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1. Kan er over dit onderwerp nog iets nieuws worden verteld? De 
rechtsleer heeft er in de voorgaande jaren een zeer ruime belangstel
ling voor getoond(l) en heeft de rechtspraak met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de kredietverlener(2) niet alleen op de voet 
gevolgd, maar ook uitgebreid besproken en toegelicht. 
In die omstandigheden kan een spreker, die vermetel genoeg was om 
de uitnodiging van de inrichters aan te nemen, hetzij proberen het 
onderwerp aan de algemene beginselen van het recht en van het 
aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder te toetsen(3), hetzij de uit
daging aanvaarden en, op grond van een - pointillistisch - onder
zoek van rechtsleer en rechtspraak, naar nieuwe wegen speuren. 
Uitgaande van de bedoeling van de inrichters van de lessenreeks om 
de recente ontwikkelingen in het handels- en het economisch recht 
aan bod te laten komen, werd in deze bijdrage getracht niet alleen 
de rechtspraak en de rechtsleer, beperkt tot de vnl. vijf laatste jaren 
te bespreken - zowel de feiten die tot de betwistingen aanleiding 
gaven, als de uit die feiten afgeleide rechtsregels -, maar ook het 
verband met het - gemeen - aansprakelijkheidsrecht te leggen. 

(1) Zie de bibliografie tot 29 februari 1984 bij ZENNER, A. en HENRION, L.M., ,La 
responsabilite du banquier dispensateur de credit en droit beige", J.T., 1984, 482. adde: 
CHARLIER, P., , ,Responsabilite aquilienne des pouvoirs publics dans les dommages causes aux 
tiers par Ies aides publiques aux entreprises en difficulte", in Les creanciers et le droit de Ia 
faillite, Brussel, Bruylant, 1983, 451-496; CoLLE, Ph., ,Steunverlening aan ondernemingen 
in nood", R.W., 1982-1983, 2657-2672; PARMENTIER, Cl., ,Le banquier dispensateur de 
credit", in Reflets et perspectives de Ia vie economique, XXIII, 1984, 299-312; La responsabili
te extra-contractuelle du donneur de credit en droit compare, SIMONT, L. en BRUYNEEL, A. 
(ed.), Paris, Feduci, 1984, 256 biz; adde: BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van consorti
umkredieten in eurodeviezen, Antwerpen, Maklu, 1985, 126-131 en 219-224; PARDON, J., 
,Quelques normes propres au secteur bancaire", in Le droit des normes professionnelles et 
techniques, Brussel, Bruylant, 1985, 3-46. 
(2) Zie o.m. de chronologische lijst van de desbetreffende vonnissen en arresten bij ZENNER, 
A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, 484. 
(3) Zie reeds in die zin: BRUYNEEL, A. en SrMONT, L., ,La responsabilite extra-contractuelle 
du donneur de credit en droit compare", in La responsabilite extra-contractuelle du donneur 
de credit en droit compare, SrMONT, L. en BRUYNEEL, A. (ed.), Paris, Feduci, 1984, 227-256; 
MARTIN, L.M., ,Oil en est-on de Ia responsabilite du banquier", Banque, 1985, 7-14. 
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Dit was aileszins het - goede - voornemen bij het opsteilen van de 
tekst; het komt vanzelfsprekend de lezers toe te beoordelen of de 
auteur al dan niet beter naar de, door Circe aan Ulyssis gegeven raad 
had moeten luisteren: ,11 vous faudra d'abord passer pres des 
sirenes. Biles charment tousles mortels qui les approchent. Mais bien 
fou qui relache pour entendre leurs chants" (Odyssee, Zang XII, vers 
39 et seq.)(4). 

2. De titel moet de lading dekken: het onderwerp is beperkt tot de 
aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening. De activiteit 
van de bankier beperkt zich echter niet tot het verlenen van kre
diet(5). Ten aanzien van zijn klanten kan hij optreden als lasthebber, 
als bewaarnemer, als raadgever ... en bij de uitvoering van die over
eenkomsten kan zijn aansprakelijkheid jegens de medecontractant of 
jegens derden in het gedrang komen, wanneer de toepassingsvoor
waarden daartoe zijn vervuld. De aansprakelijkheid die eventueel ten 
laste van een bankier, handelend in een andere hoedanigheid dan 
kredietverlener, zou kunnen worden gelegd(6), wordt in deze bijdra
ge niet behandeld. 
Het Belgisch en het Frans aansprakelijkheidsrecht vertonen nauwe 
band en -en een r-ecentrechtsvergelijkend onderzoek heeft aangetoond 
dat blijkbaar aileen in die Ianden een ,bijzondere" aansprakelijk
heid wegens kredietverlening bestaat(7). Onvermijdelijk dient dan 
ook aandacht aan de Franse rechtspraak en rechtsleer te worden 
geschonken, zonder daarbij een systematische en voiledige vergelij
king te beogen. De klemtoon ligt op het Belgische recht. 
Hoewel ogenschijnlijk in strijd met de titel, zal eerst worden onder
zocht wie als kredietverlener in aanmerking kan komen. Dit vertoont 
voor het behandelde onderwerp evenwel belang omdat bij de beoor
deling van de causaliteit en meer bepaald van de eventuele verdeling 
van de aansprakelijkheid met het bestaan van meerdere kredietverle
ners gebeurlijk rekening zal moeten worden gehouden. 
In een tweede deel worden de fout en het causaal verband als 

(4) Cfr. Kh. Liege 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 455 (als een raad door de Rechtbank aan 
de kredietverlener gegeven). 
(5) M.b.t. dit begrip, zie infra nr. 3. 
(6) Zie o.m. de door SIMONT, L. in deze lessenreeks geleverde bijdrage; SIMONT, L., ,Les 
garanties independantes", Bank Fin., 1983, 579-611; Mister Bank en Cashcontract, WITTERS, 
L. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1982 (reeks Ius nr. 4), 111 p.; m.b.t. de cheque: Kh. Brussel 
18 december 1984, T.B.H., 1985, 547. 
(7) Zie het reeds eerder geciteerde werk (noot 1) La responsabilite extra-contractuelle du 
donneur de credit en droit compare, SIMONT, L. en BRUYNEEL, A. (ed.), vnl. 222-227 en 
247-250. 
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aansprakelijkheidsvoorwaarden onderzocht. Hoewel ook de bepa
ling van de schade(S) en van de aanspraakgerechtigden- b.v. de 
curator - tot onderzoek aanleiding kan geven, werden die proble
men buiten beschouwing gelaten, niet aileen omdat zij - omwille 
van hun ruimer toepassingsgebied - traditioneel niet bij de bankiers
aansprakelijkheid worden behandeld, maar vnl. omdat het- om
vangrijk - onderwerp diende te worden beperkt. 

I. DE KREDIETVERLENER 

3. Meestal wordt bij de bespreking van de aansprakelijkheid van de 
kredietverlener automatisch aan de bankier gedacht. Uit de recht
spraak en rechtsleer blijkt overigens dat in de meeste gevallen als 
kredietverlener een bankier werd aangesproken. 
Hij is nochtans, zoals eveneens uit rechtspraak en rechtsleer blijkt, 
niet de enige kredietverlener. 
Etymologisch komt ,krediet" van het Latijnse ,credere", dat o.m. 
betekent ,vertrouwen hebben in". 
Wanneer krediet wordt verstrekt, gebeurt dit omdat er tussen de 
partijen een onderling vertrouwen bestaat. Dit vertrouwen vindt zijn 
uitdrukking in de ter beschikking stelling van goederen - meestal 
financiele middelen - door de kredietverlener aan de kredietnemer, 
onder de vorm van een overeenkomst, omdat eerstgenoemde erop 
rekent dat de kredietnemer de aangegane juridische verplichting tot 
terugbetaling ook economisch zal - kunnen - nakomen(9). Het 
vindt zijn oorsprong in de kredietwaardigheid van de kredietnemer, 
die niet aileen op materiele - eigen middelen, balansgegevens -
doch ook op morele elementen (eerlijkheid, deskundigheid ... ) 
steunt(lO). 
Het krediet is aldus het bindteken tussen de kredietwaardigheid van 
de kredietnemer en de contracten die hij kan sluiten, waardoor hem 
goederen, vnl. financiele middelen, ter beschikking worden gesteld 
en/ of worden gelaten. 

(8) Zie o.m. Paris, 20 juni 1985, besproken door CABRILLAC, M. en TEYASIE, B., R. T. Dr. 
Comm., 1985, 787-788. 
(9) DIERYCK, A., Les ouvertures de credit, Brussel, Bruylant, 1945, 10-13; HENRION, R., 
Aspectsjuridiques et economiques du credit a court terme, Brussel, P.U.B., 1965, 9-11; VAN 
DooRSLAER, J., De kredietopening, Antwerpen, Kluwer, 1984, 3-4; VAN R YN, J. en HEENEN, 
J., Principes de droit commercial, III, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 2066, p. 303. 
(10) DIERYCK, A., o.c., 12-13; HENRION, R., O.C., nrs. 43,46 en 145; VAN DoORSLAER, J., 
o.c., nrs. 10-12, p. 8; zie ook Gent, 4 oktober 1968, onuitgegeven-geciteerd door VAN OMMES
LAGHB, P., in Bank Fin., 1979, cahier 1, 27, nr. 13; DELAT, J. en DE COCK, Y., De 
aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening, Brussel, Swinnen, 1982, 50-63. 
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Het verstrekte krediet verhoogt de kredietwaardigheid en vermijdt, 
in beginsel, en op voorwaarde dat het toereikend is, dat de toepas
singsvoorwaarden van artikel 437 van de faillissementswet zouden 
zijn vervuld(ll). 

4. Zoals blijkt uit de rechtspraak en- in mindere mate- uit de 
rechtsleer is de bankier, aileen of in een consortium handelend(l2), 
niet de enige kredietverlener. 
Stilaan wordt algemeen aangenomen dat openbare kredietinstellin
gen en zelfs de Belgische Staat en/ of de gewesten als kredietverleners 
kunnen worden beschouwd. 
Dit geldt, zoals infra wordt besproken, soms ook voor leveranciers, 
voor de kredietverzekeraar, voor de factor, voor de borg, voor de 
financieringsmaatschappij, voor de promotor-verhuurder, voor de 
provincie, voor de Rijksmaatschappelijke zekerheid ... 
Er werd ook reeds ingeroepen dat de tussenkomst van de dienst voor 
handelsonderzoeken, opgericht bij de Rechtbanken van Koophandel 
aan de oorsprong van het behoud van verstrekte kredieten lag. 
Wellicht zal ten slotte vroeg of laat - enige aanduidingen zijn reeds 
te vinden - de vraag worden gesteld of de aansprakelijkheidsregels, 
geldend voor de kredietverlener, niet op de individuele aandeelhou
der, of, wellicht nog eerder, op de meerderheidsaandeelhouder(s), 
onder omstandigheden, kunnen worden toegepast. 

I. De openbare kredietinstellingen, de Belgische Staat en de Gewes-
ten 

5. Het wordt niet betwist dat openbare kredietinstellingen, hande
lend binnen het wettelijk kader van hun rechtsbekwaamheid, als 
kredietverleners kunnenoptreden(o.m. de N.M.K.N., de N.K.B.K., 
het Gemeentekrediet...)(13). 

(11) DAVREUX, Fr., ,Les conditions de la faillite: la cessation des paiements et l'ebranlement 
du credit", in Les mfanciers et /e droit de Ia faillite, Brussel, Bruylant, 1983, 625-628; Zie 
ook: CLOQUET, A., Les concordats et Ia fai/lite, in Les Novelles, Droit commercial, IV, 
Brussel, Larcier, 1985, 72-84. 
(12) Zie m.b.t. de aansprakelijkheid van banken die als een consortium een krediet verstrek
ten: Montpellier, 13 oktober 1983, S.J., 1985, II, 20415, noot VIVANT, M. 
M.b.t. het consortium van banken, zie BRAECKMANS, H., ,Enkele juridische aspecten van 
de consortiumstructuur bij de kredietverlening in eurodeviezen", T.P.R., 1984, 1209-1328; 
BRAECKMANS, H., o.c., 160-310. 
(13) DESTERBECQ-FOBELETS, H., ,La responsabilite des organismes et pouvoirs publics 
dispensateurs de credit", B.R.H., 1982, 88-89; zie ook CHARLIER, P., o.c., 485-486; CoLLE, 
Ph., o.c., R. W., 1982-1983, 2657 e.v. 

352 



Er werd echter opgemerkt dat die openbare kredietinstellingen niet 
steeds in eigen naam en voor eigen rekening krediet verlenen, maar 
integendeel, onder omstandigheden, voor rekening van de Belgische 
Staat of van gewestelijke overheden handelen(14). 
In die gevallen wordt de beslissing tot kredietverlening door de 
centrale of de regionale overheid genomen, maar wordt de verwezen
lijking ervan- om uiteenlopende redenen(15)- aan een openbare 
kredietinstelling overgelaten, waaraan dikwijls, tot zekerheid, de 
staatswaarborg wordt toegekend(l6). 
Onder die omstandigheden is het besluit onvermijdelijk dat de cen
trale of regionale overheid, die de beslissing tot kredietverlening 
nam, mede als kredietverlener in aanmerking komt. 
Tevergeefs zou worden ingeroepen dat de tussenkomst van de centra
le en/of regionale overheid, ten behoeve van het sociaal en econo
misch algemeen belang geschiedt- o.m. en vnl. steun aan bedrijven 
in moeilijkheden -, zodat eigenlijk geen kredieten zouden worden 
verleend,(17) en zij derhalve in hoofde van de overheid tot geen 
aansprakelijkheid als kredietverlener aanleiding zouden kunnen ge
ven. 
Afgezien van de - geval per geval te beantwoorden - vraag of er 
voor dergelijke ,tussenkomst" een wettelijke basis bestaat, moet 
immers worden vastgesteld dat de steun die door de overheid aan 
prive-ondernemingen in moeilijkheden wordt verleend, tot hun her
structurering strekt, waarvan wordt aangenomen - het vertrouwen 
- dat zij, eens geslaagd, de onderneming zal toelaten de ,steun" 
terug te betalen. 
Het betreft dus wei degelijk kredieten. 

(14) CHARLIER, P., o.c., 486; CoLLE, Ph., o.c., R. W., 1982-83, 2664-2665; DESTERBECQ
FOBELETS, H., o.c., B.R.H., 1982, 98-99; PARMENTIER, Cl., o.c., 307-309; SIMONT, L. en 
BRUYNEEL, A., noot bij Brussel14 september 1979, J. T., 1980, 136; zie ook Kh. Brussel, 28 
november 1977, J.T., 1978, 68; Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 1982, 574. 
(15) O.m. de financieel-technische deskundigheid van de openbare kredietinstelling waarop 
een beroep wordt gedaan; de ontstentenis van een wettelijke basis waardoor een rechtstreekse 
staatstussenkomst zou kunnen worden gerechtvaardigd ... 
(16) PRAATS, P., ,Staatswaarborg: hoe en waarom?", Bank Fin., 1979, 607-619; zie infra 
sub 9 m.b.t. de borg als kredietverlener; cfr. Rb. Liege, 22 september 1983, T.B.H., 1985, 
561; Kh. Brussel, 3 mei 1976, J. T., 1978, 61; Kh. Brussel, 3 mei 1976, J. T., 1977, 60 (SEFI); 
Brussel, 14 september 1979, J.T., 1980, 136 (sEFr); Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 1983, 
529; Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 1982, 574 (Bodart-Fittings); Kh. Brussel, 17 juni 
1983, J.T., 1983, 635. 
(17) Zie Kh. Nivelles, 21 december 1981, onuitgegeven, zaak S.A. Henricot. Dit vonnis van 
faillietverklaring werd door Kh. Nivelles, 18 januari 1982 (B.S. 16 februari 1982) teniet gedaan; 
DESTERBECQ-FOBELETS, H., o.c., B.R.H., 1982, 98. 
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6. Dat de centrale of regionale overheid als kredietverlener in aan
merking kan komen, houdt evenwel niet in dat de openbare krediet
instelling, waarop zij als uitvoeringsagente een beroep doet en die 
derhalve als het ware voor haar rekening optreedt, aan elke aanspra
kelijkheid als kredietverlener zou ontsnappen. Dit verweer werd -
in eerste aanleg- door de N.M.K.N. in de bekende SEFI-zaak(18) 
gevoerd: zij riep in dat de beslissing tot het verlenen van krediet door 
de centrale overheid werd genomen en dat zij hierop geen kritiek kon 
oefenen. 
Die zienswijze werd door de Rechtbank verworpen vnl. op grond van 
de overweging ,que pas d'avantage elle n'a a ceder a des influences 
pratiques, au mepris du sens des responsabilites qui doit etre le sien 
en sa qualite d'institution publique de credit"(19). 
Dit betekent dat het optreden van de centrale overheid door de 
N.M.K.N. in casu niet als een rechtvaardigingsgrond kon worden 
ingeroepen waardoor haar - eventuele - aansprakelijkheid zou 
worden uitgesloten(20). 
Hoewel wellicht uitzonderlijk, kan het toch gebeuren dat het optre
den van de centrale en/of regionale overheid jegens de openbare 
kredietinstelling een onoverkomelijke en onvoorspelbare gebeurtenis 
vormt, die aan haar wil vreemd is, en derhalve als een rechtvaardi
gingsgrond haar aansprakelijkheid uitsluit. Dit zal door de feitelijke 
verhouding tussen de centrale en/of regionale overheid en de open
bare kredietinstelling worden bepaald(21). 
Wanneer geen rechtvaardigingsgrond kan worden bewezen, moet 
inderdaad worden aangenomen dat de openbare kredietinstelling, 
samen met de centrale en/ of regionale overheid handelend, mede het 
krediet verleent: zonder haar tussenkomst zou het krediet niet, 
minstens niet op dezelfde wijze aan de kredietnemer zijn toegekend. 
De hierna te bespreken verplichtingen die op de kredietverlener 
rusten moeten derhalve zowel door de openbare of regionale over
heid, die de kredietbeslissing trof, als door de openbare kredietinstel
ling, die de kredietbeslissing uitvoert, worden nageleefd, rekening 
houdend met de feitelijke omstandigheden waarin zij zich bevinden. 

(18) Kh. Brussel, 3 mei 1976, J. T., 1977, 60; Brussel, 14 september 1979, J. T., 1980, 136, noot 
SIMONT, L. en BRUYNEEL, A.; zie ook Cass., 11 december 1984, onuitgegeven (SEFI). 
(19) Kh. Brussel, 3 mei 1976, J. T., 1977, 62, 2e kol., § 6; zie ook de verwijzing naar politieke 
druk in andere beslissingen: Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 1983, 513; Brussel, 21 
december 1983, Bank Fin., 1984, 49, 1e kol., 3e ltste §. 
(20) M.b.t. de rechtvaardigingsgronden in het aansprakelijkheidsrecht zie: VAN OMMESLAG
HE, P. en CoRNELIS, L., ,Les faits justificatifs dans le droit beige de Ia responsabilite 
aquilienne", in Hulde Jean Limpens, te verschijnen, 35 p. 
(21) Zie ook CHARLIER, P., o.c., 486. 
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Uit de rechtspraak blijkt echter dat de centrale of regionale overheid 
eerder zelden als kredietverlener wordt aangesproken(22), al wordt 
dit door Hoven en Rechtbanken soms betreurd(23). Bewijsmoeilijk
heden verklaren die toestand: het is immers niet aileen moeilijk te 
bepalen wanneer een openbare kredietinstelling eigenlijk enkel als 
uitvoeringsagente, voor rekening van de centrale of regionale over
heid optreedt, maar ook hiervan het bewijs te leveren. 

2. De leveranciers 

7. Door geen contante betaling te eisen maar betalingstermijnen aan 
de schuldenaar toe te staan, verstrekt de leverancier krediet aan die 
schuldenaar. 
Hij vertrouwt erop dat de schuldenaar in staat zal zijn op de 
vervaldag zijn verplichtingen na te komen. 
Het toestaan van betalingstermijnen is in het handelsleven gebruike
lijk. Anders wordt het wanneer de leverancier, bij het verstrijken van 
de vervaldag, nieuwe betalingstermijnen aan de schuldenaar toekent, 
b.v. omdat hij weet dat toch geen onmiddellijke betaling kan worden 
bekomen. De leverancier wordt dan zeker een volwaardig kredietver
lener, waarop de desbetreffende verplichtingen rusten. Hoven en 
Rechtbanken lijken bij her haling, minstens impliciet doch zeker, tot 
dit besluit te zijn gekomen(24). 

