Int., 1979, 475-505 en in L'influence des Communautis Europeennes sur le droit interna
tional prive des Etats-membres, RIGAUX, F., ( ed. ), Brussel, Larcier, 1981, 208 e. v.; GoLDMAN, 
B., ,Une bataille autour de Ia lex mercatoria", Revue de /'Arbitrage, 1983, nr. 4, 379-409; 
zie ook de publikaties in het aan deze auteur opgedragen liber amicorum: Le droit des relations 
economiques, Parijs, Lib. Techniques, 1982 (o.m. Farjat, Fouchard, Kahn, Lagarde, Sanders, 
Seidl-Hohenveldern); ,Lex mercatoria", Forum Internationale, november 1983, 3-24; noot 
onder Cass., 4 oktober 1984, Revue de /'Arbitrage, 1985, 431 e.v. 
(158) KAHN, Ph., La vente commerciale internationale, Parijs, Sirey, 1961,20-43 en 365-367; 
boekbespreking van DELAUME, G., ,Legal aspects of international lending", R.C.D.I.P., 
1968, 378-383, vnl. 381; ,Lex mercatoria et euro-obligations" in Festschrift Schmitthoff, 
C.M., 215-241: ,Lex mercatoria et pratique des contrats internationaux: !'experience francai
se' ', inLe contrat economique international, 171-211; ,L'essor du non-droit dans les relations 
commerciales internationales et le contrat sans loi", in L 'hypothese du non-droit, 231-266, 
noot onder Rb. Parijs, 4 maart 1981, J. Dr. Int., 1981, 836-843. 
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rijk), Schmitthoff(159) (Groot-Brittannie) en Horn(l60) (Bonds
republiek Duitsland). In ons land was de Luikse hoogleraar del 
Marmol een van de eerste auteurs die over de lex mercatoria publi
ceerde: door eigen publicaties en door de colloquia in de schoot van 
de ,Commission Droit et Vie des Affaires" droeg hij bij tot de 
analyse van dit fenomeen(161) (162). In de Nederlandstalige rechts-

(159) ScHMITTHOFF, C.M., o.c., Current law and social problems, 1961, 129-153; ,The law 
of international trade, its growth, formulation and operations", in The sources of the law of 
international trade, SCHMITTHOFF, C.M. (ed.), Louden, Stevens, 1964, 3-38; o.c., RabelsZ, 
1964, 47-77; ,The unification of the law of international trade", J BusL, 1968, 105-119; ,The 
unification or harmonization of law by means of standard contracts and general conditions", 
I C L Q, 1968, 551-570. 
(160) HoRN, N., Das Recht der Internationalen Anleihen, Frankfurt am Main, Atheniium 
Verlag, 1972, 510-541, vnl. 516-517 en 522-532; ,A uniform approach to Eurobond agree
ments", Law Pollnt Bus, 1977, 753-778; boekbespreking van JACQUEMONT, A., ,L'emission 
des emprunts euro-obligataires", ZHR, 1977, 86-89; ,Code of conduct for MNE's and 
transnational lex mercatoria: an international process on learning and law making", in Legal 
problems of codes of conduct for multinational enterprises, HoRN, N. (ed.), Deventer, Kluwer, 
1980, 45-81, ,Normative problems of a new international economic order", J W T L, 1982, 
338-351. 
(161) DEL MARMOL, C., ,Le droit corporatif de Ia vente commerciale", Revue de droit 
international et de legislation comparee, 1936, 601-632; ,Les clauses contractuelles types, 
facteur d'unification du droit commercial'', in Liber amicorum Fredericq, L., I, Gent, Story, 
1966, 307-321; ,Reflexions sur !'utilisation des techniques contractuelles dans Ia vie des 
affaires", in Ekonomisch enjinancieel recht vandaag, II, ScHRANS, G. (ed.), Gent, Gakko, 
1973, 305-323; ,Lex mercatoria", J. T., 1982, jubileumnummer, 164-167; Renaissance du 
phenomene contractue/, COMMISSION DROIT ET VIE DES AFFAIRES (ed.), Den Haag, Nijhoff, 
1971, vnl. 407-411 (Kalensky) en 443-485 (Goldman); L'hypothesedu non-droit, coMMISSION 
DROIT ET VIE DES AFFAJRES (ed.), Luik, Fac. de droit de Liege, 1978, 231-266 (Kahn); Le 
contra! economique international, Journees Jean Dabin, Brussel, Bruylant, vnl. 171-211 
(Kahn), 395-412 (Van Uytvanck) en 433-447 (Rigaux); zie ook RIGAUX, F. en VANDER ELST, 
R., ,Relations juridiques transnationales ou dialogue sur un autre droit", J.T., 1982, 
jubileumnummer, 230-234; MATRAY, L., ,L'importance et !'interpretation du contrat", Rev. 
Dr. Int. Camp., 1980, 191-204; PARIJS, R. en VAN BUGGENHOUT, C., ,lnternationaal 
privaatrecht, finaliteitsbeschermende wetten en arbeidsrecht", R. W., 1979-80, 2630. 
(162) Aangaande andere publikaties waarin aan de lex mercatoria aandacht wordt besteed: 
WERY, P.L., De autonomie van het eenvormig privaatrecht, Deventer, Kluwer, vnl. 4; 
HoNmus, E.H., Standaardvoorwaarden, Deventer, Kluwer, 1978, 63-67, 215-220 en 315-318; 
FoucHARD, Ph., L 'arbitrage commercial international, Parijs, Dalloz, 1965, 401 e.v.; ,L'ar
bitrage international en France apres le decret du 18 mai 1981 ", J. Dr. Int., 1982, vnl. 399-400; 
DAVID, R., ,The methods of unification", Am J Camp L, 1968, 23-24; ScHAPrRA, J., 
,Concepts economiques et droit europeen", J. Dr. Int., 1972, 5-16, vnl. 7; DEBY-GERARD, 
F., Le role de Ia regie de conjlit dans le reglement des rapports internationaux, Parijs, Dalloz, 
1973, 198-272; BERLIOZ, G.,Lecontratd'adhesion, Parijs, L.G.D.J., 1973, 167-170; JACQUE
MONT, A., L'emission des emprunts euro-obligataires, Parijs, Lib. Techniques, 179-189; 
OPPETIT, B., ,L'engagement d'honneur", D., 1979, Chronique, XVII, vnl. 114-116; THOMP
soN, R. en DERAINS, Y., ,Chronique des sentences arbitrales", J. Dr. Int., 1974, 876-921, 
en de jaarlijks in dit tijdschrift gepubliceerde kronieken; LANGEN, E., Transnational commer
cia/law, Leiden, Sijthoff, 1973, 8-33; JOERGES, C., ,Voriiberlegungen zu einer Theorie des 
international en Wirtschaftrecht", RabelsZ, 1979, vnl. 39-42; LA LIVE, P., Rejlexions sur I'Etat 
et ses contrats internationaux, Collection conferences, nr. 12, Geneve, 1976, 12 e.v.; CREMA
DES, B.M., ,Multinational companies and international commercial arbitration", in Horn, 
N. (ed.), 83-88; UNIDROJT, New directions in international trade, New York, 1977, vol. 1; 
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leer werd slechts zeer recent aandacht besteed aan de lex mercato
ria(163). 
De studie van het fenomeen van de lex mercatoria werd o.m. in 
oktober 1985 nog aangevuld door twee merkwaardige bijdragen: het 
rapport van Prof. A.V.M. Struycken op de ,Journees Rene Sava
tier" (,La lex mercatoria dans le droit des contrats internationaux") 
en het artikel van Prof. 0. Lando , , The lex mercatoria in internatio
nal commercial arbitration"(164). 
Als fenomeen zou de door bovengenoemde auteurs miderkende lex 
mercatoria mogelijk een ,historische" relevantie hebben: na de 
periode van de Middeleeuwen, waarin internationaal aanvaarde ge
woonten ontstonden tussen de in havens en op (jaar)markten optre
dende kooplieden(165), na de codificatietendenzen, waardoor het 
handelsrecht werd neergelegd in nationale wetten( 166), zou de heden
daagse periode gekenmerkt zijn door een terugkeer- zij het uiter
aard onder totaal gewijzigde vormen en omstandigheden - naar de 
internationale sfeer van een nieuwe lex mercatoria. 
De lex mercatoria zou kunnen worden omschreven als , ,een geheel 
van beginselen en regels, afkomstig uit bronnen die progressief 