3. Varia 

8. Uit de rechtspraak blijkt dat de verplichtingen als kredietverlener 
ook kunnen rusten op de kredietverzekeraar(25), die de leveranciers 
tegen het risico van de insolvabiliteit van hun schuldenaar dekt. Tot 
heden werd de aansprakelijkheid van de kredietverzekeraar, naar 
analogie met die van de kredietverlener-bankier, enkel bij de beeindi
ging van de verzekering van een schuldenaar in het gedrang gebracht. 
Het kan echter worden betwijfeld of tot de aansprakelijkheid van de 

(22) Kh. Brussel, 22 oktober 1982, J.T., 1983, 113 enB.R.H., 1982, 574; Kh. Brussel, 17 juni 
1983, J.T., 1983, 467. 
(23) Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 1983, 529. 
(24) Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 1983, 513; Brussel, 8 maart 1983, J. T., 1983, 467; 
Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 49; zie ook Kh. Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 
600; Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 119. 
(25) Voorz. Kh. Brussel, 16 maart 1981, B.R.H., 1981, 356; ZENNER, A. enHENRION, L.M., 
o.c., J.T. 1984, 471 m.b.t. de kredietverzekering: MAHAux, J. en LECHIEN, D., ,Quelques 
aspects de !'assurance-credit", in Les suretes issues de Ia pratique, Brussel, P.U.B., 1983, H, 
102 p. 
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kredietverzekeraar, wiens rol erin bestaat het risico van insolvabiliteit 
van een schuldenaar te dekken, zou kunnen worden besloten omdat 
hij aanvaardde een risico te dekken of die dekking te handhaven. 
Bij factoring dragen leveranciers hun schuldvorderingen op een 
schuldenaar aan een factor over, die hen het bedrag, verminderd met 
een disconto, onmiddellijk uitkeert en afstand doet van elk verhaal 
op de leveranciers bij insolvabiliteit van de schuldenaar op de verval
dag. De factor neemt derhalve beroepshalve de plaats van de leveran
ciers in en het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat op hem 
reeds de verplichtingen van een kredietverlener werden toege
past(26). Door het endossement van de factuur te aanvaarden, 
schenkt hij immers vertrouwen aan de schuldenaar, waarvan hij 
verwacht dat hij zijn verplichtingen op de vervaldag zal kunnen 
nakomen. 
Ook een borg kan als een kredietverlener in aanmerking komen(27). 
In beginsel gebeurt de borgstelling enkel als zekerheid voor het geval 
de hoofdschuldenaar op de vervaldag in gebreke blijft zijn verbinte
nissen na te komen. 
De borg, die erop rekent dat de hoofdschuldenaar niet in gebreke zal 
blijven, verleent nochtans krediet: door zijn tussenkomst kan de 
hoofdschuldenaar b.v. van een bankier een krediet bekomen of van 
gunstiger kredietvoorwaarden genieten. 
De borg - dit geldt eveneens voor de staatswaarborg - vergroot 
de kredietwaardigheid van de hoofdschuldenaar. Op hem kunnen 
dan ook, onder omstandigheden, mede aangepast aan de rechtsregels 
die op de borgtocht van toepassing zijn, als kredietverlener verplich
tingen rusten. 
Het ligt voor de hand dat eenjinancieringsmaatschappij verplichtin
gen als kredietverlener heeft, die er haar o.m. moeten toe aanzetten 
te onderzoeken of al dan niet de wettelijke toepassingsvoorwaarden 
voor een verkoop op afbetaling zijn vervuld, alvorens de lening (het 
krediet) toe te staan(28). 
Opmerkelijker zijn de beslissingen die- terecht- een bouwpromo
tor-verhuurder(29) en eenprovincie(30) als kredietverleners aanspra-

(26) Kh. Brussel, 24 februari 1982, T.B.H., 1983, 555. 
(27) Brussel, 27 september 1978, B.R.H., 1979, 269; m.b.t. de staatswaarborg: zie supra, noot 
15. Dit geldt uiteraard ook voor andere garanties: letters of intent; abstracte garanties: 
patronagebrieven ... 
(28) Rb. Hasselt, 18 januari 1982, R. W., 1984-85, 755. 
(29) Brussel, 13 januari 1981, B.R.H., 1981, 162. 
(30) Rb. Marche-en-Famenne, 8 november 1984, Jur. Liege, 1984, 643. 
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kelijk stelden. De bouwpromotor-verhuurder kende meerdere lenin
gen toe aan een huurder-winkeluitbater in een gebouw, hoewel hij 
wist dat die hi.J.urder zich in een toestand van staking van betalingen 
bevond. Hij was tot die leningen bereid om door de aanwezigheid 
van die winkeluitbater het commercieel aanzien van zijn gebouw -
schijnbaar - hoog te houden. 
De provincie werd als een kredietverlener in aanmerking genomen 
wegens de toekenning van een huisvestingskrediet. 
Blijkbaar kan ook de R.S.Z., wanneer wordt nagelaten de verschul
digde sociale bijdragen tijdig in te vorderen, als een kredietverlener 
worden beschouwd(31). Door de vervallen sociale bijdragen niet te 
innen, worden financiele middelen als gevolg van de inactiviteit van 
de Rijksdienst ter beschikking van de onderneming gelaten, al wordt 
erop gerekend dat die bedragen naderhand kunnen worden ge!nd. 
Gebeurlijk zouden ook fiscale schulden op die wijze in kredieten 
kunnen worden omgetoverd(32) en van de fiscale overheden krediet
verleners maken. 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de in de rechtspraak 
aangetroffen toepassingsgevallen niet limitatief zijn. Er moet inte
gendeel worden aangenomen dat elkeen die, hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks financiele middelen ter beschikking stelt, laat 
of laat stellen, erop rekenend dat zij te gepaster tijde door de 
schuldenaar zullen kunnen worden terugbetaald, als een kredietverle
ner in aanmerking kan komen. 

4. De dienst voor handelsonderzoeken 

9. Bij talrijke Rechtban~en van Koophandel van hetland werd een, 
tot die Rechtbank behorende dienst voor handelsonderzoeken in het 
Ieven geroepen. Bij toepassing van artikel442 van de faillissements
wet, bestaat de taak van die dienst erin de handelaars op te sporen 
die hebben opgehouden te betalen en wiens krediet aan het wankelen 
is gebracht. De beoordeling van het al dan niet vervuld zijn van de 
faillissementsvoorwaarden laat die diensten vanzelfsprekend een 

(31) Zie Mons, 11 mei 1979, B.R.H., 1980, 322 en Rev. Prat. Soc., 1979, 158; Kh. Brussel, 
17 juni 1983, J. T., 1983, 634; Kh. Charleroi,18januari 1984,Rev. Reg. Dr., 1984, 4; ZENNER, 
A. en HENRION, L.M., o.c., J. T., 1984, 470; cfr. MARTIN, L.M., noot bij Trib. Com. d' Aix 
en Provence 1 december 1980, Banque, 1981, 910. 
(32) Kh. Brussel, 30 oktober 1981, J.T., 1981, 274; ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., 
J. T., 1984, 470: die auteurs schenken bovendien aandacht aan de vraag of de ontstentenis van 
de betaling van de sociale bijdragen en/of van fiscale schulden, ondanks bet gedogen van de 
desbetreffende schuldeisers, niet als een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken moet 
worden beschouwd. 
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grote beoordelingsvrijheid, zodat het niet verwonderlijk is dat zij 
soms actief optreden bij het zoeken naar een eventuele oplossing, die 
een handelaar of vennootschap toelaat aan het faillissement te ont
snappen omdat erdoor wordt vermeden dat de faillissementsvoor
waarden vervuld raken(33). 
De diensten voor handelsonderzoeken kunnen aldus nauw betrokken 
raken bij reddingspogingen van ondernemingen in moeilijkheden ten 
einde een staking der betalingen te vermijden of minstens het wanke
len van het krediet - de kredietwaardigheid - te voorkomen. 
Mede gelet op de ruime omschrijving van de kredietverlener, rijst dan 
ook de vraag of de dienst voor handelsonderzoeken niet onrecht
streeks financH~Ie middelen ter beschikking van een handelaar laat of 
laat stellen, zodat hij als een kredietverlener zou moeten worden 
beschouwd. Impliciet doch zeker werd die redenering in de bekende 
socoL-zaak door enige bankiers gevolgd toen zij inriepen dat de 
handhaving van het krediet het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg 
van de tussenkomsten van de Brusselse dienst voor handelsonderzoe
ken was(34). 
Die vraag moet ontkennend worden beantwoord(35): de beslissing 
krediet te verlenen, - verder - te Iaten verlenen of te behouden 
vindt in h.oofde vim de kredietverlener, zoals sub 1.3 is aangetoond, 
zijn uitdrukking in een rechtshandeling van die kredietverlener (de 
lening, de borgstelling, het toestaan van termijnen ... ). 
Een dergelijke rechtshandeling wordt door de dienst voor handelson
derzoeken niet gesteld: hij onderzoekt enkel- mag slechts onderzoe
ken- of de toepassingsvoorwaarden van het faillissement aldan niet 
vervuld zijn en beoogt niet ten aanzien van de desbetreffende hande
laar rechtsgevolgen in het Ieven te roepen. 

(33) M.b.t. de diensten voor handelsonderzoeken: DUPLAT, J.L., ,La magistrature economi
que et la restructuration de l'economie beige", in Les magistratures economiques et Ia crise, 
Brussel, CRISP, 1984, 131-141; DUPLAT, J.L. en HoRsMANs, G., ,Le service des enquetes 
commerciales ou la juridiction insolite", in L'entreprise en difficulte, Brussel, J.B., 1981, 
45-76; NEUMANN, M., ,L'evolution de la jurisprudence en matiere de faillite d'office et du 
respect des droits de la defense", T.B.H., 1985, 184 e.v.; VANDER GucHT, J., ,De 
opsporingsdienst van wankele bedrijven, ingericht bij de Rechtbank van Koophandel te 
Brussel", B.R.H., 1968, 704. 
(34) Zie Kh. Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 1983, 536; Kh. Brussel, 17 juni 1982, T.B.H., 
1983, 451; zie ook de bevestiging in hoger beroep: o.m. Brussel, 22 november 1985, arrestnr. 
854/83 (Royal Bank of Canada t. S.A. Denderbeton). 
(35) Evenwel onder voorbehoud van een eventuele aansprakelijkheid die op grond van een 
andere hoedanigheid ten laste zou kunnen worden gelegd van de magistraten, die in de dienst 
voor handelsonderzoeken zetelen, of van de Belgische Staat; zie ter zake: STORME, M., , Wie 
berecht de onoordeelkundige rechter? Beschouwingen over de aansprakelijkheid van de 
rechterlijke macht", in Liber amicorum Frederic Dumon, II, 695-707; CoRNEus, L., ,De 
aansprakelijkheid van de magistraten zetelend in opsporingsdiensten en van de Belgische Staat 
voor de gebeurlijke fout van die magistraten", T.B.H., 1983, 414-417. 
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Terecht werd dan ook door de Recht bank van Koophandel te Brussel 
beslist ,qu'il ne faut pas oublier non plus que dans l'etat actuel de 
notre droit, le rOle du Tribunal de commerce est de verifier si les 
conditions legales de faillite sont ou non reunies ( ... ); que si le 
Tribunal constate que le banquier continue de faire confiance a une 
entreprise en la soutenant de ses credits, il doit en conclure que l'une 
de ces conditions -l'ebranlement de credit- fait defaut; ... "(36). 
Een kredietverlener is de dienst voor handelsonderzoeken derhalve, 
in beginsel, niet, maar eventueel zou de tussenkomst van die dienst, 
op andere gronden, tot een aansprakelijkheid (nl. van de Belgische 
Staat) kunnen leiden. 

5. De aandeelhouder 

10. Wanneer een aandeelhouder, afgezien van zijn risicodragend 
kapitaal, bijkomende leningen aan de vennootschap toestaat, zoals 
b.v. veelvuldig in de verhouding tussen moeder- en dochtervennoot
schappen gebeurt, dan lijdt het geen twijfel dat een dergelijk aandeel
houder ook als kredietverlener van de vennootschap optreedt(37). 
Wellicht zal, vroeg of laat, ook de vraag worden gesteld of op de 
aandeelhouder, onder omstandigheden, niet de verplichtingen van 
een kredietverlener kunnen rusten. 
Hij stelt immers risicodragende financiele middelen ter beschikking 
van een vennootschap, met het inzicht die middelen, intussen ver-. 
goed, bij de ontbinding en vereffening van de vennootschap terug 
te bekomen. Het maatschappelijk kapitaal strekt er bovendien toe 
de vennootschap kredietwaardig te maken, zodat zij vanwege andere 
kredietverleners bijkomende financiele middelen ter beschikking 
krijgt. 
Er bestaan dan ook argumenten om de aandeelhouder als een hetzij 
rechtstreekse, hetzij onrechtstreekse kredietverlener te beschouwen. 
De bijzondere aansprakelijkheid die op de oprichters van een ven
nootschap (artikelen 35, 6° en 123, 7° van de Venn.W.) rust, lijkt 
overigens een aansprakelijkheid te zijn waardoor de oprichters in 

(36) Zie noot 33; zie ook in hoger beroep: Brussel, 22 november 1985, arrestnr. 854/83 (Royal 
Bank of Canada t. S.A. Denderbeton). 
(37) VAN CROMBRUGGHE, S., Juridische enfiscale eenheidsbehandeling van vennootschaps
groepen, Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 217, p. 273-274; WYMEERSCH, E., ,Enkele technie
ken van concernrechtelijke aansprakelijkheid", in Liber amicorum Fredericq Dumon, I, 
Antwerpen, Kluwer, 1983, 322; ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, 471. Dit 
geldt ook voor door vennoten verstrekte borgen, abstracte garanties, patronagebrieven, letters 
of intent ... 
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hun hoedanigheid van - foutief handelende - kredietverleners 
worden getroffen. 
Het probleem zal ten aanzien van derden o.m. scherp worden gesteld 
wanneer de aandeelhouders, in algemene vergadering verenigd, van 
artikel 103 van de vennootschapswet een toepassing moeten maken 
of wanneer tot een kapitaalsverhoging van een vennootschap in 
moeilijkheden moet worden beslist. 
Hoewel de aanknopingspunten tot heden uitzonderlijk bleven(38), 
lijkt het mogelijk dat moet worden aangenomen dat onder dergelijke 
feitelijke omstandigheden op de aandeelhouders · jegens derden de 
zorgvuldigheidsplichten van de kredietverlener kunnen rusten(39). 

II. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER 

11. Het volstaat vanzelfsprekend niet de hoedanigheid van ,krediet
verlener" te bezitten om ook in die hoedanigheid aansprakelijk te 
kunnen worden gesteld. 
Zowel wanneer op de contractuele, als wanneer op de aquiliaanse 
aansprakelijkheid van de kredietverlener een beroep wordt gedaan, 
moet door het slachtoffer worden bewezen dat de schade, waarvan 
de vergoeding wordt gevorderd, door de fout van de kredietverlener 
werd veroorzaakt. 
Hierna wordt bijzondere aandacht aan de wettelijke begrippen 
,fout" en ,causaal verband" in hun toepassing op de kredietverle
ner geschonken. 
Voorafgaand moeten de volgende drie opmerkingen worden ge
maakt: 
a) het aansprakelijkheidsrecht steunt op rechtsjeiten. De concrete 
inhoud van de algemene en abstracte rechtsregels van het aansprake
lijkheidsrecht wordt bepaald door de feiten, die in elke zaak verschil
lend zijn. Een uiterst nauwkeurig onderzoek van die feiten en van 
hun bewij smiddelen is onontbeerlijk om tot deal dan niet toepasselijk
heid van de desbetreffende rechtsregels te kunnen besluiten. Vaak zal 
een wijziging van de feiten een wijziging van de toepasselijke rechts
regel tot gevolg hebben. 
Overhaaste veralgemening of blinde toepassing van een rechtsregel, 
zonder voorafgaande grondige analyse van de feiten, leidt in het 

(38) Zie evenwel Brussel, 27 september 1978, B.R.H., 1979, 278, noot FoRIERS, P.A., waar 
de aandeelhouder tevens borg was. 
(39) Cfr. VAN CROMBRUGGHE, S., O.c., nr. 217, p. 270-274; cjr. ook Kh. Liege, 27 maart 
1984, Rev. Prat. Soc., 1985, 71. 
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aansprakelijkheidsrecht - en in het algemeen, in het positief recht 
- tot vergissingen. 
b) hoewel, zoals werd besproken, de bankier niet de enige kredietver
lener is, zal bij de bespreking van de aansprakelijkbeidsregels - in 
overeenstemming met de titel - vnl. aan hem aandacbt worden 
geschonken, temeer daar de recbtspraak de desbetreffende recbtsre
gels in de overgrote meerderbeid der gevallen op de bankier diende 
toe te passen. 
Voor zoveel nodig, wordt er nochtans aan berinnerd dat die rechtsre
gels, mutatis mutandis(40), op alle kredietverleners kunnen worden 
toegepast. 
c) soms wordt opgemerkt dat de aansprakelijkbeid van de krediet
verlener een onverdiend ruime belangstelling geniet en genoot, reke
ning boudend met bet beperkt aantal toepassingsgevallen(41). 
Dit hoeft eigenlijk geen verbazing te wekken: het onderwerp is 
boeiend en belangrijk tegelijk, niet alleen omdat bet betrekking heeft 
op een financieel-economiscbe slagader van onze samenleving, maar 
ook omdat het zicb op het kruispunt van meerdere recbtstakken 
bevindt, zodat het, ondanks alle reeds geleverde inspanningen, wel
licht nog vele te ontdekken facetten vertoont. Bovendien oefent de 
ontwikkeling van de aansprakelijkheid van de kredietverlener daad
werkelijk een invloed uit op bet gedrag van de betrokkenen. Het 
risico van die aansprakelijkheid wordt bij het nemen van beslissingen 
in aanmerking genomen. Het belang hiervan kan niet worden onder
schat. 

A. De fout van de bankier 

Afgezien van eventuele strafrecbtelijke aspecten, kan de bankier een 
fout begaan ten aanzien van de kredietnemer of ten aanzien van 
derden(42). 

(40) D.w.z. rekening houdend met de feitelijke omstandigheden waarin die - andere -
kredietverleners zich bevinden, wat overigens door het aansprakelijkheidsrecht wordt opge
legd, vermits bij de foutbeoordeling moet worden onderzocht hoe een normaal voorzichtig en 
redelijk , ,kredietverlener'', in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben gehan
deld (zie infra, nr. 19). 
(41) ZENNER, A. en HENRION, L.H., o.c., J.T., 1984, 469 en 482. 
(42) DELAT, J. en DE CocK, Y., De aansprakelijkheid van de bankier bij kredietverlening, 
Brussel, Swinnen, 1982, 13-29; SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., ,Chronique de droit bancaire 
prive, Les operations de banque, 1978-1979", Bank Fin., 1979, nr. 24, p. 697; ScHOENTJES
MERCHIERS, Y., ,La responsabilite civile du donneur de credit", R.C.J.B., 1977, 51-63; VAN 
OMMESLAGHE, P., ,La responsabilite du banquier dispensateur de credit en droit beige", 
Bank Fin., 1979, cahier 1, 6-11; ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, 472-474. 
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1. De fout ten aanzien van de kredietnemer 

12. In beginsel, kan de bankier zich enkel jegens zijn client aan een 
contractuele fout schuldig maken; een contractuele fout ten aanzien 
van ,derden" is principieel uitgesloten(43). 
Er moet derhalve worden bepaald wanneer de bankier zich jegens 
zijn client aan een contractuele fout schuldig kan maken. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de beeindiging van de 
kredietverlening (a) en het toestaan of de handhaving van kredieten 
(b). 

a. De beeindiging van de kredietverlening 

13. Traditioneel wordt aangenomen dat de beeindiging van de kre
dietverlening tot een contractuele aansprakelijkheid aanleiding geeft 
wanneer zij foutief gebeurt(44). 
De vraag rijst nochtans of die zienswijze ongenuanceerd kan worden 
bijgevallen: de overeenkomst van kredietverlening wordt ,intuitu 
personae" gesloten, zodat er, zo wordt aangenomen, ongeacht of zij 
voor een bepaalde dan wei voor een onbepaalde termijn tot stand 
kwam, steeds door een der partijen een einde kan worden aan gesteld 
zodra er tussen partijen geen vertrouwen meer bestaat(45). Niet de 
uitoefening van het recht - nl. de beeindiging wanneer de vertrou
wensrelatie in het gedrang is gekomen(46) -,maar de omstandighe
den waarin de kredietverlening - door de bankier - werd beein
digd, kunnen aldus als een fout in aanmerking worden genomen(47). 
Kan worden aangenomen dat de omstandigheden, die de beeindiging 
van de kredietverlening omringen, nog tot de contractuele sfeer 
tussen partijen behoren, zodat een desbetreffende onrechtmatige 
daad een contractuele fout vormt? 

(43) Zie m.b.t. het begrip ,derde" DIRIX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten 
en derden, Antwerpen, Maarten Kluwer, 1984, 22-38. 
(44) DELAT, J. en DE COCK, Y., o.c., 18; FORIERS, P.A., La responsabilite du donneur de 
credit, Colloquium UAE-ULB, december 1982, 12-26; SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., 
Bank Fin., 1979, 707-709; VAN 0MMESLAGHE, P. o.c., Bank Fin., 1979, Cahier 1, 57-62; 
ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, 471-472. 
(45) Kh. Brussel, 12mei 1980, J.T., 1980, 693;VAN0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, 
Cahier 1, 62; contra: Kort ged. Kh. Brussel, 17 september 1985, N.V. Bouwmaterialen 
Lenaerts t. N.V. G.B. 
(46) En waarop de rechter een marginaal toezicht kan uitoefenen o.m. ten einde te bepalen 
of onder omstandigheden de vertrouwensrelatie kennelijk teloor kon gaan (zie m.b.t. de 
marginale controle: infra nrs. 21-22 en de aldaar vermelde referenties). 
(47) Zie o.m. Kh. Brussel, 20 september 1979, J. T., 1980, 45; Kh. Charleroi, 4 januari 1984, 
T.B.H., 1985, 216. 
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De vraag verdient te worden gesteld. 
Inderdaad, naar aanleiding van de eenzijdige verbreking van een 
voor onbepaalde tijd gesloten aannemingsovereenkomst, werd door 
het Hof van Cassatie in het cassatiearrest van 8 oktober 1959 overwo
gen: ,dat artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, hetwelk ten 
voordele van de besteller van het werk het eenzijdig recht op de 
verbreking van het aannemingscontract invoert, hem als voorwaarde 
waaraan de uitoefening van dat recht onderworpen is oplegt de 
aannemer schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, zijn arbeid en 
al wat hij bij die aanneming had kunnen winnen; dat het geen ruimere 
verbintenis bepaalt; dat, waar het bestreden arrest aan verweerder 
een vergoeding toekent wegens het zedelijk nadeel dat onder meer 
uit de verbreking van het aannemingscontract voortgevloeid is, zon
der het bestaan vast te stellen van een uitdrukkelijke of stilzwijgende 
overeenkomst welke afwijkt van het recht voor aanlegster om bewust 
contract eenzijdig te verbreken, noch te wijzen op enige aquiliaanse 
fout die zij zou begaan hebben, wanneer zij dat recht heeft uitgeoe
fend, het zijn dispositief niet wettelijk gerechtvaardigd heeft." (cur
sivering toegevoegd)(48). 
Uit dit arrest lijkt derhalve te kunnen worden afgeleid dat, wanneer 
aan de bankier de omstandigheden worden kwalijk genomen waar
onder hij de kredietverlening beeindigde, een aquiliaanse fout te 
zijnen laste is in te roepen. 

14. Die - foute - omstandigheden kunnen erin bestaan dat de 
bankier het krediet ongelegen opzegt, d. w .z. zonder de kredietnemer 
de gelegenheid te bieden enige wisseloplossing te vinden(49). 
Het is dan ook aan te raden bij de opzegging van de kredieten een, 
in functie van de feitelijke omstandigheden bepaalde, redelijke op
zegtermijn in acht te nemen. 
De opzegging van de kredietverlening kan eveneens onder foutieve 
omstandigheden plaatsgrijpen wanneer zij brutaal of met de bedoe
ling te schaden geschiedt, o.m. wanneer de bankier de indruk in het 
Ieven heeft geroepen een onderneming in moeilijkheden, behoudens 

(48) Cass., 8 oktober 1959, Arr. Cass., 1960, 111 en Pas., 1960, I, 164; zie ook CORNELIS, 
L., ,Onderzoek naar de principie!e grondslag van bet misbruik van ontslagrecbt in bet kader 
van de arbeidsovereenkomsten voor bedienden", in Actuele problemen van het arbeidsrecht, 
RIGAUX, M. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1984, nr. 181-182, p. 97-98. 
(49) Zie Kb. Brussel, 12 mei 1980, Bank Fin., 1980, 653; Rb. Liege, 8 oktober 1985, A.R. 
nr. 43.128/80 (A.S.B.L. C.M.E. e.a. t. Ippa e.a.), 77-78). 
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nieuwe omstandigheden, te blijven steunen, zich nieuwe zekerheden 
laat toekennen en dan plots aan de kredieten een einde stelt(50). 
Die regels gelden ook m.b.t. de beeindiging van de door de bankier 
toegestane overschrijdingen van de kredietlimiet(51). 
Volledigheidshalve moet hieraan worden toegevoegd dat de opzeg
ging van een krediet niet enkel jegens de kredietnemer, maar ook 
jegens derden foutief kan zijn en dan tot een aquiliaanse aansprake
lijkheid van de bankier kan leiden(52). 

15. Tot op dit punt werd enkel onderzocht of de omstandigheden 
die de kredietopzegging omringen tot een aansprakelijkheid van de 
bankier aanleiding kunnen geven. 
Thans moet worden bepaald of de beslissing zelf om een krediet of 
een toegestane overschrijding van de kredietlimiet te beeindigen 
eventueel aan de bankier als een contractuele fout ten laste kan 
worden gelegd. 
Hoewel de mogelijkheid tot beeindiging van een krediet (of van een 
kredietoverschrijding) neerkomt op de uitoefening van een contrac
tueel - subjectief- recht(53), wordt door de Hoven en Rechtban
ken - terecht - aangenomen dat zij, door middel van de theorie 
van het rechtsmisbruik, op de uitoefening van dat recht een toezicht 
kunnen oefenen(54). 
In het cassatiearrest dd. 19 september 1983(55) werd uitdrukkelijk 

(50) Brussel, 20 september 1979, J. T., 1980, 45. 
(51) Cfr. GLANSDORFF, B., ,La responsabilite du banquier qui refuse de consentir un 
depassement de credit'', Bank Fin., 1967, 673; VAN OMMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, 
cahier 1, 60-61. Zie ook: Kh. Liege, 2 juni 1983, T.B.H., 1984, 70. 
(52) Kh. Liege, 20 december 1983, Rev. Prat. Soc., 1984, 175 (tot de aansprakelijkheid van 
de bankier werd echter in concreto niet beslist); Kh. Brussel, 3 april1984, Rev. Prat. Soc., 
1984, 191 (idem). 
(53) Bij kredietovereenkomsten voor onbepaalde duur is meestal conventioneer bedongen 
wanneer en volgens welke voorwaarden de kredietverlening kan worden beeindigd. Zelfs 
wanneer een dergelijke clausule mocht ontbreken dan nog kan elkeen van de partijen er steeds 
een einde aan stellen mits inachtneming van een redelijke opzegperiode (het is een rechtsregel 
van openbare orde dat steeds eenzijdig een einde moet kunnen worden gesteld aan voor 
onbepaalde duur aangegane overeenkomsten). Wanneer de kredietovereenkomst voor bepaal
de duur werd aangegaan dan kan de overeenkomst vroegtijdig worden beoordeeld wanneer, 
rekening gehouden met het intuitu personae karakter, door omstandigheden bet onderling 
vertrouwen tussen partijen definitief teloorging. 
(54) Zie Kh. Liege, 2 juni 1983, T.B.H., 1984, 77-78; Kh. Liege 20 december 1983, Rev. Prat. 
Soc., 1984, 182-184; Kh. Brussel, 3 april 1984, Rev. Prat. Soc., 1984, 192-194. 
(55) Cass., 19 september 1983, T.B.H., 1984, 276; zie ook RAuws, W., ,Misbruik van 
contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983", T.B.H., 1984, 244-263; 
STORME, M.E., ,Contractuele aansprakelijkheid volgens de eisen van redelijkheid (goede 
trouw) of misbruik van contractueel recht?", noot bij Kh. Gent, 1 juni 1984, R. W., 1984, 
85, 1725-1733; P AROTTE, D., ,Concours de responsabilite et licenciement abusif des employ
es", Jur. Liege, 1985, 320-330. 
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bevestigd dat van een contractueel recht rechtsmisbruik kan worden 
gemaakt. Er werd overwogen ,que si le principe de !'execution de 
bonne foi des conventions, consacre par !'article 1134 du Code civil 
interdit a une partie a un contrat d'abuser des droits que lui confere 
celui-ci, pareil abus suppose que lorsque cette partie use dans son seul 
interet, d'un droit qu'elle puise dans la convention, elle en retire un 
avantage disproportionne ala charge correlative de l'autre partie". 
Eigenlijk werd aldus een der criteria van het rechtsmisbruik toege
past. Meer algemeen wordt het rechtsmisbruik immers door het Hof 
van Cassatie omschreven als de uitoefening van een recht op een 
wijze die kennelijk de grenzen van een normale uitoefening ervan 
door een voorzichtig persoon te buiten gaat(56). Die bepaling heeft 
als voordeel dat de nadruk wordt gelegd op de marginate controle 
die bij de vaststelling van een gebeurlijk rechtsmisbruik door de 
feitenrechter in aanmerking dient te worden genomen(57). 
Dit betekent dat de rechter tot het bestaan van het misbruik van een 
b.v. contractueel recht slechts met grote terughoudendheid kan 
besluiten, door zich bij de bepaling van de normale uitoefening van 
het - subjectief- recht door een voorzichtig persoon niet tot de 
vraag te beperken hoe hij het litigieus recht onder de gegeven omstan
digheden zou hebben uitgeoefend, maar bovendien te onderzoeken 
of zijn persoonlijke beoordeling met die van elk normaal voorzichtig 
en redelijk mens strookt. Door van de feitenrechter te vergen dat hij 
zijn beoordeling niet louter in de plaats van de beoordeling van de 
titularis van het subjectief recht stelt, maar ook bepaalt of zijn 
beoordeling met de desbetreffende beoordeling van elk normaal 
voorzichtig en redelijk mens strookt, wordt beoogd de inhoud en de 
betekenis van het subjectief recht te vrijwaren. 
Uit de rechtspraak blijkt dat de Hoven en Rechtbanken er zich voor 
hoed en hun beoordeling zonder meer in de plaats van de beoordeling 
van de bankier te stellen. 
Tot de ontstentenis van rechtsmisbruik wordt besloten zodra door 
de bankier wordt bewezen dat de feitelijke elementen van het dossier 
zijn vertrouwen in de kredietnemer- terecht- konden ondermij-

(56) ZieCass., 6 april1984, R. W., 1984-85, 1638; Cass., 10maart 1983, J. T., 1983, 716; Cass., 
10 september 1971, Arr. Cass., 1972, 31 en Pas., 1971, I, 28. 
Voor een overzicht van de verschillende criteria; RAuws, W., o.c., T.B.H., 1984, 250-253; 
CORNELIS, L., o.c., in Actue/e problemen van het Arbeidsrecht, RIGAUX, M. (ed.), Antwer
pen, Kluwer, 1984, 85-88. 
(57) M.b.t. demarginale controle t.a.v. rechtsmisbruik: VAN GERVEN, W., Hoe blauw is het 
b/oed van de prins?, Antwerpen, Kluwer, 1984, 57-59; CoRNELIS, L., o.c., in Actue/e 
tendenzen van het Arbeidsrecht, RroAux, M. ed., Antwerpen, Kluwer, 1984, 92-94; zie ook 
infra nrs. 21-22. 
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nen. Daarbij wordt o.m. belang gehecht aan het feit dat de onderne
ming hoewel daartoe uitgenodigd, en ondanks de aanhoudende 
verliezen, geen herstructureringsplan voorlegde(58), dat de krediet
voorwaarden niet werden nageleefd(59), dat de deskundige van de 
bank de financit!le structuur van de onderneming omstandig heeft 
onderzocht en negatief heeft beoordeeld(60), dat de financiele toe
stand van de kredietnemer aftakelt(61) ... 
Interessant daarbij is dat dit marginale toezicht ook eventueel reeds 
in kort geding door de Voorzitter van de Rechtbank - meestal -
van Koophandel kan worden uitgeoefend(62). Een gebeurlijk rechts
misbruik kan aldus - eigenlijk in het belang van beide partijen -
worden opgevangen alvorens schade - geheel of gedeeltelijk - is 
veroorzaakt, mits uiteraard aan de toepassingsvoorwaarden en de 
beperkingen van het kort geding, de hand wordt gehouden. 

b. Het toestaan of handhaven van een krediet 

16. Kan de bankier zich jegens de kredietnemer aan een contractuele 
fout schuldig maken door een krediet te verlenen of te handhaven? 
De auteurs lijken die vraag niet dienend te achten omdat die gebeur
lijke contractuele fout, naar hun oordeel, hoe dan ook geen causaal 
verband met de schade zou vertonen en derhalve tot geen contractue
le aansprakelijkheid van de bankier zou kunnen leiden(63). 
Die zienswijze vergt nochtans enige toelichting. Wordt aldus beweerd 
dat het causaal verband tussen de eventuele contractuele fout van de 
bankier (erin bestaande een krediet te hebben verleend of te hebben 
gehandhaafd) en de eventuele schade van de kredietnemer ontbreekt 
omdat het ,slachtoffer" met de schade heeft ingestemd, dan wei 
omdat het causaal verband door de overeenkomst van kredietverle
ning werd onderbroken? Hoewel de Belgische rechtsleer en recht
spraak tot heden aan de toestemming van het slachtoffer als recht-

(58) Kh. Liege, 2 juni 1983, T.B.H., 1984, 77. 
(59) Kh. Liege, 20 december 1983, Rev. Prat. Soc., 1984, 182-183; Kh. Brussel, 3 apri11984, 
Rev. Prat. Soc., 1984, 192-194. 
(60) Kh. Liege, 20 december 1983, Rev. Prat. Soc., 1984, 182. 
(61) Kh. Charleroi, 27 december 1984, J.T., 1985, 370; Kh. Liege, 8 oktober 1985, A.R. nr. 
43.128/80 (A.S.B.L. C.M.E. e.a. t. lppa e.a.), p. 78-79. 
(62) Kort ged. Kh. Charleroi, 27 december 1984, J.T., 1985, noot SERON, A.M., ,Le 
praejudicium, l'apparence de droits et le refere"; Kort ged. Kh. Brussel, 17 september 1985, 
N.V. Bouwmaterialen Lenaerts t. N.V. G.B. 
(63) VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 63; ZENNER, A. en HENRION, 
L.M., o.c., J. T., 1984, nr. 10, p. 472; contra: SIMONT, L. enBRUYNEEL, A., o.c., Bank Fin., 
1979, nr. 30, p. 710. 
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vaardigingsgrond(64) weinig aandacht heeft geschonken, kan wel
licht worden aangenomen dat de toestemming van het slachtoffer 
erop neerkomt de auteur van een onrechtmatige daad te ontslaan van 
de verplichting de aldus berokkende schade te vergoeden(65). Op 
voorwaarde dat de eenzijdige wilsuiting (de toestemming) van het 
slachtoffer voldoet aan de voorwaarden, door de rechtspraak be
paald, om als een aanvaard en geoorloofd bevrijdingsbeding in 
aanmerking te komen(66), kan het naderhand van de auteur van de 
onrechtmatige daad geen schadevergoeding meer vorderen. 
Het is derhalve niet de ontstentenis van een fout of van een causaal 
verband die tot gevolg heeft dat de aansprakelijkheid van de bankier 
niet in het gedrang komt, doch wei een op een eenzijdige wilsuiting 
van het slachtoffer gesteunde, conventionele afwijking van de aan
sprakelijkheidsregels van het gemeen recht, die de open bare orde niet 
raken. 
Aangezien uit recente rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt 
dat het bestaan van een overeenkomst, waarvan de verbintenissen als 
gevolg van het plaatsgrijpen van de onrechtmatige daad moeten 
worden uitgevoerd, niet noodzakelijk het causaal verband tussen die 
onrechtmatige daad en de schade (voortvloeiend uit de uitvoering 
van de verbintenissen) onderbreekt(67), lijkt het de voorkeur te 
verdienen de theorie van de onderbreking van het causaal verband 
door een overeenkomst ter zake buiten beschouwing te Iaten. 
Het bestaan van de toestemming van het slachtoffer en de draagwijd
te ervan moeten vanzelfsprekend in feite worden beoordeeld(68), 
rekening houdend met de omstandigheden waarin partijen zich be
vinden. 
Het lijkt derhalve niet uit te sluiten dat de kredietverlener, die 
beroepshalve over een grotere ervaring dan de kredietnemer kan 
beschikken, zich t.a.v. de kredietnemer aan een fout schuldig maakt 

(64) De rechtvaardigingsgrond sluit overigens niet het bestaan van een causaal verband, doch 
het bestaan van eenjout uit (zie VAN OMMESLAGHE, P. en CoRNELIS, L., o.c., 4-13). 
(65) VAN 0MMESLAGHE, P. en CORNELIS, L., o.c., 19-21. contra: KRUITHOF, R., ,Contrac
tuele aansprakelijkheidsrege!ingen", T.P.R., 1984, nr. 11, p. 248. 
(66) Zie desbetreffend: KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1984, 264-283 en de aldaar geciteerde 
referenties. 
(67) Zie KRUITHOF, M., ,De betekenis van het cassatiearrest van 9 maart 1984 in de discussie 
omtrent de doorbraak van causaal verband door een eigen juridische oorzaak", R. W., 
1983-84,2807 e.v.; VANQUICKENBORNE, M., ,Oorzakelijk verband en vergoedbare schade", 
noot bij Cass., 15 maart 1985, R. W., 1984-85, 2619. 
(68) Dit gebeurt soeverein door de feitenrechter: Cass., 9 mei 1980, Arr. Cass., 1980, 1139 
en Pas., 1980, I, 1127. 
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door, na onderzoek van de financieel-economische structuur van de 
kredietnemer, een krediet te verlenen of te handhaven(69). 
M. b. t. een financieringsmaatschappij bestaat hiervan reeds een voor
beeld: hoewel de wettelijke toepassingsvoorwaarden van een verkoop 
op afbetaling niet vervuld waren (er werd geen voorschot betaald), 
stond een onzorgvuldige financieringsmaatschappij een lening op 
afbetaling toe(70). Die financieringsmaatschappij kwam aldus tekort 
aan de op haar rustende informatieplicht jegens de leners. Rust een 
dergelijke plicht tot informeren jegens de kredietnemer ook niet, 
mutatis mutandis, op de bankier?(71). 

17. Een tekortkoming aan die plicht tot informeren bij het tot stand 
komen van de overeenkomst van kredietverlening is echter een 
,culpa in contrahendo", die tot een aquiliaanse aansprakelijkheid 
moet leiden. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst, zal het 
gebeurlijk foutief handhaven van het krediet als een contractuele 
fout jegens de kredietnemer gelden. 
Eenmaal de ontstentenis van toestemming van het slachtoffer en, bij 
veronderstelling, het bestaan van een hetzij aquiliaanse, hetzij con
tractuele fout van de bankier werd vastgesteld, staat uiteraard nog 
lang niet vast dat de kredietnemer bij wijze van schadevergoeding de 
hem verleende kredieten niet zou moeten terugbetalen. De kredietne
mer zal immers moeten aantonen dater tussen de fout van de bankier 
en de gevorderde schadevergoeding een causaal verband bestaat. 
Meer in het bijzonder zal moeten worden onderzocht welke ,scha
de" door die tekortkoming werd berokkend(72). 
Uit het voorgaande blijkt dat de aansprakelijkheid van de bankier 
jegens de kredietnemer niet alleen contractueel, maar ook aquiliaans 
kan zijn. Het onderscheid wordt bemoeilijkt door de in Belgie 
bestaande betwistingen omtrent de samenloop van aansprakelijkhe
den. 
Door sommige auteurs wordt immers, met verwijzing naar de recht
spraak, aangenomen dat door contractanten op de aquiliaanse aan-

( 69) B. v. door een te omvangrijk krediet ter beschikking te stellen; door een investeringskrediet 
te verlenen op een ogenblik dat binnen de onderneming overgei:nvesteerd werd ... Zie Rb. Liege, 
8 oktober 1985, A.R. nr. 43.128/80 (A.S.B.L. C.M.E. t. lppa e.a.), p. 69-71. 
(70) Rb. Hasselt, 18 januari 1982, R. W., 1984-85, 755. 
(71) Zie ook: Rb. Liege, 8 oktober 1985, A.R. nr. 43.128/80 (A.S.B.L. C.M.E. e.a. t. lppa 
e.a.), p. 66-68. M.b.t. de informatieplicht die op ,professionelen" rust, zie FAGNART, J.L., 
,L'obligation de renseignement du vendeur-fabricant", R.C.J.B., 1983, 228-259, vnl. 233-
241. 
(72) Zie infra nrs. 41-44. 
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sprakelijkheidsregels in hun - contractuele - rechtverhouding een 
beroep kan worden gedaan op voorwaarde dat een niet !outer con
tractuele verbintenis werd miskend en dat niet !outer contractuele 
schade werd berokkend(73). 

2. De jout ten aanzien van derden 

18. De bankier verleent krediet omdat met de kredietnemer een 
kredietovereenkomst werd gesloten. Overeenkomstig artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek, heeft de bankier als gevolg van die 
overeenkomst enkel jegens de kredietnemer verbintenissen aange
gaan. 
Kan de uitvoering van de kredietovereenkomst dan welleiden tot een 
aansprakelijkheid van de bankier jegens derden waarmee geen con
tractuele rechtsverhouding bestaat? 
Naar Belgisch recht laat het antwoord geen twijfel: bij de uitoefening 
van zijn activiteit is de bankier, zoals elke contractant, ertoe gehou
den ook algemene zorgvuldigheidsverplichtingen jegens derden in 
aanmerking te nemen, waarvan de inhoud mede door de aard van 
zijn activiteit, door de draagwijdte van de gesloten overeenkomst 
wordt bepaald ... (74). 
Ten aanzien van ,professionelen" wordt overigens snel tot het 
bestaan van dergelijke algemene zorgvuldigheidsnormen besloten en 
de bankier ontsnapt geenszins aan die tendens. 
Het Belgisch recht onderscheidt zich op dit punt van sommige 
buitenlandse rechtsstelsels (Common law, Spanje) waar de ontstente
nis van een aquiliaanse aansprakelijkheid van de bankier jegens 
derden vnl. het gevolg is van een strenge interpretatie van het beginsel 
van de relativiteit van de overeenkomsten(75). 
Het zou aanbeveling verdienen te onderzoeken of de oude strijdvraag 

(73) CousY, H., ,Het verbod van samenloop tussen contractuele en extracontractuele aan
sprakelijkheid en zijn weerslag", T.P.R., 1984, 155 e. v.; KRUITHOF, R., ,Overzicht van 
rechtspraak (1974-1980), Verbintenissen", T.P.R., 1983, 609-611; PAROTTE, D., o.c., Jur. 
Liege, 1985, 320 e.v. 
(74) DrRIX, E., o.c., 179-184, vnl. nrs. 244,246-247 en de aldaar vermelde referenties; VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 9-11, nr. 6. DIRIX, E., onderzoekt ook 
of contractueel betrokken derden (,tiers interesses") de !outer contractuele wanprestatie van 
een contractant (bv. een bankier) jegens hun schuldenaar (b.v. de kredietnemer) a! dan niet 
kunnen inroepen als een hetzij contractuele, hetzij aquiliaanse tekortkoming (o.c., 184-207, 
vnl. nrs. 265-266). 
(75) Zie de bijdragen van Jose GIRON TENA (p. 81-84) en Maurice MEGRAH, (p. 157-160) in 
La responsabilite extra-contractuel/e du donneur de credit en droit compare, SrMoNT, L. en 
BRUYNEEL, A. (ed.), Paris, Feduci, 1984. 
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of de bankier a1 dan niet een openbare dienst vervult(76), niet haar 
oorsprong vindt in de terughoudendheid waarmee oorspronkelijk 
werd aangenomen dat de bankier door het sluiten van een overeen
komst met een kredietnemer tegelijk jegens derden tot de hierna te 
bepalen algemene zorgvuldigheidsnormen is gehouden. 