GOLDSTAJN, A., ,The new law merchant reconsidered" in Festschrift Schmitthojj, C.M., 
171-185; KALENSKY, P., , ,Le contrat international'', in Renaissance du phenomene contractu
el, vnl. 410-411; BERMAN, H.J. en KAUFMAN, C., ,The law of international commercial 
transactions (lex mercatoria)", Harv Int L J, 1978, 221-277; STERN, B., ,Lex mercatoria et 
arbitrage international'', Revue de /'Arbitrage, 1983, 446-463; RoBERT, J., noot onder Cass., 
9 oktober 1984, D., 1985, 100 en ,Retour sur !'arret Pabalk-Norsolor", D., 1985, Chronique, 
83. 
(163) BRAEcKMANs, H., ,De lex mercatoria. Zijn verhouding tot het nationaal recht en meer 
specifiek tot het internationaal privaatrecht", R. W., 1983-84, 2651-2682; VAN HooF, D., ,De 
herleving van de lex mercatoria of het nieuwe internationale handelsrecht", Economisch en 
Sociaal Tijdschrift, 1984, 75-93; BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van consortiumkredie
ten, 404 e.v. 
(164) STRUYCKEN, A.V.M., ,La lex mercatoria dans le droit des contrats internationaux", 
Journees Rene Savatier, 24 en 25 oktober 1985, 33 p.; LANDO, 0., ,The lex mercatoria in 
international commercial arbitration", I C L Q, 1985, 747-768. 
(165) Bepaalde regelen (o.m. inzake beperking van verweermiddelen) van wisselrecht vinden 
hun oorsprong in de op deze handelsmarkten heersende praktijken: RoNSE, J., Wisselbrief 
en orderbriefje, in A.P.R., nr. 1342, p. 408; zie ook FREDERICQ, S., De eenmaking van het 
burgerlijk recht en het handelsrecht, Antwerpen, De Sikkel, 1957, 18-21; MOLENGRAAFF, 
W.P.L.A., Leidraad bij de beoejening van het Nederlands Handelsrecht, I, Haarlem, De 
Erven F. Bohm, 1953, 4-7; WERY, P.L., De eenmaking van het eenvoudig privaatrecht, 
Deventer, Kluwer, 1971, 3. 
Merk op dat sommige auteurs, bij de historische terugblik zelfs teruggaan tot bet Romeinse 
,ius gentium": GoLDMAN, B., o.c., Forum Internationale, november 1983, 3-4; BRAEcK
MANs, H., o.c., R. W., 1983-84, 2652 en de verwijzingen aldaar. 
(166) Cf. de protectionistische maatregelen in Frankrijk op initiatief van o.m. Colbert, de 
,Ordonnance sur le commerce" (1673) de ,Ordonnance de la marine" (1681) en de ,Code 
de Commerce" (1807). Zie ook aangaande de codificatietendensen in Duitsland, Groot-Brit
tannie en de V.S.A. 
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hebben bijgedragen en nog steeds bijdragen tot de uitbouw van 
juridische structuren, eigen aan de internationale handel''. 

46. Haar bestaan is gegrond op twee bronnen, namelijk de interna
tionale verdragen die bijdragen tot de uitbouw van een geheel van 
uniforme materiele regels in het transnationaal economisch verkeer 
en anderzijds ,spontaan gegroeide normen", ontstaan en gegroeid 
uit gewoonten en gebruiken die voor en/of door professionelen van 
de internationale handel zijn vastgelegd, uit juridische constructies 
aangewend bij de contractuele uitbouw van internationale overeen
komsten of uit beslissingsprocessen van transnationale handelsarbi
trage(167). 

47. De internationale verdragen zijn meestal de formalisering van 
bepaalde gewoonten en gebruiken die zo algemeen zijn aanvaard in 
de internationale handel, dat zij in een formele tekst kunnen worden 
neergelegd. In dat opzicht vertoont de lex mercatoria grate gelijkenis 
met het formaliseringsproces (fenomeen van de opgaande norm) van 
andere, hoven besproken, paralegale normen (zie de zogenaamd 
prelegislatieve functie van de paralegale norm; supra nr. 27 en 28). 
Als voorbeeld van deze internationale verdragen(168) kan worden 
aangehaald het verdrag van Geneve van 7 juni 1930 inzake wisselbrief 
en orderbriefje en de invoering in Belgie en de meeste Ianden van 
continentaal Europa van de eenvormige wet op de wisselbrief en op 
de cheque. Qok zijn internationale verdragen aanwijsbaar die een 
plaats toekennen aan uit de professionele praktijk gegroeide (han
dels)gewoonten. Onder meer kunnen worden vermeld het Verdrag 
van Geneve van 1961 aangaande de internationale arbitrage (art. 7), 
het arbitragereglement van de UNCITRAL en het recent Verdrag van 
Wenen van 13 april1980 aangaande de internationale koop. Volgens 
dit verdrag is op de overeenkomst toepasselijk ,tout usage ... qui, 
dans le commerce international, est largement connu et reguliere
ment observe par les parties a des contrats de meme type dans la 
branche commerciale consideree". In het akkoord van 19 januari 

(167) DEL MARMOL, C., o.c., Revue de droit international et de legislation comparee, 1936, 
615 e.v.; GoLDMAN, B., o.c., J. Dr. Int., 1979, 478; RIGAUX, F. en VANDER ELST, R., o.c., 
J. T., 1982, 231. 
(168) Voor een goede weergave van internationale verdragen die de creatie van een uniform 
recht tot stand brachten; GILES, O.C., Uniform commercial law, Leiden, Sijthoff, 1970, 
199 p.; ZWEIGERT, K. en KROPHOLLER, J., Sources of international law, I, Leiden, Sijthoff, 
1977, 1055 p.; ScHMITTHOFF, C.M., o.c., RabelsZ, 1964, 61; aangaande de i.p.r.-aspecten 
van deze verdragen: zie o.m. DEBY-GERARD, F., o.c., 132-178. 
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1981 tussen de Verenigde Staten en Iran ter regeling van de gijzelings
kwestie en de daaruit voortvloeiende gevolgen, wordt in artikel 5 de 
lex mercatoria uitdrukkelijk opgenomen als een bron van toepasbaar 
recht voor de arbitrale instantie die het geschil tussen beide landen 
zou beoordelen(169). Internationale organisaties, zowel die opge
richt op initiatief van de overheid als die ontstaan ten gevolge van 
particulier initiatief, dragen uiteraard bij tot de vorming van uniform 
recht. Vermeld kunnen o.m. worden de ,UNCITRAL" en de ,UNC

TAD", de ,Economische Commissie voor Europa", de ,Intergo
vernmental Maritime Consultative Organization" (IMCO), het ,ln
stituut voor de eenmaking van het privaatrecht" (UNIDROIT), de 
,Benelux Studiecommissie voor de eenmaking van het recht", de 
,Raad van Europa", het ,American Law Institute", de ,Interna
tionale Kamer van Koophandel", de ,International Law Associa
tion", het ,Comite Maritime International"(170). 

48. De ,spontaan gegroeide normen" zijn als bron van de lex 
mercatoria van meer belang en invloed: de internationale verdragen 
regelen slechts beperkte domeinen van internationale verhoudingen, 
zijn niet door aile staten goedgekeurd (b.v. Groot-Brittannie met 
betrekking tot de eenvormige wet op de wisselbrief) en worden soms 
op een verschillende wijze door de nationale rechters van diverse 
landen ge'interpreteerd(171). 
Bij de uitbouw van de , ,spontaan gegroeide normen'' gaat een 
belangrijke invloed uit van internationale organisaties, zowel gouver
nementele als niet-gouvernementele. Als gouvernementele organisa
ties zijn o.m. van belang de Economische Commissie voor Europa 
en de Commissie voor lnternationaal Handelsrecht- CNUDCI-UNCI

TRAL - in de schoot van de V erenigde N a ties (zie ook supra nr. 47). 
De internationale gedragscodes voor multinationale ondernemingen 

(169) SEIDL-HOHENVELDERN, I, ,Le reglernent du contentieux irano-arnericain par les ac
cords d'Alger du 19 janvier 1981", in Le droit des relations economiques internationales, 
352-353; AUDIT, B., ,Les accords d' Alger du 19 janvier 1981 tendant au reglernent des 
differends entre les Etats-Unis et l'Iran", J. Dr. Int., 1981, 713-787, vnl. 772 en 782. 
(170) Voor een goed overzicht: VON STAUDINGER, J ., Internationales Schuldrecht, I, Berlijn, 
Schweitzer Verlag, 1978, 352-357. 
(171) RIGAUX, F. en VANDER ELST, R., o.c., J.T., 1982, 231. 
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geredigeerd in de schoot van OESO, IAO en UNCTAD(172) en de 
aanbeveling van de Commissie van 25 juli 1977 betreffende een 
Europese gedragscode voor effectentransacties kunnen ook als voor
beelden worden aangehaald(173). 
Onder de van niet-gouvernementele organisaties uitgaande vormen 
van normering kan vooral worden vermeld de van de Internationale 
Kamer van Koophandel uitgaande initiatieven, zoals onder meer de 
uniforme regelen inzake documentaire kredieten (laatste herziening 
in 1983; zie ook supra nr. 21), de van het Comite Maritime Interna
tional uitgaande ,York-Antwerp rules", de door het lnstituut voor 
Eenmaking van het Privaatrecht (Unidroit, Rome) en de door de 
,International Law Association" genomen initiatieven(174). 
De uniforme clausules van internationale overeenkomsten worden 
als een belangrijke bron van de lex mercatoria beschouwd. In vele 
domeinen zoals onder meer de internationale handelskoop, de ener
giesector, de grondstoffensector, de textielsector, de sector van uit
rustingsgoederen en technische bijstand, de overeenkomsten met 
betrekking tot industriele projecten ,sleutel op de deur", de uitgifte 
van euro-obligaties, de consortiumkredieten in eurodeviezen, wor
den overeenkomsten geredigeerd met vaak erg gedetailleerde clausu
les, die steeds in iedere overeenkomst worden opgenomen en die door 
de aan deze operaties deelnemende partijen (vaak over de hele wereld 
verspreid), worden aangenomen. In een aantal gevallen gaat het 
initiatief tot redactie van dergelijke clausules uit van een bepaald 
representatief orgaan (o.m. een syndicale kamer) in een bepaalde 
sector van handel of industrie. Naast een bevordering van de snelheid 
van negociatie - partijen gaan vlugger akkoord over hen bekende 
clausules - zijn deze clausules een belangrijk instrument om de 