19. Alvorens de inhoud van de op de bankier rustende algemene 
zorgvuldigheidsnormen te bepalen, waarbij een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen het verlenen en het handhaven van een 
krediet, moet enige aandacht worden geschonken aan de wijze waar
op, volgens talrijke auteurs, de fout van de bankier moet worden 
beoordeeld. 
Volgens vaste cassatierechtspraak, bestaat de aquiliaanse fout erin 
dat hetzij een wetsbepaling (wet in de materiele betekenis) wordt 
overtreden waardoor een welbepaald gedrag wordt opgelegd, zonder 
dat een rechtvaardigingsgrond bestaat(77), hetzij een algemene zorg
vuldigheidsnorm wordt miskend. Om te bepalen of er al dan niet een 
algemene zorgvuldigheidsnorm werd geschonden moet door de fei
tenrechter worden vastgesteld hoe een normaal voorzichtig en rede
lijk mens in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, zou hebben 
gehandeld(78). Met de bijzondere bekwaamheden van de aangespro
kene moet evenwel rekening worden gehouden; betreft het b.v. een 
bankier dan moet worden onderzocht hoe een normaal voorzichtig 
en redelijk bankier, in dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatst, 
zou hebben gehandeld(79). 
Aan de hand van het abstracte en algemene criterium van de, in 
dezelfde feitelijke omstandigheden geplaatste, normaal voorzichtige 
en redelijke bankier moet de feitenrechter, post factum, de algemene 
zorgvuldigheidsnormen bepalen die door de aangesproken bankier 
in acht dienden te worden genomen. Dit is geen gemakkelijke op-

(76) En die, naar het huidig Belgisch recht, algemeen ontkennend wordt beantwoord: zie o.m.: 
DELAT, J. en DE COCK, Y., o.c., 24-28; FORIERS, P.A., o.c., 8-12; PARMENTIER, Cl., ,Le 
banquier dispensateur de credit", o.c., 306-307; SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., Bank 
Fin., 1979, 695-697; SCHOENTJES-MERCHIERS, Y., o.c., R.C.J.B., 1977, nr. 5, p. 52; VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979 (cahier 1), nrs. 7-8, p. 11-20; ZENNER, A., en 
HENRION, L.M., o.c., J. T., 1984, nr. 2, p. 470. 
(77) Cass., 13 mei 1982, R.C.J.B., 1984, 10, nootDALCQ, R.O., ,Unite ou dualite des notions 
de faute et d'illegalite"; zie ook DELPEREE, Fr., ,L'administration responsable unite ou 
diversite", in Responsabilite et reparation des dommages, Brussel, J.B., 1983, 92-94. 
(78) O.m. Cass., 15 december 1958, Arr. Cass., 1959, 528 en Pas., 1959, I, 385; Cass., 19 
maart 1976, Arr. Cass;, 1976, 847 en Pas., 1976, I, 806; Cass., 30 april1976, Arr. Cass., 1976, 
980 en Pas., 1976, I, 944... · 
(79) Cass., 11 december 1984, onuitgegeven (zaak SEFI); Cass., 30 apri11976, Arr. Cass., 1976, 
980 en Pas., 1976, I, 944. 
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dracht: de rechter mist meestal de technische bekwaamheid en de 
ervaring van de bankier inzake kredietverlening en bovendien doet 
zijn tussenkomst zich voor wanneer het kwaad (de schade) is ge
schied, zodat de - begrijpelijke - verleiding kan bestaan zich 
, ,katholieker dan de paus'' te gedragen door het gedrag van de 
bankier aan werkelijkheidsvreemde - door de feitenrechter post 
factum ,ontdekte" - algemene zorgvuldigheidsnormen te toetsen. 
Een dergelijke werkwijze zou inderdaad een gevaar voor de krediet
sector kunnen betekenen(80) en terecht werd dan ook bij herhaling 
voor een juiste toepassing van de artikelen 1382-1383 van het B.W. 
gepleit. 

20. De meeste auteurs lijken dit doel te willen bereiken door de 
feitenrechter uit te nodigen zich tot een marginate controle van het 
gedrag van de bankier te beperken(81). 
Die opvatting kan niet worden bijgevallen: marginale controle is, in 
beginsel, vreemd aan de juiste toepassing van de artikelen 1382-1383 
van het B.W.(82). 
Zoals vermeld(83), houdt marginale toetsing in dat de feitenrechter, 
zich bij het rechtspreken niet louter door zijn persoonlijke beoorde
ling der voorgelegde feiten laat leiden, maar bovendien onderzoekt 
en vaststelt dat zijn - persoonlijke - beoordeling der feiten strookt 
met de beoordeling waartoe elk normaal voorzichtig en redelijk 
mens, op grond van die feiten, zou komen. 
Wanneer voor een marginale beoordeling van de bankiersaansprake
lijkheid wordt gepleit, wordt echter iets anders beoogd. Er wordt fel 
gewaarschuwd tegen een werkelijkheidsvreemde a posteriori beoor
deling. Om tot de aansprakelijkheid van de bankier te kunnen 
besluiten zou aldus een kennelijke fout (,faute caracterisee") moe-

(80) Bankiers die b. v., bij de kredietverlening geen enkel economisch of financieel risico meer 
zouden willen )open en aldus systematisch elk krediet aan ondernemingen in moeilijkheden 
zouden onttrekken. · 
(81) Zie o.m. DELAT, J. en DE COCK, Y., o.c., nr. 16, p. 22-24; SIMONT, L. en BRUYNEEL, 
A., o.c.,BankFin., 1979,nr. 26, p. 702; VAN0MMESLAGHE, P., Bijdragei.v.m. hetBelgisch 
recht in La responsabilite extra-contractuelle du donneur de credit en droit compare, SIMONT, 
L. en BRUYNEEL, A. (ed.), 38. 
(82) Zie FORIERS, P.A., La responsabiliti du donneur de credit, Voordracht in het kader van 
het UAE-ULB colloquium van december 1982 gewijd aan ,Les institutions et operations 
financieres'', 4 7 -52; KRUITHOF, R., Boekbespreking van Van Gerven' s, Hoe blauw is het bloed 
van de prins?, T.P.R., 1984, 1513-1514; VEROUGSTRAETE, I., ,L'action en comblement du 
passif", in Les creanciers et le droit de le jaillite, Brussel, Bruylant, 1983, 432; CoRNELis, 
L., ,Aansprakelijkheid van beheerders na faillissement", II, B.R.H., 1981, 107-130; cfr. 
ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, nr. 15, p. 474. 
(83) Zie supra, nr. 15; zie ook de in noot 82 geciteerde auteurs. 
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ten worden bewezen en zou de feitenrechter er in het bijzonder zorg 
moeten voor drag en de gelaakte gedraging van de bankier te beoorde
len in functie van de omstandigheden die bestonden en/ of bekend 
waren (dienden te zijn) op het ogenblik van het aangeklaagde optre
den van de bankier(84). 

21. Hierbij moeten de volgende bedenkingen worden gemaakt: 
- overeenkomstig de artikelen 1382-1383 van het B.W. volstaat de 
lichtste fout om tot een aansprakelijkheid aanleiding te geven(85). 
Dit geldt ook voor beroepsaansprakelijkheden. Ben ,kennelijke" 
fout is derhalve geenszins vereist. 
In de mate dat met die uitdrukking wordt bedoeld dat aan de bankier 
een , ,recht van vergissing'' (,,droit a 1' erreur' ') moet worden gelaten, 
is het besluit onvermijdelijk dat zowel de uitdrukking als de uitge
drukte idee slecht zijn gekozen. 
Ook een vergissing kan immers als een fout in de zin van de artikelen 
1382-1383 van het B.W. in aanmerkingkomen. Erbestaatgeenreden 
om voor de bankier een uitzondering te maken. Doorslaggevend is 
enkel of een normaal voorzichtig en redelijk bankier, in dezelfde 
omstandigheden geplaatst, al dan niet dezelfde beslissing (, vergis
sing") zou hebben genomen (begaan). Kan op die vraag bevestigend 
worden geantwoord dan is er geen sprake van een fout, in de 
tegenovergestelde hypothese moet tot het bestaan van die fout wor
den besloten. 
Door de bewering dat de fout van de bankier ,kennelijk" moet zijn, 
wordt wellicht iets anders bedoeld: de loutere omstandigheid dat de 
activiteit van de bankier aan derden schade veroorzaakt volstaat niet 
om te zijnen laste tot een fout te besluiten(86) en bovendien moet er 
rekening mee worden gehouden dat bankiers, hun vertegenwoordi
gers en aangestelden, mensen van vlees en bloed zijn die zich inder
daad kunnen vergissen. Het criterium van de normaal voorzichtige 
en redelijke bankier moet dan ook op mensenmaat zijn gesneden en 
met redelijkheid worden toegepast. 

(84) Zie o.m. de sub noot 79 geciteerde auteurs; adde: CHARLIER, P., o.c., nr. 7, p. 483; 
SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., in La responsabilite extracontractue/le du donneur de 
credit en droit compare, SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., (ed.), 233-238; VAN 0MMESLAGHE, 
P., o.c., Bank Fin., 1979 (cah. 1), nr. 15, p. 29-31. 
(85) Cass., 11 oktober 1971,Arr. Cass., 1972,161 en Pas., 1972, I, 149; contraDALCQ, R.O., 
Traite de Ia responsabilite civile, I, Brussel, Larcier, 1967, nrs. 285-286, p. 173; VANDENBERG
HE, H., VAN Qurc.KENBORNE, M. en liAMELINCK, P., o.c., T.P.R., 1980, nr. 13, p. 1159; 
VANDENBERGHE, H., , ,De grondslag van de contractuele en extracontractuele aansprakelijk
heid voor eigen daad", T.P.R., 1984, nr. 6, p. 139-140. 
(86) Zie Cass., 3 mei 1958, Arr. Cass., 1958, 690 en Pas., 1958, I, 972; Cass., 4 oktober 1973, 
Arr. Cass., 1974, 135 en Pas., 1974, I, 124. 
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Dit geldt echter niet aileen voor bankiers, maar voor eenieder waar
aan een fout in de zin van de artikelen 1382-1383 van het B.W. wordt 
verweten. Zowel de rechter die van het gedrag of van de beslissing 
van een bankier kennis moet nemen als de rechter die, b.v. kennis 
moet nemen van een ten laste van een autobestuurder, een genees
heer, een sportbeoefenaar ... gelegd onzorgvuldig gedrag, krijgt met 
dit probleem af te rekenen. 
- het is evenmin eigen aan de bankiersaansprakelijkheid dat de 
feitenrechter zich voor de risico's van de a posteriori beoordeling 
dient te hoeden. Het betreft integendeel een rechtsregel die uit de 
foutbepaling zelf voortvloeit: er moet worden onderzocht hoe een 
normaal voorzichtig en redelijk mens (bankier, geneesheer, autobe
stuurder, sportbeoefenaar ... ) in deze/fde feitelijke omstandigheden 
gep/aatst, zou hebben gehandeld. Daartoe moeten vanzelfsprekend 
de omstandigheden in aanmerking worden genomen die zich ten tijde 
van het litigieus gedrag voordeden. Het komt in de eerste plaats aan 
de partijen toe om de rechter ter zake de relevante feitelijke elemen
ten voor te leggen. 

22. De bepleite zorgvuldigheid van de rechter heeft derhalve niets 
met een , ,marginale controle'' te maken, doch wei met een correcte 
toepassing van de aansprakelijkheidsregels die de rechtspraak uit de 
artikelen 1382-1383 van het B.W. heeft afgeleid. 
Het verdient dan ook de voorkeur met betrekking tot de bankiersaan
sprakelijkheid geen beroep op het begrip ,marginale controle" te 
doen en dit begrip integendeel voor te behouden voor de gevallen 
waar, zoals bij de theorie van het ,rechtsmisbruik"(87), met reden 
van de feitenrechter kan worden gevergd dat hij zich bij zijn beslis
sing niet louter door zijn persoonlijke beoordeling, maar veeleer 
door de beoordeling van de normaal voorzichtige en redelijke mens 
laat leiden(88). 

23. Met zo mogelijk nog meer nadruk wordt ingeroepen dat de 

(87) Zie supra nr. 15. 
(88) Het onderscheid is niet louter theoretisch: afgezien van de eigen persoonlijkheid van de 
rechter, verwerft hij bij de uitoefening van zijn ambt een ervaring en een deskundigheid die 
hem noodzakelijk van de ,bonus paterfamilias" onderscheiden. Zijn inzicht en zijn oordeel 
zullen derhalve scherper zijn dan het inzicht en het oordeel van een normaal voorzichtig en 
redelijk mens. Bij een marginale controle wordt van de rechter gevergd dat hij die- onder 
andere omstandigheden, onontbeerlijke- deskundigheid buiten beschouwing laat en zich, 
o.m. ter vrijwaring van de aan qe rechtssubjecten toekomende subjectieve rechten, vergenoegt 
tot de beoordeling waartoe elk normaal voorzichtig en redelijk mens - zonder over die 
deskundigheid te beschikken - zou komen. 
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rechter de kredietverlening door de overheid - hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks door tussenkomst van een openbare kredietin
stelling - hoogstens marginaal of mits uiterst grote behoedzaamheid 
kan (mag) toetsen(89). 
In dit verband moeten niet alleen de supra aan de marginale controle 
gewijde beschouwingen worden herhaald, maar is ook verdere toe
lichting onontbeerlijk. 
In de mate dat aldus wordt beweerd dat bij de beoordeling van de 
kredietverlening door de overheid rekening moet worden gehouden 
met haar bijzondere toestand en opdrachten, stuit die zienswijze op 
geen kritiek. Eigenlijk wordt dan immers bedoeld dat er slechts tot 
een fout van de overheid bij de kredietverlening kan worden beslo
ten, wanneer kan worden vastgesteld dat zij anders heeft gehandeld 
dan een normaal voorzichtige en redelijke kredietverlenende over
heid, in dezelfde omstandigheden geplaatst, zou hebben gedaan, wat 
volkomen met de artikelen 1382-1383 van het B.W. strookt(90). 
Wordt evenwel bedoeld dat de rechterlijke macht de kredietverlening 
door de overheid volgens andere rechtsregels moet beoordelen dan 
de kredietverlening door een rechtssubject van het privaat recht, dan 
kan die opvatting niet worden bijgevallen. Hoewel rechtspraak en 
rechtsleer het blijkbaar soms moeilijk hebben hiervan alle rechtsge
volgen te aanvaarden(91), staat het naar Belgisch recht vast dat geen 
enkele grondwettelijke of wettelijke bepaling de Belgische Staat (en 
dit geldt evenzeer voor Gewesten en Gemeenschappen) bij de uitvoe
ring van zijn opdrachten en zijn verordenende bevoegdheden aan de 
verplichting onttrekt om, bij toepassing van de artikelen 1382-1383 
van het B.W., de schade te vergoeden die hij door zijn fout of 
nalatigheid heeft veroorzaakt(92). 

(89) CHARLIER, P., o.c., 495-496; DESTERBECQ-FOBELETS, H., o.c., B.R.H., 1982, 96-101; 
MARTENS, P., , ,Les tribunaux de commerce et Ia crise'', in Les magistratures economiques 
et [a crise, Brussel, CRISP, 1984; PARMENTIER, Cl., o.c., 307-309; SIMONT, L. en BRUYNEEL, 
A., in La responsabiliti extracontractuelle du donneur de credit en droit compare, SIMONT, 
L. en BRUYNEEL, A., (ed.), nr. 25, p. 251. 
(90) KRUITHOF, R., Boekbespreking van Van Gerven's, Hoe blauw is het bloed van de Prins, 
T.P.R., 1984, 1513-1515; VAN OEVELEN, A., Schadevergoeding bij rechtmatige overheids
daadinBelgie,Antwerpen, Kluwer, 1984, nrs. 6-7, p. 5-11; VANOMMESLAGHE, P., o.c.,Bank 
Fin., 1979, cahier 1, nr. 8, p. 19-20. 
(91) Zie o.m. met betrekking tot de overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet: 
VAN DAMME, S., , ,De overheidsaansprakelijkheid voor het wegennet'', Ius nr. 5, Antwerp en, 
Kluwer, 1983, 41-68; CoRNELis, L., De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door zaken, Antwerpen, Kluwer, 1983, 279-302. 
(92) Zoe o.m. Cass., 7 november 1975, Arr. Cass., 1976, 316 en Pas., 1976, I, 306; Cass., 
23 april1971,Arr. Cass., 1971,786 enPas.,1971, I, 752; Cass., 16 december 1965, Pas., 1966, 
I, 513; zie ook VAN GERVEN, W., Hoe blauw is het bloedvan deprins?, Antwerpen, Kluwer, 
1983, 27. 
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'----===---==-==----=--:---=-=--=--=--------=-=-=--~-- -c::: 

Op de overheid moeten de artikelen 1382-1383 van het B. W. derhalve 
op identieke wijze als op de overige rechtssubjecten worden toege
past. 

Dit betekent dat wanneer de overheid in de hoedanigheid van krediet
verlener optreedt, haar beslissingen en gedragingen aan de wettelijke 
verplichtingen en de algemene zorgvuldigheidsnormen kunnen wor
den getoetst die op ieder kredietverlener rusten, weliswaar rekening 
houdend met de bijzondere omstandigheden waarin elke kredietver
lener en derhalve ook de kredietverlenende overheid zich bevindt. 
Hierbij moet worden aangestipt dat, de overheid wanneer zij geldelij
ke steun aan een onderneming wenst toe te kennen, dit, onder 
voorbehoud van deE.E.G.-wetgeving, eventueel op een andere wijze 
dan door ,kredietverlening" kan bereiken (bv. kapitaalsinbreng, 
toelagen). Wordt de weg van de kredietverlening gekozen (ter be
schikking stellen van financiele middelen, meestal mits belangrijke 
zekerheden, die na verloop van tijd en met betaling van een interest, 
terugbetaalbaar zijn), dan moet de overheid zich ook als kredietverle
ner gedragen en kan de feitenrechter hierop, overeenkomstig de 
artikelen 1382-1383 van het B.W., toezicht uitoefenen. 
Het is juist dat de overheid, vnl. bij herhaling, de laatste jaren in het 
algemeen economisch en sociaal belang, steun aan ondernemingen 
in moeilijkheden heeft verleend. Afgezien van de moeilijkheid het 
algemeen economisch en sociaal belang te bepalen(93), is het besluit 
nochtans onvermijdelijk dat, wanneer die steun onder de vorm van 
een kredietverlening gebeurde, de overheid zich aldus de hoedanig
heid van kredietverlener heeft toegemeten en ook aldusdanig moet 
worden beoordeeld. 

24. Zoals vermeld, kan de fout van de bankier zich zowel bij de 
kredietverlening, als bij de handhaving van het krediet voordoen. 
Dikwijls wordt die fout in algemene bewoordingen omschreven als 
de ,foutieve" toekenning van een schijnbare (fictieve) kredietwaar
digheid aan een onderneming(94). Vermits de onderneming van de 
steun van haar bankier(s) blijft genieten, krijgen derden de indruk 
dat zij kredietwaardig is, zodat zij aanvaarden met haar handel te 
drijven. 

(93) Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 1982, 574; Kh. Liege, 22 september 1983, T.B.H., 
1985, 561; zie ook MARTENS, P., o.c., nr. 14, 164. 
(94) DELAT, J. en DE COCK, Y., o.c., nr. 56, p. 65; VANOMMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 
1979, cahier 1, nr. 10, p. 21, nr. 20, p. 36 en nr. 34, p. 65, en de aldaar verrnelde referenties. 
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Bij nader toezicht is het niet de schijnbare kredietwaardigheid van 
de kredietnemer die als een fout aan de bankier wordt toegerekend, 
doch wel de beslissing tot kredietverlening of tot haar handhaving, 
hoewel een normaal voorzichtig en redelijk bankier, in dezelfde 
omstandigheden geplaatst, het krediet niet had verleend of het had 
opgezegd. 
De schijn van kredietwaardigheid waarvan de kredietnemer geniet, 
is derhalve niet de fout waarvoor de bankier instaat, maar reeds een 
voor derden schadelijk gevolg van zijn foutief gedrag. 

a. De kredietverlening (het toestaan van een krediet) 

25. Uit de recente rechtspraak blijkt dat eerder zelden tot een fout 
van de bankier bij de kredietverlening wordt besloten. 
Vanzelfsprekend wordt van de bankier gevergd dat hij, vooraleer een 
krediet toe te staan, de kredietwaardigheid van de kredietnemer 
onderzoekt en daartoe inlichtingen inwint. De omvang van dit onder- . 
zoek is uiteraard afhankelijk van het belang van het krediet en van 
de identiteit van de kredietnemer, maar het is foutief een krediet toe 
te staan aan een kredietnemer waarvan de insolvabiliteit en het 
gebrek aan ervaring bekend is(95). Door de bankier worden bij de 
kredietverlening aan de kredietnemer steeds inlichtingen gevraagd: 
het komt hem toe met de ontvangen antwoorden rekening te houden, 
er toezicht op uit te oefenen en o.m. de gegevens m.b.t. eventuele 
hypotheken te controleren(96). 
Naarmate de kredieten belangrijker worden of er aanduidingen 
bestaan nopens moeilijkheden waarmee de kredietaanvrager af te 
rekenen zou hebben, kan van de bankier worden verwacht dat hij 
voorzichtiger wordt en zich niet beperkt tot het louter inwinnen van 
inlichtingen. Ben financieel-economische analyse van de kredietne
mer en van de voorgelegde documenten wordt dan, ter beoordeling 
van de kredietwaardigheid van de kredietnemer, onontbeerlijk. Met 
de uit die analyse volgende gegevens (o.m. de verhouding tussen de 
eigen middelen en het opeisbaar op korte termijn; de afwezigheid van 
provisies voor dubieuze debiteuren; de ontwikkeling van het zaken
cijfer; de omzet van de stocks; het bestaan van lopende rekeningen 
met derden, met vennoten ... ; de volstorting van het maatschappelijk 

(95) Zie o.m. Brussel, 13 januari 1981, B.R.H., 1981, 162 (verkoper-bouwpromotor); Kh. 
Brussel, 22 oktober 1982, J.T., 1982, 118; DELAT, J. en DE CocK, Y., o.c., 49-63. 
(96) Rb. Marche-en-Famenne, 8 november 1984, Jur. Liege, 1984, 643 (provincie die een 
huisvestingskrediet toekent); Montpellier, 13 oktober 1983, Rev. tr. dr. comm., 1984, 499. 
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kapitaal; kennisname van de verslagen van de commissaris ... ) moet 
bij de beslissing tot kredietverlening rekening worden gehouden(97). 
Wanneer hij zijn tussenkomst afhankelijk maakt van - belangrijke 
- financH!le inspanningen die door andere partijen (b. v. de aandeel
houders) werden beloofd, moet de bankier, o.m. door het inwinnen 
van inlichtingen nopens de vermogenstoestand van die partijen, 
onderzoeken of zij de aangegane verbintenissen inderdaad zullen 
kunnen nakomen(98). 
Wanneer een krediet wordt verleend aan een onderneming, waarvan 
bekend is dat zij moeilijkheden kent, dient de bankier eveneens een 
bijzondere voorzichtigheid in acht te nemen, die verder reikt dan het 
uitsluiten, door het nemen van de zekerheden, van elk economisch 
risico. 
Het komt aan de bankier toe de kredietverlening te Iaten voorafgaan 
door een grondig onderzoek van de financieel-economische structuur 
van dergelijke onderneming ten einde te bepalen of (eventueel, onder 
welke voorwaarden) zij nog kredietwaardig kan worden geacht. Dit 
onderzoek moet de bankier kennis geven van de oorzaken van de 
moeilijkheden van de onderneming en zal hem de gelegenheid bieden 
de kredietverlening afhankelijk te maken van, door de onderneming 
te treffen herstelmaatregelen(99). 
Bij de kredietverlening spelen de door de bankier te verwerven 
zekerheden een belangrijke rol. De opvatting als zouden zekerheden 
bij de beoordeling van het kredietrisico door de bankier slechts 
subsidiair in aanmerking mogen worden genomen, wordt stilaan 
genuanceerd(l 00). 
Bij herhaling werd integendeel door de rechtspraak, om tot de 
ontstentenis van een fout bij de kredietverlening te besluiten, gewe
zen op het feit dat het krediet door voldoende zekerheden werd 
gewaarborgd(lOl). Die rechtspraak is wellicht te verklaren door de 
bekommernis te vermijden dat een kredietnemer, waarvan een ban
kier - ten onrechte - onvoldoende zekerheden eiste, als gevolg 
daarvan bij een andere kredietverlener bijkomende kredieten zal 

(97) Kh. Brussel, 11 juni 1982, onuitgegeven, Rautaruukki Oy t/ S.A. MHB; VAN OMMES
LAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 26, nr. 13. 
(98) Brussel, 14 september 1979, J. T., 1980, 134-135. 
(99) Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 1982, 574; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank 
Fin., 1979, cahier 1, 28-29. 
(100) Zie voor een overzicht: FoRIERS, P .A., noot bij Brussel 27 september 1978, B.R.H., 
1979, 285-286. 
(101) Brussel, 27 september 1979, B.R.H., 1979, 277; Kh. Brussel, 6 oktober 1982, onuitgege
ven (N.V. G.B.M. t. N.V. Davis); Kh. Charleroi, 4 januari 1984, T.B.H., 1985, 216. 
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kunnen bekomen, die niet zouden zijn verleend wanneer de eerste 
bankier voldoende zekerheden had geeist. 
Aan een bankier werd de kredietverlening, via kredietoverschrijdin
gen, als een fout verweten omdat hij naliet het krediet te beeindigen 
hoewel hij van de kredietnemer niet de geeiste zekerheden be
kwam(102). De bankier moet bovendien ook de draagwijdte van de 
hem aangeboden zekerheden onderzoeken: laat hij dit na (b.v. wat 
hypothecaire inschrijvingen betreft) dan kan hieruit de- foutieve 
- ontstentenis van toezicht bij de kredietverlening worden afge
leid(103). 

26. Het is opmerkelijk dat de draagwijdte van de op de bankier/kre
dietverlener rustende algemene zorgvuldigheidsverplichtingen door 
de rechter zeer uiteenlopend kan worden beoordeeld. 
Zo was de Recht bank van Eerste Aanleg te Liege van oordeel dat een 
kredietverlener, die zijn vertrouwen had geschonken aan een her
structureringsplan waaruit bleek dat het welslagen van de herstructu
rering van de inbaarheid van schuldvorderingen op Saoudi-Arabie 
afhankelijk was, geen fout beging(104). 
Meerdere ondernemingen en bankie.rs/kredietverleners hebben in 
een recent verleden nochtans aan de lijve moeten ondervinden dat 
de inbaarheid van schuldvorderingen op landen uit o.m. het Midden
Oosten en de - voor de onderneming vaak even levensbelangrijke 
- betalingstermijnen daartoe uiterst aleatoir kunnen blijken. 
Zou door een bankier eventueel kunnen worden ingeroepen dat zijn 
kredietverlening niet foutief was, omdat de kredietnemer ook van 
andere kredietverleners krediet bekwam?(l05) 
De omstandigheid dat andere kredietverleners aan de kredietnemer 
nog vertrouwen schonken zal wellicht de foutbeoordeling kunnen 
be'invloeden, maar zal de bankier niet kunnen ontslaan van de op 
hem persoonlijk rustende algemene zorgvuldigheidsplicht, beroeps
halve te bepalen of de kredietnemer al dan niet nog kredietwaardig 
is(l06). 

(102) Kh. Brussel, 10 oktober 1980, onuitgegeven (SPRL Charbet t. S.A. BPP-B); Kh. Brussel, 
4 december 1981, onuitgegeven (Farchtchi t. S.A. BPP.B); zie ook Rb. Marche-en-Famenne, 
8 november 1984, Jur. Liege, 1984, 645 
(103) Kh. Brussel, 10 juni 1982, onuitgegeven (AG DB t. U.H.). 
(104) Rb. Liege, 22 september 1983, T.B.H., 1985, 561. 
(105) Die vraag kan eveneens m.b.t. de handhaving van kredieten worden gesteld. 
(106) Cfr. Brussel, 13 januari 1981, B.R.H., 1981, 162; contra: MARTIN, L.M., ,Oil en est-on 
de la responsabilite du banquier", Banque, 1985, 13. 
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Zonder uit te wijden over de juridische aard toekomend aan kredieto
verschrijdingen, kan niet worden ontkend dat zij neerkomen op een 
- bijkomende- kredietverlening, zodat op de bankier de desbetref
fende verplichtingen rusten. 

b. De handhaving van het krediet 
27. Niet aileen bij de kredietverlening, maar ook bij de handhaving 
van het krediet rusten er op de bankier algemene zorgvuldigheidsnor
men(107). 
De bankier moet op de uitvoering van de kredietovereenkomst 
toezicht houden (aa) zonder dat dit toezicht evenwel in een feitelijk 
bestuur van de kredietnemer mag ontaarden (bb)(l08). 

aa. Het krediettoezicht 
28. Door rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat de ban
kier, tijdens de uitvoering van de kredietovereenkomst, zowel op zijn 
kredietnemer, als op het gebruik dat van de kredieten wordt ge
maakt, een toezicht moet oefenen(109). 
De draagwijdte van die verplichting werd door de rechtspraak gecon
cretiseerd. 
Alvorens daarop in te gaan, dient te worden vastgesteld dat Hoven 
en Rechtbanken, bij herhaling, hebben onderstreept dat, overeen
komstig de artikelen 13 82-13 83 van het B. W., de bankiersaansprake
lijkheid met redelijkheid moet worden beoordeeld(llO) en dat de 
eventuele fout van de bankier in functie van de feitelijke omstandig
heden moet worden bepaald die zich ten tijde van zijn beslissing 
voordeden en bekend waren (dienden te zijn)(111)(112). 

(107) Kh. Charleroi, 4 januari 1984, T.B.H., 1985, 216. 
(108) DELAT, J. en DE CocK, Y., o.c., 67-84; S!MONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., Bank 
Fin., 1979, nr. 27, p. 703; PARMENTIER, Cl., o.c., in Reflets et perspectives de Ia vie 
economique, 1984, 302-303; VAN OMMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 36-53; 
ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, 475-477. 
(109) Zie o.m. Kh. Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 599; Kh. Charleroi, 18 december 1980, 
J.T., 1981, 119-120; Kh. Brussel, 26 aprill982, Bank Fin., 1983, 671; Kh. Brussel, 10 juni 
1982, onuitgegeven (AG DB t! U.H.); Voorz. Kh. Brussel, 8 apri11983, onuitgegeven (S.A. 
C.B. t! Dunion qq.); Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 457 ... zie ook de sub noot 
102 geciteerde auteurs. 
(110) Brussel, 10 mei 1979, Pas., 1979, II, 97; Mons, 4 mei 1983, T.B.H., 1984, 522; Kh. 
Charleroi, 18 december 1980, J. T., 1981, 119-120. 
(Ill) Brussel, 27 september 1978, B.R.H., 1979, 277, noot FoRIERS, P.A.; Brussel, 10 mei 
1979, Pas., 1979, II, 101; Mons, 4 mei 1983, T.B.H., 1984, 520; Kh. Brussel, 16 juni 1975, 
Bank Fin., 1976, 308, noot VELU, S.; Kh. Brussel, 29 april 1982, Bank Fin., 1983, 669; Kh. 
Brussel, 17 juni 1983, J.T., 1983, 637; Kh. Charleroi, 4januari 1984, T.B.H., 1985, 216; cjr. 
Kh. Brussel, 6 december 1983, onuitgegeven (S.A. BPPB tl de Croy). 
(I 12) Zie supra nr. 20. 
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Of, zoals door een deel van de rechtspraak en de rechtsleer wordt 
ingeroepen, mag worden beweerd dat er een vermoeden bestaat dat 
het optreden van de bankier redelijk en gemotiveerd is(ll3), is een 
andere vraag. De gegrondheid van die bewering, voorgesteld als een 
rechtsregel, is voor ernstige betwisting vatbaar. 
Ret komt aan het slachtoffer toe het bewijs van de eventuele fout 
van de bankier te leveren, terwijl de bankier de feiten en omstandig
heden zal moeten aantonen waaruit hij de ontstentenis van enige fout 
meent te kunnen afleiden (de artikelen 1315 van het B.W. en 870van 
het Ger.W.). Bij de bewijsvoering kunnen zowel de eiser (het 
slachtoffer), als de verweerder (de bankier) op feitelijke vermoedens 
een beroep doen: de feitenrechter zal er in beginsel(ll4)soeverein de 
bewijswaarde - de eraan toe te kennen overtuigingskracht - van 
bepalen. 
De feiten zullen daarbij van doorslaggevend belang zijn, zodat het 
niet dienend is een algemene regel in het leven te roepen dat het 
optreden van een bankier redelijk en gemotiveerd kan worden ge
acht. Er bestaat geen wettelijke rechtvaardiging voor de toekenning 
aan de bankier van een dergelijk bewijsrechtelijk voordeel. 

29. Een toezicht moet worden uitgeoefend op het gebruik dat van 
de door de kredietovereenkomst toegestane fondsen wordt ge
maakt(115) en op de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de 
kredietnemer. 
Over de praktische modaliteiten van laatstgenoemde controle zijn de 
meningen verdeeld: in sommige beslissingen wordt van de bankier 
een - wel bijzonder streng - permanent toezicht op de kredietne
mer geeist(116). 
Wellicht moet de voorkeur worden gegeven aan de rechtspraak die 
de intensiteit van het uit te oefenen toezicht afhankelijk maakt van 

(113) Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 551; Kh. Liege, 6 mei 1983, onuitgegeven 
(S.A. ABN/Bodson); Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 455; Kh. Brussel, 17 juni 1983, 
J.T., 1983, 636. 
(114) Zie Cass., 8 mei 1980, Arr. Cass., 1980, 1122 en Pas., 1980, I, 1111; Cass., 27 maart 
1981, Arr. Cass., 1981, 850; Cass., 14 september 1984, arrestnr. 4259. Het Hof van Cassatie 
is evenwel bevoegd om na te gaan of de rechter bij het afleiden van rechtsgevolgen uit zijn 
feitelijke vaststellingen, het wettig begrip ,vermoeden" niet heeft miskend: Cass., 26 oktober 
1983, arrest nr. 2941. 
(115) Kh. Brussel, 6 december 1983, onuitgegeven (S.A. BPPB t/ De Croy); DELAT, J. en 
DE CocK, Y., o.c., nr. 59, p. 69. 
(116) Kh. Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 599; Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 
551; Kh. Liege, 6 mei 1983, onuitgegeven (S.A. ABN/Bodson); Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. 
Liege, 1983, 456. 
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de concrete toestand waarin de kredietnemer zich bevindt, van de 
omvang van de kredieten, van de ontwikkeling van de handelsactivi
teiten van de kredietnemer ... zonder noodzakelijk een permanent 
toezicht te vergen(l17). Aldus moet de bankier, overeenkomstig het 
contractueel recht dat hij ter zake meestal heeft bedongen, een 
regelmatig boekhoudkundig toezicht op de kredietnemer houden 
(jaarrekening; balans; winst- en verliesrekening ... )(118), de versla
gen van de commissarissen in aanmerking nemen en moet hij de 
mededelingen, bekomen van aangestelden, controleren door ze aan 
de hem bekende boekhoudkundige bescheiden te toetsen(119). 
Vanzelfsprekend volstaat het niet tijdens de uitvoering van de kre
dietovereenkomst op de kredietnemer een toezicht uit te oefenen, er 
moet ook worden gereageerd wanneer de voorwaarden daartoe zijn 
vervuld(120). 

30. Het toezicht moet de bankier immers in staat stellen te bepalen 
wanneer de kredietnemer het krediet onregelmatig gebruikt of zich, 
wat zich frekwenter voordoet, in een onherroepelijk verloren toe
stand bevindt. Aan een dergelijke onderneming wordt door een 
normaal voorzichtig en redelijk bankier immers geen krediet meer 
verleent. 
De vaststelling dat de kredietnemer zich in een onherroepelijk verlo
ren toestand bevindt, legt de bankier derhalve de verplichting op het 
toegekende krediet te beeindigen. Hij maakt zich, jegens derden, aan 
een aquiliaanse fout schuldig, wanneer hij nalaat dit te doen(121). 
Van cruciaal belang is het dan ook te weten wanneer een kredietne
mer onherroepelijk verloren kan worden geacht. Het is de niet 
onaanzienlijke verdienste van Van Ommeslaghe en van de Recht bank 

(117) Kh. Charleroi, 18 december 1980, J. T., 1981, 119-120; Kh. Brussel, 29 september 1983, 
T.B.H., 1985, 551; Kh. Charleroi, 4 januari 1984, T.B.H., 1985, 216; zie ook Voorz. Kh. 
Brussel, 8 1pril1983, onuitgegeven (S.A. L.B. t. Dumon qq.). Zie ook Rb. Liege, 8 oktober 
1985, A.R. nr. 43.128/80 (A.S.B.L. C.M.E. e.a. t. lppa e.a.): dit toezicht is eveneens een 
contractuele plicht jegens de kredietnemer (p. 75-77). 
(118) Kh. Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 599. 
(119) Kh. Brussel, 16 september 1982, onuitgegeven (S.A. SGB tl SPRL Verdonck); Kh. 
Brussel, 29 september 1984, T.B.H., 1985, 554. 
(120) Gent, 7 juni 1983, onuitgegeven (V.M. tl N.V. BBL). 
(121) Zie o.m. Brussel, 10 mei 1979, Pas., 1979, II, 101; Brussel, 8 maatt 1983, J.T., 1983, 
469; Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 48; Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 
456; Kh. Brussel, 17 juni 1983, J.T., 1983, 635; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 
551; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 554. 
Zie ook o.m. SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., Bank Fin., 1979, nr. 27, p. 703; VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 41-45; ZENNER, A. en HENRION, L.M., 
o.c., J.T., 1984, 477. 
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van Koophandel te Brussel een duidelijk onderscheid te hebben 
gemaakt tussen de toestand van staking der betaling en de toestand 
waarin een onderneming onherroepelijk verloren moet worden ge
acht(122). 
Terecht werd er de nadruk op gelegd dat uit de staking der betalingen 
niet noodzakelijk de onherroepelijk verloren toestand van de krediet
nemers kan worden afgeleid, omdat die zienswijze praktisch elke 
hulp door een bankier aan ondernemingen in moeilijkheden uitsluit. 
Daarentegen kan uit de loutere vaststelling dat, op een bepaald 
ogenblik, de faillissementsvoorwaarden in hoofde van de kredietne
mer niet zijn vervuld, evenmin worden afgeleid dat de toestand van 
die kredietnemer, op datzelfde ogenblik, niet onherroepelijk verloren 
is. 
Het betreft derhalve van elkaar te onderscheiden begrippen, zodat 
uit de vaststelling van de datum van de staking der betalingen in het 
faillissementsvonnis niet volgt dat de kredietnemer zich vanaf dat 
ogenblik in een onherroepelijk verloren toestand bevond(l23) en een 
later faillissement op de beoordeling van de al dan niet onherroepe
lijk verloren toestand van de kredietnemer, op een daaraan vooraf
gaand ogenblik, geen invloed kan hebben(124). 