(172) Voor een recente analyse van deze codes: SANDERS, P ., ,Co,des of conduct and sources 
of law", in Le droit des relations economiques internationales, 282-298; ,Implementing 
international codes of conduct for multinational enterprises", Am J Camp L, 1982, 241-254; 
,De naleving van internationale gedragscodes voor multinationale ondernemingen", in Gratia 
commercii, Opstellen aangeboden aan Van Oven, A., Zwolle, Tjeenk Willink, 1981, 231-276; 
BoERTIEN, E., , VN-Gedragskode voor transnationale ondernemingen", A A, 1982, 420-427, 
Legal problems of codes of conduct for multinational enterprises, HoRN, N. ( ed. ), Deventer, 
Kluwer, 1980, 509 p., VAN DER MENSBRUGGHE, ,Les codes de conduite pour societes 
multinationales, quelques reflexions", Rev. Dr. Int. Camp., 1982, 17-28. 
(173) PB L 212/37 van 20 augustus 1977; LEMPEREUR, C., ,Le code de conduite europeen 
concernant les transactions relatives aux valeurs mobilieres", Rev. Dr. Int. Camp., 1978, 
249-266; zie ook WYMEERSCH, E., ,De harmonisering van de effectenreg)ementering in de 
Europese gemeenschap", T.P.R., 1982, 81-113. 
(174) Voor andere voorbeelden: zie o.m. FARJAT, G., ,Reflexions sur les codes de conduite 
prive», in Le droit des relations economiques internationales, 47-66; LAMBERT, E., ,Sources 
du droit compare ou supra-national, legislation uniforme et jurisprudence comparative", in 
Recueil d'etudes sur les sources du droit en l'honneur de F. Geny, III, Parijs, Duchemin, 1977, 
478-510. 
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toepassing van het nationaal suppletief recht zoveel mogelijk uit te 
schakelen: verschillen inzake gemeenrechtelijke regeling en/of onze
kerheid inzake toepassing kunnen worden opgevangen door een 
contractuele regeling op domeinen van suppletief recht. Een treffend 
voorbeeld van dergelijke clausules zijn de overmachtsclausules, de 
imprevisieclausules en de aanpassingsclausules(175). Het nationaal 
recht (en de nationale rechtspraak) vari Belgie en de ons omringende 
Ianden (Frankrijk, Groot-Brittannie, Bondsrepubliek Duitsland) re
leveert immers een grote heterogeniteit hierover en is aleatoir: wat 
voor de ene rechter overmacht of toeval is, is dat voor de andere 
rechter niet, en omgekeerd(176). 
Een zeer belangrijke bijdrage tot uitbouw van een lex mercatoria 
wordt geleverd door de internationale arbitrage, zowel de ,corpora
tieve arbitrage" georganiseerd binnen een orgaan van de corporatie, 
als de ,commerciele arbitrage". Volgens Schmitthoff zou een hoge 
graad van autonomie van de lex mercatoria aileen tot stand kunnen 
komen door een beroep op arbitrage(177). Rigaux stelt dat de origi
naliteit van het transnationaal recht juist gelegen is in het ,passeren" 
van de nationale rechtbanken(l78). De klassieke oorzaken ter verkla
ring van het stijgend belang van de arbitrage, namelijk de eenvoudi
ge, snelle en goedkope procedure, zijn minder of zelfs helemaal niet 
relevant op dit ogenblik(179). Andere oorzaken hebben een veel 
groter belang: de professionele specialisatie van de arbiter en het 
daarmee gepaard gaande vertrouwen van partijen, het meer besloten 
en minder voor het publiek toegankelijk karakter van de geschillen
beslechting, de neiging van de rechter tot toepassing van eigen recht 
(,homeward trend"), zijnde vaak het recht van een der partijen en 
de onaangepastheid, in bepaalde gevallen, van het nationaal recht 
voor de noden van de internationale handelswereld(180). Het belang 

(175) Zie voor een omschrijving van ieder van deze clausules: BRAECKMANS, H., o.c., R. W., 
1983-84, 2661 en BRAEcKMANS, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten, 336 e.v. 
(176) Zie o.m. KRUITHOF, R., ,Schuld, risico, imprevisie en overmacht bij de niet-nakoming 
van contractuele verbintenissen. Een rechtsvergelijkende benadering", in Hulde aan Rene 
Dekkers, Brussel, Bruylant, 1982, 284-307; VAN 0MMESLAGHE, P ., o.c., Rev. Dr. Int. Comp., 
1980, 16-40; FONTAINE, M., o.c., D.P.C.I., 1976, 7-65; PHILIPPE, D., Changement de 
circonstances et bouleversement de l'economie contractuelle, U.C.L., Faculte de droit, Lou
vain-La-Neuve, 1983, 975 p.; LESGUILLLONS, H., ,Frustration, force majeure, imprevision, 
Wegfall der Geschaftsgrundlagen", D.P.C.I., 1979, 507-532; BRAECKMANs, H., o.c., R. W., 
1983-84, 2660-2661 en BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten, 329 
e.v. 
(177) ScHMITTHOFF, C.M., o.c., Current law and social problems, 1961, 145. 
(178) RIGAUX, F. en VANDER ELST, R., o.c., J.T., 1982, 231. 
(179) LoussoUARN, Y., ,Arbitrage commercial international et droit du commerce interna
tional", J.T., 1982, 168; FoucHARD, Ph., o.c., 1 e.v. 
(180) Zie de recente bijdrage: LANDO, 0., o.c., I C L Q, 1985, 755. 
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van de arbitrage neemt nog toe in de internationale zakenwereld en 
wordt zeker nog bevorderd door institutionele ,arbitrage-instellin
gen" als de ,Internationale Kamer van Koophandel", de ,London 
Court of Arbitration", de ,American Arbitration Associa
tion"(l81). 
De inhoud van de uit de arbitrale rechtspraak gegroeide lex mercato
ria wordt door verscheidene auteurs aangeduid aan de hand van 
enkele ,basisregels" zoals: de uitvoering te goeder trouw (het is 
strijdig met de goede trouw dat een staat die prestaties heeft ontvan
gen, weigert daarvan de werkelijke waarde te betalen en voordeel 
haalt uit een devaluatie), de plicht tot samenwerking van partijen, 
het belang van de gebruiken, de zorgvuldigheidsplicht, de plicht tot 
geheimhouding, de verplichting de schade te beperken, de geldigheid 
van de goudclausule, de regel , ,pacta sunt servanda'' die verkozen 
wordt, ook als hij in contradictie komt met de aanpassing van de 
overeenkomst op grond van de clausule ,rebus sic stantibus", de 
plicht tot renegotiatie(l82). In een recente publicatie bracht Goldman 
hierbij een verduidelijking: deze tot de lex mercatoria behorende 
regels moeten worden onderscheiden van de billijkheid. Alhoewel 
deze tot de lex mercatoria behorende regels meestal oog hebben voor 
een evenwicht tussen partijen - gecodifieerde (of zelfs ongecodi
fieerde) gebruiken zijn ongetwijfeld vergroeid met dit oogmerk van 
evenwicht - zijn de tot de lex mercatoria behorende regels verschil
lend van de billijkheid omdat zij op een van de billijkheid onafhanke
lijke wijze toepassing vinden op een concrete casus en daarbij geen 
oog kunnen hebben voor de eventueel minder evenwichtige gevolgen 
voor een van de partijen(l83) (b.v. strikte toepassing van de regel 
,pacta sunt servanda"). 
De bijdrage van de arbitrage tot de uitbouw van een transnationale 
lex mercatoria moet echter voldoende worden genuanceerd: er heerst 
bij sommige auteurs aarzeling om de lex· mercatoria als arbitrale 
beslechtingsnorm te aanvaarden. H. Van Houtte argumenteert dat 
de internationale gemeenschap van kooplui niet dermate homogeen 
is en dat er niet een, maar talrijke handelsmilieus met eigen normen 
(landbouw, geldwezen, energiestoffen, produktiegoederen) bestaan. 

(181) Cf. HoNDrus, E. H., o.c., 64, die poneert dat 950Jo van de Duitse en 80% van de Franse 
handelstransacties met het buitenland een arbitraal beding bevatten. 
(182) Zie voor een overzicht: GoLDMAN, B., o.c., J. Dr. Int., 1979, 491-497; MATRAY, L., 
o.c., Rev. Dr. Int. Comp., 1980, 301-317. 
(183) GoLDMAN, B., o.c., Forum Internationale, november 1983, 19-20. Deze auteur weerlegt 
hiermede terecht de door Bredin in het Liber Amicorum Goldman verdedigde stelling, die de 
lex mercatoria eenvoudigweg tot de billijkheid herleidt. 
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Ook werd gesteld dat de geldingssfeer van handelsgebruiken geogra
fisch beperkt is en bepaalde sectoren niet over eigen handelsgebrui
ken beschikken(184). Verder opperde bovengenoemde auteur dat de 
algemene rechtsbeginselen, die de handelsgebruiken aanvullen, te 
vaag zijn om een werkelijke leidraad te verschaffen en dat handelsge
bruiken, standaard-overeenkomsten en algemene voorwaarden die 
bij internationale verrichtingen aangewend worden, veelal dezelfde 
zijn als die welke voor de inlandse handel relevant zijn. 
De arbitrale beslissingen waarin op expliciete wijze een beroep wordt 
gedaan op de lex mercatoria, zijn niet zo talrijk(185). 
Anderzijds zijn echter meer en meer arbitrale beslissingen aanwijs
baar waarin de lex mercatoria impliciet wordt toegepast(186). In een 
beslissing van 1980 van de Internationale Kamer van Koophandel 
werd gesteld dat ,the exceptio non adimpleti contractus should be 
considered as part of the general principles of law that make up lex 
mercatoria''. In een andere beslissing van hetzelfde jaar werden de 
Incoterms toepasselijk verklaard op een overeenkomst, alhoewel 
partijen hiernaar niet uitdrukkelijk hadden verwezen. 
Van belang voor de doorbraak van de lex mercatoria als arbitrale · 
beslechtingsnorm zijn de recente initiatieven op wetgevend vlak. In 
de Franse wetgeving werd de lex mercatoria als arbitrale beslechtings
vorm ingeschreven door het decreet van 14 mei 1980 op de nationale 
arbitrage en het decreet van 12 mei 1981 op de internationale arbitra
ge(187). Ret nieuwe artikel1496 van de ,Code de Procedure Civile" 
houdt een beroep in op de lex mercatoria(188). Ret Nederlands 
wetsontwerp van 11 juli 1984 op de arbitrage is ge'inspireerd op de 
Franse wetgeving: in de memorie van toelichting bij dit ontwerp 
wordt uitdrukkelijk gesteld dat de rechtsregels, die als basis voor de 