31. De moeilijkheden waarmee de kredietnemer te kampen heeft en 
die de bankier moet ontdekken door het op de kredietnemer uit te 
oefenen toezicht, kunnen hun oorsprong vinden in bedrijfseconomi
sche, sectoriele, financH~le, structurele ... problemen. 
Wanneer hij het bestaan van moeilijkheden heeft vastgesteld, kan 
van de bankier worden gevergd dat hij de handhaving van het krediet 
afhankelijk maakt van de bepaling door de kredietnemer van de 
oorzaken ervan, alsmede van de maatregelen die kunnen worden 
getroffen om de oorzaken van die moeilijkheden weg te werken. Dit 
gebeurt meestal onder de vorm van een herstructureringsplan. 
De ontstentenis van een herstructureringsplan werd de bankier, die 

(122) VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 39-45; Kh. Brussel, 28 novem
ber 1977, J. T., 1978, 70; Kh. Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 598; Kh. Brussel, 29 april1982, 
Bank Fin., 1983, 669; Kh. Brussel, 16 september 1982, onuitgegeven (S.A. S.G.B. t! SPRL 
Verdonck); Brussel, 17 februari 1983, T.B.H., 1983, 541; Kh. Brussel, 29 september 1983, 
T.B.H., 1985, 554; Kh. Brussel, 9 maart 1984, T.B.H., 1985, 557. 
Zie ook: Cass., com., 15 juli 1982, D., 1982, I.R., 486; Kh. Charleroi, 18 december 1980, J. T., 
1981, 120; contra: MARTIN, L.M., noot bij Trib. com. d' Aix en Provence, 1 december 1980, 
Banque, 1981, 909. 
(123) PARMENTIER, Cl., ,Le banquier dispensateur de credit: responsabilites et temps de 
crise", in Rejlets et perspectives de Ia vie ,economique", 1984, 302. 
(124) Kh. Charleroi, 18 december 1980, J. T., 1981, 120. 
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van de moeilijkheden van de kredietnemer kennis heeft, reeds als een 
fout aangerekend(125). 
Hoewel in sommige beslissingen de indruk wordt gewekt dat uit het 
bestaan van een herstructureringsplan de ontstentenis van de fout 
van de bankier kan worden afgeleid(l26), moet met de meerderheid 
van de rechtspraak worden aangenomen dat het bestaan van een 
herstructureringsplan daartoe ontoereikend is. 
De bankier moet ook op de inhoud van het hem voorgelegde her
structureringsplan een- kritisch- toezicht uitoefenen: hij mag zich 
niet tevreden stellen met een plan dat vergissingen bevat, dat, onder 
omstandigheden, vaag en/of onrealistisch is. 
Hij moet bovendien onderzoeken of het herstructureringsplan, na de 
oorzaken van de moeilijkheden te hebben bepaald, maatregelen 
voorstelt die in concreto een redelijke kans op welslagen van de 
herstructurering garanderen(127). 
Er mag de bankier ter zake echter geen resultaatsverbintenis worden 
opgelegd. Van hem wordt overigens verwacht dat hij enig- finan
cieel- risico durft te nemen(128), zodat uit de mislukking van de 
herstructurering alsdusdanig noch de ondeugdelijkheid van het plan, 
noch een foute beoordeling ervan door de bankier kan worden 
afgeleid. 
Daartoe is een feitelijk onderzoek vereist: aan de hand van de 
feitelijke omstandigheden die de bankier ten tijde van de voorlegging 
van het herstructureringsplan bekend waren - dienden te zijn -, 
moet worden bepaald of de ter beschikking gestelde fondsen en de 
overige voorgestelde herstelmaatregelen, rekening houdend met de 
van de moeilijkheden gemaakte analyse, volgens de beoordeling door 

(125) Zie o.m. Kh. Brussel, 9 augustus 1979, B.R.H., 1980, 15; Kh. Brussel, 29 mei 1980, J. T., 
1980, 598; Kh. Brussel, 16 september 1982, onuitgegeven (S.A. S.G.B. t! SPRL Verdonck); 
zie ook Voorz. Kh. Brussel, 8 april 1983, onuitgegeven (S.A. C.B. t! Dumon qq.). 
(126) Mons, 4 mei 1983, T.B.H., 1984, 522-523; Chambery, 21 januari 1980, Banque, 1980, 
638; cjr, Kh. Brussel, 28 november 1977, J.T., 1978, 69. 
(127) Kh. Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 598; Kh. Brussel, 29 april1982, Bank Fin., 1983, 
670; Kh. Brussel, 17 juni 1982, T.B.H., 1983, 454-455; Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 
1982, 574; Kh. Brussel, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 545; Kh. Brussel, 17 maart 1983, Bank 
Fin., 1983, 543; Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 457; Kh. Brussel, 9 maart 1984, 
T.B.H., 1985, 557. 
(128) Brussel, 10 mei 1979, Pas., 1979, II, 100; Kh. Charleroi, 18 december 1980, J. T., 1981, 
120; Kh. Brussel, 4 december 1981, onuitgegeven (Farchtchi t! S.A. B.P.P.B.). 
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een normaal voorzichtig en redelijk bankier tot het beoogde resultaat 
(de herstructurering, de redding) konden leiden(129). 
Algemene regels kunnen ter zake wellicht niet worden geformuleerd: 
geen enkele onderneming, hoe slecht er ook aan toe, is onherroepe
lijk verloren wanneer haar voldoende financiele en andere middelen 
ter beschikking worden gesteld die haar, na verloop van tijd, in staat 
stellen op eigen benen, in een nieuwe gedaante en competitief, op de 
markt te verschijnen. 
Macht een normaal voorzichtig en redelijk bankier, onder de gegeven 
bekende omstandigheden en in functie van de ter beschikking gestel
de fondsen, tot het besluit zijn gekomen dat de, in het plan voorge
stelde maatregelen inadequaat waren om dit doel te bereiken, dan 
vloeit daaruit voort dat de kredietnemer zich, ondanks de tijdelijke 
door het herstructureringsplan verleende hulp, in een onherroepelijk 
verloren toestand bevond en, hoewel de faillissementsvoorwaarden 
toendertijd niet vervuld waren, ,virtueel" failliet was. 
Bij die beoordeling wordt door Hoven en Rechtbanken mede reke
ning gehouden met de verhouding tussen de eigen en vreemde midde
len(130), met het positief of negatief bedrijfskapitaal(131), met de 
eventuele ontoereikendheid van de bekomen kredieten(l32), met de 
ontstentenis van afschrijvingen(l33), met het ontbreken van protes
ten(l34) en met achterstallige betalingen ten aanzien van de R.S.Z. 
en/of de BTW-diensten(135) ... 
Uiteenlopende zienswijzen over de waarde van eenzelfde herstructu-

(129) Kh. Brussel, 28 november 1977, J. T., 1978, 70; Kh. Brussel, 29 april1982, Bank Fin., 
1983, 670; Kh. Brussel, 16 september 1982, onuitgegeven (S.A. S.G.B./S.P .R.L. Verdonck); 
Kh. Brussel, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 545; Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 
552; Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 457-459; Kh. Brussel, 29 september 1984, 
T.B.H., 1985, 554. 
(130) Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 49; Kh. Brussel, 16 juni 1975, Bank Fin., 
1976, 309, noot VELU, S.; Kh. Brussel, 16 september 1982, onuitgegeven (S.A. S.G.B. t/ 
S.P.R.L. Verdonck); Kh. Brussel, 29 september 1984, T.B.H., 1985, 554. 
(131) Kh. Brussel, 9 augustus 1979, B.R.H., 1980, 15; Kh. Brussel, 26 april1982, Bank Fin., 
1983, 672; Kh. Brussel, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 546; Kh. Liege, 18 februari 1983, 
T.B.H., 1983, 552; Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 457. 
(132) Brussel, 10 mei 1979, Pas., 1979, II, 102. 
(133) Kh. Brussel, 9 augustus 1979, B.R.H., 1980, 15. 
(134) Kh. Charleroi, 18 december 1980, J.T., 1981, 120. 
(135) Kh. Brussel, 26 april1982, Bank Fin., 1983, 674; Kh. Brussel, 18 februari 1983, T.B.H., 
1983, 547. 
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reringsplan zijn niet enkel tussen bankiers mogelijk(136), maar blijk
baar ook tussen de rechters(137). 

32. Zelfs wanneer de bankier, door voldoende toezicht, tijdig de 
moelijkheden van de kredietnemer heeft ontdekt en heeft bekomen 
dat de kredietnemer een coherent, duidelijk en realistisch herstructu
reringsplan heeft opgestdd, bestaat nog de kans dat hij door de 
handhaving van het krediet een fout begaat. 
Hij moet immers ook een toezicht uitoefenen op de uitvoering van 
het herstructureringsplan(138). 
Vermits, per definitie, de stipte uitvoering van het herstructurerings
plan het middel is waardoor kan worden vermeden dat de kredietne
mer in een onherroepelijk verloren toestand terecht komt, wordt 
aangenomen - wat steeds door de feiten moet worden bevestigd -
dat de ontstentenis van stipte uitvoering ertoe leidt dat de kredietne
mer zich de facto in die toestand bevindt. De bankier zal, onder die 
omstandigheden, de kredietverlening moeten beeindigen: daartoe is 
het toezicht op de uitvoering van het herstructureringsplan onont
beerlijk. 

33. Wanneer een bankier, zonder herstructureringsplan, op grond 
van een vaag, onrealistisch of tegenstrijdig herstructureringsplan of 
zonder op de uitvoering van het herstructureringsplan toezicht te 
houden aan een onderneming in moeilijkheden, die zich in werkelijk
heid in een uitzichtloze toestand bevindt, krediet verleent, wordt hem 
als een fout verweten een schijnbare kredietwaardigheid ten gunste 
van de kredietnemer in het leven te hebben geroepen(139). Zoals 
vermeld, is dit eerder als een gevolg van de fout van de bankier te 
beschouwen, nl. het krediet ten gunste van een onherroepelijk verlo
ren kredietnemer te hebben gehandhaafd. 

(136) Zie infra nr. 8. 
(137) Kh. Brussel, 17 juni 1982, T.B.H., 1983, 454-455 en Kh. Brussel, 9 maart 1984, T.B.H., 
1985, 557. 
Uiteraard moet daarbij niet aileen met de overwegingen van de beslissing rekening worden 
gehouden, maar ook met de wijze waarop de partijen - eventueel zelfs gedeeltelijk dezelfde 
-hun geschil aan de rechter hebben voorgelegd, water moet toe aanzetten die uiteenlopende 
rechtspraak met voorzichtigheid te beoordelen. 
(138) Kh. Brussel, 29 mei 1980, J. T., 1980, 599; Kh. Brussel, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 
546; Kh. Brussel, 17 maart 1983, Bank Fin., 1983, 546; Kh. Brussel, 28 september 1984, 
T.B.H., 1985, 554; zie ook Cass. com., 5 juli 1982, D., 1982, I.R., 486. 
(139) Kh. Brussel, 16 juni 1975, Bank Fin., 1976, 308; Brussel, 27 september 1978, B.R.H., 
1979, 277; Brussel, 20 mei 1979, Pas., 1979, II, 97 en 102; Gent, 7 juni 1983, onuitgegeven 
(V.M. t/N.V. BBL); Kh. Brussel, 17 juni 1983, J. T., 1983, 635; Kh. Brussel, 6 december 1983, 
onuitgegeven (S.A. B.P.P.B. t/ de Croy). 
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De fout van de bankier werd het meest in het kader van leveranciers
discontokredieten(140) ingeroepen. 
Naar aanleiding van het door de bankier, overeenkomstig artikel 43 
van de wisselwet, uitgeoefende regres, werd door de leverancier bij 
herhaling ingeroepen dat de bankier zich jegens hem aan een fout 
schuldig maakte door, onder de concrete omstandigheden van de 
zaak, de aangeboden wissel te verdisconteren of door het krediet te 
handhaven tot op het ogenblik waarop de leverancier (trekker van 
de wissel) met de kredietnemer (betrokkene) een overeenkomst sloot. 
Door de Belgische rechtsleer en rechtspraak wordt aangenomen dat 
de fout van de bankier, bij het disconteren van een wisselbrief in het 
kader van een leveranciersdiscontokrediet erin bestaat dat hij, hoe
wei hij weet of minstens dient te weten dat de kredietnemer zich in 
een zodanige toestand verkeert dat redelijkerwijze niet kan worden 
verwacht dat hij de wisselbrief op de vervaldag zal kunnen betalen, 
de aangeboden wissel heeft aangenomen, derhalve in de wetenschap 
dat hij aileen op de betaalkracht van de trekker zal kunnen reke
nen(141). 
Om tot het al dan niet bestaan van een dergelijke fout te kunnen 
besluiten, verdient het nochtans de voorkeur de supra toegelichte 
criteria toe te passen. Afgezien van het verder te bespreken causali
teitsprobleem, rijst immers de vraag of de fout van de bankier er niet 
in bestaat eventueel een krediet te hebben gehandhaafd ten gunste 
van een onderneming die zich ten tijde van het disconteren in een 
onherroepelijk verloren toestand bevond. Indien de onderneming bij 
het disconto niet onherroepelijk verloren was, kan aan de bankier 
het disconto van de wisselbrief niet worden verweten(142) en diende 
hij evenmin te kunnen voorspellen of die onderneming op de verval
dag aldan niet zou kunnen betalen. Er anders over oordelen zou de 
mogelijkheid van kredietverlening aan een onderneming in moeilijk
heden zeer in het gedrang brengen. 

34. Het gebeurt dat de bankier, ten einde aan te ton en dat hij zich 

(140) Zie ter zake o.m. DELAT, J. en DE COCK, Y., o.c., 85-87; PARMENTIER, Cl., o.c., 
305-306; SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., Bank Fin., 1979, nr. 31, p. 710-711; VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, nrs. 26-27, p. 53-57; ZENNER, A. en 
HENRION, L.M., o.c., J. T., 1984, 477-479. 
(141) Zie o.m. Brussel, 23 mei 1979, Bank Fin., 1979, 717; Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 
1983, 513; Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 45; Mons, 4 mei 1984, T.B.H., 1984, 
520; Kh. Brussel, 29 mei 1980, DELAT, J. en DE CocK, Y., o.c., nr. 76, p. 87, zie ook VAN 
0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, nr. 26, p. 53. 
(142) Brussel, 22 november 1985, arrestnr. 854/83 (Royal Bank of Canada t. S.A. Denderbe
ton). 
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aan geen fout scbuldig maakte, op de tussenkomst van de overbeid 
wijst, waaruit bij meent te kunnen afleiden dat de berstructurering 
tot een goed einde zou worden gebracbt, dat bet berstructurerings
plan niet voor kritiek vatbaar kon zijn, dat bij zicb in de feitelijke 
onmogelijkbeid bevond om de kredietverlening te beeindi
gen ... (143). 
Kan uit de tussenkomst van de Staat in een berstructureringsplan 
en/of de druk die daarbij eventueel op de bankier(s) wordt uitgeoe
fend, tot de ontstentenis van een fout in boofde van de bankier 
worden besloten? 
Afgezien van de vraag of de overbeid onder die omstandigbeden niet 
zelf als een kredietverlener in aanmerking dient te komen(144), wordt 
die vraag door Hoven en Recbtbanken zeer uiteenlopend beoor
deeld(145). 
Die verdeelde recbtspraak boeft geen verbazing te wekken: door de 
recbter moet immers in feite worden beoordeeld of, rekening bou
dend met aile ingeroepen, bewezen en relevante omstandigbeden, een 
normaal voorzicbtig en redelijk bankier aan bet overbeidsoptreden 
een belang zou bebben gebecbt. Eens te meer is die beoordeling niet 
aileen sterk afhankelijk van de feiten van bet dossier, maar ook van 
de wijze waarop die feiten aan de recbter worden voorgelegd. 
Om dezelfde redenen is de bouding van andere bankiers bij de 
beoordeling van bet gedrag van een welbepaald bankier niet noodza
kelijk determinerend(146). 

35. Het gebeurt dat een bankier de kredieten niet opzegt, docb enkel 
scborst, overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke algemene 
voorwaarden(147). Als gevolg voor die scborsing - die overigens 

(143) Zie o.m. Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 549; Kh. Brussel, 17 juni 1983, 
J.T., 1983, 635; PARMENTIER, Cl., o.c., 306; zie ook: SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., o.c., 
Bank Fin., 1979, nr. 31, p. 710; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, nrs. 
26-27, p. 55-57; ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, 478. 
(144) Zie supra nr. 35 en een eventuele daaruitvolgende gedeelde aansprakelijkheid. 
(145) - Mede uit het overheidsoptreden werd de ontstentenis van een fout van de bankier 
afgeleid: Mons, 4 mei 1983, T.B.H., 1984, 523; Kh. Liege, 6 mei 1983, onuitgegeven (S.A. 
A.B.N. t/ Bodson); Kh. Brussel, 17 juni 1983, J.T., 1983, 636-637. 
-Ret overheidsoptreden sluit de fout van de bankier niet uit: Brussel, 21 december 1983, 
Bank Fin., 1984, 49, noot REGOUT-MASSON, M.; Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 
458; zie ook Kh. Brussel, 3 mei 1976, J. T., 1977, 60. 
(146) Hielden met de houding van andere bankiers geen rekening: Kh. Brussel, 26 april1982, 
Bank Fin., 1983, 674; Kh. Brussel, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 547; Kh. Brussel, 29 
september 1983, T.B.H., 1985, 551. 
Hield daarentegen met de houding van andere bankiers rekening: Kh. Brussel, 17 juni 1983, 
J. T., 1983, 637; Kh. Brussel, 2 oktober 1974, J. T., 1975, 46. 
(147) Kh. Charleroi, 4 januari 1984, T.B.H., 1985, 216. 
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nog tot andere moeilijkheden aanleiding kan geven -, blijft het
gebruikte - krediet gehandhaafd, maar kan het niet verder worden 
opgenomen. Ongetwijfeld moet met die bijzondere toestand, zowel 
ten aanzien van de kredietnemer, als ten aanzien van derden rekening 
worden gehouden, maar er kan niet ernstig worden betwist dat de 
schorsing van het krediet, vermits zij met de - voorlopige -
handhaving van het gebruikte krediet gepaard gaat, de bankier niet 
ontslaat van de naleving van de supra toegelichte algemene zorgvul
digheidsnormen. 

bb. Het feitelijk bestuur 

36. W ordt er van de bankier verwacht dat hij een toezicht op de 
uitvoering van de kredietovereenkomst en op de kredietnemer uitoe
fent, dan moet hij er zich nochtans voor hoeden zich, o.m. via de 
uitoefening van dit toezicht, de hoedanigheid van feitelijk bestuurder 
aan te meten. 
In artikel 63ter van de vennootschapswet wordt immers bepaald dat 
wanneer bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten 
overtreffen, bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede aile andere 
personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelij
ke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet 
hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden verklaard voor het geheel 
of een deel van de schulden van de vennootschap tot beloop van het 
tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk 
grove, fout tot het faillissement heeft bijgedragen. 
Er wordt aangenomen dat de bankier (of, in het algemeen, de 
kredietverlener), onder omstandigheden, de hoedanigheid van feite
lijk bestuurder kan verwerven(148). 
Om als feitelijk bestuurder in aanmerking te komen is vereist dat een 
natuurlijk- of een rechtspersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
daadwerkelijk en op onafhankelijke wijze in het algemeen beleid van 

(148) Zie Kh. Brussel, 20 september 1979, J. T., 1980, 48-49; Kh. Brussel, 22 oktober 1982, 
B.R.H., 1982, 574; cfr. Kh. Brussel, 3 april1984, Rev. Prat. Soc., 1984, 194-196; Kh. Liege, 
17 rnei 1983, Rev. Prat. Soc., 1984, 67; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, 
cahier 1, 33-34. 
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een vennootschap tussenkomt, hetzij onder het mom van, hetzij in 
de plaats van haar wettelijke vertegenwoordigers(149). 
Het behoort niet tot het domein van de aansprakelijkheid van de 
bankier die definitie van de feitelijke bestuurder of haar toepassings
mogelijkheden te bespreken. 
De bankier (kredietverlener) zal als een feitelijk bestuurder in aan
merking komen wanneer hij zich, bv. door de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger in de beleidsorganen van de vennootschap, van 
de beleidsmacht geheel of gedeeltelijk meester heeft gemaakt(150), 
wanneer hij - in plaats van de onderneming - de kredietbehoeften 
van de vennootschap bepaalt en in functie daarvan financH~le midde
len ter beschikking stelt, wanneer hij, onder het mom van krediet
voorwaarden, ingrijpt in het beleid van de vennootschap ... (151). 
Het toezicht op het gebruik van het krediet en het verstrekken van 
aanbevelingen kunnen alsdusdanig niet als een inmenging in het 
bestuur van de vennootschap in aanmerking komen. Bovendien kan 
het gebeuren dat een kredietnemer, b.v. bij bouwkredieten, op de 
gespecialiseerde diensten van een bankier een beroep doet om hem 
bij te staan en tot een optimaal kredietgebruik te komen(152). 
Die tussenkomst beperkt zich tot een, door de kredietnemer aan de 
bankier gegeven opdracht en bei:nvloedt het bestuur van de vennoot
schap niet. 
Evenmin kan uit de tussenkomst van de bankier tijdens door de 
kredietnemer met derden gevoerde onderhandelingen worden afge
leid dat die bankier de feitelijke bestuurder van de kredietnemer is, 
wanneer die tussenkomst onontbeerlijk is om, rekening houdend met 
de gesloten kredietovereenkomsten, de kredietnemer, onder bepaal
de, vast te leggen voorwaarden, van sommige van zijn verplichtingen 
jegens zijn kredietverlener te ontslaan(153). 
Het bewijs van het feitelijk bestuurderschap stelt in de praktijk vele 

(149) Zie CoLLE, Ph., ,Kritische bernerkingen nopens een aantal problernen rond artike163 
ter Venn.W.", T.B.H., 1985, 166-168; JASPAR, J.L. en DE SMETH, A., ,La notion de gerant 
de fait", J.T., 1984, 645 e.v.; VEROUGSTRAETE, I., ,L'action en cornblernent du passif", in 
Les creanciers et /e droit de /afaillite, Brusse], Bruylant, 1983, 437-438; in Frankrijk: RIPERT, 
G. en RoBLOT, R., Traite element a ire de droit commercial, Paris, 1981, nr. 3267; RIVES-LAN
GE, J.L., ,La notion de dirigeant de fait", D., 1975, Chr., 42 e.v.; STOUFFET, J., noot bij 
Nancy, 15 december 1977, J.C.P., 1978, II, 18912; VASSEUR, M., ,Le droit fran9ais est-il 
un handicap pour l'apporteur de fonds propres?", Banque, 1979, 13-15. 
(150) Kh. Brussel, 20 september 1979, J.T., 1980, 48-49; Kh. Brussel, 22 oktober 1982, 
B.R.H., 1982, 574. 
(151) Kh. Brussel, 22 oktober 1982, B.R.H., 1982, 574. 
(152) Kh. Brussel, 3 april 1984, Rev. Prat. Soc., 1984, 194-196. 
(153) Voorz. Kh. Brussel, 4 juli 1983, onuitgegeven (N.V. De Derner t/ N.V. A.B.N.). 
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problemen(154): de feitelijke bestuurder geeft er zich meestal reken
schap van dat zijn optreden het wettelijk kader te buiten gaat en tot 
aansprakelijkheid aanleiding zou kunnen geven. Het feitelijk bestuur 
wordt dan ook vaak verdoken uitgeoefend, achter de schermen en 
zonder dat de onderneming zelf noodzakelijk over de stukken be
schikt waaruit de tussenkomst van de feitelijke bestuurder kan 
blijken. Die bewijsnood kan door de toepassing van de artikelen 877 
et seq. Ger.W. eventueel worden opgevangen(155). 
Het volstaat niet aan te tonen dat de bankier als feitelijk bestuurder 
heeft gehandeld om op artikel 63ter van de vennootschapswet een 
beroep te kunnen doen. Bovendien moet worden bewezen dat hij zich 
aan een kennelijk grove fout schuldig maakte en dat die fout tot het 
faillissement heeft bijgedragen. Die voorwaarden, die in het alge
meen de aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders betreffen, 
moeten hier dan ook niet worden onderzocht. 