(184) VAN HouTTE, H., Rechtsvinding bij transnationale handelsarbitrage, 1976, 286 en de 
verwijzingen aldaar. 
(185) Zie o.m. beslissing 2291/75 dd. 3 november 1975, Rev. Arb., 1980, 560, noot SCHAPIRA, 
J.; VAN HouTTE, H., o.c., 285; zie ook de hierna te bespreken casus Norsolor. 
(186) Zie vnl. GoLDMAN, B., o.c., Forum Internationale, november 1983, 9-13 en LANDO, 
0., o.c., IC L Q, 1985, 747 e.v., alsook de regelmatig gepubliceerde ,Chronique de sentences 
arbitrales" in de ,Journal du Droit International". 
(187) ROBERT, J ., ,La legislation nouvelle sur l'arbitrage", D., 1980, Chronique XXVII, 189 
e.v. (nationale arbitrage); RoBERT, J., ,L'arbitrage en matiere internationale", D., 1981, 
Chronique XXX, 209 e.v.; FoucHARD, Ph., ,L'arbitrage international en France apres le 
decret du 18 mai 1981", J. Dr. Int., 1982, 374-420. 
(188) De ,usages de commerce" zouden met de verzamelterm ,lex mercatoria" kunnen 
worden aangeduid: FOUCHARD, Ph., o.c., J. Dr. Int., 1982, 394-399; zie ook LOUSSOUARN, 
Y., o.c., J. T., 1982, 170. 
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arbitrale beslissing in aanmerking komen, zowel omvatten de natio
nale rechtsregels als de lex mercatoria(189). 
Tenslotte weze aangestipt dat volgens del Marmol sommige interna
tionale (en nationale) ,niet-juridische" normen tot de lex mercatoria 
behoren(190). In het raam van de boven gebruikte terminologie 
kunnen deze normen als ,paralegale" normen worden aangeduid 
(zie supra nrs. 1 e.v.). Bedoeld worden internationaal erkende boek
houdregelen {,International Accounting Standards", uitgevaardigd 
door de ,International Accounting Study Group"), normen van 
toepassing op financiele verrichtingen en effectenmarkten, ethische 
normen (o.m. in de reclame), door multinationale ondernemingen 
uitgebouwde normen inzake deontologie (cf. supra nrs. 5 e.v.: aan
duiding van bepaalde paralegale normen). 

49. De uitbouw van de leer van de lex mercatoria, de situering van 
haar bronnen en de erkenning van een bepaalde juridische relevantie 
gebeurt vooral op initiatief van internationale commercialisten. An
derzijds beklemtoonden vele gezaghebbende auteurs op het gebied 
van internationaal privaatrecht als Van Heeke, Van Houtte, Batiffol, 
Lagarde, Loussouarn, Mann, Klein, Langen, Mezger, Firsching, 
Haak en Jessurun d'Oliveira(191) dat de lex mercatoria slechts 
bestaat met de goedkeuring van de nationale overheden, dat zij nog 
onvoldoende tot ontwikkeling is gekomen en in elk geval nog grate 
onzekerheden vertoont. Ook wordt aangestipt dat de gebruiken van 
land tot land kunnen verschillen. De bovengenoemde auteurs verwer
pen de leer van de lex mercatoria niet, maar zij releveren wei de 
onvolmaaktheden van deze leer, die vooral te wijten zijn aan haar 
nog prille bestaan. 
Met inachtname van de door deze auteurs ontwikkelde argumentatie 
kan worden gesteld dat de lex mercatoria, in haar huidig stadium van 

(189) STRUYCKEN, A.V.M., o.c., Journees Rene Savatier, 24 en 25 oktober 1985, 26. 
(190) DEL MARMOL, Ch., o.c., J.T., 1982, 167. 
(191) VANHECKE, G., ,Principes de solution des. conflits de lois", Rec. Cours, 1969, I, 465; 
VAN HoUTTE, H:, o.c., 283-288; BATIFFOL, H., Problemes de base de philosophie du droit, 
Parijs, L.G.D.J., 1979, 106-109; LAGARDE, P., o.c., in Le droit des relations economiques 
internationales, 125-150; LoussouARN, Y., , ,Cours general de droit international prive'', Rec. 
Cours, 1973, II, 304; MANN, F.A., ,Internationale Schiedsgerichte und nationale Rechtsord
nung", ZHR, 1968, 97-129, vnl. 102-119; KLEIN, F.E., ,De l'autorite de Ia loi dans les 
rapports commerciaux internationaux", in Internationales Recht .und Wirtschajtsordnung, 
Festschrift Mann, F.A., Miinchen, Beck, 1977, 617-638, vnl. 633; LANGEN, E., o.c., 26-27; 
BELLET, P. en MEZGER, E., ,L'arbitrage international dans le nouveau code de procedure 
civile", R.C.D.l.P., 1981, 633; VON STAUDINGER, J ., (Firsching, K.), lnternationa/es Schuld
recht, I, Berlijn, Schweitzer Verlag, 1978, 350-351; HAAK, H.E. en JESSURUN o'OLIVEIRA, 
H.U., Internationaa/ Overeenkomstenrecht, Mededelingen van de Nederlandse Vereniging 
voor Internationaal Recht, 1975, Deventer, Kluwer, 1975, 10. 
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ontwikkeling, nog niet de dimensie heeft aangenomen van een ,bui
ten-staatse, transnationale rechtsorde"(192). Anderzijds kan men 
niet meer voorbijgaan aan het fenomeen dat de internationale handel 
naar bepaalde structuren tendeert, die in bepaalde deelgebieden 
merkbaar zijn. De opinie van de Nederlandse hoogleraar Struycken 
is in dat opzicht genuanceerd en daarom aanvaardbaar: ,Non sans 
quelque consternation, je me vois contraint d'admettre qu'il devient 
de plus en plus difficile d'ignorer tout ce qui bouge et de reduire tout 
cela dans le modele traditionnel. Les donnees de la matiere designee 
par le vocable Lex Mercatoria et qui nous sollicite a nous poser des 
questions, evoluent sans cesse dans le sens d'une consolidation d'un 
ordre juridique extra-etatique du commerce international"(l93). 
Ook het arrest van 8 februari 1982 van het Italiaanse Hof van 
Cassatie is in dit verband relevant: het Hof stelt enerzijds wei dat de 
lex mercatoria nog verspreid is en een grotere relevantie krijgt 
naarmate organisatiestructuren (zoals o.m. arbitrage) bestaan, doch 
poneert anderzijds dat, in de mate waarin de actieven op economisch 
vlak een akkoord bereiken over fundamentele aan hun activiteit 
inherente waarden en alzo aantonen dat zij een ,opinio necessitatis" 
bezitten, men moet toegeven dat een lex mercatoria (gedragsregels 
met veranderlijk karakter, maar, pro tempore, bepaald) bestaat; dit 
mercantiel recht krijgt vorm wanneer een ,societas mercantile" 
voorhanden is(194). 

b. De juridische relevantie van de lex mercatoria 

50. De vraag naar de juridische relevantie van de lex mercatoria en 
naar de plaats in het hele normenstelsel kan als volgt worden gefor
muleerd: is de lex mercatoria een geheel van praktijken en corporatie
ve gebruiken, die min of meer duidelijk zijn, of is hij daarentegen 
een werkelijk bestaand juridisch systeem dat tot het objectieve recht 
behoort? 
Deze vraagstelling is van belang in het raam van een analyse van de 

(192) Cf. LAGARDE, P., o.c., in Le droit des relations economiques internationales, 133; 
STRUYCKEN, A.V.M., o.c., Journees Rene Savatier, 24 en 25 oktober 1985, 17: ,En n\alite 
l'ordre juridique ne se reduit pas a un ensemble de regles mais doit integrer un element 
d' organisation, de structure, exterieure et logiquement anterieur aux normes qui en derivent". 
(193) STRUYCKEN, A.V.M., o.c., Journees Rene Savatier, 24 en 25 oktober 1985, 24. Volgens 
deze auteur zou het Italiaanse Corte di Cassazione in het arrest van 8 februari 1982 geoordeeld 
hebben dat de lex mercatoria bestaat als een ,buitenstaats'' rechtssysteem of veeleer nog, als 
een aantal ,buitenstaatse" rechtssystemen; zie ook GoLDMAN, B., o.c., Rev. Arb., 1983,401. 
(194) Corte di Cassazione, 8 februari 1982, Rev. Dir. Int. Pubb. Priv., 1982, 829 en de 
commentaar van A. GIARDINA, aangehaald en besproken in: GoLDMAN, B., o.c., Rev. Arb., 
401 en o.c., Forum Internationale, nov. 1983, 20. 
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paralegale normering en draagt bij tot een evaluatie van de incorpo
ratie van de lex mercatoria in het objectieve recht. 
Een van de belangrijkste grondleggers van de leer van de lex mercato
ria, namelijk Goldman, heeft in twee voor de doctrine fundamentele 
publicaties aandacht besteed aan de vraag of de normen van de 
internationale handel (lex mercatoria) beantwoorden aan de door 
hem vooropgestelde formele criteria van een rechtsregel, namelijk 
regels, uitgaande van een gezag en verbonden met een sanctie(195). 
Met betrekking tot bepaalde van professionele organisaties uitgaan
de regels (b.v. de ,Incoterms" of de van de ICC uitgaande regels 
inzake documentaire kredieten) zijn er argumenten om ze te kwalifi
ceren als regels met een algemene draagwijdte, die voldoende duide
lijk zijn geformuleerd en genormaliseerd opdat de belanghebbenden 
ze kunnen kennen en zich tot de naleving ervan gebonden ach
ten(196). De in internationale overeenkomsten steeds weerkerende 
clausules (zoals b.v. de overmachtsclausule) of de uniforme contrac
tuele uitbouw van bepaalde technieken (b.v. de consortiumkredieten 
in eurodeviezen) kunnen wei worden beschouwd als de emanatie van 
binnen bepaalde professionele milieus bestaande methoden om het 
commercieel verkeer zo doelmatig mogelijk te regelen, maar kunnen 
moeilijk als een rechtsregel worden beschouwd: zij ontlenen hun 
bindende kracht slechts aan artikel 1134 B.W. (of een gelijkaardige 
bepaling in het recht van de ons omringende Ianden) en kunnen niet 
als een autonome, op zich geldende regel worden aangemerkt. 

51. De vraag naar de juridische relevantie van de lex mercatoria kan 
best worden behandeld vanuit het onderscheid tussen de gewoonte 
en het gebruikelijk beding (feitelijk gebruik). 
De gewoonterechtelijke normen die op dit ogenblik gelding hebben, 
zijn zeldzaam{l97). De voornaamste oorzaak is het strenge vereiste 
tot vorming van dergelijke norm: het materieel element, namelijk het 
gebruik, de langdurige en continue herhaling van feiten binnen een 
homogene gemeenschap en een psychologisch element, namelijk het 
bewustzijn van de individuen dat dit gebruik een objectieve regel is, 

(I95) GOLDMAN, B., o.c., Archives de Philosophie du Droit, I964, IX, 187 en o.c., J. Dr. 
Int., I979, 499; zie ook o.c., Rev. Arb., I983, 379 e.v. 
(I96) Cf. GoLDMAN, B., o.c., Archives de Philosophie du Droit, 1964, IX, I87. 
(I 97) Onder de bestaande en algemeen aanvaarde gewoonterechtelijke normen kunnen worden 
vermeld: de boofdelijkheid bij delicten en quasi-delicten, het vermoeden van hoofdelijkheid 
tussen handelaars (afwijking van art. I202 B. W .), de ingebrekestelling zonder enige formaliteit 
(afwijking van art. I 139 B. W.), de gewoonte inzake rekening-courant, waarbij wordt afgewe
ken van art. 1154 B.W. 
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met een effectief daaraan verbonden sanctie. Andere oorzaken zijn 
de snelle evolutie van de technieken en de grote ontwikkeling van 
wetgeving. 
Het is niet aanneembaar - althans niet in het huidig stadium van 
ontwikkeling - dat de in internationale overeenkomsten vaak weer
kerende clausules of van professionele organisaties uitgaande codifi
caties als gewoonterechtelijke normen zouden worden aangemerkt: 
in het merendeel van de gevallen ontbreekt een homogene gemeen
schap (de ,societas mercatorum" is in dat opzicht te ruim), de 
uniforme praktijken zijn niet voldoende duurzaain en continu (zij 
ontstonden pas in de laatste decennia), het openbaar karakter (name
lijk de voor de gemeenschap duidelijke waarneembaarheid) is niet 
aanwezig, het psychologisch element is moeilijk vaststelbaar(198). 
Deze in internationale overeenkomsten opgenomen uniforme clausu
les kunnen wel worden beschouwd als gebruikelijke bedingen of 
feitelijke gebruiken(199), zijnde bedingen die partijen bij het sluiten 
van een bepaalde soort overeenkomsten steeds of in elk geval door
gaans plegen op te nemen of te maken. 
Dergelijke bedingen (feitelijke gebruiken) zijn geen autonome, aan
vullende rechtsbron zoals de gewoonte (artt. 1135 en 1160 B.W.), 
hun bindende kracht is aileen gebaseerd op de wil van partijen 
(art. 1134 B.W.). Opdat een gebruikelijk beding (feitelijk gebruik) 
deel kan uitmaken van een overeenkomst, moeten partijen deze 
clausule uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaarden. De kwalificatie 
van de door professionele organisaties uitgewerkte codes en van de 
uniforme, st~eds weerkerende clausules in internationale overeen
komsten als gebruikelijke bedingen (feitelijke gebruiken) houdt in 
dat deze elementen van de lex mercatoria niet kunnen worden be-

(198) De opvatting inzake de vorming en het bestaan van een gewoonterecht bevat in theorie 
een hoge graad van overeenstemming in het recht van Belgie en de ons omringende Ianden: 
GENY, F., Methode, I, 317 e.v., 355-387; STORME, M., Algemene Inleiding tot het recht, 
Antwerpen, Kluwer, 1978, 62; ALLEN, C.K., Law in the making, Oxford, Clarendon Press, 
317-446, vnl. 88-111 en 129-146; ENNECERUS, L., en NIPPERDEY, H.C., Allgemeiner Teil des 
Biirgerlichen Rechts, I, Tubingen, Mohr, 1952, § 38-41, 156-157; HoRN, N., o.c., 518; 
MOLENGRAAFF, W.P.L.A., o.c., I, 8; FREDERICQ, L.,Handboek, I, 40; HoNNOLD, J., ,The 
influence of the law of international trade on the development and character of English and 
American commercial law", in Schmitthoff, C.M. (ed.), 72 e.v., vnl. 78. 
(199) In rechtsleer en rechtspraak wordt het onderscheid tussen gewoonten (ook rechtsgebrui
ken genoemd) en gebruikelijke bedingen (ook feitelijke gebruiken genoemd) algemeen aan
vaard: VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, I, 22-24, ms. 17-19; LECLERCQ, J.F., ,Usages 
civils et commerciaux", J.T., 1973, 157; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-
1980), verbintenissen", T.P.R., 1983, nr. 99, p. 600; GENY, F., Methode, I, o.m. 418 e.v.; 
AssER-RUTTEN, Verbintenissenrecht, II, Algemene leer der overeenkomsten, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1982, 230-231; PABBRUWE, H.J., Gebruik en gebruikelijk beding, Zwolle, Tjeenk 
Willink, 1961, 11-13. 
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schouwd als een autonome rechtsorde, onafhankelijk van het van de 
staat uitgaand recht: zij kunnen in het huidig stadium van ontwikke
ling slechts worden beschouwd als internationale praktijken, die de 
emanatie zijn van een collectieve wilsautonomie van de hierbij optre
dende partijen(200). 
Uiteraard sorteren deze gebruikelijke bedingen (feitelijke gebruiken) 
gevolgen in de mate dat zij in de internationale overeenkomst uit
drukkelijk zijn vermeld (art. 1134 B.W.). 
Ook kunnen zij, op dezelfde wijze als de andere hoven besproken 
paralegale norm en, een juridische relevantie hebben door toepassing 
van de blanco-normen(201). Het behoeft hierbij geen betoog dat ook 
in deze materie gradaties en ontwikkelingen (b.v. al of niet bestaan 
van associatieve structuren) moeten worden onderkend(202). 

IV. DE VERHOUDING VAN DE LEX MERCATORIA- EN MEER ALGE

MEEN, YAN DE PARALEGALE NORMEN - TOT HET VAN DE 

STAAT UITGAAND RECHT 

52. De stelling dat de lex mercatoria niet kan worden beschouwd als 
een autonoom, van de staat onafhankelijk normatief systeem met 
transnationale dimensies, maar dat zij wei een bepaalde inhoud kan 
hebben in de vorm van gebruiken (feitelijke gebruiken, gebruikelijke 
bedingen), doet de vraag rijzen naar de verhouding tussen het natio
naal, van de staat uitgaand recht en de lex mercatoria. In de mate 
waarin de lex mercatoria een vorm van paralegale normering kan 
zijn, draagt deze vraagstelling bij tot een algemene situering van de 
paralegale normen ten aanzien van het nationaal, van de staat 
uitgaand ,legaal" recht. 
Het probleem van de verhouding tussen de lex mercatoria (en andere 
vormen van paralegale normering) kan mijns inziens het best worden 
opgelost als men aanvaardt dat de ontwikkeling van een lex mercato
ria (paralegale norm) enkel en aileen mogelijk is in harmonie met de 
regelen van het nationaal recht. 
De benadering van het probleem gebeurt het best vanuit de invals-

(200) Cf. de door Lambert gebruikte term ,exercice collectif de l'autonomie des volontes": 
LAMBERT, E., o.c., in Receuil d'etudes sur les sources du droit en l'honneur de F. Geny, 500; 
zie ook: LAGARDE, P., o.c ., in Le droit des relations economiques internationales, 130. Deze 
stellingname is meer genuanceerd dan die welke door Goldman werd verdedigd: volgens deze 
auteur zou de herhaling en de effectiviteit van deze praktijken leiden tot het bestaan van een 
,nieuw en transnationaal rechtssysteem": GoLDMAN, B., o.c., J. Dr. Int., 1979, 491. 
(201) Zie BRAECKMANS H., o.c., R. W., 1983-'84, 2672; cf. ook supra nrs. 31 e.v. 
(202) Zie aangaande enkele voorbeelden: BRAECKMANS, H., o.c., R. W., 1983-'84, 2671-2672. 
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hoek van de overeenkomst. Deze rechtsfiguur is enerzijds geregeld 
door het nationaal recht en biedt anderzijds de mogelijkheid voor de 
lex mercatoria en andere paralegale normen om tot ontwikkeling te 
komen. 
Het nationaal recht met betrekking tot de overeenkomst schept de 
mogelijkheid tot ontwikkeling voor de lex mercatoria (en andere 
paralegale normen). Verscheidene in het nationaal recht algemeen 
aanvaarde regels dragen hiertoe bij, zoals onder meer ,pacta sunt 
servanda"(203), de contractvrijheid en de wilsautonomie(204), de 
uitvoering te goeder trouw(205). Het beginsel van de contractvrijheid 
en de wilsautonomie wordt in bijna alle Ianden aanvaard. Opvallend 
hierbij is dat dit beginsel in internationale rechtsverhoudingen meer 
en meer aan belang wint, terwijl het in de interne, nationale rechtsor
de, meer en meer wordt beperkt. 