B. Het causaal verband 

Na de algemene beginselen inzake de causaliteitsbeoordeling in herin
nering te hebben gebracht (1), worden die beginselen meer in het 
bijzonder op de bankiersaansprakelijkheid bij het leveranciersdis
contokrediet toegepast (2). Ten slotte worde aan de verdeling van de 
aansprakelijkheid aandacht geschonken (3). 

1. De causaliteitsbeoordeling bij de bankiersaansprake-
lij kheid 

37. Zoals door Van Quickenborne terecht werd opgemerkt, geldt, 
volgens de gewone omgangstaal, een verschijnsel, een gedrag slechts 
als een ,oorzaak" wanneer het- in samenhang met andere ver
schijnselen en gedragingen - tegelijk noodzakelijk en voldoende is 
voor de verwezenlijkingvan het in aanmerking genomen gevolg(156). 
Ook in het aansprakelijkheidsrecht wordt, zoals in de gewone om
gangstaal, slechts een of meerdere voorwaarde(n) als oorzaak van 
een schade beschouwd - een fout of een andere gebeurtenis, waar
aan de wetgever een aansprakelijkheid verbindt -, wanneer zij voor 
het schadelijk gevolg noodzakelijkis, hoewel tal van andere voorwaar-

{154) COLLE, Ph., o.c., T.B.H., 1985, 168; JASPAR, J.L. enDESMETH, A., o.c., J.T., 1984, 
648; contra: VEROUGSTRAETE, !., O.C., nr. 15, p. 438. 
(155) Brussel, 25 oktober 1984, onuitgegeven (N.V. Bodart Fittings in faling t/ B.S.). 
(156) VAN QurcKENBORNE, M., De oorzakelijkheid in het recht van de burgerlijke aansprake
/ijkheid, Brussel, Elsevier-Sequoia, 1972, 9 e.v. 
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den eveneens noodzakelijk aanwezig dienen te zijn om samen met die 
fout - of de tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis - voor de 
verwezenlijking van de schade voldoende te zijn. 
De fout of de, tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis is derhalve 
een, onder andere, noodzakelijke en, ceteris paribus, voldoende 
voorwaarde voor het schadegebeuren of, concreter uitgedrukt, een 
fout of een tot aansprakelijkheid leidende gebeurtenis kan slechts als 
de oorzaak van een welbepaalde schade in aanmerking komen wan
neer, overeenkomstig de feiten, kan worden vastgesteld dat die 
schade zich, bij ontstentenis van de fout of de, tot aansprakelijkheid 
leidende gebeurtenis, niet, minstens niet op dezelfde wijze zou heb
ben voorgedaan (het zgn. conditio sine qua non-verband)(157). 
De causaliteitsbeoordeling doet zich aldus voor als een redenering 
met wetenschappelijke allures, maar blijkt, bij nader toekijken eigen
lijk zeer subjectief te zijn(158). Niet aileen wordt de fout of de tot 
aansprakelijkheid leidende gebeurtenis uit het verband met de overi
ge voor het schadegebeuren even noodzakelijke en voldoende voor
waarden gehaald, maar bovendien komt het aan de feitenrechter toe 
om, in functie van de, door de partijen aangevoerde feitelijke ele
menten- vaak, en soms onvermijdelijk, onvolledig- tot het aldan 
niet bestaan van het vereiste conditio sine qua non-verband te beslui
ten(l59). 

38. De feitenrechter beschikt daarbij over een zeer grote beoorde
lingsvrijheid. De feiten waaruit het oorzakelijk verband tussen een 
fout en de schade wordt afgeleid, worden immers op onaantastbare 
wijze door de rechter vastgesteld. Het Hof van Cassatie kan even wei 
nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen het al dan niet bestaan 
van zodanig causaal verband wettig heeft kunnen afleiden(160). 
Afgezien van de controle op de regelmatigheid van de motivering en 
op de interpretatie van de in aanmerking genomen stukken, zal zijn 
beslissing echter slechts in marginate gevallen worden vernietigd, nl. 
wanneer het Hof van Cassatie tot het besluit komt dat een normaal 
voorzichtig en redelijk mens, op grond van de, door de feitenrechter 

(157) VANDENBERGHE, H., VAN QUICKENBORNE, M. en HAMELINK, P., ,Overzicht van 
rechtspraak, Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, 1964-1978", T.P.R., 1980, nr. 171, 
p. 1349 en nr. 176, p. 1353; CoRNELIS, L., o.c., nrs. 158-159, p. 144-146. 
(158) Zie VAN DoRPE, L., ,Onderbreking van causaal verband door een eigen juridische 
oorzaak", R.G.A.R., 1984, nr. 10714. 
(159) CORNELIS, L., O.C., 170-173. 
(160) Zie o.m. Cass., 21 februari 1984, De Verz., 1984, 487; Cass., 10 november 1981, Arr. 
Cass., 1982, 361. 
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in aanmerking genomen feitelijke omstandigheden, kennelijk niet tot 
het bestaan van een conditio sine qua non-verband zou hebben 
besloten(161). 
Dit gebeurt enkel uitzonderlijk: in de meeste gevallen zal de feiten
rechter, op voorwaarde dat hij de middelen van de partijen beant
woordt, dat zijn motivering noch tegenstrijdig, noch dubbelzinnig, 
noch onnauwkeurig is, dat hij de bewijskracht van de ge'interpreteer
de akten niet miskent en dat hij, op grond van een feitelijk onder
zoek, vaststelt dat de fout - of de tot aansprakelijkheid leidende 
gebeurtenis - met de schade een conditio sine qua non-verband 
vertoont, soeverein tot het al dan niet bestaan van een causaal 
verband beslissen. 

39. Het gebeurt dat twee of meerdere fouten (of gebeurtenissen die 
tot een aansprakelijkheid aanleiding geven), volgens de feitenrechter, 
een conditio sine qua non-verband met dezelfde schade vertonen, 
m.a. w. dat het, naar zijn oordeel, zou hebben volstaan dat een van 
die fouten (of gebeurtenissen) zich niet zou hebben voorgedaan 
opdat die schade ook achterwege zou zijn gebleven. 
Komt hij tot een dergelijk besluit, dan moet hij, overeenkomstig de 
in Belgie gehuldigde equivalentietheorie, elke aansprakelijke tot 
vergoeding van de gehele schade veroordelen. Werden zij in dezelfde 
procedure betrokken dan geeft dit aanleiding tot een veroordeling in 
solidum. 
In hun onderlinge verhouding moet tussen de aansprakelijken de 
aansprakelijkheid, in beginsel, in functie van de zwaarwichtigheid 
van de fouten worden verdeeld. 
Wanneer het slachtoffer zich ook aan een fout in causaal verband 
met de schade schuldig maakte, dan wordt de aansprakelijkheid 
eveneens in functie van de zwaarwichtigheid der fouten ver
deeld(162). 
Hoven en Rechtbanken lijken het bij de toepassing van die, traditio
nee! uit de equivalentietheorie afgeleide rechtsregels soms moeilijk 

(161) DUMON, F., ,OverdeRechtstaat" ,R. W., 1979-80, 349-357; VANDENBERGHE, H., VAN 
QUICKENBORNE, M. enHAMELINK, P., o.c., T.P.R., 1980, m. 188, p. 1371, nr. 191, p. 1375 
en nr. 193, p. 1377. 
Zie rn.b.t. de ter zake toegepaste rnarginale controle: supra nrs. 15 en 20, adde Procureur 
Generaal DuMoN, toenrnalig Eerste Advocaat-Generaal, ,De rnotivering van de vonnissen en 
de arresten en de bewijskracht van de akten", R. W., 1978-1979, 311, vnl. noot 202a. 
(162) Zie rn.b.t. de rechtsregels: KRUITHOF, R., ,Lagarde en cornrnun d'une chose affectee 
d'un vice", te verschijnen in R.C.J.B., nrs. 16-25; CORNELIS, L., ,L'obligation in solidum 
et le recours entre coobliges", te verschijnen in R.C.J.B. 
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te krijgen. Het Hof van Cassatie oefent ter zake evenwel een streng 
toezicht uit: bij herhaling werden beslissingen vernietigd waardoor 
de afwezigheid van een causaal verband tussen een vastgestelde fout 
en de schade werd afgeleid uit de enkele vaststelling dat de schade 
- ook - door een andere fout werd veroorzaakt of waardoor, na 
bet bestaan van twee fouten in causaal verband met de schade te 
hebben vastgesteld, tot de aansprakelijkheid van slechts een aange
sprokene wordt besloten, b.v. omwille van de zwaarwichtigheid van 
zijn fout(163). 

40. Vermits de loutere vaststelling van de fout van de bankier 
onvoldoende is om tot zijn aansprakelijkheid te besluiten, moeten 
Hoven en Rechtbanken hetzij vaststellen dat die fout geen causaal 
verband met de schade vertoont om de aansprakelijkheidsvordering 
ongegrond te verklaren, hetzij tot bet bestaan van bet vereiste condi
tio sine qua non-verband besluiten om een veroordeling tot schade
vergoeding uit te spreken. 
Aangezien de causaliteitsbeoordeling afhankelijk is van de feitelijke 
omstandigheden, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 
opzegging en de handhaving van bet krediet. 

a. De opzegging van het krediet 

41. De opzegging van bet krediet zal, zelfs wanneer zij foutief 
geschiedde, niet als de oorzaak van de schade (b.v. bet faillissement) 
in aanmerking kunnen komen, wanneer in feite kan worden vastge
steld dat die schade (bv. bet faillissement) zich ook bij ontstentenis 
van de opzegging, onder dezelfde omstandigheden, had voorge
daan(164). 
Vanzelfsprekend zijn de feiten bij die beoordeling doorslaggevend: 
bet komt de partijen toe aan de feitenrechter de omstandigheden 
voor te leggen waaruit al dan niet - bij wijze van feitelijke vermoe
dens(165)- kan worden afgeleid dat de schade, waarvan de vergoe
ding wordt gevorderd zich ook bij ontstentenis van de foutieve 
kredietopzegging zou hebben voorgedaan. 

(163) Cass., 10 oktober 1984, V.K.J., 1985, 4; Cass., 18 april 1984, R. W., 1984-85, 1948; 
Cass., 14 september 1982, R. W., 1984-85, 1510; Cass., 19 mei 1981, Arr. Cass., 1981, 1084 ... 
(164) Kh. Brussel, 12 mei 1980, Bank Fin., 1980, 659-660 en J. T., 1980, 694; DELAT, J. en 
DE CocK, Y., o.c., 106; VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, nr. 36, 
p. 68-69. 
(165) Waarvan de bewijswaarde door de feitenrechter in principe soeverein wordt beoordeeld 
onder voorbehoud van de in noot 107 vermelde wettelijkheidscontrole van het Hof van 
Cassatie. 

393 



Wanneer kan worden bewezen dat bij ontstentenis van de foute 
kredietopzegging een dee! van de gevorderde schade zich hoe dan ook 
zou hebben voorgedaan, kan slechts het verschil ten laste van de 
bankier worden gelegd. 
Ben nauwkeurig onderzoek van de feiten is derhalve onontbeerlijk. 

b. De kredietverlening en de handhaving van het krediet 

42. Wanneer aan de bankier door een schuldeiser van de gefailleerde 
kredietnemer wordt verweten dat hij een fout beging door de kredie
ten toe te staan of te handhaven, kan die bankier niet aileen het 
bestaan van een fout, maar ook het causaal verband tussen die 
eventuele fout en de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd, 
betwisten. 
Vermits het causaal verband slechts bestaat in functie van een welbe
paalde fout en een welbepaalde schade, is het belangrijk dat zowel 
de fout als de schade precies worden omschreven. Het kan immers 
gebeuren dat de bankier de fout heeft begaan, die door het slachtof
fer wordt ingeroepen, maar dat moet worden vastgesteld dat die fout 
niet de schade heeft veroorzaakt, waarvan het slachtoffer in concreto 
de vergoeding vordert(166). Onder voorbehoud van een, eventuele 
ter vrijwaring van de rechten van de verdediging te bevelen herope
ning der debatten en de eventuele toepassing van artikel 807 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zou de vordering, onder die omstandigheden, 
ongegrond moeten worden verklaard. 
Om tot de ontstentenis van een causaal verband te besluiten, wordt 
door de bankier meestal ingeroepen dat de schuldeiser van de gefail
leerde kredietnemer heeft nagelaten over die kredietnemer inlichtin
gen in te winnen, waaruit wordt afgeleid dat de aan de bankier 
toegerekende fout, erin bestaande foutief de toegestane kredieten te 
hebben gehandhaafd en derhalve een schijn van kredietwaardigheid 
in het Ieven te hebben geroepen, niet als oorzaak van de schade in 
aanmerking kan komen(167). 

(166) Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 553: dit onderscheid werd klaarblijkelijk uit 
het oog verloren; ten onrechte werd het bedrag van de wissel als schade in aanmerking 
genomen, veroorzaakt door de foutief geachte handhaving van het krediet op het ogenblik 
van het disconteren van de wissel (zie infra, nr. 45). 
(167) Zie Mons, 4 mei 1983, T.B.H., 1984, 523; Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1983, 
49-50; Kh. Charleroi, 18 december 1980, J. T., 1981, 119; Kh. Brussel, 17 juni 1983,J.T., 1983, 
637; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 554; Kh. Gent 5 februari 1985, onuitgege
ven (IMC tl N.V. K.B.). 
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43. De draagwijdte van dit verweer moet juist worden omschreven: 
hoewel de formulering soms enige twijfel toelaat, wordt aldus niet 
ingeroepen dat, onverminderd de eventuele fout van de bankier, er 
geen causaal verband tussen die ingeroepen fout en de schade be
staat, omdat het slachtoffer zich aan een nalatigheid in causaal 
verband met zijn schade schuldig maakte. Een dergelijke beslissing 
zou immers onwettelijk zijn(168). 
Eigenlijk wordt de feitenrechter ertoe uitgenodigd in concreto vast 
te stellen dat de schuldeiser niet op grond van de foutief geachte 
houding van de bankier met de kredietnemer contracteerde, maar wei 
omwille van andere, persoonlijke redenen, vnl. het maken van winst 
en/of het tot stand brengen of het behouden van een handelsrelatie, 
waarbij de kredietwaardigheid van de kredietnemer-medecontrac
tant, zoals uit de ontstentenis van ingewonnen inlichtingen zou 
blijken, geen rol zou hebben gespeeld. 
Hieruit zou niet aileen kunnen worden afgeleid dat niet het gedrag 
van de bankier en de daardoor in het Ieven geroepen kredietwaardig
heid, de schuldeiser tot het contracteren aanzette, maar ook dat het 
gedrag van de bankier hoe dan ook geen causaal verband met de 
latere schade van de onbetaald gebleven schu)deiser vertoont(169). 

------Er kan worden betwijfeld of de ontstentenis van causaal verband uit 
die beknopte redenering kan worden afgeleid. 
Zelfs indien het juist kan zijn dat een schuldeiser zich, bij het 
aanknopen en/ of het behouden van een handelsrelatie met de kre
dietnemer, niet om zijn kredietw-~ardigheid heeft bekommerd(170), 
dan nog moet er rekening ri:iee worden gehouden dat bij ontstentenis 
van de bij veronderstelling foutieve krediethandhaving de kredietne
mer zijn handelsactiviteit gebeurlijk had dienen te staken zodat, 
rekening houdend met de datum van de overeenkomst en de datum 
waarop een normaal voorzichtig en redelijk bankier de kredietverle
ning had beeindigd, de schuldeiser hoe dan ook niet meer met de 
kredietnemer had kunnen contracteren(171). 

44. Er moet derhalve in concreto worden onderzocht of, ongeacht 

(168) Zie supra nr. 39 en vnl. noot (154), in die veronderstelling moet een verdeling van de 
aansprakelijkheid worden overwogen (zie infra, nr. 49). 
(169) Mons, 4 mei 1983, T.B.H., 1984, 523; Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 
554. 
(170) En aldus gebeurlijk een fout in causaal verband met zijn schade heeft begaan. 
(171) Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1983, 49-50 laat dit aspect, ten onrechte, buiten 
beschouwing; zie VAN OMMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, 64-66. 

395 



de eventuele fout van de schuldeiser die naliet de kredietwaardigheid 
van de medecontractant te onderzoeken, de kredietnemer de opzeg
ging van de kredieten (d.i. bij ontstentenis van de foutieve krediet
handhaving) toch zou hebben ,overleefd" en derhalve met de 
schuldeiser onder dezelfde omstandigheden zou hebben kunnen con
tracteren(l72). 
Eens te meer is daartoe een grondige feitelijke analyse, o.m. van de 
bedrijfseconomische toestand en van de houding van andere krediet
verleners, onontbeerlijk. 
In beginsel kan worden aangenomen dat schuldeisers die met de 
kredietnemer contracteerden nadat de bankier, indien hij als een 
normaal voorzichtig en redelijk bankier zou hebben gehandeld, bet 
krediet had moeten beeindigen, als gevolg van die fout een schade 
leden- b.v. bet verlies van hun schuldvordering- op voorwaarde 
dat kan worden vastgesteld dat een tijdige kredietbeeindiging tot 
gevolg zou hebben gehad dat de litigieuse overeenkomst niet tot stand 
kon komen(l73). 
Toch wordt aan die schuldeiser geen schadevergoeding toegekend 
wanneer blijkt dat hij de gebrekkige financiele toestand van de 
kredietnemer kende(174). Die rechtspraak vergt eveneens enige toe
lichting: de aansprakelijkheid van de bankier wordt onder die om
standigheden niet uitgesloten omwille van de loutere aanvaarding 
van bet risico van insolvabiliteit van de kredietnemer-medecontrac
tant(175}, doch wel omdat kan worden aangenomen dat hij, de 
slechte financiele toestand van de kredietnemer kennend, wist of 
minstens diende te weten dat de kredietnemer enkel verder kon 
bestaan omwille van de- bij veronderstelling - foutief gehand
haafde kredietverlening en dan ook, met kennis van zaken, impliciet 
doch zeker heeft toegestemd bet verlies, voortvloeiend uit de insolva
biliteit van de medecontractant-kredietnemer, voor eigen rekening te 
nemen(176). 
Aan de schuldeisers die met de kredietnemer hebben gecontracteerd 

(172) Zie in die zin: Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 459. 
(173) Cfr. Rb. Marche-en-Famenne, 8 november 1984, Jur. Liege, 1984, 645. 
(174) Brussel, 17 maart 1982, Bank Fin., 1983, 528. 
(175) De aanvaarding van een risico sluit, naar Belgisch recht, niet de aansprakelijkheid van 
een derde uit (zie VAN 0MMESLAGHE, P. en CORNELIS, L., o.c., nrs. 31-32 en de aldaar 
geciteerde rechtspraak en rechtsleer); contra: Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1983, 
49-50. 
(176) Het betreft een bijzondere toepassing van de ,toestemming van het slachtoffer" te 
interpreteren als een bevrijdingsbeding (zie VAN OMMESLAGHE, P. en CoRNELIS, L., o.c., nrs. 
28-30, p. 19-21) en geen- foutieve- risico-aanvaarding, die tot een gedeelde aansprakelijk
heid zou dienen te leiden. 
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alvorens hij zich in een onherroepelijk verloren toestand bevond, kan 
de foutieve handhaving van het krediet eveneens schade hebben 
berokkend. Daartoe zullen zij moeten aantonen dat zij, bij een 
,tijdige" kredietbeeindiging, hetzij geen, hetzij minder (b.v. een 
belangrijker dividend) schade zou zijn geleden. Het bewijs hiervan 
kan zeer moeilijk zijn en wordt vanzelfsprekend bepaald door de 
feiten die door de partijen tot staving van hun zienswijze kunnen 
worden bewezen(l77). 