53. De incorporatie van de lex mercatoria (en andere paralegale 
normen) in de overeenkomst (vnl. onder de vorm van gebruikelijke 
bedingen) kan echter slechts plaatsvinden in domeinen van suppletief 
recht en in de mate waarin het nationaal recht zich hiertegen niet 
verzet: lex-mercatoria en andere vormen van paralegale normering 
kunnen slechts ontwikkelen in de mate waarin het nationaal recht 
zulks toelaat en/ of niet afbreekt. In die optiek blijven de lex mercato
ria en andere vormen van paralegale normering ,ondergeschikt"aan 
het nationaal recht(206). 
De motieven voor afwezigheid van overheidsinterventie kunnen uit
eenlopend zijn: ofwel acht de overheid het beter niet op te treden, 
ofwel is zij onverschillig wegens het sociaal en economisch verwaar
loosbaar karakter van de paralegale normering(207). 
Telkenmale als de staat zich geroepen acht, zal hij optreden door 
tussenkomst van zijn wetgevende, uitvoerende of rechterlijke macht. 

(203) Zie o.m. RIGAUX, F. en VANDERELST, R., o.c., J.T., 1982, 232; GOLDMAN, B., o.c., 
J. Dr. Int., 1979,498. Aandacht werd besteed aan het conflict van dit beginsel met het ,rebus 
sic stantibus"-beginsel dat ook in de lex mercatoria algemeen wordt aanvaard. Een dergelijk 
conflict bestaat in principe ook in het gemene recht: DE PAGE, H., Traite, II, 456-458. 
(204) GoLDMAN, B., o.c., Archives de Philosophie du Droit, 1964, IX, 189. 
(205) Zie o.m. Rb. Parijs, 4 maart 1981, J. Dr. Int., 1981, 836 en de noot van KAHN, Ph., 
842; D.T., ,The lex mercatoria in Paris and Vienna", J. W.T.L., 1983, 358-363; zie dienaan
gaande infra nr. 31. 
(206) Zie specifiek aangaande de lex mercatoria: VAN HEeKE, G., o.c., Rec. Cours, 1969, 
I, 465-466; BATIFFOL, H., Problemes de base de philosophie du droit, 106-109; KEGEL, G., 
,The crisis of conflict law", Rec. Cours, 1964, II, 261; GOLDMAN, B., o.c., Archives de 
Philosophie du Droit, 1964, IX, 190; KAHN, Ph., o.c., J. Dr. Int., 1981, 843. 
(207) 0PPETIT, B., o.c., D., 1979, Chronique, XVII, 112-114. 
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Het correctief optreden van de overheid ten aanzien van standaard
voorwaarden kan als voorbeeld worden aangehaald(208). 
Vooral relevant hierbij is dat de lex mercatoria (en iedere andere 
paralegale norm) strijdig zou zijn met de openbare orde van het 
forum, met bepaalde wetten van intern recht met directe gelding of 
met een bepaling van het recht dat volgens de conflictregel van het 
forum op de overeenkomst toepasselijk is(209). Mogelijk is ook 
relevant de toekenning van gevolgen aan de dwingende bepalingen 
van het recht van een andere staat waarmee de casus nauw verbonden 
is, indien en voor zover deze bepalingen volgens het recht van 
laatstgenoemd land toepasselijk zijn(210). 

54. De stellingname dat de lex mercatoria ondergeschikt is aan het 
nationaal, van de staat uitgaand recht en zich slechts kan ontwikke
len op domeinen van suppletief recht, doet een bijzonder aan de lex 
mercatoria eigen probleem rijzen: is het mogelijk dat de lex mercato
ria als a-nationaal recht, direct op de overeenkomst toepasselijk zou 
zijn, zonder toepassing van de i.p.r.-conflictenregels of met andere 
woorden kan worden aanvaard dat op een internationale overeen
komst aileen de lex mercatoria van toepassing is, met uitsluiting van 
ieder nationaal recht? Een positief antwoord op deze vraag houdt in 
dat de lex mercatoria rechtstreeks, als transnationale norm van 
materieel recht, gelding heeft en toepasselijk is op de overeenkomst. 
De zeer recente casus Norsolor t. Pabalk is een belangrijke casus voor 
de bepaling van de aard van de lex mercatoria, voor de aanduiding 
van de verhouding van de lex mercatoria tot het nationaal recht en 
voor de beantwoording van de vraag naar de auto-toepasselijkheid 
van de lex mercatoria. 
Deze beslissing van het Arbitragehof van de Internationale Kamer 

(208) BERLIOZ, G., o. c., 169-170; zie aangaande de rechterlijke controle op de standaardvoor
waarden: HONDIUS, E.H., o.c., 383-538; zie ook 0PPETIT, B., o.c., D., 1979, Chronique, 
XVII, 112-114 die nog andere domeinen van rechterlijk optreden aanduidt (o.m. art. 85 
E.E.G.-Verdrag). 
(209) Cf. met de theorie van de zogenaamde ,lois d'application immediate": BRAEcKMANs, 
H., o.c., R. W., 1983-84, 2676, voetnoot 102 en de verwijzingen aldaar en BRAECKMANS, H., 
Juridische aspecten van consortiumkredieten, 382. 
(210) Cf. Art. 7 van het Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbinte
nissen uit overeenkomst, P.B.L., 9 oktober 1980, nr. 266/1; zie ook GIULIANO, M., en 
LAGARDE, P ., ,Rapprt betreffende het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 
verbintenissen uit overeenkomst", P.B.C., 31 oktober 1980, nr. 282/26; zie ook het Alnati
arrest van de Nederlandse Hoge Raad: H.R., 13 mei 1966, N.J., 1967,3 enR.C.D.I.P., 522, 
noot STRUYCKEN, A.V.M. 
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van Koophandel van 26 oktober 1979(211) gaf aanleiding tot een 
procedure voor de Franse en de Oostenrijkse rechter(212). 
Het voorwerp van het geschil was de gevolgen van de verbreking van 
een internationale overeenkomst van vertegenwoordiging. De verte
genwoordiger was een Turkse firma met zetel in Turkije, de vertegen
woordigde een Franse firma met zetel in Frankrijk. De overeenkomst 
van vertegenwoordiging bevatte een bevoegdheidsbeding dat het 
Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel aan
wees. 
Bij gebreke aan een uitdrukkelijke rechtskeuze door partijen en 
significatieve aanknopingspunten met een of andere wetgeving, be
sliste het bovengenoemd scheidsgerecht tot toepassing van de inter
nationale lex mercatoria. 
Volgens het Arbitragehof is de goede trouw bij de totstandkoming 
en bij de uitvoering van de overeenkomst een van de beginselen van 
de lex mercatoria. Dit beginsel werd aangegrepen om, louter op 
billijkheidsoverwegingen, te oordelen dat de houding van de Franse 
firma niet verenigbaar was met de goede handelsbetrekkingen en dat 
zij aansprakelijk was voor de verbreking van de overeenkomst. De 
Franse firma werd veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. 
De Turkse firma begon een procedure voor de Franse rechter met 
het oog op het verkrijgen van een exequatur, de Franse firma stelde 
voor de Oostenrijkse rechter (de bestreden beslissing werd genomen 
te Wenen) een vordering in tot vernietiging van de arbitrate beslis
sing. De Franse firma voerde voor ieder van beide instanties aan dat 
de arbiters hun bevoegdheid hadden overschreden door louter op 
billijkheidsoverwegingen te oordelen, en zij bijgevolg het bevoegd
heidsbeding hadden miskend. 
De voor deze analyse interessante kwestie was impliciet de volgende: 
is de lex mercatoria een werkelijk bestaand juridisch systeem dat als 