2. Het leveranciersdiscontokrediet 

45. De causaliteitsbeoordeling heeft vnl. bij de bankiersaansprake
lijkheid wegens leveranciersdiscontokredietverrichtingen de aan
dacht getrokken. 
Ofschoon over het leveranciersdiscontokrediet, zijn rechtsgevolgen 
en toepassingen - nog - wat te vertellen valt, kan hierop thans niet 
worden ingegaan(178) en wordt enkel de rechtspraak en rechtsleer 
onderzocht die, in het kader van het leveranciersdiscontokrediet, 
aandacht aan de causaliteitsbeoordeling heeft geschonken. 
Wanneer de bankier geen betaling van de door de kredietnemer
betrokkene geaccepteerde en hem door de schuldeiser-trekker verdis
conteerde wissel kan bekomen, oefent hij, overeenkomstig artikel43 
van de wisselwet, op de schuldeiser een regresrecht uit. De schuldeiser 
blijkt zich dikwijls tegen dit - wettelijk - verhaal te verzetten door, 
onder de vorm van een tegenvordering(179), de aansprakelijkheid 
van de bankier wegens foutieve krediethandhaving in te roepen. Die 
tegenvordering strekt ertoe te horen beslissen dat de bankier aan de 

(177) VAN 0MMESLAGHE, P., o.c., Bank Fin., 1979, cahier 1, m. 35, p. 67. 
(178) Zie CoLAEs, J., ,Leveranciersdisconto - bankiersaansprakelijkheid - bewijslast", 
Bank Fin., 1982, 527-534; DELAT, J., ,Het leveranciersdisconto", R.W., 1983-84, 1363; 
REoouT-MAssoN, M. en DELIERNEUX, ,L'escompte", in Les silretes issues de Ia pratique, 
Brussel, P.U.B., 1983, A.I., 31,55 p.; WINANDY, Ch., ,Les moyens de defensedu tireurd'une 
lettre de change contre le recours exerce par le banquier-escompteur d'un effet fournisseur", 
Bank Fin., 1983, 637-654; ZENNER, A., ,La loyaute dans les operations d'escompte-fournis
seur", J.T., 1975, 46-48; ZENNER, A. en HENRION, L.M., o.c., J.T., 1984, nr. 16bis, 
p. 477-479. 
(179) Door de Rechtbank van Koophandel te Brussel werd de terugvordering van de bankier 
soms om andere redenen ongegrond verklaard: aan de bankier werd, onder omstandigheden, 
verweten frauduleus te hebben verdisconteerd, zodat de rechtsgevolgen van die ongeoorloofde 
rechtshandeling (,acte illicite") niet aan de schuldeiser tegenstelbaar werden geacht - fraus 
omnia corrumpit-: zie Kh. Brussel, 29 september 1983, T.B.H., 1985, 554; Kh. Brussel, 17 
maart 1983, Bank Fin., 1983, 536; Kh. Brussel, 17 juni 1982, T.B.H., 1983, 451; zie ook Kh. 
Gent, 1 maart 1983, J. T., 1983, 398. 
Terecht wordt thans aangenomen dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 17 van de 
wisselwet bij het leveranciersdiscontokrediet, in beginsel, niet vervuld zijn (zie o.m. CoLAES, 
J., o.c., Bank Fin., 1982,527 e.v.; REGOUT-MASSON, M., noot bij Kh. Brussel, 9 maart 1984, 
T.B.H., 1985, 559; WINANDY, Ch., o.c., Bank Fin., 1983, 651-653). 
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schuldeiser een schade heeft veroorzaakt, begroot op het bedrag van 
de wisselbrief, zodat, als gevolg van de gerechtelijke schuldvergelij
king, niets zou moeten worden terugbetaald. 
Eigenlijk beantwoordt de causaliteitsbeoordeling in het kader van het 
leveranciersdiscontokrediet volkomen aan de supra toegelichte 
rechtsregels. 

46. De moeilijkheden die zich voordeden vinden hun oorsprong, 
enerzijds, in een onnauwkeurige omschrijving van de aan de bankier 
ten laste gelegde fout, anderzijds, in de onvoldoende aandacht die 
ter zake aan de data werd geschonken. 
Soms wordt door de schuldeiser-trekker beweerd dat de bankier een 
fout beging door de wissel te verdisconteren terwijl hij wist, minstens 
diende te weten dat de kredietnemer zich in een onherroepelijk 
verloren toestand bevond. Hij beweert m. a. w. dat de kredietverle
ning ten laatste op de dag van de discontoverrichting had moeten 
worden beeindigd of dat de schuldeiser bij het disconto van het 
insolvabiliteitsrisico moest worden verwittigd(180). 
Terecht werd erop gewezen dat zelfs indien de bankier aldus een fout 
mocht hebben begaan(181), die fout niet noodzakelijk een causaal 
verband met de ingeroepen schade vertoont. 
Door met de kredietnemer een overeenkomst te sluiten zonder con
tante betaling te eisen, en/ of door na het verstrijken van de gebruike
lijke betalingstermijn, een wissel te aanvaarden, zal de schade, 
wanneer de kredietnemer daarna insolvabel wordt, meestal reeds 
definitief geleden zijn. 
Er zal immers moeten worden vastgesteld dat, ook wanneer de 
bankier de kredieten op de dag van het disconto zou hebben beein
digd, de schuldeiser de door hem ingeroepen schade toch zou hebben 
geleden. De beeindiging van de kredieten op het ogenblik van de 
discontoverrichting kan de schuldeiser - houder van de wissel -
immers geen baat meer brengen. Hij heeft een wissel met een verval
dag als betaling aanvaard en draagt vanaf de aanvaarding van die 
wissel het risico van een wanbetaling op de vervaldag. Wordt de 
schuldenaar-kredietnemer voor de vervaldag insolvabel, dan zou, 

(180) Kh. Liege, 18 februari 1983, T.B.H., 1983, 553. 
(181) Ben tekortkoming aan een informatieplicht lijkt ter zake moeilijk te kunnen worden 
aanvaard. Dergelijke informatieplicht lijkt zelfs t.a.v. een borg niet te bestaan (Brussel, 27 
september 1978, B.R.H., 1979, 275; Cass. fr., 26 mei 1956, Banque, 1956, 721; zie ook Rb. 
Namur, 17 februari 1983, Rev. Not. B., 1985, 71-72- ten aanzien van een bank-; contra: 
Cass. fr., 8 november 1983, Bull. civ., 1983, IV, 260. 
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ook bij ontstentenis van het disconto, van hem tach geen betaling 
kunnen zijn bekomen, zodat het besluit onvermijdelijk is dat e~ 
tussen die fout van de bankier en de wanbetaling geen causaal 
verband bestaat(182). 

47. Welke fout moet er dan worden ingeroepen: de omstandigheid 
dat het krediet ten gunste van een onherroepelijk verloren handelaar 
of vennootschap werd gehandhaafd op het ogenblik dat de wissel 
werd getrokken of op het ogenblik dat de overeenkomst tussen de 
kredietnemer en de schuldeiser - zonder contante betaling - tot 
stand kwam? 
Wanneer kan worden aangetoond dat een normaal voorzichtig en 
redelijk bankier de kredieten zou hebben beeindigd vooraleer de 
litigieuse overeenkomst met de kredietnemer werd gesloten en dat de 
kredietnemer de kredietbeeindiging niet tot het sluiten van die over
eenkomst zou hebben overleefd, kan- behoudens bijzondere om
standigheden - noch de fout van de bankier, noch het causaal 
verband met de schade (b.v. het verlies van de schuldvordering) 
ernstig worden betwist. De litigieuse overeenkomst zou immers niet 
tot stand zijn kunnen komen(183). 
De feiten Iaten wellicht meer betwistingen toe wanneer moet worden 
beoordeeld of het foutief handhaven van het krediet op het ogenblik 
waarop de wissel werd getrokken, een causaal verband met de schade 
van de schuldeiser (b. v. het ver lies van de schuldvordering) vertoont. 
De schuldeiser, waarop de bewijslast rust, .zal moeten aantonen dat 
hij, ondanks de beeindiging van de kredietverlening (d.i. bij ontsten
tenis van de foutieve krediethandhaving) van de ,kredietnemer" 
betaling had kunnen bekomen. Aileen in de feiten kan op die vraag 
een antwoord worden gevonden. 
Aangezien er tussen het ogenblik waarop de overeenkomst tussen de 
kredietnemer en de schuldeiser wordt gesloten, waarop de wissel 
wordt getrokken en die wissel ten slotte wordt verdisconteerd in de 
praktijk soms veel tijd verloopt, kan een juist inzicht in het chronolo
gisch verloop der feiten bepalend zijn voor de aan het geschil tussen 
bankier en schuldeiser te geven oplossing. 

(182) REoouT-MAssoN, M., noot bij Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 51; 
WINANDY, Ch., o.c., Bank Fin., 1983, 652-653; zie ook Kh. Brussel, 25 juni 1985, onuitgege
ven (N.V. BPNB/P.V.B.A. Behets en zonen); zie ook Brussel, 22 november 1985, arrest nr. 
854/83 (Royal Bank of Canada t. S.A. Denderbeton). 
(183) Brussel, lOmei 1979, Bank Fin., 1979, 588; Kh. Charleroi, 17 december 1980, Bank Fin., 
1982, 540-541; Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 459; Kh. Brussel, 25 juni 1985, 
onuitgegeven (N.V. B.P.N.B. t. P.V.B.A. Behets en zonen); cfr. Kh. Brussel, 29 mei 1980, 
J.T., 1980, 600. 
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3. De verdeling van aansprakelijkheid 

48. Het is opmerkelijk dat, althans in de onderzochte Belgische 
rechtspraak, geen beslissingen werden aangetroffen waarin tot een 
verdeling van de aansprakelijkheid werd besloten(l84). 
De bankier, wiens aansprakelijkheid werd vastgesteld, slaagde er niet 
in de fout van het slachtoffer aan te tonen en nam ook niet het 
initiatief een derde (b.v. een ander kredietverlener) in tussenkomst 
en vrijwaring te roepen. 

a. De fout van het slachtojjer 

49. De bankier laat niet na de fout van het slachtoffer in te roepen 
wanneer de feiten dit toelaten. 
Aan de schuldeiser wordt vnl. en soms met succes verweten dat hij 
de kredietnemer en zijn moeilijkheden kende, derhalve een fout 
beging door met hem verder handel te drijven(185). 
Uit de rechtspraak blijkt nochtans dat de loutere kennis van de 
moeilijkheden van de kredietnemer niet noodzakelijk tot gevolg heeft 
dat een schuldeiser foutief handelt door de bestaande handelsrelatie 
verder te zetten of een handelsrelatie aan te knopen, wanneer blijkt 
dat de bankier de kredietnemer - op het ogenblik van de litigieuse 
overeenkomst - bleef steunen(186). 
De omstandigheid dat het slachtoffer heeft nagelaten over de krediet
nemer inlichtingen in te winnen alvorens met hem een overeenkomst 
te sluiten, wordt daarentegen soms wel als een fout in aanmerking 
genomen(187), vnl. wanneer de schuldeiser zelf over een bijzondere 
deskundigheid en informatiebronnen beschikt(188). 
Om tot een verdeling van aansprakelijkheid aanleiding te geven moet 
de aan het slachtoffer toegerekende fout bovendien met de schade 
een causaal verband vertonen. Er moet derhalve ook door de bankier 
worden aangetoond- op hem rust ter zake de bewijslast- dat het 
slachtoffer, indien het de vereiste inlichtingen had ingewonnen, niet 
met de kredietnemer zou hebben gecontracteerd. De feiten zullen 

(184) Zie daarentegen: Cass. com., 15 juli 1982, D., 1982, I.R., 486-487. 
(185) Zie o.m. Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 49. 
(186) Brussel, 10 mei 1979, Bank Fin., 1979, 594; Kh. Brussel, 15 juli 1980, J.T., 1980, 600; 
adde: Cass. fr., 24 november 1983, D., 1984, I.R. 
(187) Kh. Brussel, 11 juni 1982, onuitgegeven (Rautaruikki Oy t. S.A. M.H.B.); Kh. Brussel, 
24 februari 1983, T.B.H., 1983, 559-560; Kh. Gent, 5 februari 1985, onuitgegeven (IMC t. 
N.V. K.B.). 
(188) Kh. Brussel, 24 februari 1983, T.B.H., 1983, 559-560 (factor). 
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eens te meer bepalend zijn, maar wellicht zal er rekening moeten mee 
worden gehouden dat de in te winnen inlichtingen de schuldeiser 
mede zouden hebben aangetoond dat de kredietnemer over het 
vertrouwen van de bankier bleef beschikken. 

50. Aan de schuldeiser kan soms worden verweten dat hij, hoewel 
hij de benarde toestand van de kredietnemer kende, zijn schuldvor
deringen liet oplopen en ongewone betalingstermijnen toestond om 
de handel verder te kunnen zetten(189). Ook hier rijst een causali
teitsprobleem dat in functie van de feiten moet worden opgelost. 
Wanneer kan worden bewezen dat de schuldeiser, indien hij geen 
betalingstermijnen had toegestaan, de betaling van zijn schuldvorde
ring had bekomen, dan zal er tussen zijn fout en zijn schade (het 
verlies van de schuldvordering) inderdaad een causaal verband be
staan. Kan dit bewijs niet worden geleverd, dan moet integendeel tot 
de ontstentenis van een causaal verband worden besloten. 

51. Een schuldeiser kan zich jegens derden aan een fout schuldig 
maken door geen gebruik van een wettelijke zekerheid te maken of 
door een zekerheid te niet te Iaten gaan(l90). 
Eventueel kan aan een schuldeiser-verkoper als een fout worden 
aangerekend dat hij de wettelijke voorwaarden niet heeft vervuld om 
van het voorrecht van de onbetaald gebleven verkoper te genie
ten(191) of aan een buitenlands verkoper dat hij, ter vrijwaring van 
zijn belangen, geen beroep deed op een documentair krediet(192). 
Een dergelijke zekerheid zou immers, minstens gedeeltelijk, het 
ontstaan van schade hebben uitgesloten. 

52. Het is bevreemdend dat de Belgische Hoven en Rechtbanken tot 
de uitsluitende aansprakelijkheid van de schuldeiser (het slachtoffer) 
besluiten van zodra in zijn hoofde een fout werd vastgesteld(193). 
Blijkbaar wordt aangenomen dat het causaal verband tussen de 

(189) Brussel, 21 december 1984, Bank Fin., 1984, 49; cfr. Cass. Comm., 15 juli 1982, D., 
1982, I.R., 486-487. 
(190) Kh. Liege, 10 november 1983, T.B.H., 1985, 50; zie ook Kh. Liege, 15 november 1983, 
Jur. Liege, 1984, 621. 
(191) Zie Kh. Liege, 10 juni 1983, Jur. Liege, 1983, 459; WINANDY, Ch., o.c., Bank Fin., 
1983, 653. 
(192) Kh. Brussel, 11 juni 1982, onuitgegeven (Rautaruikki Oy tl S.A. M.H.B.). 
(193) Zie Brussel, 21 december 1983, Bank Fin., 1984, 49; Kh. Brussel, 11 juni 1982, 
onuitgegeven (Rautaruikki Oyt/ S.A. M.H.B.); Kh. Brussel, 24 februari 1983, T.B.H., 1983, 
559-560; Kh. Gent, 5 februari 1985, onuitgegeven (I.M.C. t/ N.V. K.B.). 
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vastgestelde fout van de bankier en de schade door de fout van het 
slachtoffer wordt onderbroken, zodat aan de ingeroepen bankiers
aansprakelijkheid verder geen aandacht moet worden geschonken. 
Zoals werd toegelicht(194), kan die zienswijze niet worden bijgeval
len. Uit de loutere vaststelling dat het slachtoffer zich aan een fout 
schuldig maakte - des te meer wanneer het causaal verband tussen 
die fout en de schade in het ongewisse wordt gelaten -, kan noch 
de ontstentenis van een fout van de bankier, noch de ontstentenis van 
een causaal verband tussen die - vastgestelde of eventuele - fout 
en de schade wettelijk worden afgeleid. De mogelijkheid van het 
bestaan van een gedeelde aansprakelijkheid wordt aldus, ten onrech
te, uit het oog verloren. 

b. De vordering in tussenkomst en vrijwaring 

53. Zoals werd besproken, verwijst de bankier soms naar het optre
den van andere bankiers of van de overheid(195) om tot de ontstente
nis van een fout in zijn hoofde te besluiten. 
De omstandigheid dat derden (b.v. andere kredietverleners) ook een 
fout begingen in causaal verband met de schade waarvan lastens de 
bankier de vergoeding wordt gevorderd, kan echter niet beletten dat 
het slachtoffer van de bankier, die een fout in causaal verband met 
de schade beging, de volledige schadevergoeding vordert en be
komt(196). 
Slechts in hun onderlinge verhouding kan de aansprakelijkheid tus
sen mede-aansprakelijken worden verdeeld en daartoe moet de ban
kier op een tussenvordering of op een vordering in tussenkomst en 
vrijwaring een beroep doen. 
Voor zover bekend, kon hiervan in de Belgische rechtspraak geen 
voorbeeld worden aangetroffen. 

III. BESLUIT 

Uit dit verslag blijkt dat de - eventuele - aansprakelijkheid van 
de bankier bij kredietverlening, zowel ten aanzien van de kredietne
mer als ten aanzien van derden geen randverschijnsel meer is. 
De rechtspraak- in het verslag beperkt tot de vijf laatste jaren
is niet langer beperkt tot een op de vingers te tellen aantal toepas-

(194) Zie supra nr. 39. 
(195) Zie supra nr. 34 en noten 136-137. 
(196) Brussel, 13 januari 1981, B.R.H., 1981, 166-167. 
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singsgevallen en er kan worden verwacht dat de belangstelling voor 
dit onderwerp zich ook in de toekomst zal handhaven. Wellicht zal 
de aansprakelijkheid van de kredietverlener een vaste plaats in bet 
aansprakelijkheidsrecht verwerven (zoals de aansprakelijkheid van 
de advocaat, de geneesheer ... ). Zij zal in nieuwe gevallen worden 
ingeroepen en- gebeurlijk- worden toegepast(197). 
Daarbij rijst vanzelfsprekend de vraag hoe die ontwikkeling moet 
worden beoordeeld? 
Ben bevredigend antwoord kan U wellicht van een jurist, sprekend 
als jurist, niet verwachten vermits dat antwoord vnl. door politieke, 
sociale en economische overwegingen wordt be'invloed die aldusda
nig aan de individuele rechtsbeoefenaar ontsnappen en die uiteinde
lijk aan de beoordeling van hetzij de wetgever, hetzij de rechtspraak 
moeten worden overgelaten. 
Bnige krachtlijnen kunnen nochtans worden gesuggereerd. Het aan
sprakelijkheidsrecht heeft betrekking op acute belangenconflicten. 
Ben rechtssubject heeft schade geleden en wenst, aldan niet terecht, 
een vergoeding van een ander rechtssubject, dat die vordering meest
al betwist, te bekomen. 
De aansprakelijkheidsregels strekken ertoe aan die geschillen, ter 
vrijwaring van de maatschappelijke orde, een - bevredigende -
oplossing te geven. 
Dergelijke geschillen doen zich bij om het even welke menselijke 
activiteit voor, zodat de aansprakelijkheidsregels het ruimste toepas
singsgebied dienen te hebben (zie dan ook artikel1382 B.W.: Elke 
daad van de mens ... ). 
Terecht wordt derhalve aangenomen dat de kredietverleners, zoals 
andere beroepsbeoefenaars, bij ontstentehis van afwijkende wettelij
ke bepalingen, die rechtsregels in acht dienen te nemen. 

I 

De draagwijdte van de rechtsregels wordt evenwel bepaald door de 
ervan gemaakte toepassingen. Daarbij dient niet aileen met de ver
goeding van het slachtoffer rekening te worden gehouden(198), maar 

(197) Bij het opstellen van dit besluit wordt b.v. kennis genomen van een vonnis dd. 12 
september 1985 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel waar blijkbaar voor het eerst 
werd ingeroepen dat, in het kader van een documentair krediet, de kredietopenende bank een 
fout beging door aan een kredietnemer een onherroepelijk documentair krediet toe te staan. 
De Rechtbank heeft dit probleem, omwille van de aan de hoofdvordering gegeven oplossing 
en van de ontstentenis van bewijs, niet behandeld (S.A. Aquadis t. S.G.B.). 
(198) De vergoeding van het slachtoffer strekt bovendien tot voordeel van de personen die 
in een, min of meer, nauw verband met dit slachtoffer Ieven: zijn familie, de schuldeisers, de 
werknemers ... 
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ook met het gevolg van de beslissing op het gedrag van de kredietver
leners(199). 
Die bekommernissen worden in het aansprakelijkheidsrecht opge
vangen door de regel dat de normaal voorzichtige en redelijke mens 
(kredietverlener) in dezelfde feitelijke omstandigheden als de aange
sproken kredietverlener moet worden geplaatst om het al dan niet 
foutief karakter van het betwiste gedrag en de oorzakelijkheid ervan 
te beoordelen. 
Van de partijen en van de rechter kan dan ook worden gevergd dat 
zij, bij de beoordeling van de ingeroepen aansprakelijkheid met het 
specifieke en technische kader van de kredietverlening rekening 
houden. Dit vergt niet alleen een inzicht in de economische betekenis 
van de kredietverlening, maar ook een zo grondig en volledig moge
lijke kennis van de concrete omstandigheden waarin de kredietver
houding zich voordeed. 
De door de rechtspraak in het leven geroepen aansprakelijkheid van 
de kredietverlener geeft, in het algemeen, blijk van een juiste toepas
sing van de aansprakelijkheidsregels van het gemeen recht. 

Die rechtspraak heeft bovendien als voordeel dat algemene - onge
schreven- gedragslijnen werden bepaald, waaraan het- potentieel 
- slachtoffer en de kredietverlener zich dienen te houden, maar die 
niettemin voldoende soepel zijn om met de individuele en concrete 
omstandigheden van elke kredietverhouding rekening te houden. 
De ,aansprakelijkheid van de kredietverlener" heeft ten slotte de 
kredietverlener - die weet hoe een kredietrisico moet worden beoor
deeld en behandeld - misschien wel gewaarschuwd, maar niet 
·afgeschrikt. 
Die vaststellingen strekken de - soms omstreden - Hoven en 
Rechtbanken ongetwijfeld tot eer. 

(199) Een veroordeling zal het gedrag van de kredietverleners bij de beoordeling van andere, 
analoge kredietdossiers kunnen beYnvloeden, met teleurstellende gevolgen voor die kredietaan
vragers, hun schuldeisers en eventueel werknemers. 
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