(211) Zie aangaande de arbitrale beslissing: Rev. Arb., 1983, 525. 
(212) Zie de Franse rechtspraak in eerste aanleg, hoger beroep en Cassatie en de Oostenrijkse 
rechtspraak in eerste aanleg, hoger beroep en Cassatie; Rb. Parijs, 4 maart 1981, J. Dr. Int., 
1981, 836, noot KAHN, Ph. en Rev. Arb., 1983, 466; Parijs, 15 december 1981 en 19 november 
1982, Rev. Arb., 1983, 470; Cass. fr., 9 oktober 1984, J. Dr. Int., 1985, 680, noot KAHN, 
Ph., Rev. Arb., 1985,431, noot GOLDMAN, B. enD., 1985, 101, noot ROBERT, J.; Handelsge
richt Wenen, 29 juni 1981, Oberlandesgericht Wenen, 29 januari 1982, Oberster Gerichtshof 
Wenen, 18 november 1982, aile gepubliceerd in Rev. Arb., 1983, 513 e.v. 
Zie in de rechtsleer over deze casus: GOLDMAN, B., ,Une bataille autour de la lex mercatoria, 
I' affaire Norsolor", Rev. Arb., 1983, 379 e.v.: GOLDMAN, B., o.c., Forum Internationale, 
november 1983, 15-17 en noot onder Cass., 9 oktober 1984, Rev. Arb., 1985, 431 e.v.; D.T., 
,The lex mercatoria in Paris and Vienna", J W T L., 1983, 358-363; RoBERT, J., noot onder 
Cass., 9 oktober 1984, D., 1985, 101 en ,Retour sur !'arret Pabalk-Norsolor", D., 1985, 
Chronique, 84. 
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het op de overeenkomst toepasselijk recht kan worden aangewezen, 
of is zij slechts een geheel van regels, praktijken en gebruikelijke 
bedingen, die een integrerend bestanddeel uitmaken van het natio
naal recht? 
De Franse rechter oordeelde in eerste aanleg dat de lex mercatoria 
de op de overeenkomst toepasselijke wet was en opteerde derhalve 
blijkbaar voor de eerste stelling. Het Hof van Beroep te Parijs 
schorte haar beslissing tot het al of niet verlenen van een exequatur 
op totdat de Oostenrijkse rechter hierover uitspraak had gedaan. 
Ook het arrest van het Hof van Cassatie van 9 oktober 1984 bevat 
geen oordeel aangaande de lex mercatoria: de vraag of de lex merca
toria als de toepasselijke wet kan worden aangewezen, werd niet 
voorgelegd(213). 
Het Oostenrijkse Handelsgericht oordeelde dat de lex mercatoria 
moest worden toegepast op de overeenkomst (en dat zij bijgevolg als 
dusdanig geen integrerend deel uitmaakte van het nationaal 
recht(214)). In boger beroep werd deze beslissing door het Oberlan
desgericht vernietigd: de rechter (ook de arbiter) moet op grond van 
de conflictenregels een bepaald nationaal recht vaststellen als het op 
de overeenkomst toepasselijk recht: hij mag niet uitsluitend oordelen 
op grond van de lex mercatoria en de aanknoping met een nationaal 
recht verwerpen. 
Het Oostenrijkse Hooggerechtshof (,Oberster Gerichtshof") ver
nietigde laatstgenoemd arrest, doch oordeelde hierbij aangaande de 
lex mercatoria op een m.i. iets meer terughoudende wijze dan in 
eerste aanleg: ,door een schadevergoeding voor verbreking van de 
overeenkomst toe te kennen, hebben de arbiters een wezenlijk begin
sel van het privaatrecht toegepast dat de toepassing van geen enkele 
imperatieve bepaling van het nationaal recht van een van beide staten 
schendt"(215). Uit deze overweging en uit de overweging dat het 
algemeen beginsel van de goede trouw (en van de billijkheid) deel 
uitmaakt van het privaatrecht van de betrokken landen, kan impliciet 
worden afgeleid dat de lex mercatoria niet wordt beschouwd als een 
autonoom normatief systeem, maar integendeel een integrerend be
standdeel is van het (nationaal) privaatrecht. 

55. Drie uitspraken nl. deze van de Franse rechtbank van eerste 

(213) Cass., 9 oktober 1984, Rev. Arb., 1985, 431, noot GOLDMAN, B., J. Dr. Int., 1985, 
679, noot KAHN, Ph. en D., 1985, 101, noot ROBERT, J. 
(214) Zie R~. Arb., 1983, 513 (vertaling); D.T., o.c., J W T L, 1983, 361. 
(215) Cf. GOLDMAN, B., o.c., Rev. Arb., 1983, 384. 
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aanleg, van het Oostenrijkse Handelsgericht en van het Oberster 
Gerichtshof hebben aile dit gemeen: de lex mercatoria behoort tot 
het recht, en is als dusdanig verschillend van loutere regels van 
billijkheid (alhoewel beide wei kunnen samenvailen) en een arbitrale 
instantie kan de lex mercatoria toepassen(216). 
De theorie aangaande de auto-toepasselijkheid van de lex mercatoria 
is m.i. echter te verregaand. 
Uitgangspunt voor kritiek is de in de rechtspraak aanvaarde regel dat 
iedere overeenkomst met een private partij, die niet onderworpen is 
aan het internationaal publiekrecht (volkenrecht), steeds beheerst 
wordt door een nationale wet(217). 
De inachtneming van deze heersende rechtspraak houdt in dat de lex 
mercatoria toepasselijk kan zijn op een overeenkomst, maar dan 
aileen als onderdeel van het recht (wet) van een staat: de lex mercato
ria geldt aileen in zoverre dit op de overeenkomst toepasselijk recht 
ruimte laat voor de opname in de overeenkomst van gebruikelijke 
bedingen (feitelijke gebruiken) of voor de ontwikkeling van gewoon
ten(218). 
Als gevolg van het feit dat het van de staat uitgaand recht in Belgie 
en de ons omringende landendezelfde ruimte schept tot ontwikkeling 
van de lex mercatoria (onder meer door art. 1134 B. W. en een 
gelijkaardige bepaling in de ons omringende landen), kan deze 
transnationale dimensies aannemen. De lex mercatoria is bijgevolg 
niet auto-toepasselijk op de overeenkomst, maar aileen ,door" het 

(216) Cf. GoLDMAN, B., o.c., Rev. Arb., 1983,399 e.v., nr. 20 en 21; zie ook de andere door 
deze auteur aangehaalde rechtspraak: Parijs, 12 juni 1980, J. Dr. Int., 1982, 931, noot 
OPPETIT, B.; Corte di Cassazione, 8 februari 1982, Rev. Dir. Int. Pubb. Priv., 1982, 829, 
commentaar GIARDINA, A. 
(217) Zie vnl. de twee basisarresten van deze rechtspraak: het arrest van het Permanent Hof 
van Justitie inzake de Servische en Braziliaanse leningen en het arrest van het Franse Hof van 
Cassatie inzake Messageries Maritimes: P.C.J.I., Judgement on Serbian loans, 1929, Series 
A Nos. 20/21, League of Nations, Report of the Committee for the Study of international 
loan contracts in Series of League of Nations Publications, II, 1939, II A 10, Geneva, 1939, 
74; RIGAUX, F., Droit public et droit prive, 370-371; LALIVE, P., ,Problemes relatifs a 
!'arbitrage international commercial", Rec. Cours, 1967, I, 639; ,Reflexions sur l'Etat et ses 
contrats internationaux", Collection conferences, nr. 12, Geneve, Institut Universitaire de 
Hautes Etudes lnternationales, 1976, 12; Cass. fr., 21 juni 1950, D., 1950, 749, noot HAMEL, 
J. enR.C.D.I.P., 1950,609, noot BATIFFOL, H.; Dit arrest heeft in de rechtsleer aanleiding 
gegeven tot zeer veel commentaar: zie o.m. DEBY-GERARD, F., o.c., 180-187; JACQUEMONT, 
A., o.c., 170-171; KAHN, Ph., o.c., J. Dr. Int., 1981, 842-843. 
(218) Op deze wijze moet afstand worden genomen van de opinie van sommige auteurs die 
een onderscheid maken tussen een ,contrat sans loi'' en een ,contrat sans droit", KAHN, Ph., 
o.c., in L 'hypothese du non-droit, 231 e. v.; vnl. 258; OPPETIT, B., o.c., D., 1979, Chronique 
XVII, 109; Vgl. het bovengenoemd arrest van bet Italiaanse Hof van Cassatie van 8 februari 
1982, dat de lex mercatoria binnen het nationaal recht plaatst: GoLDMAN, B., o.c., Forum 
Internationale, nov. 1983, 22. 
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nationaal van de staat uitgaand recht heen(219). De stelling aangaan
de de mogelijkheid tot het sluiten van een ,contrat sans loi" moet 
in die optiek worden verworpen(220). 
De onvolmaaktheid of onvolledigheid van de lex mercatoria draagt 
eveneens bij tot de verwerping van haar auto-toepasselijkheid op de 
overeenkomst: de rechter kan immers de incorporatie van de lex 
mercatoria in de overeenkomst slechts aanvaarden in zoverre zij 
bestaat. In het geval dat een overeenkomst uitdrukkelijk naar de lex 
mercatoria zou verwijzen, of bij gebrek aan een contractuele regeling 
van partijen dienaangaande, lijkt het meer raadzaam voor de rechter 
om deze juridische vaagheid - die dicht bij een vacuum staat - op 
te vullen door een beroep op een nationaal recht, meer bepaald op 
grond van de conflictenregels van de lex fori(221). De lex mercatoria 
vindt derhalve alleen toepassing in zoverre het nationaal recht hier
voor ruimte laat. 
Ook mag men niet uit het oog verliezen dat de afdwingbaarheid van 
onder meer internationaal gewoonterecht of van internationaal aan
vaarde gebruikelijke bedingen (feitelijke gebruiken) geschiedt door 
tussenkomst van de nationale rechter. Zelfs bij een beroep op arbitra
ge is deze tussenkomst vereist aangezien de rechtbank, bij gedwongen 
uitvoering van arbitrale beslissingen, moet optreden(222) en op die 
wijze eventueel correctief kan optreden(223). De nationale rechter zal 
zich niet onbevoegd verklaren als de hem voorgelegde rechtsverhou
ding aanknopingspunten vertoont met zijn territorium of met zijn 
ingezetenen, aangezien, onder de optiek van een nationaal recht, 
iedere persoon onderworpen is aan de wet van een staat(224). 

(219) In die zin wordt afstand genomen van de mening van Goldman, die stelt dat ,la lex 
mercatoria est formee de regles objectives dont la competence ne depend pas, cas par cas, d'une 
reference expressement ou implicitement convenue", GoLDMAN, B., o.c., J. Dr. Int., 1979, 
482; zie voor een verdere analyse: BRAECKMANS, H., o.c., R. W., 1983-84, 2680. 
(220) In dezelfde zin: STRUYCKEN, A.V.M., o.c., Journees Rene Savatier, 24 en 25 oktober 
1985, 6 
(221) In dezelfde zin: LAGARDE, P., o.c., in Le droit des relations iconomiques internationa
les, 146. 
(222) Zie o.m. RIGAUX, F., en VANDER ELST, R., o.c., J.T., 1982, 233; LOUSSOUARN, Y., 
o.c., J. T., 1982, 169. 
(223) Zie o.m. Cass., 28 juni 1979, Pas., 1979, I, 1279 en R.C.J.B., 1981, 332, noot VANDER 
ELST, R.; Parijs, 29 januari 1975, J. Dr. Int., 1976, 136 e.v., noot 0PPETIT, B.; H.R., 7 
november 1975, N.J., 1976, 774e.v., nootP.J.; KLEIN, F.E., o.c., in Festschrift Mann, F.A., 
620. 
(224) Zie o.m. BATIFFOL, H., o.c., Archives de Philosophie du droit, 1968, XIII, 28 en 
Problemes de base de philosophie du droit, 109. 
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V. SLOTBESCHOUWINGEN 

56. Zoals hoven werd opgemerkt (supra nr. 45) waren de vorige 
eeuwen gekenmerkt door een hoge graad aan staatstussenkomst en 
codificering van het recht: de soevereiniteit van de nationale staat 
uitte zich ook in het monopolie van deze staat met betrekking tot de 
creatie van recht. Met deze tendens ging uiteraard gepaard een 
terugdringen - niet een verdwijnen - van het gewoonterecht als 
bron van recht. 
De erkenning van het bestaan van een gewoonterecht in het econo
misch verkeer is aileen in deze eeuw tot stand gekomen(225). 
Het is de grote verdienste van de zogenaamde ,historische school" 
geweest aan het gewoonterecht een zelfstandige waarde te hebben 
toegekend. Met haar grondlegger Von Savigny en zijn publikaties 
tijdens de vorige eeuw wordt aangenomen dat het recht historisch 
geworteld zit in het innerlijk wezen van de natie en zich met hetgeen 
hij later de , Volksgeist ''' zou noemen, mede ontwikkelt. Volgens 
deze auteur is het de taak van de rechtswetenschap om het uit het 
volk gegroeide recht op te sporen, waarbij het veel meer aangewezen 
is het gewoonterecht te onderzoeken en op te tekenen dan een totaal 
nieuwe wetgeving uit te werken. Aileen als het gewoonterecht onze
ker of twijfelachtig is, moet de wetgever aan dit probleem een einde 
maken. 

57. Thans wordt algemeen aanvaard dat gemeenschappen andere 
dan de staat, recht kunnen scheppen: de identificatie van de staats
soevereiniteit met de uitbouw van een homogeen rechtssysteem, de 
zogenaamde , ,monistische visie'', wordt niet meer aanvaard en moet 
plaats maken voor het , ,juridisch pluralisme''; mogelijk is dat op 
hetzelfde moment meerdere normatieve systemen bestaan(226). Het 
van de staat uitgaand recht heeft zeker een belangrijke plaats in dit 
pluralistisch geheel, maar is niet het enige. De vaststelling dat het van 
de staat uitgaand recht niet in staat is aile noodzakelijke elementen 
te verschaffen ter regeling van aile belangen, staat met deze ontwik
keling in nauw verband(227). In een recente publikatie bevestigt 

(225) Zie o.m. ALLEN, C.K., o.c., 2 e.v.; GENY, F., Methode, 1, Parijs, L.G.D.J., 1932, 
317-446; STORME, M., o.c., 61-62; HORN, N., o.c., 518. 
(226) ALLEN, C.K., o.c., 92e.v.; CARBONNIER, J., Sociologiejuridique,Parijs, P.U.F., 1978, 
208; HoRN, N., o.c., 522eno.c., in Horn, N. (ed.), 60; 0PPETIT, B., o.c., D., 1979, Chronique 
XVII, 1979, Ill. 
(227) BATIFFOL, H., Problemes de base de philosophie du droit, 109. 
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Rigaux(228) dat de gedachte volledig achterhaald is als zou aileen een 
staat recht kunnen scheppen en een identificatie van staat en recht 
bestaan: ,Le theoricien du droit doit depasser !'illusion archa'ique 
de !'identification de l'Etat et du droit. Partout oil s'exerce un 
pouvoir social, celui-ci prend une forme juridique, a moins qu'il ne 
se laisse defaire par l'anarchie ou ne projette un reve spontanesiste. 
Dans les deux cas, i1 n' a plus de droit mais pas davantage de pouvoir. 
Des lors, i1 faut reconnaitre le pouvoir social - et par consequent 
la forme particuliere d'ordre juridique- que nous voyons a l'reuvre 
dans la domaine du sport, celui des relations economiques, dans 
l'activite des entreprises transnationales, sur le marche des euro-devi
ses et des euro-obligations ... '' 
Deze zienswijze beantwoordt duidelijk aan een sociologische obser
vatie(229). 
Overigens moet worden beklemtoond dat de naleving van binnen 
talloze gemeenschappen tot stand gekomen (gedrags)regelen, die de 
vorm van ,self-regulation" aannemen, deels door juridische en 
disciplinaire, deels door feitelijke sancties kan worden afgedwongen 
en/of gesanctioneerd. Bepaalde feitelijke sancties (zoals b.v. een 
uitsluiting uit het milieu) kunnen zelfs meer verregaande patrimonia
le gevolgen hebben dan een veroordeling in rechte. 
De gemeenschappen, andere dan staatsgemeenschappen, waarbin
nen recht kan worden gevormd, zijn o.m. particuliere, niet-gouver
nementele, internationale organisaties, multinationale ondernemin
gen, verenigingen. 
Het beginsel ,ubi commercium, ibi ius" (cf. ook meer algemeen: 
,ubi societas, ibi ius") verwoordt deze stelling in de handelssector. 

58. De studie van de lex mercatoria en, meer algemeen, van de 
vormen van paralegale normering, beklemtoont het bestaan van een 
dergelijk ,juridisch pluralisme", waarin plaats is voor meerdere 
vormen van normering. 
Het fenomeen van de paralegale normen en de lex mercatoria kan 
in die optiek worden gesitueerd ten aanzien van een ,voortgaande 
terugtred"(230) in het optreden van de wetgever: enerzijds is vaststel-

(228) RIGAUX, F. en VANDER ELST, R., o.c., J.T., 1982, 234. 
(229) Cf. CARBONNIER, J., Socio/ogie juridique, 208-210 en de verwijzingen naar Geny; 
BATIFFOL, H., Problemes de base de philosophie du droit, 105 e.v. 
(230) Zie aangaande deze term: VAN WuK, ,,Voortgaande terugtred'', in Besturen en recht, 
Den Haag, 1974, 99 e.v., geciteerd in CousY, H., o.c., 135. 
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baar een toenemende interventie van de wetgever(231), anderzijds 
blijkt dat bepaalde domeinen (van vooral commercieel verkeer) niet 
in aanmerking komen voor legislatieve tussenkomst omdat de wetge
ver niet wil respectievelijk niet kan optreden, zodanig dat dit vacuum 
wordt opgevuld door andere, alternatieve vormen van normering. 
Als frappante vormen van alternatieve regulering moet de continue 
ontwikkeling op nationaal en transnationaal vlak van de paralegale 
normen en de lex mercatoria geplaatst worden in het ruim regule
rings- en dereguleringsproces dat in nationaal en transnationaal 
verband op gang komt(232). 
Dat in het permanent spanningsveld(233) tussen legislatief optreden 
en paralegale normering een ,internormativiteit" bestaat, kan in het 
raam van deze studie niet worden betwijfeld. 

(231) Bovendien krijgen meer en meer wettelijke voorschriften een hoog reglementair-tech
nisch karakter. De recente wijziging in de vennootschapswet (wet van 5 december 1984) is 
hiervan een frappant voorbeeld. Art. 29 quater tot regeling van de quasi-inbreng bevat een zeer 
gedetailleerde, omvangrijke regeling teneinde een in het verleden bestaande praktijk (nl. 
vermijding van de honoraria van de revisor door inbreng in geld en, na oprichting van de 
vennootschap, aankoop van het goed) te bannen. Ook de artt. 34 bis (voorkeurrecht van de 
oude aandeelhouders) en 52 bis (inkoop van eigen aandelen) zijn zeer gedetailleerde regelingen. 
(232) Men kan hierbij volstaan met een verwijzing naar het artikel van Prof. W. Van Gerven 
,Herijken van economische wetgeving (over reguleren en dereguleren)", R. W., 1985-86, 
289-308 en het 18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres over Sociaal-Economische 
deregulering (deregulering en herregulering) dat in 1987 zal plaats hebben. 
(233) Cf. het algemeen besluit (stelling) in: BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van 
consortiumkredieten in eurodeviezen, nr. 85, p. 460. 
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